
Voor u ligt het 20e Speel-S-Nieuwjaars-
blad. Vorig jaar wezen wij u op het 
project ‘Kindvriendelijke publieke 
ruimte in de stad’ van Antwerpen, 
het eindrapport van de studie 

‘Verbindingsweefsel Gent’ en drie 
Engelse studies voor meer en betere 
mogelijkheden voor spelen dichtbij huis 
op straat. Dit jaar gaan we aandacht 
vragen voor de prikstruik. Zijn ze 

ergens voor bedoeld? Zijn ze nodig? 
Wordt erom gevraagd? Of worden ze 
geplant om iets of spelende kinderen te 
weren?

SPEELRUIMTE wenst u een voorspoedig en speels 2013 toe

Activiteiten Stichting 
SPEELRUIMTE 2013

Cursus Gemeentelijk 
Speelruimtebeleid op 6 en 7 juni 
2013 te Utrecht. Dit jaar zal er ook 
aandacht zijn voor speelvriendelijk 
bezuinigen en begroten. Eind 
februari zullen gemeenten 
hierover bericht ontvangen. Wilt u 
persoonlijk worden gemaild teken 
dan in op onze nieuwsbrief via de 
website www.speelruimte.nl.
In het Platform Ruimte voor de 
Jeugd hebben we regelmatig 
contact met andere organisaties. 
Zie ook de website www.
ruimtevoordejeugd.nl. Zo hebben 
we input geleverd voor de week 
van de openbare ruimte, welke 
gepland staat voor 8 t/m 12 april 
2013.

Lezingen en workshops
In 2012 hebben we een aantal 
lezingen en workshops verzorgd en 
bezocht:

16 februari bezochten wij de 
kick-off te Castricum van de 
Natuurweb bijeenkomsten in 

betrekken en in te zetten bij de ont-
wikkelingskansen van kinderen en 
jongeren bij het buitenspelen. Het 
beleid is duidelijk gesitueerd bij zorg 
en welzijn, terwijl Stadsbeheer hierin 
een grote rol speelt.
Meer informatie vindt u hier: 
www.denhaag.nl/spelen.

Vlaamse schoolpleinen veel 
groter dan Nederlandse
Al eerder schreven wij dat school-
kinderen in de Nederlandse Model-
verordening Onderwijshuisvesting 
bijzonder weinig buitenspeelruimte 
krijgen  toebedeeld: 3m2 plein per 

ouders, verenigingen en organisaties 
die de speelvoorzieningen gebrui-
ken. Betrokkenheid en een gevoel 
van eigenaarschap onder kinderen, 
ouders en omwonenden zijn belang-
rijke randvoorwaarden voor duur-
zame en veilige speelplekken. Om 
dit te bereiken is een actieplan met 
fysieke en sociale investering ontwik-
keld, met de pakkende titel: “Papa, 
mama! Kom je buitenspelen?”. Dit 
actieplan is één van de speerpunten 
van het Programma Jeugd en Gezin. 
Naar ons weten is dit voor het eerst 
dat een grote gemeente in Nederland 
zo breed inzet om volwassenen te 

kind met een maximum van 600m2. 
Er worden tegenwoordig scholen 
gebouwd voor meer dan 300 leer-
lingen en meer! Dat betekent 2m2 
of minder per leerling. Ter verge-
lijking: Nederlandse vrije uitloop-
kippen krijgen 4m2 per kip (zie: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrije-
uitloopei), terwijl een kip toch een 
stuk kleiner is dan een mensenkind.

In Vlaanderen worden schoolkin-
deren niet achtergesteld met vrije 
uitloopkippen. De overheid schrijft 
8m2 per leerling met een minimum 
van 250m2 voor (zie: http://tinyurl.
com/bh9hxxl). Er is hier dus geen 
maximum! Bij 300 leerlingen moet 
er dus een speelplaats van 2400m2 

ving van kinderen. Onder het kopje 
“Key findings” (belangrijkste bevin-
dingen) somt hij een aantal zaken op. 
De tijd doorgebracht in de natuur is 
deel van een ‘evenwichtig dieet’ van 
ervaringen in de kindertijd die bijdra-
gen aan een gezonde ontwikkeling, 
gezondheid en een positieve houding 
tot ons natuurlijk milieu. 
Puntsgewijs:

Voldoende tijd doorgebracht 
in groene stedelijke 

buitenomgevingen verbetert de 
concentratie bij kinderen;
Spelen in natuurlijke 
buitenomgevingen zorgt voor 
een versnelde motorische 
ontwikkeling bij kinderen;
Lessen buiten in het bos (zie: 
http://en.wikipedia.org/wiki/
Forest_schools) dragen bij aan een 
goede sfeer (minder ruzie in de 
klas);
Lessen buiten in het bos verhogen 
de lichamelijke activiteit;
Ervaringen met natuur in de 
kindertijd leiden tot een positieve 
kijk op het buitenzijn als 
volwassene;
Praktisch werken in de tuin 
(bijvoorbeeld schoolwerktuin) 
draagt bij aan een bewustere 
omgang met en kennis van 
voeding.

 Het rapport “Sowing the Seeds”, 
met daarin aanbevelingen om 
in de grote stad kinderen te 
verbinden met natuur in een 
duurzame stad kunt u via zijn 
website downloaden: http://
rethinkingchildhood.com/
consultancy/reports/. 

aanwezig zijn. Drie keer zoveel als in 
Nederland. 

Regelmatig doen wij ontwerpwerk 
voor scholen in Vlaanderen omdat 
het aantal leerlingen noopt tot uit-
breiding van het schoolplein. Er 
wordt dan in de buurt van de school 
grond aangekocht en ingericht voor 
het surplus aan kinderen.

Bij nieuwbouw van scholen in 
Nederland wordt vaak gezegd door 
gemeenten: bouwkavel = schoolop-
pervlak + schoolplein. Vaak mag 
het gebouw, door bouwregels en 
bestemmingsplan, niet op de erfgrens 
worden gebouwd. Dat betekent 
dat er randstroken van 0,5 tot 1,5 
m’ nodig zijn. Sommige gemeenten 
stellen dat die (onbruikbare) stroken 
bij het schoolplein horen en stellen 
geen extra grond ter beschikking. 
Wij vinden dat de grond die extra 
nodig is ten gevolge van ruimtelijke 
regels niet van het schoolplein kan 
worden afgenomen. Zeker zo lang de 
Modelverordening te weinig ruimte 
voor de schoolspeelplaats reserveert. 
Belgen zijn echt niet gek!

Lezing van Tim Gill
Het onderwerp waarover Tim Gill 
op 9-1-2013 sprak was: “Children 
and their connection with nature: 
why it is important and how can 
it be stimulated?”. Daarbij gaf hij 
een korte weergave van zijn advies-
werk voor de Commissie Duurzame 
Ontwikkeling van Londen. Binnen 
de opdracht heeft hij een literatuur-
studie verricht naar de effecten van 
ervaringen met natuur in de omge-

1. Op het grote plein is te weinig te 
doen; een deel van de kinderen 
komt niet voldoende toe aan 
spelen en ontspannen; 

2. Er is meer uitdaging en meer 
capaciteit nodig; dit kan voor een 
deel in de keuze voor vervanging 
van de oude toestellen; graag 
advies in deze; 

3. Bestrating moet worden recht 
gelegd; regenwater blijft te lang 
staan en belemmerd het buiten 
spelen; 

4. Er zijn te weinig 
verstopmogelijkheden; 

5. Het plein moet een speelse 
uitstraling krijgen; 

Onafhankelijk advies bij 
schoolpleinen
In juni waren we bij de Don 
Boscoschool in Wieringerwerf voor 
het maken van een ééndaags ont-
werpadvies. De eerste indruk was dat 
beide pleinen een mooie basisvorm 
hebben en een goede ruimtelijke 
sfeer bieden. Ook was zichtbaar 
dat op het bovenbouwplein relatief 
veel ruimte voor balspel, en dan met 
name voetbal, wordt gereserveerd. 
Ander ruimtevragend spel als rennen, 
tikkertje e.d. moet er tussen door en 
langs. In het gesprek met directie en 
ouderraad werden de volgende rede-
nen voor de uitnodiging genoemd:

Noord-Holland. Meer info en 
verslagen van deze bijeenkomsten 
zijn te vinden op: http://www.
nmepodium.nl/provincie/Noord-
Holland.
25 april waren we als deskundige 
aanwezig bij de opnamen van de 
Rijdende Rechter in Hoogvliet 
Rotterdam. Het klokkenspel klonk 
wel erg luid. Onze aanname dat 
de klagende buurman een boze 
was, werd echter hard onderuit 
gehaald toen de ex-beheerster aan 
het woord kwam. Les van deze 

zaak: treedt klagers altijd open 
tegemoet en luister goed naar ze. 
U kunt de uitzending hier zien: 
http://www.uitzendinggemist.nl/
afleveringen/1298921
9 januari 2013 waren we bij de 
Working Group on the Quality 
of Childhood at the European 
Parliament voor een lezing van 
Tim Gill. Elders in deze nieuwbrief 
meer hierover.

Wijziging organisatie
Per 1 oktober heeft ir. Mijke 
Zengerink de Maatschap Speelruimte 
verlaten. De zorg voor dochter 
Hannah en het werk op twee plek-
ken bleek te veel van het goede. In 
goede harmonie is afscheid genomen. 
Mijke blijft nog wel in het bestuur 
van Stichting SPEELRUIMTE betrok-
ken.

Actieplan: “Papa, mama! Kom 
je buitenspelen?”
Gemeente Den Haag investeert niet 
alleen in de fysieke kwaliteit van 
speelvoorzieningen, maar inves-
teert ook in de betrokkenheid van 

6. De aanvraag heeft vooral 
betrekking tot het plein voor de 
bovenbouw.

Hierna volgde later op de dag een 
brainstorm, waarin ik werd uitge-
daagd om out-of-the-box te denken 
en niet vanuit de bestaande kaders 
op het plein. De huidige inrichting is 
in de loop van de tijd zonder master-
plan met stapjes tot stand gekomen. 
Waardoor de verdeling van ruimte-
soorten voor het spel versnippert is 
geraakt. In tekening 1 is dit weerge-
geven: 

In de brainstorm kwam naar voren 
dat het beter is de verschillende 

uitgaven en 
producties

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

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

De volgende titels zijn bij Stichting 
SPEELRUIMTE verkrijgbaar:

ruimte soorten te groeperen in een 
deel voor balspel, vrije ruimte, struc-
tuur voor speeltoestellen, binnen-
buiten ruimte en groene marge. 
Om te beginnen kan het verhard 
oppervlak worden verkleind. Voorstel 
is om langs de randen een groene 
rand aan te brengen met een breedte 
van 4 à 5 tegels. Bij de gevel van de 
school wordt de huidige groenstrook 
vergroot van 3 naar 7 tegels. Door 
het muurtje langs de groene rand te 
laten slingeren ontstaan zitplekjes, 
waar je met een groepje kunt zitten, 
kijken en kletsen. In een les buiten 
kunnen deze ook worden gebruikt.
Vervolgens worden de speeltoestel-

len en de balspelen gegroepeerd en 
wordt centraal op het plein een open 
vrij terrein gelaten. Zo hou je ruimte 
voor ren- en tikspelen, elastieken, 
boompje-verwisselen en andere 
regelspellen.

Benieuwd naar het ontwerpadvies zelf? 
Kijk op de website voor een download.

->



Postbus 449, 
3800 AK  Amersfoort

mogelijke reacties 
zijn op het geluid 
van spelende kin-
deren: 
1. overlast ervaren 
2. niets ervaren 
3. vreugde ervaren 
omdat jong leven 
hoop geeft. Ik kom 
vaak oudere buur-
toma's tegen die de 
laatste reactie heb-
ben. Er is nog nooit 
onderzocht hoeveel 
Humdrummen er eigenlijk zijn. Maar 
ze halen hun gelijk bij de man met de 
bezem en de snoeischaar. Veel van 
wat zij bepalen haalt ook nooit de 
Gemeenteraad. Ik vraag me vaak af is 
dat democratie?

Als je jongetjes (7-12 jaar) waar 
dan ook in Nederland vraagt wat 
er met de speelruimte in hun buurt 
moet gebeuren, zodat het weer 
leuk wordt, krijg je heel vaak het 
antwoord: we willen hier kunnen 
voetballen. De Humdrummen van 
het speelruimtebeleid zeggen dan 
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De ruimtesoorten
Stichting SPEELRUIMTE adviseert 
om het ruimtelijk speelgedrag van 
kinderen als uitgangspunt te nemen 
voor het structureren van de school-
speelplaats. De architect Bertus 
Mulder heeft daarvoor in de jaren 80 
een theorie ontwikkeld. Kort samen 
gevat zie je een bepaald gedrag waar 
een ruimtesoort bij hoort:

Ruimte nodig hebben
zowel letterlijk als figuurlijk. 
Zij hebben veel energie en 
stuiteren als het ware rond.

->
Open ruimte:
dit is gewoon een open terrein 
waarop niets hoeft en alles kan.

Structuur nodig hebben
Zij zoeken heel bewust een 
speelaanleiding.

->
Gestructureerde ruimte:
dit is een gebied dat speciaal 
voor een bepaalde activiteit of 
spel is ingedeeld.

Beschutting zoeken
Ze moeten eerst even kijken 
voordat ze meedoen. Of ze 
rusten even uit.

->
Binnen-buitenruimte:
hiermee wordt een overgang 
van binnen naar buiten 
bedoeld. Denk bijvoorbeeld 
aan een luifel, een overkapping 
of een dakje. Een plek om te 
zitten of te staan, te kijken naar 
anderen, te kletsen of te chillen.

Los materiaal gebruiken
Ze worden door los (natuurlijk) 
materiaal uitgedaagd tot spel. 
Ze bouwen hiermee als het 
ware aan hun eigen omgeving.

->
Margegebied:
dit is een rand gebied (meestal 
groen) waarmee een ruimte 
wordt bepaald en afgeschermd. 
Hier kun je ook rommelen, 
plukken, afbreken en je 
verstoppen. Zie: www.schoolpleindokter.nl voor 

een uitgebreide versie met benodigde 
oppervlakten.

Stichting Speelruimte
Postbus 449
3800 AK  AMERSFOORT
Tel.:  033 - 465 32 70
Fax:  084 - 721 67 43
Email: info@speelruimte.nl
Web:  www.speelruimte.nl
www.schoolpleindokter.nl
www.buiteniszoveeltebeleven.nl

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 adviesbureau.
De Stichting treedt op als kennis-
bemiddelaar 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 voor-
zieningen voor bewegen, spel en 
recreatie in de woonomgeving, ...”. 
De uitvoering hiervan draagt zij op 
aan het adviesbureau.
Het adviesbureau kunt u inschakelen 
bij ontwerp, onderzoek en advies 
bij vragen rondom de speelruimte 
in uw gemeente, bij uw school, kin-
derdagverblijf, speeltuin of speelbos. 
Op dit moment draait het bureau als 
eenmanzaak van ir. Dirk Vermeulen 
(stedebouwkundige).

Televisiekijkend bij mijn opa 
en oma, net 9 jaar oud in 1962, 
maakte de serie Mik&Mak grote 
indruk op mij. Elke aflevering ein-
digde hetzelfde: boos omdat hij 
zijn zin niet kreeg werd mijnheer 
Humdrum agressief. Eerst breekt 
hij zijn sigaar doormidden, gevolgd 
door de aanmaakhoutjes die Oma 
Tingeling hem aangeeft. Woedend 
breekt hij die allemaal in tweeën, 
wat Oma wel goed uitkomt want 
anders passen ze niet in haar 
kachel.

Maar Humdrum staat voor de 
boze burger, die als een dreinende 
kleuter, zijn gelijk of gerief wil 
halen desnoods met structureel 
klein geweld. En belangrijk: hij 
blijft komen en stopt pas als hij het 
gewenste antwoord hoort.

Ik moest voor het eerst weer 
aan hem denken toen ik net in 
dit werk begonnen was. In 1988 

maakte ik een wijkspeelplan in een 
gemeente. Zoals gebruikelijk deed ik 
eerst uitgebreid veldwerk en hield ik 
gesprekken met belanghebbenden en 
kinderen. Op een gegeven moment 
kwam ik op een speelplaats met 
een enorm aantal duikelrekken kris-
kras door elkaar geplaatst. Sommige 
waren onbruikbaar omdat je je hoofd 
dan aan een ander duikelrek zou 
stoten.

In de vergadering met de wijk over 
het plan liet ik de foto aan de zaal 
en de wethouder zien. Duidelijk wat 
verlegen vroeg hij aan zijn ambtenaar 
jeugdwerk: "Weet jij hier iets van?". 
Deze antwoordde ontkennend. 
Waarop de ambtenaar Openbare 
Werken zei: "Ja daar weet ik wat 
van. Het is de bedoeling zo. Ik heb 
de opdracht om mensen tevreden te 
stellen. En daar op die hoek woont 
mijnheer Humdrum, die belde dat 
hij overlast had van voetbal tegen 
zijn garagedeur. Toen heb ik een 
duikelrek voor zijn deur laten plaat-
sen. Toen belde hij weer omdat hij 
overlast had van voetbal tegen de 

garagedeur van zijn buurman. Dus 
heb ik opnieuw een duikelrek laten 
plaatsen. Maar ja daarna belde hij 
weer en weer... Maar het probleem is 
nu opgelost!" sprak hij blij: "Hij heeft 
al een jaar niet meer gebeld!".

Lang dacht ik dat dit een abjecte uit-
zondering was op een verder goede 
praktijk van speelplannen. Ik kom 
echter meer en meer tot de overtui-
ging dat mijnheer en/of mevrouw 
Humdrum een levendige entiteit zijn 
bij de inrichting van de openbare 
ruimte. Vaak bellen ze klachtenlijnen, 
wethouders, ambtenaren, bezoeken 
ze inspraakavonden, vragen ze belet 
bij plan- en begrotingsbehandelingen. 
En als het moet zoeken ze een juri-
dische weg om hun probleem in de 
directe woonomgeving weg te poet-
sen. Ze zijn zo sterk aanwezig in het 
debat over speelruimte, dat ambte-
naren vaak een soort humdrum-tude 
ontwikkeld hebben: "Nee hier geen 
veldje; nee daar geen bankje; nee als 
we dat zo doen wordt het te druk, 
dan krijg je overlast." Daarbij gaan ze 
voorbij aan het gegeven dat er drie 

vaak: "Ja we maken daar een groot 
trapveld/speelkooi". En ze wijzen 
dan naar een plek aan de andere kant 
van de wijk 500 meter ver. Vind je 
het dan gek dat er zo weinig meisjes 
buitenspelen, omdat de jongetjes de 
schommel en het klimrek in hun spel 
tot doel verklaren? Een keer zo'n bal 
tegen je kop en je komt nooit weer!

We moeten de speelruimte de- of 
ont-humdrummen. Da's beter voor 
de meisjes.

Dirk Vermeulen

Mijnheer Humdrum 
bestaat nog steeds


