
Afgelopen jaar 2017 stond in het teken van 

herstel uit de economische crisis. De econo

mi sche groei vertoonde een piek die we de 

afge lopen 10 jaar niet meer hebben gezien. De 

woningmarkt is enorm aangetrokken. Met een 

onverwacht effect: jonge gezinnen in de grote 

steden verhuizen vaker naar een passende 

woning buiten de stad. Mede het gevolg van een 

verwaarlozing van de onderkant van de vrije 

sector in de woningmarkt door alle partijen. 

Overigens heeft zich bij SPEELRUIMTE een 

nieuwe ontwikkeling voorgedaan. 

Dirk Vermeulen en Jette Hannaart hebben 

hun kwaliteiten gebundeld. Samen zetten zij 

hun kennis en werkervaring graag in met als 

doel een positieve bijdrage te leveren aan de 

leefomgeving van het spelende kind. 

Met dit 25e Speel-S-Nieuwjaarsblad wensen we u een goed en speels 2018 toe

Activiteiten Stichting 
SPEELRUIMTE 2018

Cursus Gemeentelijk Speel ruimte
beleid op 30 en 31 mei 2018 
te Utrecht. Eind februari/begin 
maart zullen gemeenten hierover 
bericht ontvangen. De info en het 
intekenformulier staan al op de 
website: 

 https://goo.gl/fNP36Q
 Wilt u de folder digitaal 

ontvangen? Stuur een email naar 
info@speelruimte.nl met als kop 
“cursus 2018”, dan zit u in de 
mailing.

13 juni 2018 Nationale Buiten
speel dag. Deze dag vraagt op 
een speelse manier aandacht 
voor een kindvriendelijke in rich
ting van buurten en stra ten en 
doet een beroep op buurt be wo
ners en voorbijgangers om hun 
verkeersgedrag onder de loep te 
nemen. Zie: 

 https://goo.gl/3SKDMD en 
https://goo.gl/e8nVtn
29 juni 2018 Nationale Modder
dag: lekker buitenspelen, vies 
worden en contact met natuur en 
aarde: van onschatbare waarde 
voor kinderen! Zie: 

 www.modderdag.nl
24 t/m 26 september 2018 9e Child 
in the City Conference in Wenen. 
zie: https://goo.gl/9kVGaq

"Genderaspecten in het spel 
van kinderen" 16-5-2017
Dit derde speelforum, georgani
seerd door Platform Ruimte voor de 
Jeugd, vond plaats in de Hogeschool 
Utrecht. De opening werd verricht 
door Wilna van den Heuvel, docent 
Spelagogiek en Speltherapie aan de 
Hogeschool, Utrecht. Om bestaande 

spor tief Oranjefeest voor alle 
basisschoolleerlingen in Nederland 
en het Caribisch deel van het 
Koninkrijk en hebben het doel 
te laten zien dat samen goed 
ontbijten en actief bewegen 
belangrijk, maar vooral ook heel 
leuk is. Zie: 

 https://www.koningsspelen.nl
7 juni 2018 5e Speelforum. thema: 
De balans tussen spelen en sport 
in de vrije tijd van kinderen. Meer 
info volgt t.z.t. op 

 www.ruimtevoordejeugd.nl
8 t/m 10 juni 2018 IVN 
Slootjesdagen. Zie: 

 www.ivn.nl/slootjesdagen

vooroordelen te staven liet zij een 
fragment zien uit de serie "Het 
Geheime Leven van 4jarigen":

 Hierin wordt de kinderen gevraagd 
om twee teams te maken: team 'slim' 
en team 'sterk'. Na enig geharrewar 
staan alle jongens in team sterk 
en alle meiden in team slim. Tot 
verbazing van iedereen wint daarna 
team 'slim' tot twee keer toe bij het 
touwtrekken. Waarna de jongens 
hun gezicht redden met: "... ja maar 
eigenlijk hebben de jongens jullie 
laten winnen hé.".

 

len zo’n beschermende factor is. Via 
vrij spel leert een kind een ‘zelf’ te 
zijn tussen anderen, oefent het com
municatieve vaar dig heden en kan het 
life events verwerken. Goed, vrij en 
gevarieerd spelen zorgt ervoor dat je 
lekker in je vel zit. U kunt haar dis
sertatie opvragen via: 
https://goo.gl/iM13d3 
Dirk Vermeulen van Speelruimte gaf 
daarna in kort bestek een overzicht 
van de resultaten van een referentie
dataset over negen systematische 
observatie onderzoeken uit de jaren 
negentig, met gegevens over 15.038 
waargenomen spelende kinderen op 
openbare speelplaatsen. Buiten spe
len vaak twee keer zoveel jongens als 
meisjes (2/3  1/3). Tot circa 6 jaar is 
die verhouding zo goed als fiftyfifty. 
Boven 6 jaar neemt het aandeel meis
jes gestaag met de leeftijd af. Meisjes 
zijn naar verhouding iets meer bezig 
met rust, beweging en fantasiespel. 
Terwijl jongens iets meer bezig zijn 
met balspel en constructiespel. Dat 
wil dus niet zeggen dat meisjes alleen 
het een en jongens alleen het ander 
doen. Jongens en meisjes doen alle
maal dezelfde spellen, maar er zijn 

accentverschillen. Dat betekent ook 
dat er geen echte ‘jongens‘ of ‘meis
jesplek’ bestaat. Dirk verwijst tot slot 
naar de ontwerptheorie van de archi
tect Bertus Mulder voor speelplekken 
waar elk kind tot het bij hem/haar 
passend spel kan komen (zie ook: 
http://schoolpleindokter.nl). Daarbij 
is het zaak dat belangrijke waarden 
als vrije open ruimte en beschutting 
(‘niets’heid) zo vorm te geven dat 
iedereen ziet dat elk kind, jongen en 
meisje tot zijn eigen spel kan komen. 
Tot slot van het debat werd er in 
kleine werkgroepjes rond een aantal 
items samenhangend met gender 
gediscussieerd. 

Froukje Hajer, voorzitter van RvdJ, gaf 
daarna het kader aan voor de speelfo
ra: ruimte bieden aan het maatschap
pelijk debat over spelen, op basis 
van wetenschappelijk onder zoek. De 
thema’s voor deze debatten vloeien 
voort uit de zorgen (‘concerns’) over 
de speelkansen van kinderen, zoals 
geformuleerd in artikel 31 van het 
Internationale VN Verdrag inzake de 
Rechten van het Kind en het General 
Comment nr. 17.
De hoofdspreekster dr. Louise Berk
hout van Hogeschool Leiden ging in 
op gender en spelgedrag in de litera
tuur. In grote lijnen zijn de verschillen 
in spelgedrag tussen jongens onder
ling en tussen meisjes onderling groter 
dan tussen jongens en meisjes. Wat 
we jongensachtig of meisjesachtig 
noemen is sterk cultureel bepaald. Ja 
er zijn best wel verschillen: meisjes 
zijn van nature wat terughoudender, 
terwijl jongens er meteen op af gaan. 
Jongens nemen van nature veel ruimte 
in en maken niet zo snel ruimte voor 
meisjes. Als kinderen zelf hun spel 
kunnen kiezen, zie je dat de verschil
len tussen jongens en meisjes vrijwel 
wegvallen. Geef meisjes de ruimte en 

de mogelijkheden en ze durven bijna 
net zoveel als jongens. Andersom zie 
je ook dat jongens meer toekomen 
aan fantasie en creativiteit. 
In haar eigen onderzoek, onder ruim 
800 kinderen op 20 scholen, heeft 
Louise een verband gevonden tussen 
‘rijk spelen’ en een gezonde psycho
sociale ontwikkeling van jonge 
kin deren. De kinderen uit de onder
zoeksgroep hadden minder psycho
sociale problemen dan kinderen in 
epidemiologische studies. Blijkbaar 
waren er beschermende factoren 
die deze kinderen meer veerkracht 
gaven. Op grond van dit onderzoek 
en ervaring stelt Louise dat vrij spe

we onze (klein)kinderen kunnen 
helpen om op te groeien tot zelfstan
dige, evenwichtige vol was senen. 
Dit thema combineert onderzoek 
naar sociaalculturele factoren met 
onderzoek naar hersen ontwikkeling. 
Die combinatie is zeldzaam en levert 
nieuwe in zich ten op in de factoren 
die de ontwikkeling van onze jeugd 
beïnvloeden.
Louk Vanderschuren, de hoofd spre
ker van dit forum, is als neurobioloog 
geïnteresseerd in de rol van spel bij 
de ontwikkeling. Welk belang heeft 
het en welke mecha nis men liggen 
er aan ten grond slag. Spel komt bij 
alle zoog dieren, maar ook vogels en 
reptielen voor. Volgens Huizinga is 
“Spel makkelijk te herkennen, maar 
moeilijk te definiëren.”. Maar wat is 
nu eigenlijk de functie van spel? Het 
is belonend (leuk), het ontwikkelt 
en onderhoudt sociale contacten en 
draagt bij aan sociale en cognitieve 
ontwikkeling. Volgens Darwin is 
geluk nergens beter zichtbaar dan in 
met elkaar spelende jonge dieren. 
Het team van Louk doet onderzoek 
naar spel door sociaal spel bij rat ten 

"Het speelse brein" 
23-11-2017
Dit vierde speelforum, georgani
seerd door Platform Ruimte voor de 
Jeugd, vond plaats in de Universiteit 
Utrecht. De opening werd verricht 
door Chantal Kemner, directeur van 
het KinderKennisCentrum Utrecht 
(KKC). In kort bestek schetste zij 
het reden van het ontstaan en de 
doelstelling van het KKC. Het KKC 
is onderdeel van Dynamics of Youth, 
één van de vier strategische thema’s 
van de Universiteit Utrecht. Binnen 
dit thema draait het om de vraag hoe 

SPEELRUIMTE is actief deelnemer 
in het Platform Ruimte voor 
de Jeugd (RvdJ). Afgelopen jaar 
is tweemaal een Speelforum 
ge organiseerd, waarvoor wij de 
inschrijvingen hebben verwerkt. In 
2018 zullen weer twee Speel fora 
plaatsvinden. Zie: 

 www.ruimtevoordejeugd.nl.
Dirk Vermeulen zal ook in 2018 
mee werken binnen de examen
commissie van de Stichting Veilig 
Spelen. Zie: 

 www.stichtingveiligspelen.nl. 

Lezingen en workshops
In 2017 zijn een aantal excursies, 
lezingen en workshops verzorgd en 
bezocht:

25 januari bezochten we de 
Nationale Onderwijs Tentoon
stelling (NOT) in de Jaarbeurs te 
Utrecht.
16 mei hield Dirk in Utrecht een 
voordracht bij het Speelforum 
"Genderaspecten in het spel van 
kinderen". Zie elders in deze 
nieuwsbrief.
31 mei en 1 juni gaven we samen 
met OBBIngenieurs de Cursus 

Gemeentelijk Speelruimtebeleid. 
Negen cursisten kregen in vijf 
dagdelen kaders en tools aan ge
reikt om in hun eigen situatie met 
speelruimtebeleid aan de slag te 
gaan.
19 en 20 juni namen we deel aan 
de Child in the City Expert Series 
Conference. Zie: 

 https://goo.gl/ZN6kna
27 en 28 september stonden we op 
de Dag van de Openbare Ruimte 
in de Jaarbeurs te Utrecht.
23 november namen we in Utrecht 
deel aan het Speelforum "Het 
speelse brein". Zie elders in deze 
nieuwsbrief.

Signalement 2018
21 maart 2018 gemeenteraads
verkiezingen. Alle partijen voor 
de komende raadsverkiezing 
ontvingen via de griffie in juli 2017 
een brief van Platform Ruimte 
voor de Jeugd met aanbevelingen 
voor positief jeugdbeleid in de 
verkiezingsprogramma's. Zie: 
https://goo.gl/L3tQBD
20 april 2018 Koningsspelen: 
een gezamenlijk, actief en 

te onderzoeken. Wat is de in vloed 
van geneesmiddelen of van ingewik
kelde spelregels of het veranderen 
van spelregels of juist van het ont
houden van spel (speldeprivatie). En 
kun je daar iets van zien in gedrag 
of in het brein. Een voorbeeld van 
een resultaat van speldeprivatie in 
sociaal gedrag: jonge ratten die goed 
gespeeld heb ben gedragen zich bij 
oudere ratten onderdanig. Jonge rat
ten die spel onthouden is (speldepri
vatie) trekken zich niets van oudere 
ratten aan en krijgen snel op hun 
kop. Spel leidt dus tot socialisatie en 
het internaliseren van cultuurregels. 
Een ander voorbeeld is het aanleren 
van regels: druk op die knop dan 
krijg je daar eten/drinken. Ratten 
die in hun jeugd goed gespeeld heb
ben, kunnen heel goed omgaan met 
veranderingen. Bijvoorbeeld twee 
keer drukken. Ratten die spel ont
houden is (speldeprivatie), passen 
zich moeilijker aan. Conclusie is dat 
vrij en onbelemmerd spel in de jeugd 
niet alleen op dat moment plezierig 
is maar er ook voor zorgt dat er op 
latere leeftijd belangrijke vaardig

uitgaven en 
producties

De cdrom spelen, spelen, 
spelen! €	18,50
Landje Pik €	10,00
Vraag het ze zelf €	 8,00
Kom je buiten spelen €	 8,00
Een ramp voor de jeugd €	 6,00
Schoolbuurtspeelplaatsen €	11,00
Verzending naar België 
en EU €	 3,50
(prijzen zijn incl. BTW en verzending 
binnen NL)

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

De volgende titels zijn bij Stichting 
SPEELRUIMTE verkrijgbaar:

heden zijn ontwikkeld.
Stefan van Geelen, filosoof bij het 
UMC/WKZ, doet onderzoek naar 
spel bij chronisch zieke kinderen. Hij 
liep eerst langs een aantal definities 
van gezondheid om te eindigen bij 
positieve gezondheid: “Je eigen regie 
kunnen voeren en het vermogen om 
je aan te passen aan de fysieke, emo
tionele en sociale uitdagingen van het 
leven.”. Voor patiëntjes in het WKZ 
is er weinig gelegenheid om kind te 
zijn. Isolement en niet mee kunnen 
komen met anderen liggen op de 
loer. Vrij kunnen spelen en meedoen 
is ook voor deze kinderen belangrijk. 
Een oplossing ligt in de manier waar
op kinderen vaak zelf omgaan met 
verschillen: als jij scoort is het twee 
punten waard, als ik scoor één punt. 
Zelfhandicaps dus. Dit probeert zijn 
team uit in allerlei spelsituaties.
Wilna van den Heuvel van de Hoge
school Utrecht gaat ten slotte in op 
de betekenis van vrij spel voor het 
leren van executieve functies: impuls
beheersing, concentratie, flexibiliteit 
en het stellen van priori teiten. Haar 
stelling dat kinderen deze functies, 

als ze daar de ruimte voor krijgen, 
via vrij spel vanzelf eigen maken. Het 
speciale lesmateriaal dat daar nu voor 
wordt ontwikkeld heb je helemaal 
niet nodig.
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Een beweegplek voor jong 
en oud in de buitenruimte
Een praktijkvoorbeeld
De gemeente HendrikIdoAm
bacht wil samen met stichting CAI 
Fonds een beweegplek voor jong 
en oud in de buitenruimte realise
ren. Een mooi idee, maar hoe 
creëer je een buitenfitnessplek die 
daad werkelijk wordt gebruikt door 
jong en oud? Samen met bewoners 
en organisaties uit HendrikIdo
Ambacht zijn wij dit nu aan het 
bekijken. 

Om antwoord te krijgen op de 
vraag hoe een buitenfitnessplek 
voor alle leeftijden eruit ziet, is 
een project groep op gezet. Hierin 
zijn specifieke doel groe   pen verte
ge nwoordigd: een fysio thera peut, 
een jonge buitensporter, een 
tennis    trai ner, een personal coach/
boot camptrainer, een senioren
beweegcoach en de coördinator 
van naschoolse sport acti viteiten. 
Met de projectgroep zijn de rand
voor waarden voor een prettige 
buiten fitnessplek onderzocht. 

SPEELRUIMTE
Kap. v.d. Coppellolaan 23
3818 KV  AMERSFOORT
Tel.: 033  465 32 70
Email: info@speelruimte.nl

SPEELRUIMTE Delft
Jette Hannaart
Kaarderstraat 29
2613 MN  Delft
Tel.: 06  818 254 52
Email: jette@speelruimte.nl

www.speelruimte.nl
www.schoolpleindokter.nl
www.buiteniszoveeltebeleven.nl

Organisatie
SPEELRUIMTE, Kenniscentrum 
Buitenspelen bestaat nu 26 jaar en 
heeft 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 dag
verblijf, speeltuin of speelbos. 
Op dit moment bestaat het bureau 
uit twee eenmanszaken van ir. Dirk 
Vermeulen (stedebouwkundige) en ir. 
Jette Hannaart (ontwerper).
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Aspecten zoals sociale veiligheid, ver
lichting, bereikbaarheid en speci fieke 
wensen per doelgroep zijn in kaart 
gebracht en vertaald naar geschikte 
oefeningen voor op een buitenfit
nessplek. 

Vervolgens zijn potentiële locaties 
voor een buitenfitnessplek met elkaar 
bekeken en vergeleken. In meerdere 
opzichten biedt het cen traal gelegen 
Baxpark kansen voor een succesvolle 
buitenfitnessplek voor een brede 
groep bewoners. De vele passanten en 
de ligging direct achter de sportvelden 
kunnen het gebruik van de beweeg
plek ver ster ken. Verschillende partijen 
die sportactiviteiten in de sporthal 
naast het Baxpark organiseren ge ven 
aan dat ze deze activiteiten graag in 

de buitenlucht voortzetten en gebruik 
willen maken van een buitensport
voorziening in het Baxpark voor 
onder andere kracht en conditietrai
ningen.

Het Baxpark wordt intensief ge 
bruikt. De skatebaan en JOP langs 
het sportveldje trekken jon geren aan. 
Wandelaars met en zon der hond 
gebruiken het park. De beweegplek 
zal een nieuw even wicht tot stand 
brengen tussen de gebruikersgroe
pen. Daarom is een pilot gestart met 
tijdelijke mobiele fitnesstoestellen om 
te onderzoeken of het Baxpark een 
geschikte loca   tie is voor een beweeg
plek voor jong en oud. De senioren
beweegcoach, de bootcamptrainer 
en een vakleerkracht lichamelijke 
beweging hebben gratis les gegeven. 
Aan bezoekers is via social media 
gevraagd de gebruikservaringen met 
de toestellen met ons te delen. Deze 
zijn positief en leveren kwalitatieve 
data voor een evaluatie. Het lijkt erop 
dat we een definitief inrichtingsplan 
kunnen maken voor een permanente 
beweegplek in het Baxpark!

Liever digitaal ontvangen of adresfout?  > nieuwsbrief@speelruimte.nl


