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Onderzoekers Amsterdam UMC: Stadskinderen bewegen te weinig
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Jeroen Bos: controlerende instanties lopen achter

schoolpleinen in Amsterdam Zuidoost

PLATFORMBUITENSPELEN.NL

•

Utrecht aan de slag met SamenSpeelBelofte

Speelplaatsen kleuren groen en blauw

Peter Steenbergen over belang risicovol spelen
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Volg BuitenSpelen op Twitter en LinkedIn
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AL 22 JAAR SPECIALIST IN...

BUITEN SPELEN EN BEWEGEN
Ontwerpen, produceren, leveren en plaatsen van
sport- en speeltoestellen | Park- en straatmeubilair
| Natuurlijk
spelen | Valdempende ondergronden |
Inspecties speeltoestellen | Onderhoud | Reparaties

Overzicht trainingen 2021
Training Inspecteur Basis (1 dag)
• 4 februari Delft
• 8 maart Zwolle
• 8 april Eindhoven
• 31 mei Delft
• 20 september Zwolle
• 7 oktober Eindhoven
• 11 november Delft
Opfristraining inspecteurs van speelgelegenheden (1 dag)
1 maart Delft
• 15 maart Zwolle
• 15 april Eindhoven
• 24 mei Delft
• 13 september Zwolle
• 14 oktober Eindhoven
• 25 november Delft
•

Buiten sporten,
spelen, leren en
ontmoeten voor
jong & oud!

Bakelsebrug 10a | 5761 PM BAKEL
Tel: +31 (0)492 599 030
info@sicuro.nl | www.sicuro.nl

Vakopleiding veiligheidsinspecteur van speelgelegenheden
(5 dagen)
Open inschrijving. De opleiding wordt gegeven aan groepen
van circa 5 deelnemers en gaat maandelijks van start.
De vakopleiding wordt gegeven in de gemeenten waaruit
de deelnemers afkomstig zijn.
Voor een overzicht van de kosten verwijzen wij u graag naar onze website.
Desgewenst kunt u zich daar ook direct inschrijven voor de training:
www.keurmerk.nl/opleidingen/speelgelegenheden
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Cursusdata 2021 zijn bekend!
5 daagse cursus inspecteur spelen
Basiscursus inspecteur spelen
Opfriscursus inspecteur spelen
Cursus Speelruimtebeleid
Cursus Natuurlijk Spelen
Examentraining
Wilt u als organisatie een van deze cursussen laten verzorgen voor
uw medewerkers? Wij kunnen cursussen ook incompany voor u
verzorgen. U bepaald op deze manier zelf uw data en locatie.

Voor ons uitgebreide cursusaanbod en alle data bezoek
onze website speelplan.nl/cursussen/

Onze inspectiewaaier is vernieuwd en bevat alle nieuwe
normdelen en wordt uitgereikt bij alle cursussen over veiligheid.
Vanzelfsprekend hanteren wij de gestelde RIVM richtlijnen
Advies ● Ontwerp ● Inspectie ● Cursus ● www.speelplan.nl

30-11-20 10:4

COLOFON

Colofon
Platform BuitenSpelen informeert over beleid,
ontwerp, aanleg en beheer op het gebied van
spelen, sporten en bewegen in de buitenruimte.
Het biedt een boeiende mix van nieuws,
achtergronden, interviews, praktijkcases,
innovatie en columns.
Hoofdredacteur
Wijnand Beemster
Eindredactie
Laura Vliek
Uitgever
Geert Dijkstra
Aan dit nummer werkten verder mee
Jeroen Bos, Michiel van Campen, Froukje Hajer,
Marian Schouten en Peter Steenbergen.
Oplage en bereik
BuitenSpelen verschijnt in een oplage van
gemiddeld 3.000 exemplaren en wordt gelezen
door verantwoordelijke functionarissen bij onder
meer speeltuinverenigingen, lokale overheden,
recreatiebedrijven, kinderopvangcentra en
toeleveranciers.
Suggesties
Heeft u suggesties voor redactionele bijdragen of
andere adviezen voor BuitenSpelen? Stuur dan een
mail naar redactie@acquirepublishing.nl en we
nemen direct contact met u op om een en ander
te bespreken.
Adverteren
Het brede bereik binnen alle relevante marktsegmenten en de focus op sport en spel, maken
BuitenSpelen tot hét platform voor toeleveranciers
van speeloplossingen, ontwerp- en adviesbureaus
en andere marktpartijen. Wilt u de Mediakit
BuitenSpelen 2020 ontvangen of een advies op
maat, neem dan contact op met Michael Lucas of
Esmeralda van Milgen via 038-4606384 of info@
acquiremedia.nl
Meer informatie vindt u op
platformbuitenspelen.nl
Vormgeving
de Bladenkamer | grafisch ontwerpers, Zwolle

VOORWOORD

V

Voor u ligt de eindejaarseditie van
BuitenSpelen. Zoals u van ons gewend
bent, staat deze editie in het teken van
trends en ontwikkelingen in spelen en
bewegen. Het vakgebied ontwikkelt
zich razendsnel, trends buitelen over

WIJNAND BEEMSTER

elkaar heen. Signalering van actuele
trends treft u in de special van deze editie. Maar ook buiten dat katern hebben
we kolommen vrijgehouden om in te kunnen zoomen op trends, zoals de groene
golf die zich aan het voltrekken is en die vooral schoolpleinen treft. Overal zie je
hoe scholen grijs grauwe tegels in de ban doen, om plaats te maken voor beplanting, vaak in combinatie met blauwe elementen. Zo’n transformatie biedt ook
ruimte om aan te haken op een andere trend: circulariteit. Nederland zit middenin
de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Schoolbesturen willen
daaraan bijdragen en sturen op – waar mogelijk – hergebruik, ook als het gaat om
de herinrichting van schoolpleinen. Ontwerper Jette Hannaart laat in deze editie
zien wat hergebruik voor bijzonders op kan leveren. Bij de transformatie van twee
schoolpleinen in Amsterdam Zuidoost, van grijs naar groen en blauw, gebruikte ze
vrijgekomen tegels om bankjes te maken, ze gebruikte tegels als kantopvullingen
rond struintuinen en ze stelde een cirkelvormig openlucht klaslokaal samen, ook
weer van tegels. Circulariteit stimuleert de creativiteit – zo blijkt uit Hannaart haar
inspirerende projecten in Zuidoost.
Zoals hiervoor al opgemerkt zoomt de special exclusief in op trends. We hebben

Druk
Veldhuis Media BV - Raalte

marktpartijen gevraagd om trends te presenteren. En we hebben een aantal des-

BuitenSpelen is een uitgave van
Acquire Publishing bv
Schrevenweg 3
8024 HB Zwolle
T (038) 4606384
F (084) 867 04 30
klantenservice@acquirepublishing.nl

is dat in de rondgang langs deskundigen circulariteit niet wordt genoemd!

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd
en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie of
welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande
toestemming van de uitgever.

dec 20 - 4

kundigen gevraagd om, vanuit de eigen discipline, trends te benoemen. Opvallend

Los van deze omissie biedt deze rondgang u heel veel nieuwe gezichtspunten.
Met een uitputtend overzicht van trends informeert de special u over waar het het
komende jaar naar toe gaat met het vakgebied van spelen en bewegen.
Het team van BuitenSpelen wenst u heel veel lees plezier, en met een speelse groet
wensen wij u een geslaagd en creatief 2021.
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Cursusdata 2021 zijn bekend!
5 daagse cursus inspecteur spelen
Basiscursus inspecteur spelen
Opfriscursus inspecteur spelen
Cursus Speelruimtebeleid
Cursus Natuurlijk Spelen
Examentraining
Wilt u als organisatie een van deze cursussen laten verzorgen voor
uw medewerkers? Wij kunnen cursussen ook incompany voor u
verzorgen. U bepaald op deze manier zelf uw data en locatie.

Voor ons uitgebreide cursusaanbod en alle data bezoek
onze website speelplan.nl/cursussen/

“Wij denken graag met
u mee bij de inrichting
van speelplekken!”

Onze inspectiewaaier is vernieuwd en bevat alle nieuwe
normdelen en wordt uitgereikt bij alle cursussen over veiligheid.
Vanzelfsprekend hanteren wij de gestelde RIVM richtlijnen
Advies ● Ontwerp ● Inspectie ● Cursus ● www.speelplan.nl

www.kinderlandspeeltoestellen.nl / +31 318 630372
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ksp-kunstgras.nl

FOCUS ON
PERFECTION

KSP is gespecialiseerd in het aanleggen, onderhouden en renoveren van
sport- en speelplekken in Nederland en België. Om de kwaliteit en
flexibiliteit te kunnen garanderen voert KSP het werk uit met eigen
mensen en machines.
Kijk op www.ksp-kunstgras.nl voor meer informatie.

INHOUD

06 KINDEREN IN DE STAD BEWEGEN
ONVOLDOENDE
Interview Mai Chin A Paw en Teatske Altenburg, Amsterdam UMC

06
10 GEMEENTE UTRECHT AAN DE SLAG MET
SAMENSPEELBELOFTE
Marian Schouten peilt voortgang in Domstad

18 GROEN, BLAUW, EN CIRCULAIR

10

Transformatie twee schoolpleinen in Amsterdam Zuidoost

EN VERDER

26 CONTROLERENDE INSTANTIES LOPEN ACHTER
Jeroen Bos over gat tussen innovaties en testing

13 STOP DIE BEELDSCHERMEN IN EEN DIEPE
KAST!

18
OP PLATFORMBUITENSPELEN.NL
Discussieer mee op LinkedIn

Marian Schouten en Froukje Hajer in column Ruimte voor de Jeugd
Praat mee met lopende discussies of vraag de

51 OUDERS BELEMMEREN SPELMOGELIJKHEDEN
VAN HUN KINDEREN

community om advies

Peter Steenbergen, Thuis Op Straat

Word lid

Nieuwsbrief
• Elke twee weken het laatste nieuws in uw mailbox!

• En lees niet alleen BuitenSpelen, maar alle magazines
op het gebied van Ruimte & Mobiliteit
• Maak kennis met 30.000 professionals op het
platform van Acquire Publishing
• Krijg toegang tot exclusieve content, pop-up sessies
en congressen
DASH Parkour van Yalp

dec 20 - 4
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BEWEGEN

INTERVIEW MET MAI CHIN A PAW EN TEATSKE ALTENBURG

‘Volwassenen bed
saaie dingen’
INTERVIEW WIJNAND BEEMSTER

Als expert van
hun eigen leefwereld weten
kinderen het
beste wat hen
motiveert en
kunnen ze oplossingen bedenken voor de
problemen die
zij ervaren

6

Voldoende bewegen is nodig om kinderen een gezonde basis mee te geven
zodat ze kunnen opgroeien tot gezonde, gelukkige volwassenen. Maar hoe
is het daarmee gesteld in Nederland? Bewegen kinderen voldoende? Nee,
zeggen Mai Chin A Paw, hoogleraar epidemiologie van jeugd en gezondheid, en Teatske Altenburg, universitair docent kindvriendelijk onderzoek en
beiden onderzoekers aan het Amsterdam UMC. “Uit de Leefstijlmonitor van
CBS en RIVM blijkt dat 55 procent van de 4- tot 12-jarige kinderen in 2017
aan de Beweegrichtlijn voldeed: en dat is maar 60 minuten matig intensief
bewegen per dag.”

E

igen onderzoek, uitgevoerd met bewegings-

Wat zijn de gevolgen?

meters, gaat nog een stap verder. “Ruim 80

“Door de bewegingsarmoede op jonge leeftijd,

procent van de 10-12 jarigen haalt het dagelijkse

krijg je een slechtere motorische fitheid, en als

minimum van 60 minuten niet. Daarbij scoren 10-

je motorisch niet fit bent, gaat bewegen minder

12 jarigen in 2015/2017 slechter op motorische

makkelijk en zo kom je in een negatieve cirkel.

fitheidstesten (voor kracht, snelheid, lenigheid en

Daarom is voldoende en veelzijdig bewegen op

coördinatie) dan hun leeftijdgenoten in 2006 en

jonge leeftijd zo belangrijk. Die neergaande spi-

1986.”

raal heeft tot gevolg dat een heel groot deel van

BuitenSpelen

enken echt
de kinderen niet profiteert van de vele positieve

mede-onderzoeker onderzochten kinderen, in

effecten van lichaamsbeweging! Regelmatig

samenwerking met onze collega Manou Anselma,

bewegen heeft eigenlijk op alles een gunstig

zelf welke problemen zij ervaren op het gebied

TEATSKE ALTENBURG,

effect. Kinderen die voldoende bewegen slapen

van een gezonde leefstijl en bedachten zij daar

UNIVERSITAIR DOCENT

beter, hebben meer zelfvertrouwen, zijn minder

oplossingen voor. De kinderen noteerden hun

KINDVRIENDELIJK ONDERZOEK

gedeprimeerd en zijn minder vatbaar voor ziek-

ideeën over gezondheid en gezondheidsproble-

AMSTERDAM UMC, LOCATIE

tes, zoals diabetes.”

men en onderzochten tegen welke gezondheids-

VUMC

problemen hun leeftijdgenootjes aanlopen. De

Waarom bewegen kinderen te weinig?

kinderen leerden ook onderzoeksvaardigheden,

“Dat kinderen minder bewegen, heeft onder

zoals vragenlijsten maken, het kiezen van een re-

andere te maken met de digitalisering. Kinderen

presentatieve groep respondenten, privacyregels

zitten eindeloos achter het scherm. Ook is er de

en toestemming vragen. De ‘kind-onderzoekers’

druk op de buitenruimte: de voortschrijdende

bedachten dat een passende interventie zou

verstedelijking gaat ten koste van het aanbod

moeten bestaan uit een groot, gevarieerd en

van speelplekken. En dat aanbod is – een derde

betaalbaar naschools sport- en beweegaanbod.

reden – niet alleen te gering, maar ook vaak niet

Met ondersteuning van experts op het gebied

uitdagend.”

van gezondheidsbevordering en Kids Aktief een sportieve naschoolse opvang organisatie

Wat is de oplossing?

- ontwikkelden de kind-onderzoekers samen

“Samenwerken met de kinderen zelf! Program-

met ons strategieën voor passende en duurzame

ma’s gericht op het stimuleren van bewegen

acties, die goed aansluiten bij de behoeften van

bij kinderen zijn tot dusver veelal bedacht door

hun leeftijdgenoten. Zo hebben kinderen een

volwassenen. Maar, zoals kinderen dat zelf heel

sportcompetitie tussen de scholen in de Banne

duidelijk verwoorden: ‘Volwassenen bedenken

opgezet, waarvoor de leerlingen na school onder

echt saaie dingen’. Als expert van hun eigen

begeleiding konden trainen, en hebben ze ge-

VAN JEUGD EN GEZONDHEID

leefwereld weten kinderen het beste wat hen

zorgd dat meidensport in het naschoolse sport-

AMSTERDAM UMC, LOCATIE

motiveert en kunnen ze oplossingen bedenken

en beweegaanbod is opgenomen.”

VUMC

MAI CHIN A PAW,
HOOGLERAAR EPIDEMIOLOGIE

voor de problemen die zij ervaren.”

En kinderen mee laten ontwerpen aan de
Wat is de rol van kinderen in jullie onder-

openbare ruimte?

zoeksprojecten?

“Natuurlijk! En met participeren bedoelen we

“In ons project Kids in Aktie hebben we gedu-

dan niet alleen inspraak geven, maar kinderen

rende vier jaar samengewerkt met kinderen

echt als volwaardige experts in het ontwerppro-

uit de wijk de Banne, Amsterdam-Noord. Als

ces betrekken. Zij zijn experts in buiten spelen!

dec 20 - 4
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BEWEGEN

INTERVIEW MET ROB GILSING, VERWEIJ-JONKER INSTITUUT, OVER INTEGRAAL JEUGDBELEID
Wat hebben jullie ervan geleerd?
“Het betrekken van kinderen bij onderzoek, in
dit geval het ontrafelen van determinanten van
beweegvriendelijkheid, levert unieke en contextspecifieke informatie op die enorm helpt om
bewegen op schoolpleinen te verbeteren.”

Hoe kun je co-creatie met jongeren
verder stimuleren?
“Stadsinrichters kunnen gaan praten met jongerenwerkers of langs gaan bij scholen die het vak
onderzoek & ontwerpen of het vak participatie in
het lesrooster hebben (bijvoorbeeld de Technasia). En er moeten passende tools komen. In

Regelmatig bewegen heeft
eigenlijk op alles een gunstig
effect. Kinderen
die voldoende
bewegen slapen beter, hebben meer zelfvertrouwen, zijn
minder gedeprimeerd en, zijn
minder vatbaar
voor ziektes,
zoals diabetes

Die kennis moet je benutten. Als voorbeeld

Amsterdam zijn we nu bezig met de ontwikkeling

noemen we een ander onderzoeksproject van

van een toolkit, met tools voor beleidsmakers en

ons, naar de beweegvriendelijkheid van school-

gebiedsontwikkelaars, om aan de slag te kunnen

pleinen, uitgevoerd bij drie Amsterdamse basis-

met co-creatie gericht op jongeren. Wat ook van

scholen (10-12-jarige kinderen). In dit project

belang is: communiceer duidelijk wat je doet en

onderzochten kinderen zelf welke aspecten van

wat je doel en tijdsplanning zijn. En maak duide-

hun schoolplein volgens hen beweegvriende-

lijk wat co-creatie met jongeren kan opleveren!”

lijk waren en welke niet. Vervolgens hebben
kinderen oplossingen bedacht voor aspecten aan

Als afsluiting nog een vraag: Welke on-

het schoolplein die niet uitnodigen tot bewegen.

derzoeksthema’s gaan jullie de komende

Deze oplossingen hebben ze gepresenteerd aan

periode nog oppakken, en met wie uit

klasgenoten, docenten, op twee scholen ook aan

het werkveld zouden jullie het hierover

het schoolhoofd en op een andere school aan

willen hebben?

de architect van de school. De oplossingen zijn

“Het betrekken van kinderen blijven we doen,

grotendeels doorgevoerd op de deelnemende

in verschillende projecten. We gaan verder met

scholen. Zo hebben kinderen in gesprek met

het thema beweegvriendelijkheid in een project

overblijf-medewerkers afspraken gemaakt over ri-

waar jongeren en stadsinrichters gezamenlijk

sicovol spelen: kinderen willen graag hard rennen

een stukje van de stad Amsterdam herinrichten.

en klimmen, maar worden vaak afgeremd omdat

Daarnaast zijn we bezig om de participatieve aan-

volwassenen dit als ‘risicovol’ bestempelen. Ook

pak in programma’s, gericht op het stimuleren

hebben kinderen het belang van transparantie

van een gezonde leefstijl, zoals het Kids in Actie

en inspraak over de regels en de inrichting van

project, te testen in een andere lokale context, in

het schoolplein aangegeven aan docenten en

Zaragoza (Spanje).

directie: wat volwassenen bijvoorbeeld zien als
lelijk muurtje kan voor kinderen de beste verstop-

We gaan graag in gesprek met iedereen die open

plek zijn.”

staat en geïnteresseerd is in het toepassen van
co-creatie met jongeren. En natuurlijk met dege-

Wat viel jullie op?

nen die hierin durven investeren: wie de jeugd

“Kinderen waren verbaasd dat er naar hen ge-

heeft, heeft de toekomst!”

luisterd werd en andersom waren volwassenen,
zoals docenten en directie, onder de indruk van
de goede (en realistische) oplossingen die kinderen hadden bedacht.”

i

jeugdengezondheid.org
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BRANCHEVERENIGING

Samen buiten spelen

- niet vanzelfsprekend,
maar heel belangrijk!
MICHIEL VAN CAMPEN IS

Samen (buiten) spelen is leuk, goed en gezond voor álle kinderen. Als kinderen al op jonge leeftijd veel buiten spelen, zullen ze ook als volwassenen
meer de behoefte hebben aan sport en lichaamsbeweging. In het Preventieakkoord is daarom afgesproken ook het spelen te stimuleren, opdat we in
2040 in een gezonder Nederland leven.

O

ngemerkt leer je al spelende je grenzen

Daar is lang niet altijd aandacht voor. En niet

te verleggen, risico’s te nemen. Je bouwt

iedereen weet hoe het aan te pakken, een speel-

zelfvertrouwen op en ontwikkelt je fantasie en

plek op die manier in te richten. En tóch kan het.

je creativiteit. Buiten zijn is goed voor je ogen en

Op onze website publiceren we van tijd tot tijd

spelen en bewegen is goed voor je motoriek, de

een interview over een speelplek die in de prak-

ontwikkeling van je botten en spieren en niet in

tijk goed werkt. Om te inspireren.

VOORZITTER VAN DE BRANCHEVERENIGING SPELEN &
BEWEGEN

de laatste plaats voor je hersenen.
Als er één speelplek is voor kinderen met en
De week waarin ik dit schrijf, is de Week van het

zonder beperkingen die inspireert, dan is het wel

Gehandicapte Kind. Bij het verschijnen van deze

De Kleine Molen in Smilde. Dit was eerst een heel

column is dat alweer even geleden. Maar ik vraag

gewone buurtspeelplek. In een heel gewone wijk

er toch graag uw aandacht voor. In de media was

in een gemeente met een beperkt budget voor

de afgelopen dagen geregeld Jan Willem Laan te

spelen. Nu is het een heel bijzondere speelplek,

zien, voorzitter van stichting Het Gehandicapte

waar iederéén kan spelen. Dit dankzij een actieve

Kind. Hij vertelde hoe belangrijk contact met

betrokkenheid van vrijwilligers en van de buurt,

leeftijdsgenoten is voor alle kinderen, dus ook

waaronder de naastgelegen woonvoorziening

voor kinderen met een handicap, ofwel met een

voor kinderen met een handicap. En aan een ge-

beperking.

dreven beheerder, die heel veel heeft uitgezocht
en gecombineerd en zelf een speeltoestel heeft

Dat is ook de gedachte achter het SamenSpeelAk-

bedacht! Hij komt aan het woord in het interview

koord, dat wij als branchevereniging Spelen & Be-

op onze website: Henk Suurd, gemeente Midden-

wegen mede hebben ondertekend in november

Drenthe. Een inspirerend voorbeeld dat navolging

vorig jaar. Als je samen speelt, leer je elkaar ken-

verdient op heel veel plekken in het land. Want

nen en kun je vrienden worden. Als branchever-

samen spelen is leuk en gezond en goed voor álle

eniging willen wij bevorderen dat álle kinderen

kinderen!

meer buiten gaan spelen en meer buiten gaan
bewegen. Daarvoor zijn ook aantrekkelijke en
uitdagende speelvoorzieningen nodig. Hoe mooi
zou het zijn, als nog meer speelplekken geschikt
zouden zijn om met een diversiteit aan kinderen
samen te spelen!

dec 20 - 4

BuitenSpelen 				

9

SAMENSPEELAKKOORD

(FOTO: SPEELNATUUR/SUZANNE VAN GINNEKEN

Samen spelen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is een van de initiatiefnemers
van het SamenSpeelAkkoord. Meerdere gemeenten, waaronder Almere,
Den Haag en Utrecht hebben al een SamenSpeelBelofte gedaan en zijn aan
de slag om samen spelen mogelijk te maken voor alle kinderen. Hoe pakken
ze dat aan? BuitenSpelen stak zijn licht op bij de gemeente Utrecht.
AUTEUR MARIAN SCHOUTEN

“U

trecht is een van de 25 koploper-

ven, ontvingen ze in juni 2020 allemaal een brief

gemeenten wat betreft inclu-

van de gemeente: “Spelen is een kinderrecht.

sie”, vertelt Elhousine Alaoui,

In Utrecht streven we daarom naar speeltuinen

beleidsadviseur van de gemeentelijke afdeling

waar kinderen met of zonder beperking samen

Maatschappelijke Ontwikkeling. En dat wil de

kunnen spelen. Dit vraagt aandacht voor de

gemeente ook waarmaken voor de jeugd. “Speel-

fysieke én sociale toegankelijkheid van de speel-

ruimte is daarbij natuurlijk van groot belang. In

tuinen en de activiteiten die daar plaats vinden.

Leidsche Rijn is de nieuwe natuurspeeltuin De

De gemeente Utrecht stelt in 2020 een bedrag

Hoef al helemaal toegankelijk ingericht. Maar we

van €200.000,- beschikbaar om samen spelen in

vinden dat kinderen met een beperking in hun

de beheerde speeltuinen in Utrecht te faciliteren.

eigen wijk moeten kunnen spelen. Daarom gaan

Heeft u hier interesse in….”

we komend jaar nog eens vier speeltuinen toe-

Op de oproep kwamen zeven reacties. Alaoui:

gankelijk maken, verspreid over de gemeente.”

“We hebben een keuze gemaakt uit de inzendingen, waarbij we allereerst letten op de kwaliteit

10

Oproep aan alle speeltuinen

van het plan: minimaal 50% van de speelaanlei-

Om alle 21 Utrechtse speeltuinen een kans te ge-

dingen toegankelijk, het gebouw toegankelijk en

BuitenSpelen

in je eigen wijk

ONTWERP BANKAPLEIN DOOR SPEELNATUUR/SUZANNE VAN GINNEKEN

een activiteitenaanbod voor iedereen. Daarnaast

gaat: helemaal toegankelijk, maar er kwamen

hebben we gekeken naar de ligging van de

weinig kinderen met een beperking. Hoe vinden

speeltuin, we willen immers een goede spreiding

gezinnen en speeltuinen elkaar? “Communicatie

over de stad.” Vier speeltuinen zijn uitgekozen en

is belangrijk”, stelt Alaoui. “Laat als speeltuin zien

konden hun voorstellen verder uitwerken. “We

waar je mee bezig bent. Via je website, stukken

dagen de speeltuinen uit om creatief te zijn. Ook

in de wijkkrant.”

met weinig geld en kleine aanpassingen kun je al
veel verschil maken. Ook hebben we de expertise

Gezamenlijk oppakken

ingehuurd van Ilse van der Put, adviseur samen

Speeltuincoördinator Janneke Baan weet uit er-

spelen bij Zet. Zij heeft de speeltuinen geadvi-

varing dat het vinden en betrekken van gezinnen

seerd bij de uitwerking van hun plannen.”

met een kind met een beperking voor alle speeltuinen lastig is. “Dus dat pakken we gezamenlijk

Sociale toegankelijkheid

op. Je kunt deze gezinnen bijvoorbeeld vinden

De plannen zijn nu klaar en goedgekeurd en

via kinderfysiotherapeuten, belangenorganisaties

worden deze winter uitgevoerd. Intussen buigen

of een sportclub voor aangepast sporten. Dat

gemeente en speeltuinen zich over het sociale

kunnen we als speeltuinen beter samen doen

aspect van inclusie: hoe zorg je dat gezinnen met

dan allemaal apart.” Vervolgens is het ook zaak

een gehandicapt kind jouw speeltuin weten te

om de gezinnen te verwelkomen in de speeltuin

vinden en zich er vervolgens ook welkom voelen?

en ze actief te betrekken bij de activiteiten. “Het

Bij speeltuin De Hoef bleek al dat dat niet vanzelf

allerbelangrijkste is daarbij de houding van de
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SAMENSPEELAKKOORD

FOTO: SPEELNATUUR/SUZANNE VAN GINNEKEN

Speeltuin Bankaplein
in Utrecht

FOTO: SPEELNATUUR/SUZANNE VAN GINNEKEN

medewerkers en bezoekers van de speeltuin. We

Disciplines bij elkaar

Inspiratiebundel

hadden allerlei plannen voor een grote startbij-

Hebben de Utrechters nog meer tips voor ge-

Gemeenten en speeltuinen die

eenkomst met de buurt, bewoners en diverse

meenten en speeltuinen die ook aan de slag willen

ook willen inzetten op samen

kennispartners uit de stad om samen onze

met samen spelen? Janneke Baan: “Het liefste was

spelen kunnen veel plezier

ambitie te bepalen, maar door corona kon dat

ik dit hele traject begonnen met alle speeltuinen,

hebben van de Inspiratiebundel

allemaal niet doorgaan. We beginnen nu met een

bewoners en kennispartners samen. Zo hadden

Aan de slag met samen spelen.

webinar voor de betrokken speeltuinen. Het moet

we makkelijker en sneller een breed draagvlak

https://vng.nl/publicaties/

een beweging, een community, worden, waarin

kunnen vormen. Helaas kon dat niet door Corona.

inspiratiebundel-aan-de-slag-

we kennis delen en elkaar ondersteunen. We

Het is daarom fijn dat de gemeente het voortouw

met-samen-spelen. Informatie

hopen dat ook de andere speeltuinen enthousiast

heeft genomen.” Elhousine Alaoui: “Wat goed

over het SamenSpeelAkkoord is

worden en mee gaan doen.”

werkt is onze kerngroep, van waaruit we het hele

te vinden op www.samenspeelakkoord.nl.

project begeleiden. Daarin zitten deskundigen uit
Ook de wetenschap wordt ingeschakeld. Baan:

verschillende disciplines bij elkaar: ikzelf vanuit de

“We gaan samen met bouwspeeltuin Voorn,

gemeentelijke dienst maatschappelijke ontwikke-

natuurspeeltuin De Hoef en studenten van Hoge-

ling en iemand van het Stadsbedrijf, die gaat over

school Utrecht onderzoek doen: wat kun je doen

het fysieke onderhoud van de speeltuinen. Daar-

om gezinnen met kinderen met een handicap te

naast de kwartiermakers van de speeltuinen en de

integreren in de wijk en de speeltuin? Hopelijk

inclusieadviseur van Zet. We komen elke maand bij

levert dat nieuwe inzichten en ideeën op.”

elkaar, dat directe contact werkt erg goed.”

Speeltuin Bankaplein in de wijk Lombok
Speeltuin Bankaplein in de wijk Lombok is één van de speeltuinen die wordt omgebouwd tot samenspeeltuin. Suzanne van Ginneken van Speelnatuur tekende voor het ontwerp: “De kinderen hebben
maquettes en tekeningen gemaakt. Daar is het ontwerp op gebaseerd. Straks ligt er centraal een
ontmoetings- en speelplein. Ook slechtziende- of blinde kinderen weten dit te vinden via een gidslijn, die bestaat uit verschillende materialen en groenstroken. Op het plein komt een modderkeuken
die ook bruikbaar is voor kinderen in een rolstoel, een chill-net, mozaïekbanken en veel elementen
voor sensorisch spel. We passen ook bestaande speeltoestellen aan. We halen bijvoorbeeld de zijkant
van een speelboot af, zodat kinderen in een rolstoel ook mee kunnen spelen.”

12
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Herinneringen aan 2020
Herfstbladeren in het bos - die gronderige geur, het geritsel en gedwarrel, het bruin, rood en goud. Zelfs bij
de meest verstokte smartphonevolwassene moet dit een golf van herinneringen oproepen. Aan zonlicht
door de bomen, een hut van takken,
natte voeten, een duik in een berg
bladeren. Aan het zoeken van glanzende kastanjes, te mooi om te laten
liggen.

N

ooit beleef je de natuur zo intensief dan als

Hoe handig, efficiënt en onmisbaar de digitale

kind. Je bent nog zo dicht bij de grond, alles

hulpmiddelen ook zijn, we ervaren intussen ook

is onder handbereik. Je ziet alles voor het eerst,

dat die de fysieke wereld niet kunnen vervangen.

de wereld is nieuw. En je weet het nog niet, maar
later, als je groot bent, vormen deze herinnerin-

Na maandenlang afstand houden, zoomen en

gen de basis van je bestaan.

facetimen snakken de meesten van ons naar de
echte wereld, met echte mensen en echte erva-

AUTEURS MARIAN SCHOUTEN EN

Eén ding is duidelijk: de ervaringen die ons het

ringen. Kinderen mogen gelukkig veel meer dan

FROUKJE HAJER

meest bijblijven en vormen, zijn de eerstehands

volwassenen. Maar ook voor hen is de zuigkracht

ervaringen in de echte, fysieke wereld. Waar de

van bits en bytes dit jaar sterker dan ooit.

wind door je haren waait, de natte aarde aan je
handen kleeft en je samen om het hardst door de

Dus stop die beeldschermen in een diepe kast,

losse bladeren rent. Zulke ervaringen verbinden

verzamel alle kinderen die je kunt vinden en stap

ons met de planten, de dieren en de mensen

de deur uit. Op naar de speelbossen, schooltui-

waarmee wij de wereld delen.

nen, bouwspeelplaatsen, natuurspeelplekken of
gewoon een bosje in de buurt. En lieve gemeen-

Met enige zorg vragen wij ons af: welke herin-

ten: zorgen jullie er dan voor dat die groene

neringen zullen de kinderen van nu hebben aan

speelplekken er zijn en blijven? Dat die bomen

het jaar 2020, straks als zij volwassen zijn? Het

blijven staan? Zodat ook de kinderen van 2020

jaar waarin we noodgedwongen thuis bleven en

zich later kunnen herinneren hoe ze een duik

digitaal leven de norm werd? Wat doet het met je

namen in een berg herfstbladeren.

i

ruimtevoordejeugd.nl

als je opgroeit in een wereld waar het makkelijker
is om met virtuele herfstbladeren te spelen dan
met echte?

dec 20 - 4
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(advertorial)

HENK VAN RUISWIJK, HVR SPEELTOTAAL

‘Wij zijn klaar om
reduceren, nu de

Onderhoud aan speeltoestellen

Het kabinet zet al sinds enige tijd hoog in op meerdere pilots met zero emissie mobiele werktuigen. Ondernemers wordt nog steeds gevraagd blijvend
te investeren in schoon materieel. Een van die bedrijven die daar gehoor aan
gaf, en derhalve als een voorloper mag worden aangemerkt, is HvR Speeltotaal uit Ede. Een onderneming die onlangs een elektrisch aangedreven
minigraafmachine in gebruik nam.

“W

ij zijn bereid mee te werken om de

ook in België wordt de kennis van het bedrijf

impact van stikstof tot nul terug te

en haar innovatieve ontwikkelingen op waarde

brengen. Wij zijn er als het ware klaar voor, nu de

geschat. Het bedrijf verzorgt voor meerdere

gemeenten nog. ‘Groen kost poen’, maar in de

gemeenten en instellingen het onderhoud, waar-

praktijk merken wij dat er geen of weinig budget

onder de gemeente Amsterdam. Hier zit voor ons

voor vrij wordt gemaakt, dit dient te veranderen

een behoorlijke stijging in de laatste jaren. In het

om het voor ondernemers realiseerbaar te ma-

verleden werd vaak de kant van de leveranciers

ken”, aldus directeur Henk van Ruiswijk.

gekozen waar je nu ziet dat aannemers steeds
vaker de gunning krijgen om de werkzaamheden

HvR Speeltotaal

uit te voeren van A tot Z.

HvR Speeltotaal mag als specialist in het inrich-

14

ten, installeren, onderhouden en renoveren van

Schoon

speeltuinen worden beschouwd. Niet alleen in

HvR Speeltotaal mag meer dan een serieuze spe-

eigen land geniet het bedrijf veel bekendheid,

ler op het gebied van innovatie worden gezien.

BuitenSpelen

uitstoot stikstof te
gemeenten nog’
HvR is een flexibele partner voor het realiseren en
beheren van een speelomgeving. Ons specialisme
is het inrichten, installeren, inspecteren, onderhouden en renoveren van speeltuinen. Wij zijn
een onafhankelijke partij die een objectief advies
geeft over een speelplek. Wij kunnen de inrichting van een speelplek compleet verzorgen. Van
het plaatsen van speeltoestellen tot de aanleg
van het straatwerk en de groenvoorzieningen.
Wij zijn in staat elk project ‘Turn Key’op te leveren. Als bedrijf zijn we naast VCA**2008/05.1 ook
ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd’’. Aan een
schoon klimaat, vooral ook in speeltuinen geeft
HvR Speeltotaal de hoogste prioriteit. Daarin

Het aanbrengen van een Tiger Mulch valondergrond

investeert het bedrijf het nodige. Niet alleen in
materieel, maar ook in personeel met de benodigde kennis. Voor de gemeenten wordt het zo
langzamerhand tijd een keuze te maken. Het kan
schoner en daar kunnen wij voor zorgen. Neem
bijvoorbeeld een valdempende ondergrond.
Met gebruik van Tiger Mulch staan we garant
voor een optimale demping. Tiger Mulch bestaat
uit gerecyclede heftruckbanden gecombineerd
met een hoogwaardige hars. Met het gebruik
ervan zorgen we voor een duurzame oplossing.
Daarnaast is de vloer ook nog eens onderhoudsvriendelijk en een vlakke vloer zonder naden. Het
Edese bedrijf staat voor kwaliteit. Met de CO2
neutrale zandzeefmachine welke wordt opgeladen middels onze eigen zonnepanelen, kan

als kattenbak. Naast zand reinigen we ook kunst-

het bedrijf speel- en valzand zeven zonder dat

gras en rubberen ondergronden. “Wij hebben de

uitlaatgassen worden geproduceerd, dit draagt

kennis en het materieel in huis om mee te helpen

bij aan een schonere leefomgeving. Geen slechte

reinigen, onderhouden en aanleggen van speel-

bacteriën meer op een speelplaats. Dat wordt

plekken op een duurzame wijze. Het is nu aan de

veroorzaakt door afval, onkruid, wortels, plastic,

gemeenten. Wij kunnen haar beleidsdoestellin-

glaswerk en katten die een speelplaats gebruiken

gen zeker realiseren,’’ aldus Henk van Ruiswijk.

dec 20 - 4
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VERGROENING

Speelplaatsen kleu
en blauw

In opdracht van Zorgbegeleiding
Uniek in Deurne is een bestaande
speelweide veranderd in een natuurlijke speelplaats met veel groen
en blauw

Het managen
van verwachtingspatronen
is belangrijk.
Informeer
betrokkenen
over voor- én
nadelen van
vergroenen van
speelplaatsen
16

Speelplekken in Nederland kleuren steeds vaker groen en in veel gevallen
blauw. Waarom gebeurt dat? “Er bestaat een grote wens om speelplaatsen
uitdagender en avontuurlijker te maken. Bovendien krijgen scholen op deze
wijze meer ruimte voor buitenlessen. Ook hecht men steeds meer waarde
aan klimaatadaptatie. De tegels eruit en groen erin, waardoor de speelplaatsen worden vergroend en het regenwater wordt gebufferd.”

S

peelplaatsontwerper Stan Krijnen, van SNK

in te zetten als speelaanleidingen. Denk aan een

Outdoor Speel- & Sportplaatsen in Aarle-

speelplaats in een wadi of juist op een heuvel.”

Rixtel, juicht vergroening toe. Het ontwerpbureau
veranderde voor Zorgbegeleiding Uniek in Deurne

Beplanting

een bestaande speelweide in een avonturenge-

Heb je gekozen voor vergroening dan dient zich

bied met ook hier heel veel ruimte voor groen en

de vraag aan: welke beplanting ga je toepassen?

blauw. Over dat laatste zegt hij: “In veel geval-

Die keuze is afhankelijk van de speelplaats, aldus

len kun je vergroening combineren met blauwe

Krijnen: “Ga je voor een struinbos, dan ligt het

oplossingen, om wateroverlast te voorkomen.

voor de hand dat je robuuste planten verwerkt,

Door tegels te vervangen voor groen, kan water

zoals bosplantsoen. Is groen vooral gekozen voor

infiltreren in de bodem en dat ontlast de riole-

de aankleding, dan kun je bijvoorbeeld gaan voor

ring. Waterbergingen op speelplekken zijn ook

grove heesters. Van belang is ook dat je jezelf de

BuitenSpelen

ren groen
vraag stelt of planten niet giftig zijn. Ook dien je

ren na te denken over verschillende speelvormen

uiteraard goed te kijken naar de plek waar je het

om samenspelen te stimuleren.”

groen plant. Fragiel groen op een plek waar veel
kinderen komen - bijvoorbeeld langs een druk-

Speelweide Zorgbegeleiding Uniek

belopen pad - kan gemakkelijk kapot gelopen

De thema’s groen, blauw en inclusief spelen,

worden. Omheinen wil je liever niet maar is dan

komen samen in een project van SNK in Deurne.

een optie.”

Hier is, in opdracht van Zorgbegeleiding Uniek,
een bestaande speelweide veranderd in een

Vies worden

natuurlijke speelplaats. “We hebben een routing

Naast het kapot lopen van groen, zijn er andere

gemaakt over de speelplaats, met een opdeling

punten waar je kritisch naar moet kijken, aldus

in verschillende zones. De weide bestaat uit een

SPEELPLAATSONTWERPER

Krijnen. “Iedereen is enthousiast over de meer-

zone met hoge heuvels, een voetbalveld en span-

STAN KRIJNEN, VAN SNK

waarde van groen, maar aan een natuurlijke

nende paden. Midden in de weide ligt een grote

OUTDOOR SPEEL- & SPORT-

speelplek zitten ook bezwaren. Vies worden bij-

groene tunnel, die het landschap verbindt met

PLAATSEN IN AARLE-RIXTEL

voorbeeld. Voor sommigen hoort dat simpelweg

het speelgebied. Middels een aanlegsteiger kom

bij buitenspelen, maar voor anderen is dat niet zo

je op het schip, waarbij je uitkijkt over het hele

en brengt juist dat punt veel problemen en erger-

avontuurlijke terrein. Bij de keuze van speeltoe-

nissen met zich mee. Denk aan kinderen die zand

stellen en speelaanleidingen is gekeken naar

meenemen naar binnen en een speelplek die

‘samen spelen’. Zo hebben we een vogelnest-

verandert in een modderparadijs na een (fikse)

schommel geïnstalleerd, en is er een toeganke-

regenbui. Daarom is het belangrijk om vóór het

lijke wilgentunnel aangelegd. Daarnaast kan op

aanleggen van een natuurlijke speelplek niet al-

locatie water worden gebufferd en geïnfiltreerd.

i

snkoutdoorspeelensportplaatsen.nl

leen te informeren over de voordelen, maar ook
over veelgehoorde nadelen. Het managen van
het verwachtingspatroon is hierin belangrijk.”

TIPS
- Betrek de omgeving in de planvorming. Zo vergroot je het draagvlak en

Inclusief spelen

creëer je een situatie waarin mensen sneller zullen aanhaken.

Op de vraag of een natuurlijke speelplek op

- Budget. Voor vergroenen van speelplekken zijn in veel gevallen subsidies

gespannen voet staat met inclusief spelen, zegt

beschikbaar. Hoewel deze financiële steun fijn is om de droom dichterbij te bren-

Krijnen: “Onze visie is dat je op een speellocatie

gen, is het belangrijk om een vaste, financiële basis in kas te hebben. Hiermee

rekening moet houden met zichtbare en onzicht-

voorkom je dat je te afhankelijk wordt van vreemde gelden.

bare barrières voor zowel kinderen als ouderen.

- Niet alles zelf willen doen. Veel mensen willen geld besparen door zoveel

Je probeert er optimaal voor te zorgen dat een

mogelijk zelf te doen, bijvoorbeeld door zelf een ontwerp te maken of een

speelplaats toegankelijk is en aanmoedigt tot sa-

toestel te bouwen. Vaak is dat het paard achter de wagen spannen. Door gebrek

men spelen. Een inclusieve natuurlijke speelplaats

aan kennis en ervaring is de kans groot dat een project uit de bocht loopt.

is zeker mogelijk. Denk aan (half)verharde paden

- Investeer in een goede voorbereiding. Dat zorgt ervoor dat een project

of vlonders door het groen om zo speelaanleidin-

meer kans van slagen heeft en voorkomt veel hinder en ergernissen.

gen toegankelijker te maken of door met kinde-

dec 20 - 4
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TRANSFORMATIE TWEE SCHOOLPLEINEN IN AMSTERDAM ZUIDOOST

‘Met bestaande materi

Getransformeerde schoolplein BSO De Achtsprong in
Amsterdam Zuidoost

TEKST WIJNAND BEEMSTER

18

Waarom materialen afschrijven, als dat niet hoeft? KSP uit Lelystad transformeerde, in opdracht van PleinPlan, en naar een ontwerp van Jette Hannaart,
Speelruimte, het bestaande schoolplein van Basisschool De Achtsprong in
Amsterdam Zuidoost. Hergebruik was niet de enige eis. Ook moest het
schoolplein worden vergroend. Die dubbeslag is door het team van KSP en
Hannaart, succesvol uitgevoerd. Met als bonus een vervolgproject. Na het
schoolplein van De Achtsprong kregen de twee de opdracht, van Stichting
Zonova (die beide scholen beheert) om ook het plein van de nabij gelegen
BSO Het Klaverblad te transformeren. Met ook hier hergebruik en vergroening als belangrijke uitgangspunten.

B

eide pleinen waren bijna geheel bestraat,

amberbomen voor een levendig accent. Extra

met betonnen 30x30 stoeptegels. Ook de

groen was nodig om de pleinen een extra boost

invulling was traditioneel, met enkele zandbak-

te geven. Dat gebeurde met subsidie vanuit het

ken en speeltoestellen op rubberen tegels. In

programma Amsterdamse Impuls schoolpleinen

deze ietwat grauwe speelomgeving zorgden

(AIS) (1). Om in aanmerking te komen voor Impuls

BuitenSpelen

alen iets moois maken.’

KILIAN PESCHEL, VAN KSP:
“EEN GOEDE INVENTARISATIE
VAN DE BESTAANDE SITUATIE
IS BELANGRIJK.”

subsidie moest minimaal 25% van het plein

gekozen bestaat uit beplanting die tegen een

Waar mogelijk zijn materialen

worden vergroend.

stootje kan. Hier vind je bijvoorbeeld hazelaars en

hergebruik, zoals oude tegels die

groenblijvende struiken, om achter te verstop-

dienstdoen als kantopsluiting van

Speelgroen en educatief groen

pen. Hazelaars groeien lekker snel en kunnen

een struintuin, en tegels gebruikt

Het groen op de pleinen is volgens Jette Han-

goed herstellen van gebroken takken.” Een cri-

om een klasopstelling te maken

naart ruwweg te verdelen in speelgroen en

terium was ook de mate waarin groen bijdraagt

educatief groen. “We hebben geveltuintjes

aan biodiversiteit, zegt Hannaart: “Bij de keuze

aangelegd op het plein, die zijn vooral bestemd

van beplanting is zowel binnen het speelgroen

voor educatief groen. Speelgroen dat we hebben

als educatief groen gekozen voor beplanting die

dec 20 - 4
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Herinrichting schoolplein BSO Het Klaverblad in Amsterdam Zuidoost. Met
(foto links) hinkelbaan van pleinplakkers van KSP

20
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aantrekkelijk is voor insecten, vogels en mensen.

totstandbrenging van creatieve toepassingen,

Zo vinden vogels de bessen van de lage appelbes

zoals gebeurde bij de twee schoolpleinen in

en krentenboom lekker. De dropplant en ijzerhard

Amsterdam Zuidoost. Maar ook om optimaal

zijn aantrekkelijke planten voor insecten, en de

hergebruik te bewerkstelligen. Om dat voor

bloemen van deze planten zijn ook als snijbloem

elkaar te krijgen is het van belang al in een vroeg

te gebruiken in de klas. Bijna het hele jaar door

stadium van het project rekening te houden

kun je bloeiend groen op de pleinen vinden.”

met hergebruik. Kilian Peschel van KSP: “Een
goede inventarisatie van de bestaande situatie is

Hergebruik tegels

belangrijk, en natuurlijk ook de vraag: wat wil de

Om ruimte vrij te maken voor de beplanting

opdrachtgever, wat is zijn of haar wensenlijst.”

werden tegels verwijderd. Vrijgekomen, grijze
tegels kregen een andere bestemming op het

Financieel voordeel

plein. Vaak met een bijzondere toepassing: “We

Peschel geeft aan dat je door hergebruik goedko-

hebben met de tegels een buitenklas en bank-

per uit bent. Je hoeft geen afvoer te betalen en

jes gemaakt. Nieuwe plantvakken kregen een

als je materialen uitwisselt met andere projec-

kantopsluiting van verticaal geplaatste 30x30

ten scheelt dat in de aanschaf.” Voor Hannaart

tegels. In het speelgroen hebben we voorts nog

wegen ook andere argumenten mee: “Door

struinpaadjes aangelegd van hergebruikte tegels.

hergebruik kun je bewustwording creëren voor

Van de betonnen zandbakelementen konden

de eigen omgeving en hoe daarmee om te gaan.

we een ballenvanger maken en zitranden langs

Bovendien kun je met hergebruik je verrassende

plantvakken.” Dergelijke oplossingen lukken al-

elementen creëren door gebruikte materialen een

leen wanneer je in een team werkt met partijen

nieuwe functie te geven.” Dat hebben Hannaart

die bereid zijn om mee te denken: “Ik ontwerp

en KSP laten zien in Amsterdam Zuidoost. Ze

“SPEELGROEN DAT WE HEB-

toekomstbewust en probeer daarom tot ontwer-

hebben het stadsdeel verrijkt met twee groen-

BEN GEKOZEN BESTAAT UIT

pen te komen met een gesloten materialen- en

blauwe schoolpleinen, waar kinderen lekker kun-

BEPLANTING DIE TEGEN EEN

grondbalans. Dat kan lastig zijn en lukt niet altijd.

nen spelen, een heerlijke chillplek maar ook nog

STOOTJE KAN.”

Samenwerken met partijen die meedenken, biedt

eens een inspirerende omgeving voor buitenlessen.

JETTE HANNAART VAN
SPEELRUIMTE:

dan uitkomst. Het gaat dan niet alleen om het

Noot

HERGEBRUIK ALS LESMATERIAAL

1. De Amsterdamse Impuls school-

“Hergebruik is beter dan materialen weggooien. Daarom propageren we hergebruik.” Dat zegt Bart

waarbij eenmalig een subsidie wordt

pleinen (AIS) is een subsidieregeling

Beukenkamp, van PleinPlan, hoofdaannemer van de herinrichting van de schoolpleinen van BSO

verstrekt om een schoolplein te (her)
inrichten. Met deze subsidierege-

De Achtsprong en Het Klaverblad in Amsterdam Zuidoost. Het hergebruiken van materialen is nog

ling wil de gemeente meer groene,

lang niet een vanzelfsprekendheid- Veel aannemers werken liever met nieuwe materialen, omdat

veilige en uitdagende speelplekken in

dit makkelijker werkt en in veel gevallen niet eens heel veel duurder is. “Het moet dus ook wel in de
identiteit van je bedrijf zitten om circulair te willen denken, maar ook te willen doen. Bij de herinrich-

Amsterdam creëren. Schoolbesturen
en stadsdelen kunnen hier gebruik van
maken.

ting van de twee schoolpleinen in Amsterdam Zuidoost, was de instelling van betrokken partijen in
lijn met onze visie op hergebruik. Opdrachtgever Stichting Zonova wilde het graag. KSP, in opdracht
van ons verantwoordelijk voor de uitvoering, maakt zich sterk voor circulariteit. Net als ontwerper
Jette Hannaart. Wat ook hielp was dat Jette met creatieve oplossingen kwam. Met het oog op ver-

i

groening moest een kwart van de tegels verwijderd worden. Jette ontwierp met die tegels bankjes,

ksp-kunstgras.nl

en ze richtte een buitenleslokaal in, met tegels. Prachtige oplossingen, geheel in lijn met hoe wij als

jettehannaart.nl

PleinPlan naar circulariteit kijken. En opdrachtgevers zijn enthousiast omdat ze met dit soort voor-

speelruimte.nl

beelden leerlingen in aanraking kunnen brengen met circulariteit en wat dat inhoudt. Hergebruik als

pleinplan.nl

lesmateriaal!”
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Zo werd buitensp
Schouwen-Duiveland

Al ruim zes jaar voert idverde Realisatie voor de gemeente Schouwen-Duiveland een uitgebreid pakket werkzaamheden uit aan de circa 99 speellocaties met 467 speeltoestellen. Van de realisatie van speelondergronden,
de installatie en vervanging van speeltoestellen tot het onderhoud van de
speelondergronden en het herstel van eventuele schade door vandalisme.
Door het werk voor langere tijd in één hand te houden, ziet de Zeeuwse gemeente de klachten en kosten afnemen en belangrijker nog: het speelplezier

K
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attenpoep in speelzand, schimmels en

steeds meer moeite had om de veiligheidsnorm

paddenstoelen tussen houtsnippers, kuilen

te garanderen. “Hadden onze onderhoudsmen-

onder speeltoestellen, splinters in handen en

sen net het zand aangevuld en geharkt, was na

vieze vlekken op kleding. De klachtenlijst die

drie dagen spelen de ondergrond alweer weg-

Adrie Verhulst vóór 2013 als projectmedewerker

gespeeld of voldeed deze niet meer aan de eisen

bij de gemeente Schouwen-Duiveland op zijn

doordat kinderen bijvoorbeeld kuilen hadden ge-

bordje kreeg, was niet mis. “We hadden eigenlijk

graven. Dat alles zorgde voor onrust bij ouders. Ik

constant discussies over de speelplekken. En

moest elke keer de buitendienst erbij betrekken

dan met name over de ondergronden.” Op veel

om de veiligheid van de ondergrond weer in orde

speelplekken lagen houtsnippers, soms de luxere

te maken”, zegt hij, wijzend op de gemeentelijke

variant decowood, maar ook zand, grind en

instandhouding- en veiligheidsplicht voor speel-

rubberen tegels. Duidelijk werd dat de gemeente

plaatsen.

BuitenSpelen

elen weer leuk in
De aanhoudende discussies met keurende instan-

grond. Door onze continue inzet en betrokken-

ties en ouders was voor de gemeente aanleiding

heid zie je een kwaliteitsverbetering. Het is ook

om een plan uit te rollen om in vijf jaar tijd alle

goedkoper om alles in één hand te houden. De

speelplekken in de gemeente te voorzien van

speelplek hoeft dan immers maar één keer op

deugdelijke ondergronden en veilige speeltoestel-

de schop om alles uit te voeren. Mits dit lukt in

len. In 2013 startte idverde met het werk na de

samenspraak met de gemeente en leveranciers

gunning van een aanbesteding waarbij idverde

uiteraard.”

de hoogste score behaalde op prijs, uitwerking,
toegevoegde waarde en duurzaamheid van de

Partnerschap

gekozen ondergrond. Dat laatste werd kunstgras.

Vanwege de goede ervaringen verlengde
Schouwen-Duiveland het eerste contract onlangs

Garantie op valdemping

nog eens met vijf jaar. Ron is daar trots op:

idverde haakte zusteronderneming Fivestar Grass

“Het is geen simpele opdrachtgever-aannemer

-een onestopshop op speelgebied- aan als gespe-

verbintenis, we werken echt als partners samen.

cialiseerde leverancier van kunstgras en valonder-

Daar spreekt veel vertrouwen uit.” Coen voelt dat

gronden. Directeur Ron Asveld van Fivestar Grass:

ook zo.

“De ondergrond is superbelangrijk, vooral in najaar en winter als vocht en vorst hun werk doen.

Naast idverde Realisatie is ook idverde Advies

Wij hebben bijna drie jaar met laboratoria en

aangehaakt bij het meerjarenproject. “Deze col-

testinstituten gewerkt aan een duurzaam schuim

lega’s verzorgen het tekenwerk voor de inrichting

dat de valondergrond veiliger en bestand maakt

van nieuwe speelplaatsen en revisiewerk na de

tegen weersinvloeden. Ook ontwikkelden we een

realisatie daarvan. Als partner beschikken we

grasmat voor sport en spel. Met 15 jaar garantie

over tekeningen van alle speelgronden. Wil de

op valdemping. De grondplaten zijn herbruikbaar

gemeente dus een speeltoestel vervangen of

na die tijd!”

de indeling aanpassen, kunnen wij eenvoudig
alle documenten voorbereiden.” Ron vult aan:

‘Baas over eigen ondergrond’

“Groot voordeel is ook dat we bij onderhoud op

Dankzij het jarenlange onderhoud in Schouwen-

speelplekken steeds alle materialen regelen. De

Duiveland kon idverde nieuwe inzichten op de

gemeente heeft zodoende nauwelijks omkijken

speelvelden toepassen, zoals andere opsluit-

meer naar de speelplekken. En het scheelt veel

banden en verbeterde aanlegtechnieken, zodat

tijd en geld als je meteen aan de slag kunt, omdat

kinderen de grasmat niet kunnen lostrekken.

alle materialen en spullen klaar staan.”

Meerjarenproject in
Schouwen-Duiveland
toont belang van continuïteit in onderhoud
speelplekken

i

idverde.nl

Continuïteit in onderhoudswerk is volgens Coen
Bal van idverde Realisatie een pre om constante
kwaliteit en veiligheid op speelplekken te kunnen

ALTIJD VEILIG

garanderen. De projectleider vertelt: “Als je alleen

Adrie Verhulst is blij met de totaalaanpak van idverde. “We weten én ver-

de aanleg mag doen, zie je niet meer hoe iets

trouwen er volledig op dat het goed wordt uitgevoerd. Jaar in jaar uit. Ik ben

zich ontwikkelt en kun je niet meer bijsturen als

er trots op dat onze speelterreintjes nu altijd veilig zijn. Ik krijg aanzienlijk

verbeteringen noodzakelijk zijn. In Schouwen-

minder klachten. En als er schade is dan is dat met een belletje naar idverde

Duiveland zijn we baas over onze eigen onder-

ook weer snel opgelost.”
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VERSE OOGST

WOW! EEN TERREINWAGEN IN
EEN PALMBOOM
Rollenspel, klimtoestel, palenwoud, eyecatcher, thematoestel de
nieuwe unieke eibe speelcombinatie heeft het allemaal. Een combinatietoestel maar dan in een bijzondere en opvallende variant. Grotere
groepen kinderen kunnen gelijktijdig spelen. Ontelbare speelroutes,
verschillende moeilijkheidsgraden om te klimmen en te klauteren bieden volop uitdaging. eibe komt in 2021 met veel verrassende nieuwe
speeltoestellen waarvan deze terreinwagen in palmboom een goed
voorproefje is.

Product

Vanuit de bewoners van Landhorst was er de vraag om een mooie

gerealiseerd aan de rand van het dorp. Het is een prettige groene plek

groene speel- en ontmoetplek te creëren voor alle bewoners. Daar

geworden met een grote diversiteit aan speelelementen en diverse

vanuit kwam het idee van De Groene Poort, een speelplek die meteen

zit- en ontmoetplekken, waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten.

een verbindende factor zou vormen tussen dorp en natuur. In nauwe

Het is een project waarbij ook aan de ecologische waarde is gedacht,

samenwerking met de Vereniging Peelbelang Landhorst (werkgroep

wat tezamen zorgt voor een multifunctionele plek met een bijzonder

Vrienden van de Groene Poort), Staatsbosbeheer en de gemeente

karakter, voor en door de inwoners van Landhorst!

Sint Anthonis is uiteindelijk de ruim opgezette natuurlijke speelplek

Project: De Groene Poort Landhorst
Locatie: Landhorst
Opdrachtgever: Gemeente Sint Anthonis /
Stg. Peelbelang Landhorst
Ontwerp en uitvoering
toestellen: Sicuro Speeltoestellen
Periode: juli t/m augustus 2020

Project
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EEN GAVE URBAN SPORTPLEK MET DE YALP FONO
Urban sportplekken voor jeugd en volwassenen schieten als paddenstoelen uit de grond.
Frreerunning en skaten zijn immens populair
en zien we meer en meer in het straatbeeld
verschijnen. Yalp maakt urban sportplekken
helemaal af door er een interactief toestel bij
te plaatsen. Dit geeft een super toffe uitstraling qua citymarketing. En je krijgt een breed
gedragen sportplek voor iedereen.
Je kunt je bijvoorbeeld ergeren aan rondhangende jeugd maar je kunt ze ook positief
benaderen en gebruik maken van wat ze echt
bezighoudt; namelijk muziek, internet en de
mobiele telefoon. De interactieve DJ-tafel Yalp
Fono daagt de jeugd uit om sociale contacten

Product

op te doen en hun muzikale creativiteit te
delen met anderen.
yalp.nl/fono

NIEUWE SPEELTOESTELLEN VOOR BELGISCHE BASISSCHOOL IN BEERSE
Om de leerlingen van de school meer beweging en plezier te kunnen
bieden, heeft de gemeente Beerse begin dit jaar een aanbesteding
uitgeschreven voor nieuwe speeltoestellen en de vervanging van de
valdempende gietvloer. FlexiBilo heeft de gunning gekregen het project te mogen uitvoeren.
Het toestel is naar wens van de school in een bepaalde opeenvolging
van speel- en beweegmogelijkheden opgesteld, welke ook gebruikt
kan worden voor gymlessen. Deze worden vanuit de aangrenzende
sporthal gecoördineerd. FlexiBilo heeft het project uitgevoerd samen
met de plaatselijke Belgische aannemer Adriaenssen en gietvloerspecialist Unimat. Het project moest helaas gedurende de coronaperiode
een paar keer uitgesteld worden, maar is uiteindelijk november dit jaar
opgeleverd.

Zeker twee jaar lang hadden de kinderen van basisschool De Singel in

Locatie: Basisschool De Singel

gemeente Beerse, België, geen speeltoestel op het schoolplein om op

Opdrachtgever: Gemeente Beerse België

te spelen. Het oude houten speeltoestel was al enige tijd rot en verwij-

Ontwerp: FlexiBilo Speeltoestellen BV

derd, het enige overgeblevene was een gescheurde gietvloer.

Uitvoering: Flexibilo Speeltoestellen BV
Projectduur: ontwerp april 2020 – oplevering november 2020

Project
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KEURMERKINSTITUUT

Snel veranderende
nauwelijks bij te h
Schommels, wippen, wipkippen,
duikelrekken en glijbanen. Het zijn
een paar toestellen die jarenlang
het speelbeeld gevormd hebben.
Kinderen zijn en waren uiterst tevreden met deze speeltoestellen. Maar
kinderen zijn wel veeleisender dan
vroeger en willen naast de traditionele toestellen graag ook nieuwe
producten.

F

abrikanten spelen daar op in en breiden re-

eisenpakketten samengesteld die pas later door-

gelmatig hun assortiment uit. De verdieping

sijpelen in de markt, of niet. Een kleine update

en verbreding van het assortiment bestaat uit

van de ontwikkeling in de laatste jaren:

vele verschillende toestellen die zowel buiten als
in overdekte locaties te vinden zijn. De groei is zo

• Interactieve speeltoestellen

snel gegaan dat de kennis van de controlerende

(met elektronica)

instanties het niet heeft bijgehouden.

Bogen waar onderdoor gelopen moet worden,

De speelwetgeving kwam van de grond in 1997.

praatpalen met sensoren, draaitafels aangeslo-

Keurings- en inspectiebureaus schoten als pad-

ten op je mobiele telefoon. Het zijn een paar

denstoelen uit de grond en zo’n 10 jaar geleden

toestellen die interactief zijn en waarbij gebruik

werd de Stichting Veilig Spelen (SVS) opgericht.

gemaakt wordt van (zwak)stroom. Inspectiebureaus controleren de elektrische installatie van

Met de markt volop in beweging blijven in-

deze toestellen nauwelijks en zijn onbekend met

spectiebureaus vooral de standaardtoestellen,

de normen en criteria hiervoor.

zoals schommels en glijbanen inspecteren. De

26

examenvragen van SVS richten zich ook nog

• Calisthenics, fitness en free running

steeds op deze toestellen en de Europese normen

Sporttoestellen in de openbare omgeving.

EN1176. Er vindt nauwelijks tot geen vernieuwing

Momenteel wordt het WAS herschreven, en het

plaats van de kennis. Zelfs de NVWA en keurende

ziet er naar uit dat veel sporttoestellen onder dit

instanties moeten alle zeilen bijzetten om de ver-

besluit geschoven zullen worden vanaf juli 2021.

anderingen bij te houden. Nieuwe type toestellen

Voor dit soort sporttoestellen worden doorgaans

moeten nu eenmaal gekeurd worden als ze onder

andere normen gehanteerd dan de EN1176

het WAS vallen. In spoedtempo worden dan

(speeltoestellen). De sporttoestellen zijn vaak ook

BuitenSpelen

speelmarkt

ouden

risicovoller in gebruik en niet altijd geschikt voor

en moet het water dat uit het toestel komt drink-

alle leeftijdsgroepen. Bij deze toestellen blijkt

baar zijn? Vragen die voor velen onbeantwoord

vaak dat toch de EN1176 gebruikt bij inspectie

blijven. Deze speeltoestellen komen ook moeilijk

met het gevolg dat onterechte afwijkingen wor-

op de agenda bij de nationale en internationale

den vastgesteld.

normcommissies. Dat is ook een beetje te verklaren omdat er, afgezien van keien en boomstam-

• Binnen skatebanen

men, nauwelijks echte 100% natuurlijke toestel-

Binnen staande skatevoorzieningen vallen al

len bestaan.

JEROEN BOS
KEURMERKINSTITUUT

jaren onder het WAS maar zijn lang niet allemaal
gecertificeerd. Skatebanen zijn ontworpen aan

Samenvatting

de hand van de oude DIN of EN14974. Omdat er

Er is sprake van veel nieuwe ontwikkelingen en

van een binnen situatie met toezicht en gecon-

een grote kennisachterstand bij deskundigen. De

troleerd gebruik (toegang via beheerder) sprake

traditioneel opgeleide inspecteur van wipkip-

is, kan anders met risico’s omgegaan worden dan

pen en klimrekken moet zich laten bijscholen of

wanneer het park buiten in de openbare ruimte

een nieuw type, modernere, inspecteur moet

zonder toezicht zou liggen. Hoe er anders mee

opstaan. Overleg over nieuwe ontwikkelingen

omgegaan kan worden, is voor de deskundigen

moet plaatsvinden tussen keurders en de NVWA.

verschillend. En dat zou natuurlijk niet mogen.

Dit gebeurt overigens al in een driehoeksoverleg

Een landelijk te gebruiken eisenpakket voor bin-

waar ook het ministerie van VWS aanschuift.

nen skateparken bestaat helaas nog niet.

Daar worden echter geen gedetailleerde inhoudelijke zaken besproken. En dat zou wel moeten.

• Trampoline-, klim- en luchtkussen-

Voor Stichting Veilig Spelen ligt er een schone

parken

taak het curriculum bij te stellen. NEN zal vooruit

Een select groepje deskundigen houdt zich

moeten kijken en commissies moeten samenstel-

met het ontwerpen van trampoline-, klim- en

len om normen te maken. Hoe dan ook, actie

luchtkussenparken en de beoordeling bezig. De

moet genomen worden om niet helemaal de

gemeentelijke en commerciële inspecteurs blijven

plank mis te slaan. Het herschrijven van het WAS,

er verre van en ook SVS heeft nog geen vragen

dat in juli 2021 gepubliceerd zal worden, is een

over trampolineparken in hun examens opgeno-

mooie gelegenheid om ook over de toekomst van

men. Zelfs onder de keurende instanties is nog

‘deskundig Nederland’ na te denken. Nieuwere

geen volledige duidelijkheid over de criteria voor

ontwikkelingen staan al weer voor de deur, zoals

met name trampolineparken.

waterglijbanen met VR-brillen.

• Natuurlijke speeltoestellen

Reageren? jeroen@keurmerk.nl

Natuurlijke speeltoestellen worden meer en meer
bewust ontworpen en vele partijen maken zich
hard om Nederland groener te krijgen. Ook voor
deze toestellen geldt dat men niet op één lijn
zit wat veiligheid betreft. Moet EN1176 gevolgd
worden, valt een boomstam wel onder het WAS

i

www.keurmerk.nl
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HERINRICHTING SCHOOLPLEIN DR H. BAVINCKSCHOOL IN DORDRECHT

Hoera, wij hebben
een groenblauw
schoolplein!
ambitie is gerealiseerd. De school heeft nu een
avontuurlijke buitenspeelplek met groen, bomen
die schaduw geven en een moestuin. Heel anders
dan het voormalige schoolplein met enkele
speeltoestellen. Waar voorheen tegels domineerden, zie je nu beplanting, er is een insectenhotel,
opvang van regenwater en veel ruimte voor avontuurlijk spelen voor kinderen van alle leeftijden.
Behalve een prettige speel- en beweegruimte,
biedt het vernieuwde schoolplein volop ruimte
voor ontwikkeling, ontdekken en aandacht voor
biodiversiteit en natuureducatie. De school wil
ook meer buitenlessen gaan geven.

Budget
De financiering liep tegen grenzen aan. Er was
budget voor de vervanging van speeltoestellen,
Fotografie: Kees de Bruin Hoveniers en
Schoolpleinadvies

Van een betegeld plein naar een
plein waarop kinderen lekker kunnen
spelen, chillen, verstoppen en in de
moestuin werken. Het schoolplein
van de Dr. H. Bavinckschool in Dordrecht ging op de schop. ’t Is groen
en groen en groen, hier hebben wij
genoeg te doen!’ zongen de kinderen enthousiast. Hun vernieuwde
schoolplein is het eerste groenblauwe schoolplein van Dordrecht!

advies werd in de arm genomen. Hoe komen we
aan meer geld? Greenall is, naast het begeleiden van het inrichtingsproces, gespecialiseerd
in het werven van fondsen. Ze haalde subsidies
binnen bij de Provincie, het Waterschap en bij
de Gemeente Dordrecht. Ze ging op zoek naar
potentiële sponsoren. Zo kwam een groot deel
van het geld bij elkaar. De kinderen hebben uiteindelijk zelf het laatste deel van het vereiste geld
bij elkaar gebracht met verschillende acties van
koekjes bakken tot statiegeld ophalen. Als kers
op de taart kreeg de school subsidie van Mijn Gezonde School om een watertappunt te plaatsen
op het schoolplein. Dit watertappunt stimuleert

H

et team en de kinderen van de Dr. H. Bavin-

de kinderen meer water te drinken en hun fles te

ckschool wilden al jaren een meer uitdagen-

vullen op het schoolplein.

de en groenere inrichting van het schoolplein. Die
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meer niet. Marianne Greenall van Schoolplein-

BuitenSpelen

Financiering
Zonder de hulp en financiële steun van een aantal instanties had de Dr. H. Bavinckschool haar dromen niet kunnen
realiseren. Dit project is mede mogelijk gemaakt met steun
van de Stichting H3O, Gemeente Dordrecht, waterschap
Hollandse Delta, Prins Bernhard Cultuurfonds, Jantje Beton,
Dupont, de ouderraad en donaties van ouders.
In samenwerking met BOERplay, Kees de Bruin Hoveniers en
Schoolpleinadvies is dit project gerealiseerd.

3D-ontwerp

Droom komt uit

Dat partijen bereid waren om financieel bij te

Joke Snijders, leerkracht van de Dr. Bavinckschool, droomde al jaren van een school-

dragen kwam voort uit het enthousiasme over

plein met meer ruimte voor avontuurlijk spelen, de natuur en meer schaduw. “Het

de plannen om het schoolplein te vernieuwen.

schoolplein is eigenlijk mijn kindje,” zegt ze. “En het werkt! We zien nu, enige weken

BOERplay had die plannen gevisualiseerd in een

na de opening, heel divers spel en de spelactiviteiten zijn veel meer verspreid over

ontwerp, een overtuigende animatie die tot stand

het schoolplein. Overal gebeurt wat. Divers spel wordt in de hand gewerkt door de

gekomen was op basis van verschillende schetsen

hoogteverschillen op het plein. Wat we hebben geleerd, is dat we, voor het onderhoud

van een landschapsarchitect en van veelvuldige

van het plein, afspraken moeten maken met de kinderen: wie doet wat? Het dekowood

en intensieve overleggen met opdrachtgever en

moet iedere dag worden aangeharkt, spullen moeten onder het afdak. De kinderen

kinderen.

hebben hierover nagedacht en er zijn afspraken gemaakt. Soms is onderhoud ook een
mooie buitenles. Zo hebben we gister met een groep een plas drooggemaakt door bla-

Drie zones

deren bij een afvoerput weg te scheppen. Kinderen zien dan dat water wegloopt naar

Het schoolplein is ingedeeld in drie verschillende

het laagste punt. Een mooie les!”

zones met daartussenin veel vrije ruimte voor vrij
spel, fietsen en balspelen met voldoende zichtbaarheid en overzicht.

zwerfkeien en muurtjes van stoeptegels, die zo

Zone 1 is ingericht voor formeel spel met ver-

zijn gegroepeerd dat ze dienen als insektenhotel

schillende Robinia speeltoestellen. Om de natuur-

en tevens als muurtje om op te zitten. Een hou-

lijke uitstraling te versterken is hier gekozen voor

ten zitelement rond een bestaande boom, maakt

een tigermulch valondergrond. Zone 1 grenst

deel uit van deze zone. De stoeptegels van de

aan een groot buitenpodium, dat gebruikt kan

muurtjes zijn afkomstig van het oude schoolplein.

worden voor optredens in de buitenlucht en bui-

Zone 3 is de moestuin die door de kinderen zelf

tenlessen, maar ook voor grote bijeenkomsten,

wordt verzorgd.

Dr H. Bavinck school heeft
nu een plein waar je kunt
klimmen, balanceren, spelen met zand en water en
waar je kunt verstoppen
en chillen. Een ideale plek,
ook voor buitenlessen.

zoals het Sinterklaas-en kerstfeest en de jaarlijkse
talentenshow. In deze zone zijn ook twee bomen

Samenvattend

geplant voor extra schaduw.

Het schoolplein van de Dr. Bavinckschool is

Zone 2 is gericht op vrij spel in het groen. Een

groener geworden en veel aantrekkelijker voor

zone met robuuste hagen, goed bestand tegen

‘rauwers, douwers, bouwers en schouwers’.

de speelintensiteit van 300 kinderen en een

Voor deze verschillende speltypes is nu vol-

ondergrond van Dekowood. De zone is toegan-

doende aanbod, het plein is optimaal benut voor

kelijk via drie ingangen. Een ingang loopt via

spel en educatie en er kan fijn samen worden

een pad van boomstammen, een tweede ingang

gespeeld.

i

schoolpleinadvies.nl

gaat via de zandbak en een wilgentunnel en een

boerplay.com

derde entree is een parcours van pleinplakkers

https://youtu.be/ikhwJYEk24k

en balanceerelementen. In deze zone liggen ook

dec 20 - 4
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Special

Buiten
Spelen

Urban sport park door Speelplan

Trends
Ook deze eindejaars editie van BuitenSpelen staat in het teken van trends in spelen
en bewegen. Het vakgebied van spelen en
bewegen ontwikkelt zich razendsnel. Natuurlijk en risicovol en inclusief spelen zijn trends
die inmiddels zijn geland, evenals interactief
spelen.
In deze special treft u een rondgang langs
deskundigen in spelen en bewegen over wat
zij zien als actuele trends. Duidelijk wordt dat
het vakgebied zich verbreedt naar andere
domeinen. Er ontstaan dwarsverbanden met
bijvoorbeeld sportverenigingen samen spelen
te stimuleren. Ook de plekgebondenheid lijkt
losgelaten: sporten kan door de hele wijk.
Ook een trend is de verschuiving van sporten in verenigingsverband naar individueel
sporten, met vaak spectaculaire nieuwe
nieuwkomers, zoals freerunning, een van vele
urban sports.
Waar buiten spelen zich traditioneel richtte op
kinderen, zien we nu dat leeftijdscategorieën
– vaak ook letterlijk - door elkaar lopen. Het
intergenerationeel spelen en bewegen staat
inmiddels met stip genoteerd.
Nog meer over trends leest u in deze special
De rondgang langs de deskundigen, verdeeld
over drie artikelen, levert u tal van gezichtspunten. En mist u nog trends – mail die dan
naar wijnand@acquirepublishing.nl
dec 20 - 4
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Wat zijn volgens jou nieuwe ontwikkelingen en trends in spelen en bewegen in de openbare ruimte in Nederland? Die vraag
legde BuitenSpelen voor aan een panel van deskundigen.

Minka Haverkorn, ontwerper van plekken,

Zo merken we dat er lang niet altijd behoefte is

BUITENOM I ontwerp openbare ruimte, minka@

aan speeltoestellen, maar juist ook aan speelaan-

buitenom.com, www.BUITENOM.com

leidingen, rafelrandjes, open veldjes, plekken met
een bijzondere beleving, voor eigen invulling en

‘De buitenruimte, nabij woningen, zal steeds

fantasie. We zien dat in plaats van het spelen op

intensiever gebruikt gaan worden, niet alleen om

één plek, het spelen door de gehele wijk, vaak

in te spelen, maar ook om in te recreëren, samen

in combinatie met een smartphone, populairder

te zijn, te ontmoeten of in te sporten.

wordt. Spelen is overigens telkens minder leef-

Door de toenemende woningbouw verdwijnen

tijdgebonden, evenals sporten.

dikwijls de gewenste rafelrandjes uit het stedelijk
gebied. De schaarse ruimte die er is, wordt vaak

We zien het animo voor sportaanleidingen

ingericht met speeltoestellen en meubilair con-

verspreid door de wijk groeien, mede omdat er

form het handboek openbare ruimte, gekoppeld

telkens vaker gekozen wordt voor een gezondere

aan raamcontracten met leveranciers. Zo ont-

levensstijl. En nu ook het thuiswerken in opkomst

staan er vaak speelplekken met weinig creativiteit

is, ervaren we nog meer de behoefte aan stoere

en weinig variatie.

sfeervolle plekken, ‘permanente placemakers’,

We merken dat buurtbewoners af willen van deze

om in te spelen en te sporten!”

eenheidsworsten en op zoek zijn naar maatwerk.
Indien de wensen van de buurt vertaald worden

- Intensiever gebruik buitenruimte

in een ontwerp op maat zal de betrokkenheid

- Buurtbewoners willen maatwerk

vergroot worden, de sociale cohesie en dus ook

- Spelen en bewegen in de hele wijk

veiligheid toenemen en de wijk winnen aan po-

- Sporten in de openbare ruimte

pulariteit. Een win, win situatie dus!

Meer bewegen in de stad
Saskia van Hoore, Beleidsmedewerker Buiten

‘Nederland verdicht. Ook Leiden. De komende

spelen, Team Beleid Maatschappelijke Ontwikke-

jaren komen er 8500 woningen bij in de toch al

ling, Gemeente Leiden, s.van.hoore@leiden.nl

compacte stad. Dit maakt de druk op de buitenruimte nog groter.
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in buiten spelen
Juist nu gaat iedereen meer naar buiten en

op een relatief klein oppervlak groen, spelen, be-

ervaren we hoe belangrijk het is dat er voldoende

wegen en ontmoeten biedt voor alle Leidenaren.

openbare en kwalitatief goede openbare ruimte
dichtbij huis is. Om buiten te spelen, een rondje

Meer bewegen in de stad wordt nog gestimu-

te wandelen, te fietsen of te ontspannen. En in

leerd door onderzoek, bijvoorbeeld naar ont-

onze 1,5 meter samenleving is het dan al snel

werpprincipes en tools om een beweegvriendelij-

heel druk! Het gebruik van de buitenruimte ver-

ke omgeving te maken. De gemeente Amsterdam

andert ook. Het sportlandschap verschuift.

ontwikkelde de Amsterdamse Beweeglogica,
voor een beweegvriendelijke stad. Ook in Leiden

Er wordt steeds meer gesport in de openbare

is een ontwerptool in de maak die kan worden

ruimte. Hardlopen en urban sports zijn mateloos

toegepast bij alle ontwikkelingen in de stad.

populair.
Minder vierkante meters, meer gebruikers en

- Druk op de buitenruimte

meer inrichtingswensen vragen om een integraal

- Sporten in de openbare ruimte

ontwerp. Een beweegvriendelijke omgeving. En

- Integraal ontwerp

dat is een uitdaging. Een mooi voorbeeld in Lei-

- Ontwerptools Beweegvriendelijke omgeving

den is het Singelpark langs de Leidse singels dat

‘Om de hoek’ sporten en ontspannen
Anne Koning, gedeputeerde provincie Zuid-Hol-

de hoek’ kunnen sporten en ontspannen en kin-

land en oud-voorzitter Branchevereniging Spelen

deren veilig kunnen spelen. Er komen middelen

en Bewegen, www.annekoning.nl

vrij om kindvriendelijke & beweegvriendelijke
buitenruimte te stimuleren.

‘Het coronavirus is wel de meest opvallende ver-

Met behulp van de Omgevingswet, klimaat-

andering in 2020. Met impact op buitenspelen.

adaptatie en meer biodiversiteit kunnen we

Vanwege coronamaatregelen (thuiswerken, niet

spelen en bewegen in de buitenruimte op heel

of anders vakantievieren, online thuisonderwijs)

veel plaatsen een nog beter plek geven in de

is er meer waardering en aandacht ontstaan voor

openbare ruimte, op plaatsen nabij woningen en

kwalitatieve ruimte dichtbij huis, om te kunnen

voorzieningen, zoals scholen. Ook in veel recre-

sporten en ontspannen.

atiegebieden zijn naast informele speelruimtes

Vanuit provincie Zuid-Holland hebben we om die

ook speelaanleidingen en -toestellen te vinden.

reden projecten van de Vakantiestraat en Sport-

Belangrijk om aan bij te dragen, want zo werken

service gefinancierd. Ook hebben we partners

we met elkaar aan een gezond Nederland.’

opgeroepen om sportparken en recreatiegebieden zoveel mogelijk open te houden zodat inwoners daar kunnen sporten, spelen en ontspannen.
Als provincie stimuleren we dat inwoners ‘om

dec 20 - 4

- Openhouden sportparken en recreatie-		
gebieden
- Sporten en ontspannen dichtbij huis
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Beweegscan voor
leefomgeving

Urban Sportpark in Lansingerland

Tien jaar geleden gingen speelruimteplannen vooral over kinderen en speeltoestellen. De laatste jaren zien we een duidelijke verandering op dit terrein.
De buurt als domein voor het spelende kind is de beweegvriendelijke leefomgeving voor jong en oud geworden, tevens een van de pijlers in bijna elke
omgevingsvisie.

AUTEURS MARIJE BUITER EN ARIE
STOBBE, ADVISEURS/ONDERZOEKERS BIJ SPEELPLAN

D

at bewegen belangrijk is en waarom, is wel-

in een buurt. Dit inzicht krijg je door veldwerk,

bekend. Een visie op papier, of toestellen op

observaties én door in gesprek te gaan met ge-

een speelplek zetten lukt dan meestal ook wel.

bruikers. Voor onderzoek naar de beweegvrien-

Maar om bewoners ook echt in beweging te krij-

delijke leefomgeving is dat niet anders. Met een

gen, is meer nodig. Hiervoor werkt Speelplan met

beweegscan worden de beweegmogelijkheden

een beweegscan als afgeleide van onze speel-

en verbeterkansen in kaart gebracht.

ruimtescan. Hierbij draait het om drie belangrijke
onderdelen:

• Inventariseer het huidige beweegaanbod.
Hierbij moet breed worden gekeken. Niet alleen
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naar de speelplek en het trapveld, maar ook naar

Om buitenspelen te bevorderen is het belangrijk

de beweegmogelijkheden tússen plekken; routes,

om te begrijpen hoe er nu buiten wordt gespeeld

parken en de functionele waarde van open-

BuitenSpelen

de beweegvriendelijke
baar groen en water. Tijdens de scan wordt het

en knelpunten worden aangegeven (en waarom).

netwerk van (potentiële) beweegroutes in kaart

Dit geeft handvatten om de juiste plek en be-

gebracht.

weegvorm te kiezen (wel of juist geen exposure,

• Naast de kwantiteit en spreiding is het ook

combineren van sporten, een groene omgeving

belangrijk om de kwaliteit te beoordelen van

of juist in de buurt van een verzorgingstehuis).

het beweegaanbod. Nodigt een buurt uit tot

• Een integrale aanpak met bondgenoten

wandelen, steppen, freerunnen of een balletje

zorgt voor een efficiëntere inzet van mid-

trappen? Rustpunten, afvalbakken, een watertap-

delen. In de handen van een goede beweegpro-

punt, verlichting, groen en schaduw zijn hierbij

fessional biedt een eenvoudig statisch toestel

net zo belangrijk voor goed gebruik als de kwali-

veel meer mogelijkheden voor gebruik dan een

teit van het aanbod zelf.

kostbaar bewegend fitnessapparaat.

• Beoordeel de toegankelijkheid volgens de
100-70-50-richtlijn. Na de Samenspeelplek, is de

BEHEER

ontwikkeling van de Samensportplek een prima

Vanuit sportbeleid en sportstimuleringsfondsen

voornemen voor 2021.

worden steeds meer openbare sportvoorzienin-

• Zorg voor goede online informatie over het

gen aangelegd. Het beheer en uiteindelijk de

openbare beweegaanbod, bij voorkeur met

vervanging komen vaak voor rekening van het

foto’s en uitleg. Dit kan bijvoorbeeld via het

speelruimtebudget.

platform Buitenspeelkaart.nl waar de speel- en
sportplekken van veel gemeenten te vinden zijn.

• Initiatieven vanuit bondgenoten zijn prima,
maar zorg voor goede afstemming met de

BONDGENOTEN

uiteindelijke beheerder. Dit geldt zowel voor

Er worden steeds meer beweegtuinen, boot-

toestelkeuzes als de benodigde budgetten voor

campplekken en fitnesstoestellen in de openbare

onderhoud en vervanging in de toekomst.

ruimte aangelegd. Soms werken ze prima, maar

• Ook sporttoestellen moeten aan veilig-

vaak groeit het mos tussen de toestellen harder

heidseisen voldoen en regelmatig worden

dan de spierballen. Beter gebruik begint daarom

geïnspecteerd. Registratie in een beheersysteem

bij het betrekken van bondgenoten.

is daarom een must. Het beheerprogramma
ABS-Web is hiervoor een systeem dat door veel

• Inventariseer lokale bondgenoten: be-

gemeenten wordt gebruikt. Sportplekken wor-

weegorganisaties, -professionals en sport-

den dan ook automatisch op Buitenspeelkaart.nl

aanbieders en de rol die zij (kunnen) spelen

geplaatst.

in de verbetering van het beweegaanbod en

speelplan.nl

programmering. Bewoners van jong tot oud zijn

Tot slot: Bewegen begint met spelen. Goede

als (potentiële) gebruikers ook een bondgenoot.

speelplekken zijn een belangrijke basis voor

• Maak samen met bondgenoten een over-

de beweegvriendelijke leefomgeving. Vergeet

zicht of kaart van de verbeterkansen voor de

daarbij vooral het belang van vrije speelruimte

beweegvriendelijke leefomgeving. Dit kan

en bosjes niet. Want lekker buitenspelen is niet

bijvoorbeeld met online tools als Maptionnaire.

alleen belangrijk voor de beweging, maar de hele

Hierop kunnen o.a. routes, succesvolle plekken

ontwikkeling van kinderen.

dec 20 - 4
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Een nieuwe circulaire
speelplek

Circulariteit is een actueel thema waar niemand omheen kan. Ook de inrichting van de openbare ruimte ontkomt daar niet aan. Grondstoffen worden
steeds schaarser. Daarom moeten we bewust inzetten op het gesloten houden van ketens. Dat betekent onder andere meer inzetten op hergebruik van
materialen en producten. Ook in de wereld van buitenspelen.

S

icuro haakt hierop in en denkt graag mee
met opdrachtgevers om materialen, afkom-

stig uit oude toestellen, een nieuwe toepassing te
geven in nieuwe toestellen. Zo heeft het bedrijf
voor de gemeente Uden een speelhuisje gemaakt
met hergebruik van een oude rvs-glijbaan. Voor
Sicuro is dit niks nieuws: het is een manier van
werken die van oudsher eigen is aan het bedrijf.
Al sinds jaar en dag worden nog goede toestellen
herplaatst op speelplekken, of worden door Sicuro onderdelen hergebruikt in nieuwe toestellen.

Wilt u ook een speelplek waarbij u downcycling

Maar dat heette toen nog niet ‘circulair produce-

zoveel mogelijk tegen gaat en in veel gevallen

ren’. Het was eenvoudigweg ‘boerenzuinigheid’,

zelfs kosten bespaart? Wij denken graag met u

om materialen (en kosten) te besparen. Onder de

mee!

noemer circulair produceren trekt die werkwijze
nu meer aandacht. Omdat er meer draagvlak (en

Pssst! In de loop van 2021 komen wij met een

bewustwording) is ontstaan over hoe we met de

vernieuwde lijn speeltoestellen uit die nog meer

aarde om moeten gaan.

inspelen op het circulair produceren van onze
producten…
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INTERVIEW DICK VAN ROOIJ, ABOS

‘Inspelen op
digitalisering
toestellen’
De digitalisering die oprukt in de wereld van speeltoestellen, noemt Dick van
Rooij van ABOS een van de trends die diep ingrijpen in het vakgebied. “We
zullen daarop in moeten spelen, door scholing en opleidingen aan te scherpen en medewerkers klaar te stomen voor de nieuwe actuele opgaves.” Ook
door de herziening van het WAS, waaronder dadelijk ook sporttoestellen en
opblaasbare speeltoestellen vallen, zorgt ervoor dat scholing en opleidingen
noodzakelijk blijven.

A

BOS heeft als kernactiviteiten inspecties,

maar ook uit België en Noord-Frankrijk. “Onze

onderhoud en reparaties van binnen- en

klanten zijn gemeenten, scholen, kinderdagver-

buiten speeltoestellen en is al voorgesorteerd op

blijven, zorginstellingen, campings, horecabe-

de digitalisering, aldus Van Rooij. In het ABOS

drijven en speeltuinverenigingen.” Zo inspecteert

team, met zes buitendienstmedewerkers (vanaf

ABOS de speeltoestellen van alle STAYOKAY ’s in

januari zeven) en zes mensen in de binnendienst,

Nederland. Het team van ABOS is ook regelma-

zitten twee collega’s die een achtergrond hebben

tig actief met inspecties op de Waddeneilanden

als elektricien. “Dat geeft rust”, zegt Van Rooij.

(Texel en Terschelling), en er zijn ook – alweer

Maar als bestuurslid van Stichting Veilig Spelen

met de boot – vaak inspecties te doen op eiland-

weet hij dat meer moet gebeuren. Daarom heeft

jes in het waterrijke Nederland. Maar je kunt

hij ervoor gekozen om een samenwerking met

ABOS ook zomaar tegenkomen in Noord-Frankrijk

Keurmerkinstituut aan te gaan, om inspecteurs

of in België. Veel grote campings hier roepen de

bij te scholen en te informeren hoe je met digita-

hulp in van ABOS.

Dick van Rooij, ABOS

lisering omgaat en hoe je daar als inspecteur mee
omgaat, maar ook klanten de basiskennis op het

Onafhankelijkheid

gebied van spelen bij te brengen. ABOS faciliteert

Centraal in de succesformule van ABOS staat

en Keurmerkinstituut verzorgt de opleidingen.

onafhankelijkheid. “Wij werken onafhankelijk
van speeltoestellenleveranciers, om belangen-

Opdrachtgevers

verstrengeling bij inspecties te voorkomen. Dat

Intussen heeft ABOS - het adres voor beheer,

borgt de kwaliteit van de keuringen en voorkom

advies en het maken van lange termijnplannin-

je dat de slager zijn eigen vlees keurt!”

i

ABOS.nl

gen op het gebied van onderhoud - de handen

0164-630122

vol aan de stroom opdrachten die bij het bedrijf

info@abos.nl

binnenkomen. En dan niet alleen uit Nederland,

dec 20 - 4
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DEN HAAG HEEFT WERELDPRIMEUR MET EERSTE DASH PARKOUR

Freerunnen:

het ultieme
gevoel van vrijheid
‘Een stad zonder urban scene is een stad zonder toekomst voor jongeren!’
Urban sportplekken voor jeugd en jongvolwassenen zijn enorm populair.
Met name freerunning in de openbare ruimte is een groeiende sport.

H

et doel van freerunning is het verleggen

of fout. Wel is er veel respect voor elkaars kunde

van grenzen door middel van gymnasti-

en creativiteit, je ontwikkelt je mede door van

sche technieken om obstakels en hindernissen

elkaar te leren (afkijken).

te overwinnen. Als freerunner ontwikkel je het
ultieme gevoel van vrijheid, van lichaamscontrole

DASH Parkour van Yalp

en kracht. Steeds meer jongeren herkennen zich

Yalp ontwikkelde DASH Parkour, een freerun-

in deze cultuur die behalve bewegen ook sociale

concept met als primaire doel: veilige training in

verbondenheid stimuleert. Er is dan ook steeds

openbare ruimtes. DASH Parkour is multifunctio-

meer vraag naar veilige locaties om te trainen,

neel en heeft een design dat past in een stoere

individueel, samen, of in clinics.

urban scene. Freerunners, van beginner tot professional, voelen zich er direct thuis en kunnen er

Bewust je grenzen leren verleggen

intuïtief en veilig trainen.

Over freerunning bestaan enkele misverstanden.
Het wordt nogal eens geassocieerd met gevaar-

De toestellen en de diverse standaard lay-outs

lijk ogende en uitdagende trucs. De realiteit is

van DASH Parkour zijn ontwikkeld in samenwer-

echter anders: moves die risicovol ogen, zijn het

king met freerun-professionals uit onder andere

resultaat van langdurige oefening. Freerunners

Nederland (vijf bekende Nederlandse freerun-

zijn zich er heel goed van bewust dat ze hard

ners werkten mee). Parkour Akatemia uit Finland

moeten trainen om risico’s in te dammen. Stap

trad op als adviseur. Op elk detail is gelet, zoals

voor stap vooruitkomen door moves eindeloos te

handgrepen, oppervlakken en balken in verschil-

oefenen, alleen zo kun je grenzen verleggen. In

lende groottes. Door het toepassen van (gepa-

elke move zitten heel veel trainingsuren, wat de

tenteerde) schuine vlakken kun je bijvoorbeeld

veiligheid ten goede komt. Studies tonen aan dat

footplacement trainen, om zo je freeruntechnie-

freerunning veiliger is dan bijvoorbeeld voetbal.

ken te verbeteren.

Freerunners leren veel van elkaar. Er is geen goed
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bekend iconisch monument, berucht om zijn gevaarlijke en toch verleidelijke vormen. Door het
bijzondere design krijgt het freerunpark een arty

i

uitstraling: “ You think you buy a parkour field

Voor meer informatie kijk op

but what you get is a piece of art”

www.yalp.nl/dash-parkour of

DASH Parkour omvat meer dan 36 verschillende

neem direct contact op met Yalp

toestellen, standaard lay-outs en modules. DASH

via telefoon 0547-289410.

Parkour is alleen verkrijgbaar bij Yalp.

Het eerste DASH Parkour park ter wereld
staat in Den Haag
Het eerste DASH Parkour staat in Den Haag, in
de wijk Houtwijk, stadsdeel Loosduinen. Een
wereldprimeur! Het is het eerste DASH Parkour

FLEXIBELE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

Een permanente of tijdelijke
DASH Parkour plek

park ter wereld. Met dank aan buurtbewoners.
Zij wilden graag een freerunpark op een locatie

Voorbeeld: deze

in hun buurt. Traceur/freerunner Samuel van Rijn

Dash S1 lay-out

is er heel blij mee: “Ik vind dit freerunpark heel

kan gebruikt

tof! Er zijn veel verschillende soorten sprongen

worden voor een

en bewegingen die ik bij andere parken niet zo

tijdelijke locatie

goed kan doen als hier. Dit park is anders dan

op basis van koop,

andere parken omdat je hier schuine vlakken

koop op afbeta-

hebt. In andere parken zie je vaak alleen maar

ling of huur

rechte muurtjes. Bij deze toestellen kun je meer
met je foot placement spelen. Zo kun je moeilijke
sprongen trainen.”

DASH Parkour past in een urban
omgeving

Een DASH Parkour kan permanent in gemeenten worden geplaatst, maar plaatsing

De looks van DASH Parkour – zoals te zien in het

kan ook op een tijdelijke locatie. Een invulling voor een paar jaar omdat een terrein

freerunpark in Den Haag - zijn onderscheidend en

anders braak ligt. Financieringsmogelijkheden zijn daarop aangepast. Je kunt DASH

sluiten goed aan bij een urban-omgeving. Zoals

Parkour, net als de Yalp Interactieve toestellen, ook huren of op afbetaling kopen.

de graphic ‘Dame du Lac’, een onder freerunners
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Spelen en bewegen is een integrale opgave
Annemarie van der Plas, Beleid en beheer van

de gemeente maar ook voor andere partijen. Via

speelruimte, Gemeente Katwijk, a.m.vanderplas@

de maatschappelijke agenda denken verenigin-

katwijk.nl, www.katwijk.nl/spelen

gen en organisaties in Katwijk mee om beweging
te motiveren.

‘Er is een stijgende lijn in het buiten bewegen en

Je ziet dat de gehele openbare ruimte is te

spelen. Ook digitalisering helpt nu mee om men-

gebruiken om te bewegen en te spelen! Sport-

sen in beweging te krijgen en om naar buiten te

coaches en jongeren die aan bootcamp of free-

gaan, bijvoorbeeld door gebruik van stappentellers.

running doen, zijn daar handig in. Muurtjes, stangen, speeltoestellen, bomen, hoogteverschillen,

Ook gemeentelijk beleid in Katwijk stimuleert het

trapjes – het zijn allemaal beweegaanleidingen.

bewegen. Dat kan op verschillende manieren. Zo

Het is een andere, creatieve manier van gebruik

kun je de inrichting van de openbare ruimte zo

van de openbare ruimte.’

manipuleren dat beweging toeneemt, bijvoorbeeld door de aanleg van slimme doorsteekjes,

- Meer buiten bewegen en spelen

of juist geen doorsteek, zodat je om moet lopen,

- Spelen en bewegen is een integrale opgave

maar dan wel langs een mooie groene route.

- Openbare ruimte gebruiken om te bewegen

Spelen en bewegen is een integrale opgave voor

en te spelen

Meer aandacht voor de beweegvriendelijke
leefomgeving
Arie Stobbe, stedenbouwkundige Speelplan,

(!) sportparken waar meer dan alleen voetbal

a.stobbe@speelplan.nl, www.speelplan.nl

wordt aangeboden.
In lijn met menig omgevingsvisie werd in 2020

‘Wij zien vanuit Speelplan een aantal ontwikke-

al veel meer ingezet op groen, schaduw en

lingen die elkaar komende jaren gaan versterken,

betere afwatering op speel- en sportplekken.

juist in de openbare speel- en sportruimte:

Dit betekent meer verkoeling in hete zomers en
minder last van hoosbuien. Hiermee verbetert de

In 2020 werd, noodgedwongen, individueler

leefbaarheid én beweegvriendelijkheid van de

gesport. We verwachten dat deze trend zich

openbare ruimte. Klimaatadaptatie gaat in 2021

voortzet in 2021.

nog belangrijker worden in de speel- en sport-

Er komt steeds meer aandacht voor de beweeg-

planvorming.

vriendelijke leefomgeving. Niet alleen voor vitale
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senioren, maar juist ook voor jeugd en jongvol-

- Individueler sporten

wassenen. Dus minder traditionele speelruimte

- Beweegvriendelijke leefomgeving

en meer urban sports, interactieve beweegaanlei-

- Klimaatbestendige speel- en sportplekken

dingen, beweegroutes door de wijk en inclusieve

- Online participatie

BuitenSpelen

in buiten spelen
Nog veel autonome eilanden bij overheden
Eelco Koppelaar, specialist in speelruimte,

geld beschikbaar vanuit duurzaamheid, klimaat

info@eelcokoppelaar.nl www.eelcokoppelaar.nl

en circulariteit dan als preventieve investering op
gezondheid.

‘In Nederland wordt steeds meer aandacht geves-

Daarnaast zie je dat in de openbare ruimte

tigd op gezondheid en daarmee het belang van

functiescheiding plaats maakt voor integrale be-

voldoende beweging. Neem hierin de Mastercla-

nadering van beschikbare openbare ruimte voor

ses van Erik Scherder als voorbeeld, waarin hij

spel, sport en ontmoeting, voor alle leeftijden en

belang van voldoende beweging koppelt aan de

doelgroepen. Nu is het alleen zaak deze bunde-

preventieve werking op onze lichamelijk én gees-

ling en verschuivingen ook voor de toekomst vast

telijk gezondheid. Hierin is spelen en bewegen

te leggen in goed beleid, beheer en onderhoud.

niet alleen voor kinderen belangrijk, maar voor

Hierin zie ik nog veel autonome eilanden in de

iedereen; van jong tot oud. Ervaring leert echter

(de)centrale overheden.’

dat een kind dat in de opvoeding het belang
van voldoende beweging met de paplepel heeft
meegekregen, ook als volwassen persoon meer
beweegt en daarmee gezonder opgroeit. Helaas
zie ik dit nog weinig terug in (gezondheids)investeringen in uitdagende speelruimte. Zo is voor
(her)inrichting van speelruimte eerder en meer

- Meer aandacht voor gezondheid en het 		
belang van beweging
- Te weinig (gezondheids)investeringen in 		
uitdagende speelruimte
- Integrale benadering spel, sport en ontmoeting in openbare ruimte

Samen buiten spelen
Fedde Boersma, directeur Scouting Nederland,

tijd voor de ontwikkeling van kinderen belangrijk

fedde.boersma@scouting.nl, www.scouting.nl

vindt. De jeugd kon in de zomer op voorwaarden
zelfs op kamp.

‘Scouting maakt op dit moment een groei door in

Scouting werkt nauw samen met andere jeugd-

het aantal leden. Dit zegt iets over een trend die

organisaties en de overheden, van het ministerie

we de laatste jaren zien op het gebied van spelen

van VWS tot aan gemeenten en veiligheidsre-

en bewegen in Nederland: ouders vinden het

gio’s. Er zijn momenteel korte lijnen om elkaar te

belangrijk dat hun kinderen buiten spelen.

informeren en af te stemmen. Het is goed om te

Door de coronacrisis is er extra aandacht voor het

zien dat het belang van buiten spelen en bewe-

belang voor kinderen om samen buiten te spelen,

gen voor kinderen ook daar is doorgedrongen.’

activiteiten te ondernemen en te bewegen.
Coronamaatregelen voor jongeren tot 18 jaar die

- Belang van buiten spelen breed gedragen

samen willen sporten of buiten actief willen zijn,

- Ledenaantal Scouting Nederland neem toe

zijn relatief soepel, omdat ook de overheid het

- Ouders hechten belang aan samen buiten 		

belang van ontmoeting en bewegen in de vrije

dec 20 - 4
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Nieuwe productlijn van eibe:

Climbo! Natuurlijk modern,
natuurlijk anders.
Natuurlijk modern, dat is misschien wel de beste benaming voor deze bijzonder vormgegeven nieuwe productlijn speeltoestellen bij eibe.

Climbo vereist enige creativiteit: je
moet echt even goed kijken hoe een
toestel precies is opgebouwd

S

teeds meer gemeenten werken nauwer

Climbo is een krachtige lijn speeltoestellen waar-

samen met de buurtbewoners om de speel-

bij strakke ronde palen met robuuste diameter

plaatsen opnieuw in te richten. Er wordt vooraf

kris kras door elkaar een toestel vormen. Je

geïnventariseerd welke wensen de kinderen en

moet wel even goed kijken hoe een toestel nu is

omwonenden hebben voor hun speelplaats. Dit

opgebouwd, en hoe je het moet gebruiken. Juist

wordt verwerkt in de uitvraag naar de leveran-

dat is het unieke, weer eens wat anders in het

ciers. De leveranciers maken dus een ontwerp

speelaanbod.

gericht op de wensen van de bewoners binnen
de kaders die de gemeente stelt. Vaak mogen de

Inmiddels zijn de eerste projecten gerealiseerd,

bewoners en kinderen in de minicompetitie dan

met zeer positieve resultaten: blije kinderen, blije

stemmen en kiezen voor hun favoriete ontwerp.

bewoners en opdrachtgevers die trots zijn op hun
nieuwe speelterrein.

Natuurlijk en robuust
Wat wij bij eibe hebben ervaren is dat als er

Zo ook in Gemeente Capelle aan den IJssel, waar

wordt gevraagd om ‘een natuurlijke uitstraling’ er

drie leveranciers de speellocatie het park Scholle-

veelal gedacht wordt aan Robinia toestellen. Dit

bos - Ravottia mochten ontwerpen. Het kinder-

past vaak goed, maar kan ook te uitsproken en te

college heeft uiteindelijk de keuze gemaakt voor

grillig ervaren worden qua vormgeving. Climbo

eibe. De kinderen gaven aan dat de speelwaar-

biedt hiervoor de oplossing door een natuur-

des, weer eens echt wat anders, en het megak-

lijke strakke uitstraling te combineren met een

limmen hen het meeste aansprak.

moderne robuuste look en feel. Dit past veelal
zeer goed in een woonwijk, en versterkt een niet
alledaagse uitstraling.
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Buitenspelen en bewegen
helpt tegen coronakilo’s
Een op de vijf kinderen in Nederland
heeft overgewicht als gevolg van de
coronacrisis, bleek onlangs uit onderzoek. Maar liefst 75 procent van
de kinderen is gemiddeld 51 minuten per dag minder gaan bewegen,
vergeleken met vorig jaar rond dezelfde tijd. Een leuke en bovendien
leerzame manier om kinderen weer
in beweging te krijgen, is het aanbieden van een attractieve (water)
speelplaats, ook wel Spray Park genoemd. Hiermee worden kinderen
(en hun ouders) op een natuurlijke
wijze gestimuleerd om actiever en
langduriger te bewegen.
Doordat de waterspeeltoestellen op het Spray Park afwisselend aan- en uitgaan, worden kinderen
aangespoord om over het park heen en weer te rennen

Inspelen op de natuurlijke fascinatie van

Bovendien is een Spray Park volledig rolstoeltoe-

kinderen

gankelijk. Een waterspeelplaats is ook een goede

Een Spray Park is een waterspeelplaats met onder

keuze voor het milieu. De toestellen schakelen

andere interactieve waterspuiters en fonteinen.

zichzelf uit als er geen kinderen aan het spelen

Kinderen voelen zich van nature aangetrokken

zijn. Hierdoor kan het water- en energieverbruik

tot water; het is een interessante speelaanlei-

laag worden gehouden.

ding. Doordat de waterspeeltoestellen op het

i

Spray Park afwisselend aan- en uitgaan, worden

De oplossing voor actiever bewegen

kinderen aangespoord om over het park heen en

Ongeacht de leeftijd, het ontwikkelingsniveau en

weer te rennen.

eventuele lichamelijke of verstandelijke beper-

Argonstraat 86, 2718 SN

kingen van de kinderen, draagt het Spray Park bij

Zoetermeer

Gezond & Veilig

aan de gezondheid, de sociale contacten en de

+31 (0)79 206 5060

Het Spray Park biedt een veilige en gezonde

(motorische) zelfontplooiing van de kinderen. Dit

info@watergamesandmore.com

speelomgeving, voor de kinderen zelf én voor het

maakt het een aantrekkelijke verrijking voor de

watergamesandmore.com

milieu. Het water uit de sproeiers komt terecht

openbare ruimte en een effectieve oplossing om

op een vlakke vloer en wordt direct afgevoerd.

kinderen te stimuleren meer te bewegen, op een

Door het ontbreken van stilstaand water is het

plezierige en verantwoorde manier.

Watergames & More BV

zelfs voor de allerkleinsten een veilige speelplek.
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Een schoolplein als
het klaslokaal

I

n een tijd waarin alles draait om het voorko-

Voor diverse scholen heeft Kinderland Speeltoe-

men van besmettingen en het omlaag krijgen

stellen een nieuw schoolplein mogen ontwerpen

van het reproductiegetal, is de hang naar buiten

en aanleggen, die het hele jaar door gebruikt

nog groter geworden dan deze al was. Naast

kan worden. Daarbij worden diverse elementen

buitenspelen en gymnastiek in de buitenlucht,

toegepast die het buiten zijn bevorderen en goed

is er in het onderwijs een toenemende vraag

aansluiten op de gegeven lesstof.

naar de mogelijkheid om het jaar rond buiten les
te geven. Niet alleen de voor de hand liggende

Voorbeelden hiervan zijn sport- en speeltoestel-

biologielessen, maar ook andere vakken kunnen

len, een buitenklas, planttafels en -bakken, een

prima buiten worden gegeven. Iets wat men in

tuinkast, een insectenhotel en een compostbak.

Scandinavië, en dan met name in Denemarken

Uiteraard wordt er daarbij ook gedacht aan zaken

en Zweden, al heel lang weet en in de praktijk

als het afkoppelen van hemelwater, (eetbaar)

brengt.

groen en het bieden van ruimte aan o.a. egels,
vogels en vleermuizen.
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verlengstuk van

i

Kinderland Speeltoestellen BV
Zuiderkade 44
6718 PJ EDE
+31-318-630 372
kinderlandspeeltoestellen.nl
Is uw interesse door bovenstaande informatie gewekt? Neem dan gerust contact met ons op,
wij zijn u graag van dienst.
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Ben je werkzaam of geïnteresseerd in de fysieke leefomgeving?
Dan ben je bij ons op de juiste plek. Profiteer van kennis en inzichten van je vakgenoten, breng
je eigen vragen in tijdens bijeenkomsten of via social media en versterk je netwerk en groei.
WWW.BIIND.NL

Wij geven de wensen van kinderen vorm ...

www.eelcokoppelaar.nl

De kracht van een speels ontwerp!

‘WERK MAKEN VAN SPELEN’, EEN PLEIDOOI VOOR MEER TIJD EN RUIMTE VOOR KINDEREN OM TE SPELEN

Kinderen die (meer) spelen,
ontwikkelen zich beter
“Kinderen hebben te maken met bezorgde ouders die hun kinderen volgen met
gps. Op straat is weinig ruimte voor avontuur en op school en in de kinderopvang tellen resultaten en bepalen volwassenen wat er gebeurt. Te weinig
spelen leidt vroeg of laat tot problemen – niet voor niets heeft het VN-comité
inzake de Rechten van het Kind regeringen opgeroepen meer aandacht aan
dit ‘vergeten recht’ te geven.”
“Spel is essentieel voor de ontwikkeling van je fantasie, van je lichaam, van
je sociale vaardigheden, van wie je bent als mens. Vooral voor kwetsbare
kinderen, zoals kinderen die opgroeien in instellingen of die met geweld
te maken krijgen, is het ontzettend belangrijk om ruimte te bieden voor
spelen en ontspanning.”
In ‘Werk maken van spelen’ vinden bestuurders en beleidsmakers, ondernemers, vrijwilligers, professionals, ouders, buurtbewoners en
politici, concrete handvatten om kinderen betere speelkansen te bieden. Goed speelbeleid vraagt om samenspel!
‘ Werk maken van spelen’ kost €19,90 is te bestellen via contact@froukjehajer.nl.

ISBN 978-90-824415-0-5

Bestellingen voor 31 dec 2020 betalen geen portokosten.

www.kind-spel-ruimte.nl

Bloemendrums geven

klank en kleur aan de
buitenruimte

Percussion Play Nederland, specialist in unieke muziekinstrumenten voor buiten en inrichter van muziekplekken, introduceert speciale bloemendrums in
vier uitvoeringen. Iedere bloem is net weer even anders gestemd, dus combineren is mogelijk.

Met ontwerpen gebaseerd op de zonnebloem, vergeet-me-niet, madelief en
klaproos zijn deze nieuwe Bloemendrums van Percussion Play direct herkenbaar en
inzetbaar om klank en kleur te geven aan onze buitenruimte.

Inclusief
Bloemendrums bevorderen het samenspel en zijn
Het muzikale hart van een bloemdrum bestaat uit een

door iedereen te bespelen, ook bijvoorbeeld van-

zogenaamde ‘tongdrum’ van roestvast staal die wordt

uit een rolstoel. Daarom zijn ze ook een mooie

bespeeld met de vingertoppen (of de meegeleverde

inspiratie voor wie op zoek is naar middelen om

slagstok). Deze drum produceert prachtige harmoni-

inclusive play vorm te geven.

euze klanken. Rond de drum is het naar bloemsoort

i

gevormde en gekleurde aluminium bloemblad beves-

Met elkaar

tigd, en vastgezet op een roestvaststalen frame dat met

Samen muziek maken in de buitenlucht verbindt,

beton in de grond wordt verankerd. Materiaalkeuze en

kijk op de website voor meer info en muziek-

info@percussionplay.nl

poedercoating staan garant voor jarenlang onbezorgd

instrumenten voor buiten.

085 002 0594

percussionplay.nl

speelplezier.
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Vrij spelen
Pauline van der Loo, Teamleider Impact, Jantje

sociale drempels weg te nemen, zodat kinde-

Beton, p.vanderloo@jantjebeton.nl, www.jantje-

ren, ongeacht sekse, etniciteit, woonsituatie of

beton.nl

beperking de kans krijgen elkaar te ontmoeten en
samen te spelen.

‘Er zijn veel trends zichtbaar, bijvoorbeeld de

Deze trends zijn actueel en zichtbaar in de

noodzakelijke aandacht voor spelen in een na-

samenleving. Maar ik zou ook vooruit willen

tuurlijke omgeving en het stimuleren van bewe-

kijken en een nieuwe trend benoemen. Ieder van

gen in de openbare ruimte voor jong en oud door

ons ervaart in de corona-periode het belang van

toegankelijke routes in de wijk.

vrijheid. In lijn daarmee pleit ik voor een nieuwe

Ook de technologische innovaties, bijvoorbeeld

trend: ‘vrij spelen’. Spelen zonder ingevulde

door games te combineren met buitenspelen,

vrije tijd, zonder agenda, zonder prestatiedruk,

om kinderen te enthousiasmeren naar buiten te

zonder verwachtingen. Gewoon genieten van het

gaan, zijn volop aanwezig.

moment, van de verveling, van het avontuur, van

De aandacht voor samen spelen is eveneens

je speelvriendjes en het vrije spel.’

een zichtbare trend. Deze krijgt, hoe nodig ook,
vaak alleen de invulling om speelplekken fysiek

- Spelen in een natuurlijke omgeving

toegankelijk te maken. Mijn oproep aan ieder

- Games te combineren met buitenspelen

die zich in enige vorm met speelruimtebeleid

- Aandacht voor samen spelen

of uitvoering bezig houdt, is om de fysieke én

- Vrij spelen

Stedelijke ruimtes ‘in de luwte’
Naomi Felder, ontwerper kindvriendelijke bui-

daarom voet boven fiets en fiets boven auto. Zo

tenruimtes, bureau feld., naomi@bureaufeld.nl,

ontstaan speelplekken voor de deur en parkeer-

www.bureaufeld.nl

plekken om de hoek.
De laatste jaren zien we veel ontwikkelingen die
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‘In 2016 publiceerde ik met Lia Karsten het boek

met sturing op mobiliteit de verblijfskwaliteit

‘De nieuwe generatie stadskinderen’. Een van

verhogen, zoals de Superblocks in Barcelona en

de onderwerpen was het sterk teruglopen van

in Amsterdam het plan voor Ravel, een autoluwe,

de zelfstandige actieradius (right to roam) van

groene en gemengde woonbuurt in het hart

kinderen. Om die terugloop te keren richten we

van Zuidas. Beide projecten zijn gericht op het

ons op twee thema’s: mobiliteit en buurt.

creëren van stedelijke ruimtes ‘in de luwte’, waar

Door het sturen op andere mobiliteit kan de

buren elkaar ontmoeten en waar bij de woningen

ruimte voor de deur, de straat, veranderen van

gespeeld kan worden.

doorgangsruimte naar verblijfsruimte. Prioriteer

Steden als Parijs, Milaan en Melbourne zetten in

BuitenSpelen

in buiten spelen
op de ‘15 minuten stad’, bestaande uit buurten

We pleiten ervoor om het belang van kinderen al

met een hoog voorzieningenniveau en een hoge

aan de start van de planvorming mee te nemen.

voet- en fietsbereikbaarheid. De langzame mobili-

Zo kunnen we inclusieve steden waarborgen en

teit hierin versterkt sociale netwerken en kansen

ruimte laten voor het vrij roamen van stadskin-

op ontmoeting.

deren.’

Deze voorbeelden zijn voor de Nederlandse praktijk en het zelfstandig spelen van kinderen zeer
hoopgevend. De komende jaren staan we voor
een forse verdichtingsopgave.

- Door sturing op mobiliteit verblijfskwaliteit
verhogen
- Meer stedelijke ruimtes ‘in de luwte’

Maak van populaire games ook een
buitenspeelversie
Peter Steenbergen, algemeen directeur /

Op de Rotterdamse pleinen lijkt de jeugd al het

bestuurder van Thuis Op Straat, peter.steenber-

antwoord te hebben gevonden: een zelfbedachte

gen@thuisopstraat.nl, www.thuisopstraat.nl

fysieke versie van ‘Among us’ is de favoriete
invulling van de vrije tijd. Het mooie van deze

‘Buitenspelen is tijdens de coronacrisis, nog meer

alternatieve offline versie is dat het een interes-

dan daarvoor, vervangen door thuis spelen met

sante mix is geworden van oud-Hollandse spel-

de Playstation, Xbox of het mobieltje. Bij elkaar

letjes als verstoppertje en tikkertje met verlos. En

binnen spelen is vervangen door online afspra-

met een beetje fantasie ontdek je zelfs Annema-

ken en ontmoetingen. Zelfs pesten vindt digitaal

ria Koekoek. Voor het vrijwel onbeperkte aantal

plaats. Echt contact maken met leeftijdsgeno-

deelnemers zijn er verschillende rollen, opdrach-

ten verschuift naar de achtergrond en er wordt

ten en taken. Zo stimuleert het spel creativiteit,

nauwelijks meer actief bewogen. Dit brengt niet

motorische en sociale ontwikkeling. En het is nog

alleen de gezondheid in gevaar, maar ook de

leuk ook!’

ontwikkeling van sociale vaardigheden. Hoe krijg
je een kind weer naar buiten en tegelijkertijd aan
het bewegen? Het antwoord lijkt simpel: ontwik-

- Ontwikkeling buitenspeelversies van
populaire games

kel van elke populaire game ook een buitenspeelversie.

Wilt u reageren en hebt u trends die u in het overzicht mist, stuur een email
aan wijnand@acquirepublishing.nl
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Kurk: een revolutie
in valondergronden!
Maak kennis met Corkeen©
Corkeen© zorgt voor een revolutie in de
wereld van valondergronden. Het is namelijk
de eerste gebonden valondergrond die
gemaakt is van 100% natuurlijk materiaal:
kurk! Deze gecertifceerde valondergrond
heeft een negatieve CO2 footprint. Daarmee
is Corkeen© de schoonste gebonden
valondergrond ter wereld. Hoe zit dat
precies?

Kurk van de kurkeik
Corkeen© is gemaakt van schors van de kurkeik.
Deze schors is 100% organisch en milieuvriendelijk.
Bij het oogsten van de kurkschors wordt de eik niet
gekapt. De boom wordt na het oogsten met rust
gelaten. De schors groeit weer terug en na ` jaar
geeft de eik opnieuw zijn schors. Ien natuurlijke
cyclus dus.

De voordelen van Corkeen©
Gecertifceerde valondergrondd
voor veilig en natuurlijk spelenx
Hygiënisch alternatief voor
valzand of houtsnippersx
Geen uitloop van materialend
én volledig recyclebaar.

Klaar voor de toekomst?

| corkplay.nl

COLUMN

Stuur je kind
naar buiten

PETER STEENBERGEN

Algemeen directeur/voor-

Direct nadat ik door de poort van de natuurspeeltuin stapte, werd ik overvallen door herinneringen uit mijn jeugd. Deze natuurspeeltuin had veel weg
van ‘Sigarenland’, waar ik als Heerjansdams jochie urenlang struinde.

D

it natuurgebied vol grote lisdodden was op

het echt nooit om voorzichtig te worden. Dat kan

twee manieren te bereiken: langs het Uilen-

grotere gevolgen hebben dan het vallen van een

zitter raad van bestuur
Thuis Op Straat

nest, een oude vervallen schuur, of via het terrein

kleine hoogte. Dus, hop, stuur ze naar buiten.

van boer De Visser. Omdat er vreselijke verhalen

En juist de niet aangelegde, rommelige terrein-

werden verteld over ‘de ruïne’ en zelfs de grote

tjes zijn heerlijke speelplekken voor kinderen. Er

jongens deze meden, gingen mijn vrienden en

zijn veel losse elementen, zoals zand en water,

ik via De Vissers’ wei naar Sigarenland. En altijd

stenen om te stapelen, te verzamelen of om op

precies wanneer je geen kaplaarzen en ‘schob-

te zitten. Bomen om in te klimmen, takken om

berdebonk’ kleren aanhad, haalde je tijdens het

hutten van te bouwen om je in te verstoppen.

schobbejakken een nat voetje of, erger nog, een

Het lekker kunnen rondscharrelen en schooieren

nat pak. Stinkend naar modder, gras en buiten-

geeft kinderen rust, het vermindert stress en

lucht, met hier en daar schaafwonden, dook je

zorgt ook voor een beter concentratievermogen.

onder de douche en ging tevreden naar bed.

Binnenspeeltuinen hebben niet hetzelfde effect.

Bezoekadres:

Daar kan ook wel lekker geravot worden, maar

Slinge 250

Wat een tijd! Hoe anders is alles nu... Iedereen

er zijn minder mogelijkheden voor creatief spel.

3085 EX Rotterdam

ontmoet en spreekt elkaar vooral online, ook de

Bovendien worden daar continu impulsen op

T 010-4103035

jeugd. Spelende kinderen op straat zie je nog

de kinderen afgevuurd, vanwege de drukte en

M 06-53714353

maar weinig. Veel ouders maken zich zorgen

de akoestiek. Na een middag in zo’n omgeving

E peter.steenbergen@thuis-

over de veiligheid van hun kroost en belemmeren

zullen veel kinderen juist onrustig zijn, terwijl na

opstraat.nl

door hun angsten de spelmogelijkheden van hun

het buiten spelen kinderen ‘moe maar gelukkig’

Twitter: @pbsteenbergen

prinsjes en prinsesjes. Maar, lieve ouders, kinde-

zijn. Bij voorkeur met wat schrammetjes en vieze

W thuisopstraat.nl

ren leren door vallen en opstaan. Als u uw kind

kleren.

altijd behoedt voor bulten en schrammen, leert
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ABOS
Postbus 576
4600 AN BERGEN OP ZOOM
0164-630122
www.abos.nl
info@abos.nl
ABOS b.v. is gespecialiseerd in inspectie,
onderhoud en reparatie van speeltoestellen.
Daarnaast beschikt ABOS b.v. over een interactief, gebruiksvriendelijk computerprogramma waarin alle relevante gegevens eenvoudig
via internet zijn op te slaan en terug te vinden,
onder andere in complete inspectierapporten,
een meerjarenplanning en speelfunctieprogramma. Kortom: het programma biedt alle
gegevens voor zowel de beheerder als de
beleidsmedewerker. Ook in Geo-visia of GBI
is verwerking mogelijk. ABOS heeft ook deze
programma’s in huis.

Acquire Publishing
Schrevenweg 3
8024 HB ZWOLLE
038-4606384
www.acquirepublishing.nl
info@acquirepublishing.nl
Meer dan 30.000 professionals zijn aangesloten bij het grootste Architectuur, Ruimte- &
Mobiliteitsplatform van Nederland. Bestuurders, beleidsmakers, beheerders, ontwerpers,
adviseurs, toeleveranciers, wetenschappers en
tal van andere functionarissen doen mee om
inspiratie te vinden, visie te ontwikkelen, up to
date te zijn, plezier aan hun werk te beleven,
trots te zijn, serieus met het vak bezig te zijn,
ervaringen uit te wisselen of referentieprojecten te presenteren.

Adviesbureau Haver Droeze
Muurhuizen 165
3811 EG AMERSFOORT
033-4613535
www.haverdroeze.nl
info@haverdroeze.nl
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AVO speeltoestellen - Van Besouw Metaal
Julles Verneweg 19
5015 BE TILBURG
013-5360050
www.avospeeltoestellen.eu
info@vbm.nu
AVO Speeltuintoestellen van Van Besouw zijn
een Nederlands kwaliteitsproduct. Ze voldoen
aan de veiligheidseisen en zijn vandalismebestendig, robuust, duurzaam, ijzersterk en vol
beweging. Tevens zijn in ons assortiment opgenomen de voorzieningen ten behoeve van
sportvelden en bodemafwerking. Van Besouw
Metaal levert ook urban producten speciaal
gericht op gemeenten en/of openbare instellingen zoals fietsbeugels, aanleunfietsbeugels,
antiparkeerpaaltjes, opsluitbanden maar ook
hekwerk op maat.

BeeBop
Rijnlaan 55
2105 XJ HEEMSTEDE
023-5347400
www.beebop.nl
info@beebop.nl
BeeBop is een leverancier van speel- en sporttoestellen, parkmeubilair en (monumentale)
hekwerken.

Boas Speeltoestellen
Weth. Hulsstraat 1-14
7951 ES STAPHORST
088-7777111
www.boasspeeltoestellen.nl
info@boasspeeltoestellen.nl
BOAS Speeltoestellen is full service leverancier
van sport- en speelvoorzieningen en nummer
1 in zandreiniging. De onderneming is FSC,
ISO 9001 en 14001 gecertificeerd en familiebedrijf sinds 1993. BOAS biedt door kwaliteit
meer speelplezier.

BOERplay
Postbus 10
4255 ZG NIEUWENDIJK
0183-402366
www.boerplay.com
info@boerplay.com
Onze missie is de algemene ruimte, zoals
openbare speeltuinen, sportplekken, schoolpleinen, zorgtuinen en recreatieterreinen
aantrekkelijk te maken om te spelen en bewegen. Met een aantrekkelijke ruimte nodigen
we mensen uit om meer buiten te bewegen.
Bewegen is plezier. Voor iedere leeftijd, voor
iedere generatie. Goede speelruimte geeft
kinderen aanleiding om op hun eigen manier
te spelen en te doen wat past bij hun ontwikkeling.

Data Control Transponder Technology
Transistorstraat 53b
1322 CK ALMERE
036-5236125
www.dctt.com
info@dctt.com
Aantoonbaar inspecteren en beheren gaat
feilloos met ABSweb van Data Control Transponder Technology. ABSweb is een online
platform voor de database van elk object in
de openbare ruimte. Met de ABSapp worden
inspectie- en onderhoudsresultaten gekoppeld. Gegevens zijn online te raadplegen en te
wijzigen. De digitale kaart biedt een overzicht
van locaties en objecten. Verder verzorgt
DCTT speelruimte-inspecties, HIC-metingen en
leveren wij een lichtgewicht probesset.

Dekowood
Haven 14
7471 LV GOOR
088-1701800
www.dekowood.nl
info@dekowood.nl
Producent-en leverancier van de duurzame
houtsnippers Dekowood. Veilig, valdempend
en TÜV-gecertificeerd. Het materiaal garandeert een hoge speelwaarde, is toegankelijk
voor rolstoel en kinderwagen en heeft een
lange levensduur. Dekowood maakt onderdeel
uit van het cradle-to-cradle en CE principe
waarbij na verbruik het product voor andere
doeleinden gebruikt kan worden en zo een
tweede leven krijgt. Het materiaal is voordelig
in aanschaf en onderhoudsarm.
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Donker Groep
Postbus 145
8600 AC SNEEK
0515-417325
www.donkergroep.com
info@donkergroep.com
Donker Groep is een landelijk werkend
groenbedrijf met een vernieuwende kijk op
de beleving van groene binnen- en buitenruimtes. Onze 850 creatieve en duurzame
groendenkers en -doeners zijn thuis in alles
wat met binnen- en buitengroen te maken
heeft. Zoals het ontwerpen, aanleggen en/
of onderhouden van (circulaire) binnen- en
buitentuinen en -parken, landschapsarchitectuur, natuurlijke speelterreinen en (ecologisch)
groenonderhoud met bewonersparticipatie.
En nog veel meer.

Eelco Koppelaar - specialist in speelruimte
Rijnstraat 66
7332 AX APELDOORN
055-7504438
www.eelcokoppelaar.nl
info@eelcokoppelaar.nl
Uitdaging is risico’s zoeken en risico’s nemen,
om stap voor stap grenzen te verleggen.
Speelruimte is onze specialiteit als onafhankelijk ontwerp- en adviesbureau. Het team
van Eelco Koppelaar zit vol met creatieve en
speelse ideeën. We ontwerpen uitdagende
speelruimtes, inclusief goede routing en zonering. Deze opbouw biedt kinderen ruimte en
structuur om met creativiteit hun eigen spel te
spelen, zowel naast als met elkaar.

eibe Benelux BV
Radonstraat 285
2718 SV ZOETERMEER
079-3610010
www.eibe.nl
info@eibe.nl
Het is geen geheim meer: lichaamsbeweging
en spelen is essentieel voor een volwaardige
kindontwikkeling. Voor dit doel, biedt eibe
een inspirerende en veilige speelomgeving.
Onze functionele speeltoestellen en fantastische speelwerelden veroveren de harten van
kinderen en en overtuigen zo ook branche
experts en opvoeders. Kinderen moeten veilig
spelen, nu, en in de toekomst. Daarom is ecologisch en duurzaam gedrag een bedrijfsdoelstelling met de hoogste prioriteit!
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eXterum speelconcepten
Albrechtsveld 91
2804 WG GOUDA
0182-712950
www.exterum.nl
info@exterum.nl

FlexiBilo Speeltoestellen
Dwarstocht 3
1507 CH ZAANDAM
075-6160502
www.flexibilo.nl
info@flexibilo.nl
FlexiBilo Speeltoestellen is onderdeel van
Huisman Hoveniers BV, dat naast een zeer
vakkundige specialist in tuinontwerp, tuinaanleg en tuinonderhoud, een bedrijf is met
alle disciplines in huis om geheel turn-key uw
groenvoorziening, speelplaats of sportplaats te realiseren. Een uniek concept, een
hoveniersbedrijf gecombineerd met ons eigen
speeltoestellenmerk FlexiBilo Speeltoestellen
en FlexiBilo Buiten Sport voor sport en spel.

Granuband
Sicilieweg 20
1045 AS AMSTERDAM
020-4978201
www.granuband.com
marketing@granuflex.com

Hamer Buiten&Spelen
Engelenburgstraat 10
7391AM TWELLO
0571-785009
www.hamerbuitenenspelen.nl
info@hamerbuitenenspelen.nl

Hercules Speeltoestellen - VinciPlay.nl
De Buurt 58
1606 AH VENHUIZEN
0228-543423
www.herculesspeeltoestellen.nl
info@herculesspeeltoestellen.nl
Hercules Speeltoestellen - VinciPlay.nl wil
graag uw leverancier van speeltoestellen,
speelprikkels, speelaanleidingen, valdemping,
park/pleinmeubilair, PleinMarkering zijn. Bewegen en spelen in de frisse buitenlucht is gezond. Met speeltoestellen uit het programma
van Hercules Speeltoestellen - Vinciplay kunt u
de buitenruimte perfect afgestemd inrichten.
Topkwaliteit speeltoestellen, die ook nog eens
zeer concurrerend geprijsd zijn. Bezoek onze
website en/of vraag onze uitgebreide catalogus aan, we spreken u graag!

Huck Torimex BV
Kalkbranderstraat 5
2222 BH KATWIJK ZH
071-4097700
www.huck.nl
sales@huck-torimex.com
Specialist in touwtechniek, waarbij ons 16 mm
hercules de basis is voor de vervaardiging van
onze speeltoestellen, klimtunnels, hangbruggen in V-vorm of met houten loopvlak en
piramides. De grondslag voor ons huidige productassortiment is onze 30 jaar lange ervaring
in de productie hiervan. Ook de groepsschommels en de originele Huck vogelnesten zijn
inmiddels wereldwijd bekend.

idverde
Postbus 24
5076 ZG HAAREN
0411-622036
www.idverde.nl
info@idverde.nl
idverde is een gevestigde naam in de groensector. idverde NL is onderdeel van de idverde
groep, Europees marktleider in de groene
sector. Als landelijke partij heeft idverde NL
jarenlange ervaring met de meest uiteenlopende projecten, van daktuinen tot grote
terreininrichtingswerken. Met een netwerk
van lokale vestigingen beschikken wij over
hoogwaardige kennis en creativiteit, en
werken met ervaren vakmensen die passie
hebben voor hun vak.

IJreka Speeltoestellen
Dalmsholterweg 5
7720 AB DALFSEN
0529-469988
speeltoestellen.ijreka.nl
info@ijreka.nl
“Ontdekken, (samen)spelen, beleven en ontmoeten zijn dé kernwoorden voor het juiste
speelontwerp” aldus het team van IJreka
Speeltoestellen. De organisatie onderscheidt
zich door het aanbieden van maatwerk, voor
zowel kleine als grote projecten. Doordat we
de verkoop, ontwikkeling, productie én plaatsing allemaal in eigen huis uitvoeren, kunnen
we goed omgaan met klantspecifieke vragen
waarbij de wens van de klant centraal staat.

IJslander
Oude Dijk 10
8096 RK OLDEBROEK
0525-633420
www.ijslander.com
info@ijslander.com
Al sinds 1996 bouwt IJslander aan de toekomst. We leren kinderen en jongeren om
zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken. We laten volwassenen zien dat spelen
nog altijd leuk is. En ouderen dagen we uit
om fit en vitaal te blijven. Dat doen we met
onze duurzame, onderhoudsvriendelijke en
100 procent herbruikbare sport- en speeltoestellen.

Jannic
Perendreef 23
4147 HA ASPEREN
06-13108428
www.jannic.eu
kantoor@jannic.eu
Jannic kan u met haar kennis en ervaring
adviseren en begeleiden bij het beheer van
uw speelplaatsen. Wij zijn gespecialiseerd in
het uitvoeren van inspecties, HIC-waarde metingen en onderhoud & reparaties. Daarnaast
beschikt Jannic over een fabriek en magazijn
waar onderdelen en ondergronden worden
geproduceerd en op voorraad liggen. Wij bieden een oplossing voor uw uitdaging. Jannic,
uw partner in veilig buiten spelen.
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Kinderland Speeltoestellen
Zuiderkade 44
6718 PJ EDE GLD
0318-630372
www.kinderlandspeeltoestellen.nl
info@kinderlandspeeltoestellen.nl
Kinderland Speeltoestellen

KOMPAN BV
Langeweg 37A
6624AA HEEREWAARDEN
0418-681468
www.kompan.nl
kompan.nl@kompan.com
Een speel- en sportlocatie is meer dan een
plek om te spelen en sporten. KOMPAN
locaties betekenen veel op het gebied van
gezondheid, leren en sociale integratie. KOMPAN is gespecialiseerd in unieke, professionele
oplossingen waarbij specifieke wensen van afnemers en kind centraal staan. Van ontwerp,
via inrichting tot beheer en onderhoud. KOMPAN is de partner voor kwalitatieve duurzame
speelplekken. Spelen is ons vak.

KSP Kunstgras B.V.
Vijzelweg 16
8243 PM LELYSTAD
0320-214145
www.ksp-kunstgras.nl
info@ksp-kunstgras.nl

Kuhlkamp Buitenspelen
De Pol 6
7581 CZ LOSSER
053-5362767
www.kuhlkampbuitenspelen.nl
buitenspelen@kuhlkamp.nl
Kühlkamp Buitenspelen biedt een uitgebreid
assortiment aan professionele speeltoestellen.
Naast speeltoestellen uit metaal en kunststof
leveren wij ook hout. Met name het robinia
hout is in trek voor het creëren van natuurlijke
speelplekken. Vind uw ideale speeltoestel op
onze website of vraag ons om advies bij het
ontwerp, de keuze, de aanleg of het onderhoud van uw speelterrein.

Leer in het Verkeer
Zuidlarenstraat 57
2545 VP DEN HAAG
070-3615935
leerinhetverkeer.nl
info@leerinhetverkeer.nl
Leer in het Verkeer streeft naar meer verkeersveiligheid voor kinderen. Met behulp
van de verkeerslesmaterialen voor peuters
en kleuters, oefenmaterialen voor thuis
en wegmaterialen voor het inrichten van
kindrijke omgevingen zoals schoolzones
en woonwijken dragen scholen, ouders en
gemeentes gezamenlijk bij aan meer veiligheid
voor kinderen in het verkeer. Centraal in het
programma staan de herkenbare afbeeldingen
van Dick Bruna die zowel kinderen als volwassen aanspreken.

Montad Elektrotechnisch Adviesbureau
Herastraat 5
5047 TX TILBURG
013-5728060
www.montad.nl
info@montad.nl
Montad is al jaren uw partner voor het geven
en opstellen van adviezen op het gebied van
openbare verlichting, verkeerssystemen en
elektrische veiligheid. Onze kennis en ervaring
helpen bij het zoeken naar langetermijnoplossingen. Wij dragen bij aan een heldere en
veilige blik op straat. Montad is ISO 9001
gecertificeerd en is onder andere deskundig
op gebied van licht- en kabelplannen, bestekschrijven en beleidsrapportages.

Nijha BV
Postbus 3
7240 AA LOCHEM
0573-288555
www.nijha.nl
info@nijha.nl
Met een niet aflatende drive om meer mensen
in beweging te krijgen maken wij ruimte voor
beweging in de school, wijk, sportaccommodaties en zorgcentra. Wij bedienen jouw vraag
met een totaaloplossing door je te begeleiden
gedurende het hele proces van visie naar
resultaat. Nu al bewegen zo’n 3.000.000
Nederlanders met onze oplossingen. Vakmanschap zit in ons DNA, verleiden en uitdagen
tot bewegen is het resultaat.
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Normec Rei-Lux
Balkweg 3
5232 BT ‘S-HERTOGENBOSCH
073-6841050
www.normecrei-lux.nl/
info.rei-lux@normec.nl
Normec Rei-Lux draagt bij aan de veiligheid
van de openbare ruimte door het meten
van objecten. Waarom kiezen voor Normec
Rei-Lux? - Marktleider sinds 1988 - Gepatenteerde meettechnieken - Financiële besparing
- 100% non-destructieve metingen - Duurzaam en CO2-neutraal - Maximaal 6 jaar
garantie - Levensduurverwachting tot 15 jaar
- Verzekerd voor gevolgschade

OBB speelruimtespecialisten
Bouwhuisweg 7
7431 RG DIEPENVEEN
0570-616005
www.obb-ingenieurs.nl
johan@obb-ingenieurs.nl
OBB is het onafhankelijke adviesbureau voor
alles over Bewegen, Ontmoeten, Spelen
Sporten (BOSS) in de openbare ruimte. “De
stad is onze speelruimte, BOSS ons vakgebied:
Uitdagend, gevarieerd, circulair, inclusief,
biodivers en toekomstbestendig. “

Pius Floris Boomverzorging
Lutkemeerweg 400
1067TH AMSTERDAM
020-3013015
www.piusfloris.nl
info@piusfloris.nl
Pius Floris Boomverzorging behoort tot één
van de meest toonaangevende en duurzame
boomverzorgende bedrijven binnen Europa.
Onze activiteiten variëren van boomonderzoek
en boomadvies tot de realisatie van boomprojecten en de uitvoering van boomonderhoud.
Innovatie, kennisuitwisseling en schaalgrootte
garanderen een uitstekende dienstverlening
op het hoogste kennisniveau. Aan deze
grondhouding dankt Pius Floris Boomverzorging al meer dan 35 jaar haar naam als
vakautoriteit.
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Proludic B.V. Speel- en Sporttoestellen
Langenboomseweg 58a
5451 JM MILL
0485-470724
www.proludic.nl
info@proludic.nl
Samen spelen, lekker sporten, leeftijdsgenoten ontmoeten (ook voor minder validen).
Speel- en Sportterreinen vervullen een belangrijke functie. Het inrichten ervan laat u dan
ook niet over aan de eerste de beste. U wilt
persoonlijk advies, deskundige begeleiding en
een plan op maat. Evenals degelijke service en
uitstekend onderhoud. En niet te vergeten:
keuze uit een breed scala aan originele, uitdagende en betrouwbare toestellen.

Ramegon Airtrampolines vof
Weverstraat. 26
4061 AP OPHMERT
0344-652628
airtrampoline.nl/
info@airtrampoline.nl
Ramegon Airtrampolines is sinds 1999 actief
in de recreatiebranche. Het bedrijf is exclusief
Benelux-dealer en heeft de de Airtrampoline
uit Denemarken geïntroduceerd in de recreatiesector. In 2008 is de eenmanszaak omgezet
naar een vennootschap. Kwaliteit, service en
klantvriendelijkheid staan hoog in het vaandel.
De Airtrampoline is een aantrekkelijke blikvanger voor campings, openluchtzwembaden,
speeltuinen en recreatieparken en is bijzonder
populair bij grote en kleine kinderen.

Repcon
Postbus 224
5300 AE ZALTBOMMEL
088-6780100
www.repcon.nl
repcon@repcon.nl
Spelen betekent dat kinderen zich ontwikkelen. In hun spel zoeken ze vaak het avontuur
én hun grenzen op. Om kinderen zorgeloos
te laten spelen is het belangrijk dat ze dat
veilig kunnen doen. Repcon maakt daarom
werk van veilig spelen. We voeren vakkundig
inspecties, onderhoud en reparaties uit aan
alle merken speeltoestellen en speelgelegenheden.

Replay Profs in Playgrounds B.V.
Slootsekuilen 11
5986 PE BERINGE
077-3066320
www.replay-speeltoestellen.nl en www.
natuurlijkespeelplek.nl
info@replay-speeltoestellen.nl
Replay Profs in Playgrounds is dé specialist als
het gaat om het inrichten van speelplaatsen.
Bij ons kunt u terecht voor advies, ontwerp,
productie, montage, valondergronden en onderhoud. Bent u op zoek naar een eigentijdse
speeltuin? Of het nu groot of kleinschalig is,
gericht op spelen, natuureducatie of milieu,
we verrassen u graag met de nodige inspiratie
en expertise! Onze catalogus vindt u op www.
replay-speeltoestellen.nl

Ring-Ring®
Bert Haanstrakade 142-G
1087 DN AMSTERDAM
06-55895225
www.ring-ring.nu
info@ring-ring.nu
Ring-Ring waardeert fietsgebruik vanuit
stad, werkgever, ondernemer, verzekeraar en
de fietsers zelf vanuit gezondheid, klimaat,
publieke ruimte, lokale economie en mobiliteitsvrijheid. Ring-Ring verbindt, versnelt en
versterkt ambitieuze visies door samen integraal te gaan doen. Ring-Ring is een sociale
en impact onderneming. De fietsdata zetten
we in om kennis te kunnen delen en onze
fietsambities lokaal, regionaal en nationaal
verder te versterken.

Sicuro Speeltoestellen
Bakelsebrug 10a
5761 PM BAKEL
0492-599030
www.sicuro.nl
info@sicuro.nl
Wij bieden u een groot assortiment gecertifi-

ceerde (spintvrij Robinia) houten, en metalen
sport- en speeltoestellen, valdempende
ondergronden, park- en straat meubilair. Ook
het inrichten van een natuurlijke speelplek,
calisthenicspark, bootcamp of trimparcours
behoort tot de mogelijkheden. Indien gewenst
is ook maatwerk of thematisering mogelijk,
geheel volgens de geldende normen en met
certificaat. Wij staan voor u klaar van plan tot
plaatsing en beheer.

SofSurfaces valdempende vloeren
Kennemerstraatweg 464
1851 NG HEILOO
06-23730787
www.sofsurfaces.eu
info@sofsurfaces.eu
SofSurfaces, veilige landing gegarandeerd!
Met trots kunnen we zeggen dat we al bijna
30 jaar lang de veiligste en sterkste rubbertegels ter wereld produceren. De DuraSafe
Plus of Premium valdempende rubbertegel
presteert zelfs 40% beter dan de norm
voorschrijft, ook na jarenlang gebruik en bij
temperaturen onder het vriespunt. De DuraSafe Premium tegel wordt afgewerkt met een
TPV toplaag en bevat geen PAK’s.

Speelplan
Transistorstraat 53b
1322 CK ALMERE
036-5236127
www.speelplan.nl
info@speelplan.nl
Speelplan is een onafhankelijk ontwerp-, inspectie- en adviesbureau voor speelruimte. Wij
bedenken, realiseren en waarborgen veilige,
uitdagende en toegankelijke speelruimte.
Bij een vraag op veiligheids-, beleids- of beheerniveau, doen wij grondig veldonderzoek
als basis voor ons advies. In bijna elk project
maakt participatie een belangrijk deel uit van
het proces. Onze kennis delen wij in onze
cursussen op het gebied veiligheid, beleid,
beheer en participatie.

SPEELRUIMTE | Kenniscentrum
buitenspelen
Kapp.v.d.Coppellolaan 23
3818 KV AMERSFOORT
033-4653270
www.speelruimte.nl/
info@speelruimte.nl
SPEELRUIMTE staat al ruim 30 jaar in de markt
als onafhankelijk bureau voor buitenspelen.
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Voor kinderen begint buitenspeelruimte bij
hun eigen voor- of achterdeur. Ons advies
voor speelruimtebeleid en ontwerp voor speelplaatsen gaat altijd uit van dat vertrekpunt.
Daarbij onderzoeken we hoe en door wie de
speelruimte wordt gebruikt. Dit door middel
van kijken naar en praten met de doelgroep in
participatieve trajecten.

Spereco Holland BV
Doemesweg 7
6004 RN WEERT
0495-540205
www.spereco.nl
info@spereco.nl
Spereco Holland BV en haar partners zijn
gezamenlijk reeds vele jaren bezig de speelsituatie van kinderen te verbeteren door:
- grote verscheidenheid van multifunctionele
speelwaarden; - spannende, avontuurlijke
speeltoestellen; - spelenderwijs educatieve en
zintuiglijke ontwikkeling; - speelveiligheid in
balans met speelkansen; - optimale duurzaamheid; - minimale onderhoudsbehoefte.

Staro Natuur en Buitengebied
Lodderdijk 38a
5421 XB GEMERT
0492-450161
www.starobv.nl
info@starobv.nl
Focus op natuur en buitengebied! Als
enthousiaste adviseurs bieden we raad en
daad op het gebied van natuurwetgeving,
ecologisch onderzoek, bos- en natuurbeheer,
natuurontwikkeling en landschapsinrichting.
Onze expertise reikt van beleidsvorming tot
en met de begeleiding van en directievoering
over inrichtings- en beheerwerkzaamheden.
Het team van Staro Natuur en Buitengebied
bestaat uit wetenschappers, onderzoekers,
denkers en doeners met ambitie. We streven
de hoogst mogelijke kwaliteit na en stellen het ontzorgen van onze opdrachtgevers
centraal.

Stedon
Orionweg 26
8938 AH LEEUWARDEN
058-2880700
www.stedon.nl
info@stedon.nl
Stedon: Een dynamisch bedrijf, gespecialiseerd
in het realiseren van buitenproducten met oog
voor wensen en ideeën van de gebruikers. De
jarenlange ervaring gebruiken wij om projecten van start tot realisatie te begeleiden om te
komen tot een eenheid in de wijk welke jarenlang zijn waarde zal behouden. Van voetbalarena’s tot inrichting van woonomgeving een
vertrouwd adres voor custom-made turn-key
projecten evenals standaard producten.

Streetlife
Oude singel 144
2312 RG LEIDEN
071-3333333
www.streetlife.nl
streetlife@streetlife.nl
Streetlife ontwerpt en fabriceert met grote
zorg en kennis een nieuwe generatie producten voor de openbare ruimte. Streetlife
is een eigentijds bedrijf met een eigen elan
en visie: sustainable design, duurzaam en
milieuvriendelijk. Streetlife levert een compleet
programma standaard producten in drie
hoofdgroepen: straatmeubilair, boomproducten en bruggen&dekken. Naast deze productlijn werken zij graag samen met gemeenten
en architecten om maatwerkoplossingen te
ontwerpen en te realiseren.

Struyk Verwo Infra B.V.
Regiokantoor Oost
Panovenweg 15
4004 JE TIEL
0344-624488
www.struykverwoinfra.nl
svi-oost@struykverwoinfra.nl
Regiokantoor West
Prinses Margrietlaan 3
2404 HA ALPHEN a/d RIJN
0172-245700
www.struykverwoinfra.nl
svi-west@struykverwoinfra.nl
Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider
in de publieke bestrating. Specialist in duur-
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zame bestratingsmaterialen en –oplossingen
in beton, afgestemd op elk type buitenruimte.
Struyk Verwo Infra bundelt expertise en ervaring, waarmee zij relaties adviseert en ondersteunt bij elke fase in de projectrealisatie. De
organisatie is volledig ingericht om in nauw
samenspel met de klant voor elke situatie een
straatbepalende invulling te realiseren.

Tjinco bv
Zuidlarenstraat 57
2545 VP DEN HAAG
070-3615935
www.tjinco.nl
info@tjinco.nl
Tjinco is leverancier en adviseur voor de
inrichting van de (semi) openbare ruimte. Wij
willen met onze unieke meubels een aangename sfeer creëren en sociale ontmoetingen
stimuleren. Ons (straat)meubilair plaatsen wij
onder andere op scholen, in winkelcentra,
zorginstellingen, kantoren, parken, speeltuinen, pleinen en op universiteiten. Een speels
ontwerp of juist een strak design: Tjinco denkt
graag met u mee!

Van Besouw Metaal BV AVO speeltoestellen
Jules Verneweg 19
5015 BE TILBURG
013-5360050
www.vbm.nu
vbm@vbm.nu
Van Besouw Metaal BV levert straatmeubilair,
denk hierbij aan fietsbeugels, afzetpalen,
bloembakken, hekwerken, speciaal voor de
openbare ruimte. Ook voor maatwerk en speciale projecten kunt u bij Van Besouw Metaal
terecht. Onder de merknaam AVO Speeltoestellen maken wij in eigen huis oer-Hollandse
speeltoestellen voor de gehele recreatie sector.
Gemaakt vanuit de beleving van kinderen, gecertificeerd volgens de laatst geldende norm
en behalve veilig ook vandalismebestendig,
duurzaam en vol beweging.

Watergames & More B.V.
Argonstraat 86
2718 SN ZOETERMEER
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079-2065060
www.watergamesandmore.com
info@watergamesandmore.com
Familiebedrijf Watergames & More levert
turn-key waterattracties, waaronder Spray
Parks en waterglijbanen, van ontwerp tot
en met montage en onderhoud. Met de
juiste vertaling van de individuele wensen in
het ontwerp, hoogwaardige producten en
vakkundige mensen, wordt elke uitbreiding,
vervanging of nieuwe aanschaf gegarandeerd
een succesvolle attractie. Meer weten? Kijk op
onze website of neem contact op voor advies
op maat.

Wireless Value
Waanderweg 30a
7812 HZ EMMEN
0591-633200
www.wise-expertise.com
bas.visser@wirelessvalue.nl
De kwaliteit van ondergronden kan in de loop
van de tijd veranderen. Bijvoorbeeld door zand
en vuil, intensiever gebruik, weersinvloeden of
materiaalveroudering. Regelmatig uitvoeren
van een HIC-meting is daarom van belang om
een constante kwaliteit te handhaven. Met
de draadloze HIC-meter kunt u dat snel en
eenvoudig uitvoeren. Zo heeft u binnen een
minuut een meting uitgevoerd en genereert
het softwarepakket een rapportage.

Yalp
Nieuwenkampsmaten 12
7472 DE GOOR
0547-289410
www.yalp.nl
info@yalp.nl
Nederland beweegt te weinig. Daarom maakt
Yalp spelen en bewegen weer leuk. Voor jong
én oud. Als leverancier van sport- en speeltoestellen creëert Yalp omgevingen die iedereen
uitnodigen om te spelen en bewegen. Met
traditionele speeltoestellen van het merk
Lappset, maar ook met innovatieve producten zoals de interactieve voetbalmuur Sutu,
de outdoor DJ-tafel Fono en de geluidsboog
Sona. Want mensen die bewegen, voelen zich
beter.

Zandrecycling Nederland
ABC Westland 231
2685 DC POELDIJK
0174-243950
zandrecycling.nl
info@zandrecycling.nl
Zandrecycling Nederland is het enige bedrijf
in Nederland dat zich volledig heeft gespecialiseerd in het reinigen en recyclen van
RKGV, ofwel rioolslib, kolkslib, gemaalslib en
veegzand. We hanteren daartoe een grondige
extractieve reinigingsmethode, die ervoor
zorgt dat 0% van de vaak zwaar verontreinigde materie terugkomt in het milieu. Kijk op
www.zandrecycling.nl of bel (0174) 24 39 50
voor meer informatie.

veilig buiten voetballen en basketballen
succes verzekerd met DutchPanna!

•

De Unieke eigenschappen
van een DutchPannakooi
• DutchPanna ronde en ovale kooien staan garant
voor een veiliger en dynamisch spel
• DutchPanna is Multifunctioneel inzetbaar
• DutchPanna heeft speciaal geluidwerend hekwerk en sportvloeren,
fijn voor de directe omgeving
• DutchPanna zorgt voor weinig onderhoud,
geen vuilophoping in de hoeken mogelijk
• DutchPanna geeft 10 jaar garantie op de PRO LINE kooien
• U kunt iedere RAL kleur en kleurcombinaties bestellen

Ook interesse in een
panna-voetbal of sportkooi in
uw buurt of op uw schoolplein?

•
•
•

Bel ons op +31 6 38124000
Mail ons op verkoop@dutchpanna.nl
of kijk op www.sportkooi.nl
Wij adviseren ook voor maatwerk en
unieke fondswerving om de eventuele
financiering snel mogelijk
te maken.

De unieke eigenschappen van een
G3 allweather sportvloer
• DutchPanna levert allweather speciale, uit oude gymschoenzolen
gerecyclede sportvloeren
• De G3-sportvloer is geluid- en valdempend
• De G3-vloer geeft minder kniebelasting
tijdens het sporten
• leverbaar in diverse kleuren

www.sportkooi.nl / www.pannakooi.nl / www.dutchpanna.nl
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