
Voor u ligt het 19e Speel-S-Nieuwjaarsblad. 2011 
was het jaar van de gedoogsteun, en van 18 mil-
jard aan bezuinigingen. In 2012 zal extra worden 
bezuinigd. Bedragen die niet meer met de kaas-
schaaf zijn op te brengen. Ingrijpende keuzes 
zijn en worden gemaakt. Het speelruimtebeleid 

zal hieraan niet ontkomen. Uitgangspunt is dat 
de burger meer voor zichzelf gaat zorgen. Maar 
lang niet iedereen is daartoe in staat. Kiezen 
voor preventief beleid wordt daarom voor de 
langere termijn belangrijk. De maatschappelijke 
kosten van te weinig buitenspelen, obesitas, 

leer- en ontwikkelingspro blemen, kunnen over 
20 jaar meer gaan kosten dan dat bezuinigen op 
de korte termijn oplevert. Een integrale bena de-
ring vanuit alle sectoren en disciplines is daarom 
nodig. SPEELRUIMTE kan u daarin ook de 
komende jaren weer bijstaan.

SPEELRUIMTE wenst u een voorspoedig en speels 2012 toe
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Activiteiten Stichting 
SPEELRUIMTE 2012

Op 1 januari 1992 is 
SPEELRUIMTE van start gegaan. We 
beraden ons nog over een activiteit in 
het kader van ons 20-jarig bestaan.

In het Platform Ruimte voor de 
Jeugd hebben we regelmatig contact 
met andere organisaties. Zie ook de 
website www.ruimtevoordejeugd.nl.

Cursus Gemeentelijk 
Speelruimtebeleid op 6 en 7 juni 
2012 te Utrecht. Dit jaar zal er ook 
aandacht zijn voor speelvriendelijk 
bezuinigen en begroten. Eind februari 
kunt u hierover bericht ontvangen. 
Wilt u nu al meer weten? Kijkt op 
speelruimte.nl.

 werven: een sponsor kan enthousi-
ast gemaakt worden met de plan-
nen. En een aantrekkelijk ontwerp 
maakt ouders en kinderen bovendien 
enthousiast om zelf het plein te ver-
beteren of geld in te zamelen voor de  
uitvoering.
Ook in 2012 helpen wij u graag met 
het maken van een – budgetvriende-
lijk – ontwerp voor de buitenruimte 
bij uw school. De kosten voor het 
maken van een ontwerp bedragen 
€500,- excl. BTW, incl. reiskosten en 
reistijd. 

Organisatie
SPEELRUIMTE bestaat nu 20 jaar en 
heeft in die periode een uitgebreide 
kennis en ervaring opgebouwd. De 
organisatie bestaat uit een stichting 
en een maatschap.

De Stichting treedt op als kennisbe-
middelaar en initiatiefnemer voor 
activiteiten en publicaties. Verder 
bezit en distribueert de Stichting een 
aantal publicaties over buitenspelen. 
Zij doet dit vanuit de doelstelling: 
"... het bevorderen van de ontwik-
kelingsmogelijkheden van de jeugd 
door middel van ruimtelijke voorzie-
ningen voor bewegen, spel en recre-
atie in de woonomgeving, ...". De 
uitvoering hiervan draagt zij op aan 
de maatschap.

De maatschap kunt u inschakelen 
bij ontwerp, onderzoek en advies 
bij vragen rondom de speelruimte in 
uw gemeente, bij uw school, kinder-
dagverblijf, speeltuin of speelbos. De 
maatschap bestaat uit de leden 
Ir. Dirk Vermeulen (stedebouwkun-
dige) en Ir. Mijke Zengerink (stede-
bouwkundige).

ontvangen. Maar het kan ook interes-
sant zijn om te ‘shoppen’ en zo van 
verschillende leveranciers de meest 
gunstige prijzen te krijgen. Omdat er 
al een ontwerp bekend is, hoeft bij 
de leverancier geen opslag meer voor 
ontwerpkosten te worden betaald.

Een ontwerp dat door SPEELRUIMTE 
is gemaakt bevat meer dan grote 
en dure speeltoestellen. Een groot 
deel van de speelwaarde van een 
speelplein wordt gehaald uit speel-
aanleidingen. Kleine, prikkelende 
speelbelevenissen met een lage 
aanschafwaarde. Daarnaast is de 
opdrachtgever met een ontwerp van 
SPEELRUIMTE vrij in de keuze om 
het plan geheel, gedeeltelijk of mis-
schien wel helemaal niet uit te voe-
ren. Het ontwerp geeft een compleet 
en ideaal idee van welke mogelijkhe-
den er zijn, maar deze hoeven niet in 
één keer te worden gerealiseerd. Met 
een gefaseerde uitvoering kunnen 
ook kosten bespaard worden.

Tot slot geeft een compleet ontwerp 
de mogelijkheid om fondsen te 

Lezingen en workshops
In 2011 hebben we een aantal 
lezingen en workshops verzorgd en 
bezocht:

25 t/m 29 januari  stonden 
wij op de NOT (Nationale 
OnderwijsTentoonstelling) in de 
Jaarbeurs. De ‘Schoolpleindokter’ 
heeft veel contacten met scholen 
gelegd en vragen beantwoord over 
de speelse inrichting van het school-
plein. Zie ook: www.schoolpleindok-
ter.nl.

3 mei bezochten we namens 
het platform Ruimte voor de 
Jeugd een bijeenkomst van het 
Kinderrechtencollectief. Hier 
zijn de contouren gelegd voor de 
vierde NGO-rapportage aan het 
VN-Kinderrechtencomité.

12 mei begeleidden we een studie-
dag in ’s Gravenvoeren, België.

24 mei bezochten wij het kennis-
seminar Natuurlijk spelen georgani-
seerd door Kompan.

8 en 9 juni gaven SPEELRUIMTE 
en OBB de landelijke cursus 
Gemeentelijk Speelruimtebeleid 8 
cursisten afkomstig van 7 gemeenten 
namen hieraan deel.

IPA World Conference in 
Cardiff
Van 4 tot en met 7 juli organiseerde 
Play Wales de 18e internationale 
conferentie van de IPA*. Onder het 
motto “Spelen naar de toekomst 
– voortlevend en blakend” waren 
ongeveer 400 deelnemers bijeen. De 
conferentie draaide om drie hoofd-
thema’s: 1. Spel – individueel en 
sociaal 2. Spel – woonomgeving en 
ruimte – binnen, buiten, virtueel, ste-

delijke of platteland 3. Spel – samen-
leving en cultuur. Hiermee waaierden 
de bijdragen in de workshops breed 
uit, terwijl het hoofdprogramma zich 
grotendeels concentreerde op de 
realisatie van kinderrechten en het 
recht op spelen in het bijzonder. Het 
programma en een groot deel van de 
bijdragen staan als downloads op: 
http://www.ipa2011.org/
Voor de workshops hebben wij ons 
gericht op twee onderwerpen:
• spelen op straat
• spelen op school

* De IPA, in 1961 opgericht, is een 
non-gouvernementele organisatie 
met het volgende doel: beschermen, 
bewaren en bevorderen van het 
recht op spel van kinderen als een 
fundamenteel recht van de mens. 
zie: http://ipaworld.org/

IPA Spelen op straat
Paul Hocker van LondonPlay presen-
teerde ‘Street Play’ uit Londen. Dit is 
een interventiemethode om de straat 
(tijdelijk) weer te claimen voor spelen 
en verblijf. Zie verder: 
http://www.londonplay.org.uk/

4 t/m 7 juli namen we deel aan IPA 
World Conference in Cardiff.

12 en 13 oktober bezochten we 
de Dag van de Openbare Ruimte in 
Houten.

19 oktober namen we in 
Antwerpen deel aan de studiedag 
‘Kindvriendelijke publieke ruimte in 
de stad’.

27 oktober bezochten we het Van 
Eesterenmuseum in Amsterdam voor 
de studiedag ‘Buitenspelen in de 
stad’. Het verslag hiervan staat online 
op: http://tinyurl.com/8xxwa9t.

22 november bezochten we 
namens het platform Ruimte voor 
de Jeugd de bijeenkomst ‘Validatie 
WAS’. Hier werden de eerste onder-
zoeksresultaten door Berenschot 
gepresenteerd. Van de participanten 
werd de inbreng gevraagd op een 
aantal stellingen, welke in de eind-
rapportage worden verwerkt. Deze 
zal in de eerste helft van 2012 met 
het aanbieden aan de Kamer open-
baar worden.

23 november waren we bij de slot-
bijeenkomst van het Kenniscentrum 
Recreatie. Als gevolg van de bezui-
nigingen is besloten tot sluiting. De 
kennis gaat niet verloren en wordt 
door marktpartijen voortgezet. Zie 
verder: http://www.kicrecreatie.agro.
nl/website.nsf.

13 december waren we aanwezig 
bij de presentatie van het eindrapport 
van de Studie ‘Verbindingsweefsel 
Gent’.

Mike Biddulph van de Universiteit 
van Cardiff liet een innovatief en 
inspirerend onderzoek zien naar 
het gebruik van diverse type woon-
straten in Cardiff. Het gebruik 
werd gedurende de dag met kleine 
camera’s opgenomen. Uit de analyse 
bleek dat homezones (woonerven) 
beter en langer werden gebruikt door 
jeugd dan andere typen woonstraten. 
Het onderzoeksrapport is inmid-
dels afgerond. Zie: http://tinyurl.
com/84yyg42

IPA Spelen op school
Waar de nadruk op vroegschoolse 
opleiding toe kan leiden lieten twee 
bijdragen uit de VS zien. Zowel 
Tammy Setzer (UCO) als Olga Jarrett 
(Georgia State University) gaven 
lezingen waarin de waarde van de 
speelpauze centraal stond. Een grote 
schok te horen dat de staatsecretaris 
van Onderwijs van Oklahoma enige 
jaren terug besloot om de school-
pauze op openbare scholen af te 
schaffen. Zonder speelpauze zou er 
meer tijd voor het leerproces zijn, en 
zouden kinderen — van 3 tot 6 jaar 
— effectiever leren. 

Elisabeth Roberts van Sustrans, een 
organisatie voor duurzaam transport, 
liet inspirerende voorbeelden zien 
van “DIY Streets”. Vrij vertaald bete-
kent dit “Doe-Het-Zelf-Straten”. Het 
is een methode om bewoners rond-
om hun eigen woonstraat te betrek-
ken. Uitgaand van de mogelijkheden 
die in het straatprofiel aanwezig zijn 
en de ideeën die bewoners aandra-
gen, worden maatregelen getroffen 
die de speel- en verblijfskwaliteit 
verbeteren. Het eindresultaat is snel-
ler en goedkoper tot stand te brengen 
dan een woonerf. Zie verder: http://
tinyurl.com/kr3hr4

Bezuinigingen, ook op het 
schoolplein
Nu de hand op de knip moet, kiezen 
scholen vaker om geen investeringen 
in het schoolplein te doen. Jammer, 
vinden wij, want juist een goed en 
weldoordacht ontwerp kan lang mee 
en is een investering die zijn geld 
meer dan waard is. Het speelplein 
hoeft geen sluitpost te zijn op de 
begroting.

Naast een duurzaam ontwerp, waar-
bij alle speltypen en speelmogelijk-
heden worden meegenomen, heeft 
een ontwerp door SPEELRUIMTE 
ook budgettaire voordelen. De 
school is met het ontwerp vrij om 
te kiezen waar de speeltoestellen, 
voorzieningen en uitvoering afgeno-
men worden. Er kan voor worden 
gekozen om alles bij één leverancier 
te kopen en zo kwantumkorting te 

Een tussentijdse evaluatie in 
Oklahoma liet zien dat de presta-
ties van leerlingen achteruit waren 
gegaan. Toch houdt de Staat voor-
lopig vast aan deze wet. Er worden 
nu zelfs scholen gebouwd zonder 
speelplein. Bestaande speelpleinen 
worden bebouwd of verkocht. In 
andere staten van de USA staat de 
pauze eveneens onder druk.
In Nederland staat de speelpauze 
en het speelplein vaak achteraan bij 
het beleid en de bouwvoorbereiding 
van scholen. Maar afschaffen van de 
pauze moeten we maar niet doen.
Zie ook: http://tinyurl.com/76ps9ur
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Studiedag ‘Kindvriendelijke 
publieke ruimte in de stad’ 
Antwerpen
Op 19 oktober organiseerde 
Antwerpen een studiedag over 
een stad op de maat van kinderen. 
Hoe werk je daaraan? Antwerpen 
werkt al jaren aan een integraal en 
geïntegreerd speelruimtebeleid (zie 
http://www.jongeren.antwerpen.
be). Diverse deskundigen gingen in 
op de vraag wat de plaats is van kin-
deren en jongeren in ‘duurzame ste-
denbouw’, ‘kwalitatief verkavelen’, 
‘harmonisch park- en groenbeheer’ 
en ‘universal design’. De studiedag 
bestond uit een plenair deel en een 
deel met workshops en excursies.

 studies en deelplannen gepresen-
teerd. Alle lezingen en bijdragen van 
de studiedag staan online. 
Zie: http://tinyurl.com/3t9shfe

Eindrapport Studie 
‘Verbindingsweefsel Gent’
De Jeugddienst van de Stad Gent pre-
senteerde op 13 december voor een 
select gezelschap van genodigden en 
belangstellenden de resultaten van 
studie ‘Verbindingsweefsel in Gent’. 
De studie is uitgevoerd door onze 
collega Kind & Samenleving 
(http://www.k-s.be) in samenwer-
king met Fris in het Landschap 

In het plenaire deel spraken prof. Lars 
Gemzøe en Prof. Boudewijn Bach. 
Beiden zetten een boog over het 
onderwerp en putten daarbij uit hun 
jarenlange ervaring. Lars Gemzøe 
presenteerde ter afronding hier de 12 
kwaliteitscriteria voor plaatsen voor 
mensen. Kindvriendelijk ontwerpen 
kan alleen als met alle generaties 
rekening wordt gehouden.

Antwerpen heeft de laatste jaren 
veel studies verricht naar de onder-
delen van het speelweefsel en de 
toepassing daarvan in de wijken. In 
workshops en excursies werden deze 

(http://www.frisinhetlandschap.be/). 
De rapportage bestaat uit drie delen: 
1. Visie 2. Methodiek en stappenplan 
en 3. Voorbeelden- en inspiratieboek.
Het deel over de visie biedt voor 
iedereen die vertrouwd is met infor-
mele speelruimte en speelweefsel 
veel herkenning. Maar dit deel doet 
ook een stap verder na ons boekje 
‘Landje Pik’ in het benoemen en cate-
goriseren van planniveaus en  criteria 
naar de diverse disciplines in de 
openbare ruimte.
Het deel over methodiek en stappen-
plan biedt moderne en heldere aan-
knopingspunten om acties voor een 
kindvriendelijke stad op te zetten.
Het laatste deel met voorbeelden en 
inspiratie voor het verbindingsweef-
sel in de stad is zeer uitgebreid. De 
voorbeelden zijn gerangschikt in 1. 
Kindverbindingen 2. Straatbeelden 
per wegcategorie 3. Bouwstenen voor 
straatontwerp.
Voor nadere inlichtingen kunt u con-
tact opnemen met de Jeugddienst 
Gent, Marianne Labre of Philippe 
Michiels Tel: 0032 9 269 81 10, 
email: jeugddienst@gent.be

 In de straat spelen kinderen veel 
buiten. Op een dag zit één van de 
kinderen op mijn auto. Ik stuur hem 
weg, en suggereer dat hij beter op 
het speelveldje om de hoek kan gaan 
spelen. Hij legt me uit dat hij daar 
niet mag komen van zijn moeder. Op 
mijn vraag of hij van zijn moeder wel 
op mijn auto mag klimmen heeft hij 
geen antwoord…

 Tijdens de sportdag gaan de kinderen 
van het ene onderdeel naar het 
andere. Boudewijn gaat zoals hij zelf 
zegt ‘naar het volgende level’.

 Met de kinderen op kamp. Een ouder 
merkt op dat het wel heerlijk moet 
zijn om zo buiten te wonen. Jonas is 
even stil en laat dan weten dat hij dat 
niet ziet zitten. Want hoe moet dat 
dan als het regent?  Dorien weet dat er scholen zijn voor 

allerlei mensen. Zij gaat naar een 
school voor Katholieke mensen, maar 
de buurjongen gaat naar de school 
voor openbare mensen.Cursiefjes

uitgaven en 
producties

Landje Pik €	 8,00
De cd-rom spelen, 
spelen, spelen! €	18,50
School-buurtspeelplaatsen €	 8,00
Kom je buiten spelen €	 6,00
Vraag het ze zelf €	 6,00

Meer informatie op 
http://www.speelruimte.nl/informatie/
verkoop.html

De volgende titels zijn bij Stichting 
SPEELRUIMTE verkrijgbaar:




