
Met dit 22e Speel-S-
Nieuw-jaarsblad wenst 
SPEELRUIMTE u een goed 
een voorspoedig 2015 toe. 

Afgelopen jaar stond geheel in 
het teken van de decentralisatie 
en transitie van de zorg. Meer 
gemeentetaken voor naar 

verhouding minder geld. De 
jeug dzorg komt nu geheel in één 
hand, maar is er zorg voor álle 
jeugd?

SPEELRUIMTE wenst u een voorspoedig en speels 2015 toe

Activiteiten Stichting 
SPEELRUIMTE 2015

Cursus Gemeentelijk Speelruimte-
beleid op 3 en 4 juni 2015 te Utrecht. 
Ook dit jaar zal er aandacht zijn voor 
speelvriendelijk bezuinigen en begro-
ten. Begin maart zullen gemeenten 
hierover bericht ont van gen. U kunt 
uw interesse kenbaar maken door het 
sturen van een mail naar: 
info@speelruimte.nl met als kop 
“cursus 2015”. Zodra de folder gereed 
is krijgt u per mail een link naar de 
digitale versie.

In plaats van de tradi tio nele ‘risico-
ana lyse’ pleit hij voor een ‘risk-bene-
fit assessment’ ofwel een ‘risico-
voor deel-analyse’. In opdracht van 
het Engelse ‘play safety forum’ heeft 
hij inmiddels een tool daarvoor ont-
wikkeld. Deze is op zijn blogsite 
http://rethinkingchildhood.com te 
down loaden bij de post van 12-11-
2014.

Lezing van Tim Gill 
11-04-2014
In Restaurant Polder op het Science-
park te Amsterdam hield Tim Gill 
een lezing bij het Platform Ruimte 
voor de Jeugd. Scandinavië en Neder-
land zijn vanuit de UK bekeken 
voorbeeldlanden voor wat betreft het 
buitenspelen. Maar daarna schetst hij 
een ontwikkeling die zich ook in ons 
land heeft voorgedaan: kinderen 
worden steeds meer gecontroleerd. 
Hij vindt dat de westerse maat schap-
pij te ver is gegaan in het veilig heids-
denken rondom speelruimte voor 
kinderen. Daarvoor gaf hij verschil-
lende voorbeelden. Het meest opval-
lende was zijn vergelijking van vier 
generaties die opgroeiden in zelfde 
buurt. Overgrootvader had in 1919 
een territorium van zes mijl, groot-
vader nog één, moeder nog een halve 
mijl en de zoon van acht jaar mag 
alleen nog tot de hoek van de straat.
Zijn betoog is kort samengevat: de 
nadruk op alles wat met risico’s mis 
kan gaan zorgt ervoor dat we de 
voordelen daarvan niet meer zien. 
Een kind leert van proberen, mis luk-
ken en succes. Daar horen risico’s bij. 

19e IPA World Conference 
2014 Istanbul
De ruimte is hier te beperkt voor een 
uitgebreid verslag van de confe rentie. 
In het algemeen gedeelte ging veel 
aandacht naar het General Comment 
(GC) over artikel 31 van het Kinder-
rechten Verdrag. IPA - Promoting the 
Child’s Right to Play – heeft hiervoor 
het laatste decennium veel werk 
verzet. In de aanhef van dit GC 
er kent het Comité voor de Rechten 
van het Kind dat de Staten het belang 
van de rechten in dit artikel (o.a. 
recht op vrij spelen) onvoldoende 
erkennen. 
Een General Comment (GC) is een 
nadere uitleg van onderdelen van 
Internationale Verdragen. De 
originele tekst is op te vragen via 
deze link: http://bit.ly/1kAjGpZ. 

Ook in Nederland bestaat het risico 
dat het belang van vrij spelen wordt 
bedolven onder andere zaken. In een 
interview met het dagblad Trouw zei 
mw. Annerieke Boland (lector Jonge 
Kind, Hogeschool iPabo, Amster dam/
Alkmaar) dat er in het werk met 
jonge kinderen een veel te sterk 

Misschien dat de ‘risk-benefit assess-
ment’ van Tim ons kan helpen om 
die speelwaarde weer een plaats te 
geven in de speelruimte van Neder-
land.

Er waren meerdere bijdragen over 
het herstel van de veerkracht van 
kinderen en hun gemeenschap na 
traumatische gebeurtenissen  (ram-
pen, oorlogssituaties, etc.). 
Drama, speltherapie, kunstzinnige 
vorming maar ook community play-
grounds voor vrij spelen worden 
wereldwijd ingezet om  kin de ren 
weer kind te laten zijn. De Burge-
mee ster van Halabja, de plaats die in 
1988 werd getroffen door een gas-
aanval, kreeg een overdonderd 
applaus voor zijn presentatie van het 
‘Halabja Com mu nity Playground 
Project’. Een samen werking tussen 
de gemeente Halabja en een kleine 
stichting in de UK. Zie verder: http://
halabjaplay.org.

De aanpak om het Vlaamse Speel-
pleinwerk toegankelijk te maken 
voor kinderen met handicaps werd 
gepresenteerd door Suzanne Verkuijl. 

Een verrassend eenvoudige aanpak, 
waarbij de communicatie met kind, 
ouders en speelpleinwerkers 
onderling met simpele protocollen en 
middelen centraal staat. Dit werk 
wordt door een groot aantal vrij wil-
ligers ondersteund. Het Speel plein-
werk werft deze vrij willigers onder 
volwassenen die ooit als kind zelf 
cliënt van een speel plein zijn 
ge weest. Het grote verschil met de 
Nederlandse speeltuinverenigingen is 
dat de nadruk binnen het werk ligt 
op de animatie middels activiteiten 
en minder op de inrichting. Zie ook: 
http://www.speelplein.net

Ook was er aandacht voor spel en 
nieuwe media. John Carr, van 
Council on Child Internet Safety, gaf 
een beeld van het online leven van 
moderne kinderen in de UK en 
Europa. Jonge kinderen groeien met 
deze nieuwe technologiën op en 
proberen ze al spelend uit. Soms met 
een hilarisch resultaat getuige het 
filmpje van een baby die een 
tijdschrift uitprobeert alsof het een 
iPad is. 
Zie: http://youtu.be/aXV-yaFmQNk

onderscheid gemaakt tussen spelen 
en leren. Jonge kinderen wor den te 
vaak benaderd met werk vormen, 
zoals werkbladen en toetsen, die niet 
bij ze passen. De geleerde za  ken 
kunnen ze buiten de les niet toe pas-
sen. “In spelsituaties komen ze de 
dingen tegen die ze echt wil len leren, 
en kunnen er meteen mee aan de 
slag." Kern van haar be  toog: "...
vertrouw het kind: dat wil onder-
zoeken en ontdekken, het geeft zelf 
aan wat het wil leren."

Tijdens deze conferentie waren er 

ook meerdere bijdragen over ‘rough 
an tumble play’. Over het nemen van 
risico’s. Dat ouders in dit debat een 
rol hebben liet Martin van Rooijen 
zien in zijn lezing over zijn onder-
zoek naar ouders en ‘risky play’. Zijn 
lezing vindt u hier: 
http://bit.ly/1y3pn7U

Prof. Dr. Haluk Yavuzer, ooit stu dent 
bij W. Bladergroen, begon zijn voor-
dracht over wat kinderen van diverse 
leeftijden nodig hebben voor hun 
spelontwikkeling. Voor jonge kinde-
ren is een zandbak onont beer lijk. 

dat minder. Door ledenverlies verloor 
de Nederlandse afdeling zijn status 
als ‘National Branche’. 
Enkele jaren terug werd duidelijk dat 
Platform Ruimte voor de Jeugd in 
feite dezelfde rol vervulde als een 
IPA-afdeling en een status kon wor-
den aangevraagd. Tijdens de 19e con-
ferentie in Istanbul is de status als 
National Branch formeel toegekend.

7e Conferentie European 
Network Child Friendly 
Cities in Odense
Bij dit netwerk gaat het om de 
algehele leefwereld van kinderen en 
jongeren in de Europese steden. Spel 
en speelruimte zijn daar een 
onderdeel van. Onderzoekers en 
beleidsmakers wisselen ervaringen en 
gezichtspunten uit, die moeten leiden 
tot breed gedragen kindvriendelijk 
stedenbeleid in Europa. Er waren drie 
thema’s voor deze bijeenkomst:

Participatie, erbij horen en 
samenwerking
Kinderwelzijn en de gevolgen van 
de recessie
Spelen, mobiliteit en kindercultuur

Dutch National Branch IPA 
opgericht
Speelde Nederland in de begin peri-
ode een grote rol binnen de IPA, zo 
werd in 1981 de 8e con ferentie door 
de Gemeente Rotterdam geor gani-
seerd, in de loop van de jaren werd 

In het Platform Ruimte voor de 
Jeugd hebben we regelmatig contact 
met andere organisaties. Zie ook de 
website www.ruimtevoordejeugd.nl. 
Binnen dit platform is inmiddels een 
‘National Branch’ van de Inter-
national Play Association opgericht. 
Zie elders in deze nieuws brief.

Lezingen en workshops
In 2014 hebben we een aantal lezin-
gen en workshops verzorgd en 
bezocht:

11 april organiseerde Platform 
Ruim te voor de Jeugd een lezing van 
Tim Gill in Amsterdam.

20 mei t/m 23 mei namen we in 
Istanbul deel aan de 19e driejaarlijkse 
conferentie van de International Play 
Association (IPA), Promoting the 
Child’s Right to Play.

29 september t/m 1 oktober 
na men we in Odense (Denemarken) 
deel aan de 7e Child in the City 
Conference.

Signalement 2015
24 april Koningsspelen 2015: een 

sportief Oranjefeest voor alle kin-
deren in het basisonderwijs in 

Nederland en het Caribisch gebied. 
zie: http://www.koningsspelen.nl

10 juni Nationale Buitenspeeldag/
Straatspeeldag: doel is het bevor de-
ren van leefbaarheid en saam horig-
heid, gezond in beweging, maar ook 
het belang van veilig in de wijk kun-
nen spelen. Dit jaar is er geen site 
met nationale informatie. Er zijn wel 
talloze lokale initiatieven voor deze 
datum.

13 en 14 juni IVN Slootjesdagen. 
zie: http://bit.ly/1qjdcPb

29 juni Nationale Modderdag 
2015: lekker vies worden bij het 
buitenspelen! zie: 
http://www.modderdag.nl

De conferentie heeft een slotdocu-
ment opgesteld, welke te lezen is via: 
http://bit.ly/1A7hSb0
Over het thema spel zijn de volgende 
conclusies opgesteld:
1. Het belangenconflict volwas-

senen- kinderen rond de waarde 
van spel blijft een heikel punt. 
Ouders en leerkrachten moeten 
doordrongen worden van de 
enorme voordelen van spel en het 
recht op spelen.

2. Rust, ontspanning en vrij spel. Dat 
dit door doelstelling vanuit edu ca-
tie en onderwijs steeds meer 
onder druk komt te staan is ver-
ont rustend. Vrij spel en de beno-
dig de tijd daarvoor hebben meer 
aandacht nodig.

3. Risico-voordeel. Angst doordrenkt 
de stedelijke woonomgeving en 
leidt tot onredelijke beperkingen 
van kinderspel. Het voorstel is om 
uit te gaan van ‘risico-voordeel-
analyse’: maak bij de planning van 
speelruimte voor kinderen een 
af weging van de voordelen van 
risico vol spel, zodat kinderen 
veer kracht en weerbaarheid 

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

Zie: http://www.speelruimte.nl/informatie/
verkoop.html

De volgende titels zijn bij Stichting 
SPEELRUIMTE verkrijgbaar:

ontwikkelen voor hun kindertijd 
en latere leven.

4. Ontwerp voor verticaal versus 
horizontaal spel. Sommige deel-
nemers pleiten voor inrichting 
voor meerdere leeftijden naast en 
met elkaar, maar er is ook erken-
ning dat het risico bestaat dat op 
die manier kansen voor kinderen 
verminderen als het aankomt op 
schaal, ergonomie en kind gerichte 
oplossingen.

5. Flexibiliteit — veranderbaarheid: 
stadsplanners en -beleidsmakers 
moeten minder in permanente en 
meer in veranderbare oplossingen 
gaan denken.

6. Mobiliteit: kinderen moeten 
worden ondersteund in hun vrije 
(zelfstandige) mobiliteit.

7. Meetbaarheid en methode: er is 
op de conferentie veel gesproken 

over methodieken voor observatie, 
participatie en samenspelen. 
Welke werden toegepast en welke 
was de beste. Een grote stap 
voorwaarts.

8. Mondiaal perspectief: Kindvrien-
de lijke steden zou een mondiale 
zaak moeten zijn. Zo zei een niet-
Europese deelnemer: “Als je men-
ta liteit veranderd, verander je de 
wereld.”
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Over de waarde van 
systematisch 
gebruiksonderzoek
Aansluitend bij het onderdeel 
‘Meet   baarheid en methode’ in de 
slotconclusie van de confe ren   tie in 
Odense hier enkele ge dach  ten over 
het observeren van gebruik in de 
speelruimte. Er zijn verschillende 
manieren en methoden van het 
observeren van spel op speel plaat-
sen. Veel hiervan hebben voor de 
beheerder van gemeentelijke speel-
plaatsen het nadeel dat de resulta-
ten per speelplaats niet te verge-
lijken zijn. Immers de ene lo catie is 
op een zonnige dag ge ob serveerd 
en bij de ander was het bewolkt. 
De ene locatie is be keken in het 
weekeinde en de andere op 
maandag. 
Om de resultaten voor de beheer-
der statistisch vergelijkbaar te 
maken is de systematische obser-
vatie methodiek ontwikkeld. Hierin 
worden mogelijke fouten voor ko-
men of zodanig in het onder zoek 
gemixt dat deze ver waarloos baar 
zijn. Nadeel van deze aanpak is 

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, Kenniscentrum 
Buitenspelen bestaat nu 24 jaar en 
heeft in die periode een uitgebreide 
kennis en ervaring opgebouwd. De 
organisatie bestaat uit een stichting 
en een bureau.

De Stichting is kennisbemiddelaar en 
initiatiefnemer voor activiteiten en de 
verspreiding van publicaties over 
buitenspelen. Zij doet dit vanuit de 
doelstelling: "... het bevorderen van 
de ontwikkelingsmogelijkheden van 
de jeugd door middel van ruimtelijke 
voorzieningen voor bewegen, spel en 
recreatie in de woonomgeving, ...". 
De uitvoering hiervan draagt zij op 
aan het bureau.

Het bureau kunt u inschakelen bij 
ontwerp, onderzoek en advies bij 
vragen rondom de speelruimte in uw 
gemeente, bij uw school, kinder-
dagverblijf, speeltuin of speelbos. 

Op dit moment draait het bureau als 
eenmanszaak van ir. Dirk Vermeulen 
(stedebouwkundige).

KENNIS
CENTRUM

BUITENSPELEN

dat veel kwalitatieve ele menten van 
de spel-interactie tussen kinderen 
onderling en de omgeving niet wordt 
vastgelegd. Maar daar staat tegenover 
een grotere betrouw baarheid in de 
onderlinge verge lijking van speel-
plaatsen en -plekken op punten als 
gebruiksdruk, doelgroepen bereik en 
een mismatch tussen ge bruik en 
inrich ting. Verder zijn zo ook locaties 
op te sporen die een zeer laag gebruik 
hebben. 
Voor de beheerder betekent dit dat 
eenvoudig kan worden verantwoord 
waarom op de ene speelplaats zeer 
regelmatig onder houdswerk nodig is 
en op de andere een jaarlijks be zoek 
volstaat. De inspanning aan onder-
houd kan zo beter worden gericht op 
slijtage. 

De methode van systematische 
ge bruiks onderzoek laat het toe om 
ook andere plekken dan speel voor-
zieningen waar in de openbare ruim-
te wordt gespeeld in beeld te krijgen. 
Hier kunt u denken aan spe len op 
brede stoepen, woonerven, gras vel-
den en pleintjes zonder toes tellen. 
Deze informatie is bruik baar voor de 
wijkmanager en de ontwerp afdeling.
Vroeger was voor zo’n onderzoek 
veel papier en handwerk nodig. Er 
ging veel tijd zitten in de verwerking 
achteraf. 
Al jaren bewegen de kosten voor het 
uitvoeren van de observaties (het 
kijken op de speelplaatsen zelf) zo 
rond de €20 per speelplaats. 
Daar komen de kosten van de voor-
berei ding en de verwerking à €40 per 
speelplaats bij. Zodat de kosten op 
€60 per speelplaats (ex BTW) uit-
kwamen. 
Met de komst van digitale kaarten, 
satellietfoto’s, tablets en camera’s 
met GPS kan veel papier werk achter-
wege blijven. Daarmee kan ruim 
25% worden bezuinigd op de kosten 
per speelplaats.

speelruimte-2015.indd   2 15-01-15   14:58




