
Dit is alweer het 21e Speel-S-
Nieuwjaarsblad. 
Vorig jaar vroegen we u om 
na te denken over het nut van 
prikstruiken. Worden ze geplant 

voor de vlinders, bijtjes en de vogels 
of was het om iets tegen te houden 
of spelende kinderen te weren? 
Dit jaar, een jaar van bezui nigin-
gen, gaat het er om de openbare 

woonomgeving in zijn geheel te 
zien als ‘speelruimte’ en niet elke 
behoefte te vertalen in een extra 
investering.

SPEELRUIMTE wenst u een voorspoedig en speels 2014 toe

Activiteiten Stichting 
SPEELRUIMTE 2014

Cursus Gemeentelijk 
Speelruimtebeleid op 4 en 5 juni 
2014 te Utrecht. Ook dit jaar zal er 
aandacht zijn voor speelvriendelijk 
bezuinigen en begroten. Begin maart 
zullen gemeenten hierover bericht 
ontvangen. U kunt uw interesse ken-
baar maken door het sturen van een 
mail naar info@speelruimte.nl met als 
kop “cursus 2014”. Zodra de folder 
gereed is krijgt u per mail een link 
naar de digitale versie.

ne vrijstelling te verlenen voor spe-
lende kinderen tussen 7.00 en 21.00 
uur. De aanleiding tot dit besluit was 
een verzoek tot handhaving van een 
burger die overlast ondervond van 
het geluid van spelende kinderen op 
het schoolplein bij hem in de buurt. 
Dat verzoek heeft het college naast 
zich neer gelegd. Kinderen maken nu 

Geluidhinder kent al enige tijd een 
uitzondering voor het meten van kin-
derspelgeluid bij scholen en andere 
kindervoorzieningen. Toch kent de 
algemene plaatselijk verordening in 
veel gemeenten restricties voor het 
toegestane geluidsniveau bij speel-
plekken. Het College van B&W van 
Oldenzaal heeft besloten een algeme-

eenmaal geluid bij het buitenspelen 
en dat is op zichzelf niet te beper-
ken. Het beperken daarvan vindt het 
College van B&W van Oldenzaal 
niet wenselijk en wil kinderen speel-
ruimte bieden tot 21.00u zonder 
geluidsrestricties. Bovendien is zij 
van mening dat dit de leefbaarheid 
van de stad vergroot.

Oldenzaal volgt hiermee diverse 
Duitse voorbeelden van (lokale) 
wetgeving die bepaalt dat geluid van 
spelende kinderen nooit als overlast 
mag worden aangemerkt. En loopt 
daarmee in Nederland voorop als 
het gaat om implementatie van de 
Rechten van het Kind op (buiten)spe-
len. Wel heeft Veenendaal eerder een 
aanvullende bepaling opgenomen dat 
het verbod betreffende geluidhinder 
niet van toepassing is “op het gebruik 
van openbare sport- en speelvoorzie-
ningen en terreinen voor zover het 
betreft de uitoefening van sport- en 
speelactiviteiten.” (art. 4:6.3 APV; zie: 
http://decentrale.regelgeving.over-
heid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/
Veenendaal/297855.html)

- Er liggen twee tot meerdere speel-
plekken met hetzelfde aanbod dicht-
bij elkaar. Waar moet je heen om 

vriendjes te maken?
- Kinderen vinden elkaar voor het 
buitenspelen op plekken waar geen 
toestellen staan. De informele speel-
ruimte biedt meer dan de formele.
Nu doen we studie naar de meerja-
renbegroting met twee veronderstel-
lingen: 1. voortzetten huidige beleid 
2. investeren in kansrijke plekken 
en overige plekken afbouwen. We 
berekenen dat met het inzetten van 
die tweede beleidslijn de stad over 
een termijn van 10 jaar aanmerkelijk 
kan bezuinigen op de vervanging van 
speeltoestellen. Verder zullen de kos-
ten van het logboek lager uitvallen. 
Dit omdat de tijdinvestering hierin 
voor 60% procent bestaat uit omzet-
tijd (overhead om van plek naar plek 
te reizen).

19e IPA World Conference 
2014 Istanbul
Van 20 tot en met 23 mei wordt de 
19e driejaarlijkse wereldconferentie 
van de International Play Association 
gehouden in Istanbul, met als thema 
“Access to Play”. De Turkse orga-
nisatie Aktif Ya?am (Active Living 

Is bezuinigen op 
speelvoorzieningen 
mogelijk?
Niet elke behoefte moet in een speel-
voorziening worden vertaald. Het is 
vaak beter om aan te sluiten bij de 
multifunctionele mogelijkheden die 
de openbare ruimte biedt voor spelen 
en de vindingrijkheid die kinderen 
hebben bij het gebruik daarvan. Ook 
wordt het tijd om te kijken naar 
het succes van alle investeringen in 
de openbare speelruimte. Hoeveel 
gebruik levert het op? Wat zijn suc-
cesvoorwaarden? Zo kun je met 
minder middelen meer bereiken. 
Een voorbeeld is de studie die we in 
Almere hebben verricht

Meerjarenbegroting 
speelplaatsen
In 2011 hebben we een studie 
gedaan in 5 wijken, representatief 
voor de hele stad Almere. Een van de 
uitkomsten is dat, afhankelijk van de 
ontwerp-filosofie van de wijk (tijdstip 
van aanleg), 15% tot 50% van de 
speelvoorzieningen in de wijken er 
voor gist en kaneelwater bij ligt. 

Dat heeft te maken met:
- Er wonen erg weinig kinderen in de 
buurt.

7e Conferentie Kind in de 
Stad
Het Europese Netwerk 
Kindvriendelijke Steden (European 
Network Child Friendly Cities) en 
de Child in de City Foundation 
organiseren van 29 september tot 
1 oktober 2014 de “7th Child in 
the City Conference” in Odense in 

Association) zal deze keer gastheer 
zijn van de conferentie. Voor Turkije 
is het doel van de conferentie om 
het recht van het kind op spelen, 
hetgeen al in wetten is vastgelegd, op 
de agenda te krijgen en de weg vrij 
te maken voor nieuw beleid voor het 
recht op spelen en het onderzoek te 
stimuleren. Het thema tijdens deze 
conferentie is ‘Toegang tot spel’ 
(Access to play).
Meer informatie over de conferentie 
vindt u hier: http://www.ipa2014.
org. Informatie over IPA Promoting 
the childs’s right to play vindt u hier: 
http://www.ipaworld.org

IPA in Nederland
Het platform Ruimte voor de Jeugd 
is het aanspreekpunt voor IPA in 
Nederland. Geïnteresseerden kun-
nen zich aansluiten als agendalid van 
Ruimte voor de Jeugd en zijn dan 
tevens lid van de IPA. Meer informa-
tie is kan worden aangevraagd bij: 
ipa@ruimtevoordejeugd.nl

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

Voor de IPA World Conference 
2014 Istanbul (zie onder) is een 
voorstel ingediend over tolerantie 
voor buitenspelen (zie item over 
Oldenzaal).

Lezingen en workshops
In 2013 hebben we een aantal 
lezingen en workshops verzorgd en 
bezocht:

9 januari 2013 waren we bij de 
Working Group on the Quality 
of Childhood at the European 
Parliament voor een lezing van Tim 
Gill. Zijn onderzoeken zijn in onze 
vorige nieuwsbrief (http://www.
speelruimte.nl/nieuwsbrief/2013-
nr.20.pdf) al besproken. 

19 maart waren we toehoorder bij 
een hoorzitting in Den Haag van de 
PvdD over het belang van speelna-
tuur. We hebben hierover iets op ons 
blog gezet (bereikbaar via de knop 
blog op speelruimte.nl).

9 april stonden we op de dag 
van het spelen in de Week van de 
Openbare ruimte.

17 juni gaven we een workshop 
over de inrichting van het school-
plein aan de scholen van de PCPO in 
Rijssen.

Recht op buitenspelen 
betekent dat ook speel
geluiden erbij horen!
Gemeente Oldenzaal erkent dat 
kinderen geluid maken bij het buiten-
spelen en is van mening dat zij dat 
vrijuit moeten kunnen doen. De Wet 

Denemarken. De thema’s voor deze 
conferentie zijn:
1 Participatie, erbij horen en 

samenwerking
2 Kinderwelzijn en de gevolgen van 

de recessie
3 Spelen, mobiliteit en kindercultuur
Meer informatie over de conferentie 
vindt u op 

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:

http://www.childinthecity.com. 
Wilt u meer weten over het Europese 
Netwerk Kindvriendelijke steden? 
Kijk op: 
http://www.childfriendlycities.eu

Opvoedangst
Het lijkt er tegenwoordig op dat 
ouders zich schuldig voelen als hun 
kinderen zich vervelen. Ze zorgen 
voor een volle weekagenda van hun 
kroost en de schaarse tijd in het 
weekeind die het gezin gezamenlijk 
heeft wordt besteed aan winkelen, 
recreatie, pretpark en TV/video. Hun 
kind mag geen flintertje tijd verliezen 
aan verveling. Ze voelen een perma-
nente dwang tot animatie. Er moet 
continu entertainment zijn anders 
schiet de opvoeding tekort. Er zijn 
coaches die dit ‘quality-time’ noe-
men. Maar er zijn ook pedagogen die 
zeggen dat het beter is dat een kind 
zich verveelt: 
• Even niks doen is rustgevend.
• Er is tijd om anders naar de 

omringende wereld te kijken.
• Het kind leert om zichzelf bezig 

te houden, zin te geven aan/in het 
eigen bestaan.

• Fantasie en creativiteit komen op 
gang.

Dat kinderen creatief kunnen zijn 
laat het cursiefje op de volgende 
pagina zien.
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Postbus 449, 
3800 AK  Amersfoort

anders bezig op de zondagmid-
dag: zelf raketten afschieten. 
Zondagmiddagen lang waren we 
zoet met het afknippen van luci-
ferkoppen. We hadden al bedacht 
dat het afsteken van een verticaal 
stijgende raket je je handen zou kun-
nen kosten. Dus moest er op afstand 
elektrisch ontstoken kunnen worden. 
Met een trafo van de Trix modeltrein, 
dun koperdraad en luciferkoppen 
hadden we dat snel voor elkaar. 
Het afknippen van die koppen nam 
teveel tijd in beslag en werd verve-
lend. Toen mijn broer in de tweede 
klas van de HBS achterin zijn boek bij 
de leerstof voor de 4e klas de formule 
zag voor buskruit, simpele ingredi-
enten, toen bij de drogist gewoon 
verkrijgbaar, ging het een stuk sneller. 
En … we werden bedreven. 
Zo zelfs dat het weer ging verve-
len. We begonnen toen aan onze 
experimenten met wasbenzine. Dit 
goedje stinkt aardig. En mijn moeder 
had snel in de gaten wat we aan het 
doen waren. Ze werd niet boos. Ze 
nam ons direct mee naar een aan-
schouwelijke tentoonstelling in het 
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Organisatie
SPEELRUIMTE bestaat nu 23 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 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 
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 
eenmanszaak van ir. Dirk Vermeulen 
(stedebouwkundige).

Het weekeind begon voor mij 
als kind pas op zaterdagmiddag. 
In de ochtend gingen we nog 
naar school. Maar dan begon de 
eindeloze vrijheid van het week-
einde: lekker niets moeten. De 
zaterdagmiddag was in no time 
gevuld met allerlei activiteiten: 
met vriend(innet)jes spelen buiten 
of binnen, naar de welpen, door de 
Eempolders fietsen, cowboy spe-
len in het bosje van IJsendijk, daar 
de herten voeren, dwalen door het 
Baarnse Bos of boompje klimmen 
achter Kasteel Groeneveld. 

De zondagochtend had struc-
tuur. Eerst gezamenlijk ontbijten. 
Daarna naar de kerk. Gevolgd 
door koffiedrinken bij opa en oma. 
Dan naar huis voor een rijsttafel 
die mijn vader, daarvoor eerder 
naar huis gegaan, had bereid. 
Na het eten gingen wij kinderen 
afwassen. Mijn ouders gingen 
naar de woonkamer. Mijn moeder 
las één van de vier op zaterdag 

gehaalde bibliotheekboeken. Mijn 
vader las de krant van dat weekeind. 
Allerlei ander leesvoer lag klaar op 
zijn schoot. Na een kwartiertje had 
ik het gehad. Ik liep naar mijn vader, 
verscholen achter zijn krant, en zei 
dan smekend: "Papa ik verveel me 
zo!". Hij liet de krant zakken en 
keek mij zachtaardig aan en zij dan 
meelevend: "Wat vervelend voor je 
jongen...". Daarna ging de krant weer 
omhoog en moest ik zelf iets verzin-
nen: ...

Radiocontroledienst
Mijn oudere broer en ik haalden 
graag dingen uit elkaar. Zo hebben 
we samen een oude deurbel gesloopt 
om te kijken hoe zo'n ding werkte. 
Bij ons onderzoek zagen we dat er 
telkens een vonkje oversprong in de 
stroomonderbreker. Gebiologeerd 
door dat vonkje begonnen we aan de 
stroomonderbreker te prutsen en te 
trekken en zagen dat je een stevige 
vlamboog in de stroomonderbreker 
kon maken. 
Een bibliotheekboekje over de radio-
geschiedenis leerde ons dat Marconi 

bij zijn eerste experimenten gebruik 
maakte van een vlamboog. De inmid-
dels gesloopte deurbel werd weer uit 
een rommellaatje gehaald. De radio 
ging aan. Ja hoor: je hoorde een dui-
delijke kraak op de radio als je de bel, 
inmiddels zonder bel, onder stroom 
zette. Met een schoolvriendje van 
enkele kilometers verderop werden 
tijdstippen afgesproken dat hij naar 
zijn radio zou luisteren. Met de ver-
bouwde bel werden hele berichten in 
morsecode de wereld in geslingerd. 
Ons vriendje belde dan later door 
welke bericht hij had ontvangen. 
Fantastisch he? Wat wij, in onze kin-
derlijke onschuld niet wisten was dat 
we onze uitzending op breedband 
uitzonden. Kortom iedereen die de 
radio aan had staan op Hilversum 1 
of 2, korte golf of op de lange golf 
kortom iedereen kon meegenieten. 
Dus toen de RCD (radio-controle-
dienst) voor de deur stond, geen zen-
der vond en weer weg ging, werden 
wij toegesproken door mijn ouders.
 
Veiligheidsinstituut
Maar wij waren alweer met wat 

Papa ik verveel me zo Veiligheidsinstituut in Amsterdam. 
Na enkele demonstraties en video's 
over de verwoestende kracht van 
benzinedamp zijn we gestopt met 
raketten.

Ik ben toen begonnen met het spe-
len van bluesgitaar. Mijn broer ging 

fanatiek aan een 
andere hobby: 
vogelen. Later 
zijn we beide iets 
technisch gaan 
studeren.
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