
SPEELRUIMTE wenst 
u, met dit 23e Speel-S-
Nieuw jaarsblad, een goed 
en voor spoedig 2016 toe. 

Afgelopen jaar begon 
de economische crisis 
over te waaien, maar 
werden we verrast door 

de aanzwellende stroom 
asielzoekers. Heeft u oog 
voor de kinderen in deze 
stroom?

SPEELRUIMTE wenst u een voorspoedig en speels 2016 toe

Activiteiten Stichting 
SPEELRUIMTE 2016

Cursus Gemeentelijk Speel-
ruimtebeleid op 25 en 26 mei 2016 
te Utrecht. Dit jaar zal aandacht 
worden gegeven aan de infor-
mele speelruimte en natuurlijk spel. 
Speelvriendelijk bezuinigen en begro-
ten. Eind februari zullen gemeenten 
hierover bericht ontvangen. De info 
en het intekenformulier staan al op 
de website (www.speelruimte.nl/
cursus/speelruimte.html). Wilt u de 
folder digitaal ontvangen? Stuur een 
email naar info@speelruimte.nl met 
als kop “cursus 2016”, dan zit u in de 
mailing.

Stichting SPEELRUIMTE is actief 
deelnemer in het Platform Ruimte 
voor de Jeugd. Hierin hebben we 
regelmatig contact met andere orga-
nisaties. Zie ook de website www.
ruimtevoordejeugd.nl en elders in 
deze nieuwsbrief voor het 10-pun-
tenplan.

Najaar 2015 is Dirk Vermeulen 
toegetreden tot de examencommis-
sie van de Stichting Veilig Spelen. 
De SVS verzorgd de examens SVS 
Inspecteur Spelen-Basis, -1 ster en 

7 t/m 9 november 2016 achtste 
Child in the City Conferentie te 
Gent. Zie: www.childinthecity.eu/
conference-2016

Zand en water op natuur
speel plekken Apeldoorn
In veel Nederlandse gemeenten vind 
je bijna geen zandbakken meer. 
Zand, in gebruik als valondergrond, 
wordt meer en meer verdrongen 
door kunstgras of rubber. Bij een 
toenemend aantal scholen ontbreekt 
de zandbak. Stichting Speelruimte 
heeft deze ontwikkeling wel gesigna-
leerd, maar niet voldoende voor het 
belang van zand en water gestreden. 
Schokkend om na een reis van 2.700 
km naar Istanbul daar tijdens de 
IPA Conferentie van Prof. Dr. Haluk 
Yavuzer te moeten horen dat zand en 
water de beste speelmogelijkheden 
bieden aan jonge kinderen (zie vorig 
Speel-S-Nieuwjaarsblad)!

Dat het ook anders bleek tijdens 
de excursie van Springzaad langs 
natuurspeelplekken in gemeente 
Apeldoorn. Het thema van deze 
excursie was ‘beheer van natuur-

kinderen in het basisonderwijs in 
Nederland en het Caribisch gebied. 
Het doel van deze sportieve dag 
is om kinderen te laten zien hoe 
belangrijk én leuk het is om te bewe-
gen. zie: www.koningsspelen.nl

8 juni 2016 Nationale 
Buitenspeeldag/Straatspeeldag: doel 
is het bevorderen van leefbaarheid 
en saamhorigheid, gezond in bewe-
ging, maar ook het belang van veilig 
in de wijk kunnen spelen. Houdt de 
volgende site in de gaten voor actuele 
informatie: 
www.jantjebeton.nl/buitenspeeldag

11 en 12 juni 2016 IVN Slootjes-
dagen. Zie: www.ivn.nl/toolkit 

29 juni 2016 Nationale Modderdag: 
lekker vies worden bij het buitenspe-
len! zie: www.modderdag.nl

speelplekken’. Onder leiding van 
Karsten Orth, ontwerper openbare 
ruimte, werden een vijftiental loca-
ties bezocht. Op al deze plekken is 
zand en water aanwezig als speel-
aanleiding. Direct op de eerste locatie 
gingen de vragen over de techniek 
en de kosten. De waterpompen zijn 
niet aangesloten op het drinkwater-
net, maar op een grondwaterbron. 
Het zand op de speelplaatsen is geen 
speciaal zandbakkenzand. Vaak is het 
al aanwezig in de ondergrond. Door 
graven of speelerosie komt het aan 

afspraken de kosten in de hand kun-
nen worden gehouden.

Tienpuntenplan voor vitale 
jeugd
In het vorige Speel-S-Nieuwjaarsblad 
(nr.22 ) is het General Comment 
(GC) over artikel 31 van het Kinder- 
rechten Verdrag kort aangestipt. Het 
Platform Ruimte voor de Jeugd pakt 
dit nu op met een kort en aanspre-
kend tienpuntenplan, dat aansluit bij 
de situatie en de ontwikkelingen in 
Nederland. Met deze tien punten kan 
de gemeente investeren in een stevi-
ge pedagogische civil society, waarin 
de jeugd letterlijk en figuurlijk volop 
speelruimte heeft. 

Met alle wijzigingen in de zorg zijn 
gemeenten met ingang van 2015 in 
de breedte verantwoordelijk voor het 
gezins- en jeugdbeleid. Alle aandacht 
gaat op dit moment naar die transitie. 
Preventie, door te investeren ‘aan 
de voorkant’, kan op langere termijn 
tijd en geld besparen. Een kindvrien-
delijke infrastructuur van de leefom-
geving en goede gezinsbegeleiding 
komen direct aan de jeugd ten goede. 

En voorkomt dure zorgstructuren en 
inzet van jeugdzorg.

Waar komt deze preventie beter tot 
zijn recht dan in het vrij kunnen 
spelen? Vrij spelen is voor kinderen 
vanzelfsprekend spelen zonder (bege)
leiding van volwassenen. Binnen en 
buiten, alleen of samen. Vrij spelen 
is altijd veelzijdig: rennen, fietsen, 
bewegen, ballen, bouwen, doen 
alsof, naspelen, iets bedenken, ver-
halen vertellen, kletsen of gewoon 
even zitten en kijken. Zo leer je de 
wereld en jezelf kennen, verken je 
grenzen en ontwikkel je talenten. 

de oppervlakte en wordt zo in het 
spel betrokken. 

Apeldoorn heeft gekozen voor de 
SWN80 pomp, die in de vorige eeuw 
is ontwikkeld voor ontwikkelingslan-
den en sindsdien zijn waarde heeft 
bewezen. De initiële kosten zijn wat 
hoger. Voordat de pomp in gebruik 
kan worden genomen is een proefbo-
ring nodig om het grondwater te tes-
ten. Pas daarna kan een bron worden 
geslagen (30m diep). Op de Veluwe 
was Apeldoorn lange tijd een cen-

trum voor wasserijen en papierfabrie-
ken vanwege de vele sprengen. Door 
dat industrieverleden en de onder-
grondse stromingen kan het grond-
water vervuild zijn of raken. Daarom 
worden de waterpompen eenmaal 
per jaar bemonsterd. De gemeente 
heeft een kader opgesteld samen 
met de GGD en de Omgevingsdienst 
Veluwe IJssel. De kosten van deze 
maatregelen wegen goed op tegen de 
besparing op verbruikskosten en het 
abonnement van de aansluiting op 
het drinkwaternet.

De excursie vond plaats op een 
prachtige zonnige woensdagmiddag. 
Er waren veel niet georganiseerde 
live-demonstraties van de speel-
waarde van de voorziening zand-en-
water. De meeste kinderen hadden 
totaal geen oog voor die groep van 
ca. 30 fotograferende en kletsende 
bezoekers. Ze zaten volkomen in de 
flow van hun eigen spel. Een teken 
de aangeboden speelwaarde met 
zand en water in orde is. Dit voor-
beeld laat zien dat zand en water 
samen een heel goede speelkwaliteit 
kunnen bieden. En dat met goede 

en deel te nemen aan activiteiten 
waarmee zij hun talenten kunnen 
ontwikkelen.

7 Ondersteun burgerinitiatieven op 
het gebied van spelbegeleiding, 
zo als speel-o-theken, speel tui-
nen, scouting en kinder vakan tie-
werk.

8 Erken het belang van vrije tijd, 
die kinderen naar eigen inzicht 
kunnen invullen. 

9 Geef ruimte voor kinderen en 
jongeren om (als eerste) actief 
mee te doen in de samenleving, 
bij inspraak- trajecten en via 
eigen initiatieven.

Vaardigheden die je op het leven in 
de 21ste eeuw voorbereiden en later, 
als je groot bent, van pas komen. De 
tien punten luiden in het kort:
1 Erken het belang van vrij spel 

voor een gezonde en even-
wichtige ontwikkeling van de 
jeugd.

2 Geef prioriteit aan verblijfs func-
ties in woonwijken.

3 Schep goede speelmogelijkheden 
in elke wijk, voor alle leeftijden 
en voor verschillende soorten 
spel, met betrokkenheid van 
bewoners en zo nodig nieuwe 
vormen van beheer.

4 Stimuleer tijdelijk gebruik van 
onbestemde buitenruimte voor 
activiteiten die de jeugd ten 
goede komen.

5 Zorg voor zelfstandige mobili-
teit van kinderen middels 
vei lige loop- en fietsroutes 
tussen scholen, speelplekken, 
kinderopvanglocaties, wijkcentra 
en sportaccommodaties. 

6 Verbeter het sociale klimaat, 
zodat alle kinderen de gelegen-
heid krijgen om buiten te spelen 

-2 ster. Zie ook de website: 
www.stichtingveiligspelen.nl.

Lezingen en workshops
In 2015 zijn een aantal excursies, 
lezingen en workshops verzorgd en 
bezocht:

30 september organiseerde Stg. 
Springzaad samen met afdeling 
Openbare Ruimte een excursie langs 
natuurspeelplekken in de gemeente 
Apeldoorn. Zie elders in deze 
nieuwsbrief.

18 november is in de avond een 

lezing verzorgd over buitenspelen 
in de openbare ruimte voor burgers 
uit de wijken Middengebied en 
Grashoek te Noordwijk. Zie elders in 
deze nieuwsbrief.

Signalement 2016
29 januari 2016 Seminar Werk 

maken van spelen! door Platform 
Ruimte voor de Jeugd tijdens de 
Kindvak 2016. Zie: 
www.ruimtevoordejeugd.nl

22 april 2016 Koningsspelen: 
een sportief Oranjefeest voor alle 

10 Ondersteun collectieve oplos sin-
gen van bewoners voor betere 
bespeelbaarheid van straat en 
buurt.

Het Tienpuntenplan wordt gepre-
senteerd tijdens het Seminar Werk 
maken van spelen! tijdens de 
Kindvak op 29 januari. Daarna zal 
het via de website verkrijgbaar zijn:
www.ruimtevoordejeugd.nl

Speelruimtenormen 
achterhaald
Voor burgers uit de wijken Midden-
gebied en Grashoek te Noordwijk 
is in een lezing op een rijtje gezet 

uitgaven en 
producties

De cd-rom spelen, 
spelen, spelen! €	18,50
Landje Pik €	 8,00
Vraag het ze zelf €	 8,00
Kom je buiten spelen €	 8,00
School-buurtspeelplaatsen €	11,00
(prijzen zijn incl. BTW en verzen-
ding)

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

De volgende titels zijn bij Stichting 
SPEELRUIMTE verkrijgbaar:

hoe speelruimtenormen uit de 
vorige eeuw nu achterhaald zijn 
door sociologische ontwikkelingen 
van de afgelopen halve eeuw. Het 
normatief kader voor de aanleg van 
speelplaatsen is ontstaan in de jaren 
60-70 in de vorige eeuw. Na de eer-
ste eerste openbare speelplaatsen 
in Amsterdam, ontworpen door 
Aldo van Eyck, werden ze in rap 
tempo in ons hele land aangelegd 
en vervolgens ook goed gebruikt. 
Tegenwoordig zie je veel speelplaat-
sen die amper gebruikt worden. Dat 
is ook te verklaren doordat de wijze 
waarop we wonen de afgelopen 
halve eeuw langzaam maar ingrij-
pend is veranderd:
• In 1960 had Nederland bijna 11,5 
miljoen inwoners en 2,8 miljoen 
woningen. Circa 3,9 miljoen inwo-
ners waren jonger dan 18 jaar. Dat 
betekent gemiddeld 1,38 jeugdige per 
woning. 
• In 2012 had Nederland 16,7 mil-
joen inwoners en bijna 16,2 miljoen 
woningen. Circa 3,5 miljoen inwo-
ners waren jonger dan 18 jaar. Dat 
betekent gemiddeld 0,48 jeugdige 

per woning. Rondom een speel-
plaats  liggen gemiddeld ongeveer 
125 woningen. In 1960 had elke 
speelplaats met deze gemiddelden 
ongeveer 175 jeugdigen. In 2012 was 
dit nog maar 60. Waarmee de kans 
op het ontmoeten van een sexe- en 
leeftijdsgenoot bij de speelplaats met 
een factor drie is afgenomen. 
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Let wel dit zijn gemiddelden. In de 
werkelijkheid hebben deze cijfers 
een grote variatie per speelplaats. 
Die kan soms een factor drie naar 
boven of beneden uitpakken. 
We hebben het al eens eerder 
opgeschreven: “Andere kinderen 
ontmoeten is de motor van het 
buitenspelen”. Als een speelplaats 
te weinig wordt bezocht zoeken 
kinderen vanzelf een andere plek 
waar wel kinderen vaak komen. 
Voor het speelruimtebeleid bete-
kent dit een zoeken naar moge-
lijkheden om de beschikbare 
middelen optimaal in te zetten. En 
dus kun je niet meer in elk blok, 
ongeacht de vraag ter plekke, een 
speelvoorziening aanleggen en 
onderhouden. Dat wil niet zeggen 
dat er buiten niet meer te spelen 
is. Er is ruimte genoeg. Alleen voor 
het ontmoeten van anderen bij een 
speeltoestel moet je wat verder 
weg.

NIEUW: Meetinstrument 
informele speelruimte
Waar kun je nog spelen? Een vraag 

Stichting Speelruimte
Postbus 449
3800 AK  AMERSFOORT

Tel.:  033 - 465 32 70
Email: info@speelruimte.nl

Web:  www.speelruimte.nl
www.schoolpleindokter.nl
www.buiteniszoveeltebeleven.nl

Organisatie
SPEELRUIMTE, Kenniscentrum 
Buitenspelen bestaat nu 25 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 van-
uit de doelstelling: "... het bevorde-
ren van de ontwikkelingsmogelijk-
heden 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, kin-
derdagverblijf, speeltuin of speel-
bos. Op dit moment draait het 
bureau als eenmanszaak van ir. Dirk 
Vermeulen (stedebouwkundige).

KENNIS
CENTRUM

BUITENSPELEN

die gesteld wordt als de speeltoestel-
len niet meer voldoen of afwezig 
zijn. In deze vraag ligt een veronder-
stelling besloten: “speeltoestellen = 
speelruimte” dus omgekeerd “speel-
ruimte = speeltoestellen”. Als er dan 
geen speeltoestellen zijn is er dan 
ook geen speelruimte? Iedereen die 
de tijd neemt om naar kinderen en 
hun spel te kijken weet dat dat niet 
waar is. De uitspraak speeltoestellen 
= speelruimte kun je niet zo maar 
omkeren. De uitspraak is niet reci-
proke (= omkeerbaar). De definitie 
van speelruimte (in de zin van ruimte 
voor kinderspel) is: “Die ruimte waar 
kinderen spelen”. 

Eerst wat feiten uit observaties uit de 
totale openbare woonomgeving. Wij 
bekijken daarbij het spelen op stoep, 
straat, grasveld, bosje en speelplek.
• 60% van de geobserveerde 

kinderen zijn niet op een speel-
plaats, als we ze spotten;

• 40% is wel op of rond een speel-
voorziening;

• slechts 10-20% van alle geob ser-
veerde kinderen speelt een spel 

met of bij een speel- sporttoestel;
• het overige spel op de speelplaats 

is dus naast, langs en tussen de 
toestellen door;

• als een gemeente geen los materi-
aal (zand, schors, takken, steen) 
op de speelplaatsen heeft is het 
aandeel van constructief- en 
fantasiespel op de speelplaatsen zo 
goed als nihil. Je ziet dat speltype 
dan hoofdzakelijk in de groene 
ruimte van de woonomgeving: 
hutten, kuilen, fantasieplekken.

Conclusie is dus dat de ruimte buiten 
de toestellen en de weg ernaar toe 
net zo belangrijk, dan wel belangrij-
ker, is voor het buitenspelen als het 
formele aanbod zelf. Maar hoe meet 
je nu de informele speelruimte. Waar 
zit je goed en waar zijn er tekorten? 
En welke maatregelen kun je tref-
fen? Om deze vragen in beeld te 
kunnen brengen is een tool ontwik-
keld waarmee een beschrijving kan 
worden gegeven van de kwaliteit en 
de kwantiteit van de informele speel-
ruimte. 
Meer weten? Bel of mail Speelruimte.
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