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mailde mij naar aanleiding van het
openingsartikel in de vorige editie
van BuitenSpelen – waarin hij werd
WIJNAND BEEMSTER

spelen voor kinderen, op weg naar
volwassenheid - ‘een raar zijspoortje’. “Sinds een maand of twee zit ik vooral te
twitteren over een onderwerp dat niet echt het mijne is. Het verbaast me dat het
zo weinig aandacht krijgt. Ik doel op de relatie tussen de (ernst van) COVID-19
zonneschijn vitamine. Gratis en voor niks te verkrijgen, door simpelweg buiten
te gaan spelen. Buitenspelen zou dus nu ook vanuit gezondheidsoverwegingen
een meer dan welkom advies zijn. Tientallen studies en commentaren hierover
heb ik al getwitterd, maar het blijft angstig stil, en dat verbaast me.” Hoe je de
weerbaarheid tegen CIVID-19 kunt vergroten, door buitenspelen te promoten is
inderdaad wat onderbelicht gebleven. In deze editie van BuitenSpelen treft u veel
artikelen aan die inzoomen op buiten spelen in de ‘intelligente lockdown’. Met
een stortvloed van observaties maar nergens een argument dat zo expliciet pleit
voor buiten spelen om vitamine D tekorten op te heffen. Wel constateert Louise
Berkhout in het openingsartikel dat vanwege het autoluwe karakter als gevolg
van de ‘lockdown’ kinderen vaker de buitenruimte opzochten, om bijvoorbeeld te
skeeleren. Ook keerden ‘ouderwetse’ spelletjes weer terug, zoals ‘stoepranden’.
Ook Marian Schouten zag de trek naar buiten. “Toen het autoverkeer stilviel en
de eerste schrik voorbij was, verschenen overal spelende kinderen.” Onderzoek
door het Het Mulier Instituut naar het beweeggedrag van kinderen in coronatijd
nuanceert dit beeld, schrijft Marian. “Wat uit dit onderzoek naar voren komt is
dat kinderen die altijd al veel buiten speelden, dat de afgelopen maanden nog
meer zijn gaan doen. Kinderen die voor die tijd weinig of niet buiten speelden,
doen het ook nu niet.” De verschillen tussen wel- en niet-buitenspelers lijken
dus scherper geworden. Bleekneusjes blijven bleekneusjes. ‘Dit onderstreept het
belang van kinder- en jongerenwerk’, zegt Froukje Hajer, van Ruimte voor de Jeugd.
Hoe kinderwerkers aan de slag gaan om kinderen die onder de radar lijken te
verdwijnen te mobiliseren en – soms letterlijk - op weg te helpen beschrijft Froukje
in deze editie. Maar doe dat mobiliseren niet te rigide is een van de lessen van
Eelco Koppelaar: “Corona leert ons misschien wel dat het juist goed is om kinderen
gewoon buiten de deur te zetten. Geef ze geen opdracht, geef ze geen idee. Laat
ze maar vervelen. Laat ze op ontdekkingstocht gaan.” Wat ze ook doen, ze zijn
buiten en – met een knipoog naar Martens – dat komt in ieder geval ook hun
gezondheid ten goede.

juni 20 - 2

BuitenSpelen 				

3

BuItenSpeelKaart.nl
LANCERING 10 JUNI 2020

IN 110 GEMEENTEN!

“Wij denken graag met
u mee bij de inrichting
van speelplekken!”
www.kinderlandspeeltoestellen.nl / +31 318 630372

DOET JOUW GEMEENTE AL MEE?

VIND ALLE SPEEL- EN SPORTPLEKKEN IN DE BUURT
MAKKELIJK EN SNEL OP WWW.BUITENSPEELKAART.NL
Wil jouw gemeente ook op de kaart?
Stuur ons een e-mail voor meer infomatie!
buitenspeelkaart@speelplan.nl

Straatbeeld NR! speelplan 132 x 64.indd 5

20-5-2020 12:07:12

SPEELSCHIP
PRIMO VICTORIA

• Goed toezicht mogelijk, transparant toestel
• Thematische eye catcher

• Voor alle leeftijden aantrekkelijk
• Veel variatie in speelwaarde

www.eibe.nl | www.eibe.be

INHOUD

06 LOUISE BERKHOUT OVER SPELEN IN DE
‘INTELLIGENTE LOCKDOWN’
Goed spelen bevordert de veerkracht van kinderen

12 FROUKJE HAJER OVER KINDERWERKERS IN
TIJDEN VAN CORONA
Onzichtbare frontwerkers in coronatijd

06

22 HET WAS WORDT HERSCHREVEN
Jeroen Bos, het Keurmerkinstituut, geeft laatste stand

12
EN VERDER
16 Kinderen minder programmeren
Wat Eelco Koppelaar leerde van spelen in coronatijd
25 Speelplaatsen zijn een gezonde, maatschappelijke investering; zeker nu!
Michiel van Campen, nieuwe voorzitter Branchevereniging Spelen & Bewegen

WAS

22

OP PLATFORMBUITENSPELEN.NL
Discussieer mee op LinkedIn

28 Schoolplein De Dorpsschool in Wolvega vernieuwd
Directeur Johannes de Jong en leerlingen super enthousiast

Praat mee met lopende discussies of vraag de
community om advies

36 Van geleid spel binnen naar fantasierijk vrij spel buiten
Marlies Greve over spelstimulering door de (beroeps)opvoeder

Nieuwsbrief
• Elke twee weken het laatste nieuws in uw mailbox!
Word lid
• 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
acquirepublishing.nl/leden

juni 20 - 2

BuitenSpelen 				

5

SPELEN IN CORONATIJD

FOTO: MIJKE KANNEWORFF

Goed spelen be
veerkracht van

Spelen in coronatijd. Van een wrap een Corona masker maken

Na het historische moment van de ‘intelligente lock down’ op 16 maart
2020 veranderde het leven drastisch voor kinderen en ouders: niet meer naar
school, thuiswerkende ouders, geen contact met andere kinderen. Gezinnen
werden op zichzelf teruggeworpen en moesten in alle opzichten nieuwe
verhoudingen tot elkaar en de omgeving vinden. Soms besloten twee of drie
gezinnen gezamenlijk in quarantaine te gaan, zodat kinderen in wisselende
samenstelling met elkaar konden leren en spelen.

6

BuitenSpelen

vordert de
n kinderen
DR LOUISE BERKHOUT,
ORTHOPEDAGOOG, DOCENT

D

HOGESCHOOL LEIDEN. NA

e impact van de maatregelen was

vanzelfsprekend. Bovendien zijn veel gezinnen

EEN STUDIE ORTHOPEDAGO-

groot – het afstand houden van

klein behuisd en beschikken ze niet altijd over

GIE AAN DE UNIVERSITEIT

andere volwassenen, niet meer

voldoende financiële middelen. En een soms toch

VAN AMSTERDAM, 25 JAAR

naar de grootouders of oppas.

al instabiele opvoedingssituatie vraagt extra veel

ALS GZ-PSYCHOLOOG VER-

van kind en ouder.

BONDEN AAN BEGELEIDINGS-

Voortdurend handen wassen en andere hygiëne
maatregelen.

DIENST VOOR VRIJESCHOLEN,

Meer bewegen

DOCENT ONTWIKKELINGS-

Onzekerheid en angst

Opvallend was dat in het begin van de crisis veel

PSYCHOLOGIE AAN PABO.

Zowel voor ouders als kinderen bracht de Coro-

jeugd de skeelers tevoorschijn haalde – alsof het

na-crisis veel onzekerheid en angst met zich mee,

zwieren over de straat een gevoel van vrijheid

met vragen als: kun je ook ziek worden, kun je

met zich meebracht. Daar kom bij dat het verkeer

doodgaan? De zorgen van ouders over werk,

sterk afnam. Het skeeleren werkte aanstekelijk en

inkomsten en het organiseren van het thuison-

ook ouderen wagen zich er nu op. Verlaten par-

derwijs pikken kinderen bewust of onbewust

keerplaatsen bieden ideale oefenmogelijkheden.

AUTEUR: LOUISE BERKHOUT

op. Weer ‘s nachts wakker worden, onverwachte
huilbuien, woede uitbarstingen of terugtrekken

Come-back oude spelletjes

in een soort apathie is bij veel kinderen zichtbaar.

Helaas werden speeltuinen gesloten, maar
dat maakte ook een ‘ouderwets’ spelletje als

Kinderen zijn flexibel

‘stoepranden’ weer populair. De beknotting van

Uit onderzoek blijkt dat de wijze waarop ouders

de bewegingsvrijheid opent kennelijk ook weer

omgaan met stressvolle gebeurtenissen van

nieuwe perspectieven. En nu kinderen ook weer

invloed is op hoe kinderen de situatie ervaren.

met elkaar mogen spelen, zie je hele groepen

Zien (en voelen) de kinderen dat de volwassenen

samen optrekken – vooral avontuurlijk fantasie-

zich na de eerste schrik herpakken, dan kunnen

spel is in trek. Strijdlustige kreten, veel rennen en

zij zich makkelijker schikken. Kinderen zijn flexibel

elkaar achter na zitten zijn zeker een belangrijke

en kunnen ook de prettige kant van de nieuwe

uitlaatklep.

situatie inzien. Bijvoorbeeld dat hun ouders nu
veel thuis zijn en dat er meer gezamenlijk gebak-

Digitaal onderwijs

ken (meel is al een tijdlang moeilijk verkrijgbaar!)

Het digitale thuisonderwijs vraagt veel concen-

en gekookt wordt. En dat er veel meer tijd is om

tratie van kinderen en is eenzijdig op luisteren en

te spelen.

kijken gericht. Andere zintuigen, zoals aanraken,
ruiken en bewegen krijgen weinig voeding. Het

Verschillen

aan den lijve ervaren ontbreekt. Daar komt bij

De verschillen tussen gezinnen en de omstan-

dat kinderen langere tijd stil zitten als ze ook nog

digheden waarin kinderen opgroeien worden

veel filmpjes kijken of digitale spelletjes doen.

door de Coronacrisis echter wel pijnlijk duidelijk.

Niet verwonderlijk dus dat áls zij eenmaal buiten

Want die gezelligheid is niet in iedere familie

zijn en met anderen op kunnen trekken, er volop

juni 20 - 2
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komen waarin
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INTERVIEW MET ROB GILSING,
VERWEIJ-JONKER INSTITUUT, OVER INTEGRAAL JEUGDBELEID
PRAKTISCHE ADVIEZEN
Bewegen, vooral buiten. Rennen, klimmen, skaten, balspelen, ontdekken enzovoort.
Bevorderen van het voorstellingsvermogen (fantasie) en het opdoen van echte ervaringen:
- Geef geen opdrachten, laat het aan de kinderen over
- In de (stads)natuur opzoek gaan naar spullen om mee te bouwen, iets nieuws te creëren.
- In de grond woelen en beestjes zoeken, speeltuin voor de lieveheersbeestjes en pissebedden (later
weer vrijlaten) maken
- Waterwerken aanleggen in de gootsteen of een bak buiten
- Deeg kneden voor broodjes, beslag voor pannenkoeken, koken volgens eigen recept
- Kamperen onder de tafel
- Picknicken op zolder
- Tuintje maken op het balkon
Voor oudere kinderen
- Creëren van een eigen (niet-digitaal) spel
- Activiteit waar ze langere tijd mee bezig zijn zoals fiets opknappen, iets geheel nieuws maken van
oude onderdelen, in de tuin werken
- Verzorgen van een maaltijd waar veel handwerk voor nodig is: snijden, raspen en kneden
- Buurtkrant maken
- Circusvoorstelling of toneelvoorstelling maken (met veel rekwisieten!)
- Geluiden vangen met telefoon en een hoorspel van maken
- Muziek of zelf een instrument maken (ocarina van klei, simpel snaarinstrument)

De tienjarige
jongen die de
broccoliplantjes uit zet in de
tuin en vraagt
hoe ver ze
van elkaar af
moeten staan,
waarop zijn
vijfjarige zusje
antwoordt: ‘anderhalve meter’

gespeeld wordt. Emotionele verwerking vindt

kunnen worden is het belangrijk dat er een

op deze manier plaats zonder dat daar woorden

veilige omgeving is, waar kinderen zichzelf kun-

aan te pas hoeven komen. De video opnamen

nen zijn. En dat er tijd en ruimte beschikbaar is.

van ‘Childrens games’ door Francis Alÿs, meestal

Misschien wel een van de positieve kanten aan de

opgenomen in vluchtelingenkampen en oorlogs-

Coronacrisis dat geprogrammeerde activiteiten

situaties, geven hier een duidelijk beeld van.

wegvielen. Voor kinderen zijn sociale kontakten
belangrijk om samen met anderen een eigen fan-

Kinderlijke ontwikkeling

tasiewereld scheppen. Ouders en professionals

Beide aspecten van spelen, namelijk bewegen én

moeten dus vooral de voorwaarden scheppen

samen met anderen, zijn wezenlijk voor de kin-

om het spel te laten ontstaan wat onder meer be-

derlijke ontwikkeling. Een minstens zo belangrijke

tekent: niet meteen meedoen maar meer volgen

rol is weggelegd voor verbeeldend spel – dankzij

en pas indien nodig geruststellend bijspringen.

dit beeldende vermogen kunnen kinderen hun
eigen wereld scheppen waarin zij heer en mees-

Veerkracht

ter zijn. Ze verwerken in hun spel de ervaringen

Bovenal is het van belang te beseffen dat kinde-

die zij in het dagelijks leven op doen – zoals het

ren veerkrachtig zijn. Dat wil zeggen dat ze met

meisje (met ouders in de Zorg) dat van een wrap

tegenslag om leren gaan en nieuwe manieren

een Corona masker maakte (zie bijstaande foto

kunnen vinden om moeilijke situaties het hoofd

– red.). Of de tienjarige jongen die de brocco-

te bieden. Kinderen die veilige gehecht zijn, zelf-

liplantjes uit zet in de tuin en vraagt hoe ver ze

vertrouwen hebben en zelfredzaam zijn, beschik-

van elkaar af moeten staan, waarop zijn vijfjarige

ken meestal over voldoende veerkracht. Goed

zusje antwoordt “anderhalve meter”.

spelen, zowel alleen als met anderen, bevordert
de veerkracht.

Veilige omgeving
Om tot spel te komen waarin emoties verwerkt
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Speelkansen

in coronatijd
De ‘intelligente lockdown’ zorgde voor veel onrust en ongemak, maar maakte ook een golf van creativiteit los. In de zorg, het onderwijs, het bedrijfsleven én in de speelwereld. Drie lessen om mee te nemen naar de toekomst.

Natuurspeeltuin Het Woeste Westen in
Amsterdam bleef met de nodige aanpassingen open (links en rechts)

1. Buiten spelen gaat beter als je tijd en

boards, fietsen. Het kan niet anders dan dat deze

TEKST: MARIAN SCHOUTEN

ruimte hebt

kinderen een enorme stap vooruit maken in de

FOTO’S: SCOUTING NEDERLAND,

technische beheersing daarvan.’

BART SCHOUTEN, ©SPEELRUIMTE

Het zal veel mensen zijn opgevallen: toen het

Ook in natuurspeeltuin Het Woeste Westen, die

autoverkeer stilviel en de eerste schrik voorbij

met de nodige aanpassingen open bleef, viel de

was, verschenen overal spelende kinderen. Ste-

toevloed van kinderen op. ‘Het is echt een ander

denbouwkundige Dirk Vermeulen, een ervaren

beeld dan daarvoor. Toen was een bezoek aan

observator van buitenspelende kinderen: ‘Ik heb

Het Woeste Westen een uitje, nu zien we dat

met verbazing en interesse naar mijn straat zitten

kinderen meerdere dagen per week komen en

kijken. In de weekenden en ’s middags vulde die

lang blijven’, aldus directeur Martin Hup. ‘Dan

zich met spelende kinderen. Ik wist wel dat we

kan spel zich echt verdiepen, zie je kinderen

ze hadden, maar had ze nooit eerder tegelijk op

bijvoorbeeld dagenlang bouwen aan een hut en

straat gezien. Vooral het rollend materieel valt

die verdedigen tegen andere kinderen. Kinderen

op: loopfietsjes, steps, rolschaatsen, skate-

kwamen ook vaker zelfstandig naar onze speel-

juni 20 - 2
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tuin. Misschien omdat het nu rustiger is op straat?

spelleider zorgt dat alle kinderen actief betrokken

Misschien omdat de ouders thuis moeten werken

zijn. We bieden spelactiviteiten aan, maar gaan

en ’t fijn vinden als hun kinderen even zelf ergens

ook in op initiatieven van de kinderen. Een jon-

heen gaan? Ouders die wel meekomen zijn relax-

gen wil een mop vertellen, een meisje wil samen

ter en laten hun kinderen meer los. Volwassenen

zingen, de kinderraad van het Gehandicapte Kind

mogen ook minder dan de kinderen, ze moeten

wil graag bingo spelen. We nodigen af en toe een

afstand houden.’

gast uit, zoals een kinderboekenschrijfster die
een verhaal vertelt en dan samen met de kinde-

‘Door open te blijven, heeft de speeltuin zich

ren allerlei scènes uitbeeldt. We hebben steeds

bewezen als plek waar kinderen echt even uit

meer ideeën en willen hiermee graag doorgaan

konden razen in deze beklemmende periode’,

in de zomervakantie, als veel kinderen met een

vindt Martin Hup. ‘Maar sowieso zie je dat er

beperking verlegen zitten om contact.’

meer buiten wordt gespeeld. Door het wegvallen

Ook bij Scouting zocht men een digitale uitweg.

van allerlei clubjes en de bso hebben kinderen er

En dat ging razendsnel. ‘In no time hadden

nu tijd voor. Het zou voor bso-medewerkers goed

Scoutinggroepen overal in het land een online

zijn om eens te kijken wat kinderen spontaan

programma klaar’, vertelt Wendy van Rossum van

doen als volwassenen zich minder met het spel

Scouting Nederland. ‘De knop ging meteen om:

bemoeien.’

wat kan er nog wel? Terwijl wij op het landelijk
bureau aan het bedenken waren hoe we onze

2. Samen spelen kan ook digitaal

groepen konden ondersteunen, waren die al lang
aan de slag. We hebben echt met open mond en

10

Niet voor alle kinderen is onbekommerd buiten

vol trots gekeken hoe snel zij nieuwe activiteiten

spelen weggelegd. Al snel na de lockdown kwam

bedachten.’ Kinderen ontvangen in veel gevallen

bij de Speeltuinbende een initiatief van een moe-

dagelijks of wekelijks opdrachten, die ze alleen of

der met twee dochters, waarvan een meervoudig

samen met andere kinderen kunnen uitvoeren.

gehandicapt. ‘Er kwamen wel allerlei speeltips en

Vaak zit er een wedstrijdelement in, waardoor

filmpjes op internet, maar zij mistte het samen

de kinderen bij elkaar betrokken blijven. En alle

spelen en de interactie’, vertelt Cerunne Bouts,

activiteiten zijn toegankelijk voor alle kinderen,

leider van de Speeltuinbende. ‘We zijn daarom

ook als ze geen lid zijn van Scouting. ‘#ikscout-

begonnen met een wekelijkse zoom-meetup

thuis hadden we nooit gemaakt als de coronacri-

waaraan meerdere kinderen tegelijk kunnen mee-

sis er niet was geweest. We houden het er zeker

doen. We zijn volop aan het experimenteren. Een

in. Het vervangt de fysieke bijeenkomsten van

BuitenSpelen

Martin Hup:
‘Je ziet dat er meer buiten
wordt gespeeld. Door het
wegvallen van allerlei
clubjes en de bso hebben
kinderen er nu tijd voor’

Scouting natuurlijk niet, maar is wel een mooie
toevoeging.’
Nu de echte Scoutingactiviteiten weer van start
gaan, wordt de brede toegankelijkheid van
online Scouting doorgetrokken naar de fysieke
opkomsten: ‘We roepen onze groepen op om
hun activiteiten ook open te stellen voor nieuwe
kinderen die geen lid zijn van Scouting. Net zoals
sportclubs dat op dit moment doen. Zo krijgen
alle kinderen de kans om uitdagende activiteiten
te ondernemen.’

3. Verschillen in speelkansen zijn nog
duidelijker aan het licht gekomen
Natuurlijk zijn er ook kinderen die juist minder

te verdwijnen of die hun huis ontvluchten. Naast

buiten komen. Bijvoorbeeld omdat er geen ge-

ruimte en tijd hebben veel kinderen ook een soci-

schikte speelplek in de buurt is, ze geen speel-

ale en veilige omgeving nodig, waar zij aandacht

kwartier meer hebben of te kwetsbaar zijn om

krijgen en kunnen leren en spelen.’

naar buiten te gaan. Het Mulier Instituut deed
onderzoek naar het beweeggedrag van kinderen
in coronatijd. Het beeld dat naar voren komt is
dat kinderen die altijd al veel buiten speelden,
dat de afgelopen maanden nog meer zijn gaan
doen. Kinderen die voor die tijd weinig of niet
buiten speelden, doen het ook nu niet. De verschillen tussen de wel en niet buitenspelers zijn
dus scherper geworden. ‘Dit onderstreept het
belang van kinder- en jongerenwerk’, concludeert Froukje Hajer van Ruimte voor de Jeugd.
‘Zij zoeken kinderen op die onder de radar lijken

juni 20 - 2
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Kinderwerk in de
frontwerkers in co

Kinderwerkers zoeken naar mogelijkheden om in deze vervreemdende periode
van betekenis te zijn voor kinderen en
ouders

Het werd stil op straat, de scholen dicht, clubjes stopten: kinderen waren
aangewezen op thuis. De lockdown veranderde ieders leven. Voor sommige kinderen kwam er rust en ruimte. Er ontstond een nieuw thuis, en in
gezinsverband kwam er een nieuwe structuur, met werktijd, schooltijd, en
speeltijd, en een gezamenlijk blokje om. Kinderen raakten de stress van het
schoolsysteem en de groepsdruk kwijt. Ze waren de tablets en het gamen na
een tijdje ook zat en er ontstond meer speeltijd. Van vervelen ga je spelen.
Gelukkig mochten kinderen buitenspelen. Het geluid van knikkers was zelfs
weer op straat te horen. De ruimte in de straten in woonwijken werd ingenomen door spelende kinderen.
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buurt, onzichtbare
ronatijd
V

oor andere kinderen was het tegenover-

in de buurt, op een positieve manier. Tegelijk

gestelde het geval. De school is voor hen

gingen werkers ook op zoek naar de kinderen

hun tweede thuis, en de ontmoetingsplekken op

die onzichtbaar bleken, en hun schoolspullen

speeltuin en de kinderwerk- en sportprogram-

niet kwamen ophalen. Of gingen ze extra naar

ma’s konden niet vervangen worden. Om allerlei

kinderen die extra aandacht nodig hadden. Soms

redenen. Te dicht op elkaar wonen, of ziekte en

konden ze hen extra ondersteuning geven op een

extra zorgen in de thuissituatie geven hen extra

rustige plek, als dat thuis niet kon. Met de be-

spanningen. De tweedeling lijkt in coronatijd toe

kende vrijwilligers, op school of in het buurthuis.

AUTEUR: FROUKJE HAJER
FOTO’S: HEINKE JANSSEN,
STICHTING SPIN

te nemen. Aan deze kinderen en jongeren bieden
kinder- en jongerenwerkers extra steun, samen

Kwetsbare kinderen bereiken

met partners, als dat nodig is.

Kinderwerkers zijn vertrouwenspersonen van
kinderen, zij vangen signalen op en zoeken waar

Wekelijkse ZOOMsessies

nodig verbinding met collega’s. Met gemeen-

Kinderwerkers staan voor nieuwe uitdagingen,

ten, scholen en schoolmaatschappelijk werk.

zijn creatief, en zoeken – in samenwerking met

Kinderwerkers zoeken naar manieren waarbij hun

gemeenten en partners in de wijk - naar mo-

kracht meer kan worden benut bij het bereiken

gelijkheden om in deze vervreemdende periode

van kwetsbare gezinnen. Zij hebben ze heel vroeg

voor kinderen en ouders van betekenis te zijn.

in beeld, en kunnen van veel betekenis zijn.

BVjong, de beroepsvereniging voor kinderwer-

Kinderwerkers zien kinderen op straat zwerven,

kers en jongerenwerkers startte begin april met

of krijgen signalen dat er thuis problemen zijn. Te

wekelijkse ZOOMsessies. Hoe werken we in coro-

kleine woningen. Zij leggen laagdrempelig con-

natijd met kinderen en jongeren, en waar lopen

tacten met gezinnen via de tasjes en activiteiten-

we tegen aan? Rond die vragen ontstond in korte

pakketjes. Tegelijk vragen zij zich af wat zij nog

tijd een lerend netwerk van ruim 650 professio-

meer kunnen doen als ze ‘een niet pluis gevoel’

nals, waaronder 150 kinderwerkers. Een impres-

hebben. Ze leggen dan vaak contact met col-

sie van ervaringen beschrijf ik in dit artikel.

lega’s uit maatschappelijk werk. In een welzijnsstichting weet men elkaar te vinden als collega’s.

In contact blijven
In de eerste weken gebruikten kinderwerkers

Veilig Thuis

vele sociale media om in contact te blijven met

Soms wordt ook Veilig Thuis om advies gevraagd.

kinderen en ouders. Vele organisaties informeer-

Professionals zijn in kader van de Meldcode

den mensen over interessante websites en apps

verplicht melding te doen van huiselijk geweld

met suggesties voor thuisleren en thuisspelen.

en kindermishandeling. Maar de uitdaging is om

Daarna kwamen de tasjes met speelmateriaal,

het niet zover te laten komen, en om tijdiger de

waarmee men in contact blijft met alle kinderen

kinderen en ouders bij te staan, zonder te proble-
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Netwerk Kindvriendelijke Steden
Intussen worden allerlei allianties gevormd. Zo
heeft een aantal jeugdorganisaties zich in het kader van het Netwerk Kindvriendelijke Steden verenigd rond Positief Jeugdbeleid. Zij hebben ook
uit naam van BVjong, een brief aan het ministerie
van VWS en de veiligheidsregio’s geschreven om
niet alleen voor de sport, maar ook voor activiteiten rond spelen en bewegen vanuit het jeugdwerk, kinderwerk en jongerenwerk meer ruimte
te creëren. Jeugdwerkers hebben ook lijntjes met
de sportsector. Deze kreeg begin mei als eerste
meer ruimte om activiteiten te ondernemen. Kinderwerkers werken met hen samen, en organiseren spelactiviteiten in de wijk. Hiervoor zijn door
kinderwerkers protocollen, niet alleen vanuit de
sportsector maar ook vanuit Scouting Nederland,
op maat gemaakt. Ook ervaringen van speeltuinen uit onder andere Utrecht en Rotterdam zijn
hierin verwerkt.
Buitenspelen mag in coronatijd
gelukkig nog wel

matiseren. Er is vaak nog te grote onbekendheid

Vragen en onzekerheid

bij de zorgmedewerkers over de mogelijkheden

Maar het blijven onzekere tijden; er zijn nog

en expertise van kinderwerkers. Kinderwerkers

veel vragen. Bijvoorbeeld: kunnen er na 1 juli

hebben kennis van de wijk, en vaak een vertrou-

weer huttendorpen en kinderkampen worden

wensband met de gezinnen.

georganiseerd? Of gaat het kinderwerk in plaats
daarvan meerdere, kleinschaliger activiteiten op

Uitleggen van regels en protocollen

poten zetten? Jeugdorganisaties zijn continu in

Hoe kunnen we elkaar versterken en meer samen-

overleg met de overheid. Landelijk en lokaal.

werken bij de ondersteuning van de gezinnen?
Christine Schenkel van Versa Welzijn vertelt: ”Dat

Wat mag en wat kan?

kan bijvoorbeeld bij het uitleggen van regels

Sommige gemeenten zijn zomerscholen aan het

en protocollen. Buitenlandse gezinnen zijn vaak

opzetten, om opgedane achterstanden op school

onwetend over de protocollen en snappen vaak

in te halen. Maar ook om niet-lesgebonden activi-

niet hoe dingen werken. Zij raken in paniek en

teiten te ontwikkelen. Vaak in samenwerking met

zien vaak alleen een persoon die zegt dat ze het

kinderwerkers. Ook met deze activiteiten wordt

niet goed doen. Juist op dat moment is het be-

de vormende waarde van jeugdwerk in deze tijd

langrijk om niet alleen te benoemen wat er fout

extra zichtbaar.

gaat, maar ze gerust te stellen en ze op de juiste
manier te benaderen, zodat zij niet dicht klap-

Zie volgende pagina voor voorbeelden van Kin-

pen.” Kinderwerkers hebben een andere rol, en

derwerkpraktijken.

dus ook andere mogelijkheden, dan de collega’s
uit de (jeugd)zorg. Daarom liggen er kansen voor
een betere samenwerking tussen kinderwerkers,
jeugdzorg en Veilig thuis. Het preventieve werk
van de kinderwerker bij kwetsbare kinderen is
niet altijd bij hen in beeld.
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Voorbeelden van Kinderwerkpraktijken
Deventer

en gevonden om ouders en kinderen te bereiken.

“De meeste kinderen gebruiken weinig Facebook

Zo is er een YouTube kanaal opgezet met crea-

en geen Instagram, maar via YouTube kanalen

tieve, sportieve en kookactiviteiten. Er worden

kun je veel kinderen bereiken,’ vertelt Jaidi, kin-

online activiteiten georganiseerd, zoals bingo,

derwerkster bij Raster in Deventer. ‘Wij hebben

challenges en schaaktoernooien. Er is online hulp

bij Raster 15 kinderwerkers. Ons gewone basis-

bij huiswerk. En kinderwerkers chatten, ballen

werk houdt in dat we als kinderwerkers contact

en mailen met ouders en kinderen. Ook is er een

hebben met kinderen en met hun ouders. Nu

“Top tien opvoedtips” verspreid ‘voor ouders en

maken we allerlei filmpjes over knutselen, bakken

verzorgers in onzekere tijden’. Roxanne Callen-

en komen, bewegen, challenges en dergelijke.

bach van Versa Welzijn vertelt: ”In de wijken zijn

De meeste kinderen kennen YouTube. Sommige

tasjes uitgedeeld met knutsel- en sportmateriaal

filmpjes zijn al meer dan 200 keer bekeken.

voor kinderen. Op speelplekken, maar ook voor

Naar aanleiding van die filmpjes nemen ouders

de deur of vanonder het balkon zijn kinderwer-

ook contact met ons op als ze vragen hebben.

kers in gesprek gegaan met kinderen en ouders

Daarnaast doen we als kinderwerkers mee aan

over de voorzorgsmaatregelen. Kinderwerkers en

welzijnsbrede activiteiten, zoals een kaartenac-

scholen houden in de gaten of er problemen in

tie. Kaarten hebben we bij huizen bezorgd. Dat

gezinnen zijn en of daar hulp of ondersteuning

leverde geweldige reacties op. Kinderen stonden

nodig is. Kinderen hebben leuke dingen gemaakt

voor het raam te zwaaien.’ Jaidi en haar team zijn

voor ouderen en tijdens Pasen vrolijkte een paas-

ook de wijken ingegaan met een mobiele ont-

haas kinderen op.” Versa verzorgde in samen-

moetingsplek. “We zijn behalve met kaarten van

werking met scholen opvang voor kinderen van

die kaartenactie ook met ijsjes langs de huizen

ouders met cruciale beroepen en opvang voor

gegaan om kinderen, jongeren en ouders te be-

kwetsbare kinderen in samenwerking met het

danken dat ze zich zo goed houden aan de regels

Centrum voor Jeugd en Gezin.

van de anderhalve-meter-samenleving. Ook dat
leverde veel leuke reacties op. Het is belangrijk

Amsterdam-Noord

om contact te houden. Inmiddels doen we ook

Speeltuinen van Stichting Spin in Amsterdam-

veel via TikTok. Dat is superleuk! Veel kinderen

Noord delen gedesinfecteerde hoepels bij de

maken daar gebruik van!”

ingang uit aan ouders. Een creatieve oplossing
om afstand in de speeltuin te bewaren, naast de

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

vaste hygiëneregels. Heinke Jansen, directeur

Om kinderen een hart onder de riem te steken

stichting Spin: ”Onze hoepels symboliseren af-

bedacht KEaRN uit Achtkarspelen en Tytsjerkste-

stand, we kunnen ouders tellen én het zet ouders

radiel de Berne Bag. In deze Bag zitten materialen

in beweging, én het past bij spelen! Tegelijk hou-

om mee te spelen en te knutselen. Alie Klomp-

den we zo overzicht over het aantal volwassenen

maker, jongerenwerker vertelt: “Er is een grote

in de speeltuin. Per speeltuin zijn er 20 hoepels.

groep kinderen die het thuis niet ruim heeft. Juist

Dat aantal is wel laag. Gelukkig komt er weer

die kinderen willen we met deze Berne Bag laten

meer ruimte binnenkort.” Spin-kinderwerkers

weten dat we aan ze denken.” De bags zijn door

leggen via kookpakketjes met recept, bouw- en

vrijwilligers gevuld Inmiddels zijn 1000 tasjes

knutselpakketjes contact met kinderen, vaak in

uitgedeeld!

samenwerking met ouder-kind-adviseurs, die ook
signalen opvangen waar extra aandacht nodig is.

Hilversum en omgeving

Ook kunnen pakketjes worden opgehaald door

Versa Welzijn voert kinderwerk uit in de gemeen-

ouders bij de speeltuin. Om contact te houden

ten Hilversum, Huizen en Gooise Meren. Tijdens

met kinderen en ouders.

de coronaperiode zijn nieuwe manieren gezocht
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Water en zand;

er uren zoet mee z
Dit voorjaar beleefde we met zijn allen vreemde tijden. De maatregelen
rondom Corona troffen de hele maatschappij en zo ook de speelbranche.
In het begin waren ook vele vragen rondom het buitenspelen van kinderen.
Kan dat? Mag dat? Alleen of mag het ook met vriendjes en vriendinnetjes?
En hoeveel dan? Gelukkig lijkt het erop dat we de ergste golf gehad hebben
en inmiddels weten we dat kinderen minder vatbaar zijn voor Corona en zij
geen grote rol spelen in de verspreiding ervan.

AUTEUR: EELCO KOPPERLAAR

In de rubriek BuitenSpelen
Kidspanel is het woord aan
de kinderen. Hoe ervaren
zij van hun speelruime?
Voldoet de speelplek aan
hun wensen? Speelruimteontwerper Eelco Koppelaar
observeert en interviewt
kinderen, waarna hij zijn
bevindingen vertaalt naar
concrete tips. In deze aflevering het brengt hij een
bezoek aan een waterspeelplaats in Apeldoorn. Wil je
dat Eelco voor het Kidspanel bij jou langs komt,
mail dan naar wijnand@
acquirepublishing.nl.
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M

aar toch is het een tijd geweest waarin

in de particuliere tuin, waren niet aan te slepen.

scholen, kinderdagverblijven, speel-

Andere kinderen verveelden zich soms. De vraag

tuinverenigingen hun handen vol hadden met

is of dit erg is? Er schuilt ook veel creativiteit in

vertaalslagen maken hoe zij volgens de richtlij-

verveling. Vanuit niet weten wat je moet gaan

nen weer kinderen konden ontvangen. Een tijd

doen, ga je zelf dingen bedenken, andere dingen

waarin wij vanuit BuitenSpelen niet iemand langs

bedenken. Kinderen in onze eigen omgeving heb-

gaan sturen om met kinderen in gesprek te gaan

ben ons laten zien hoe creatief ze zijn. Kinderen

over hun speelruimte. Daarom nu een iets andere

zijn heel creatief in het vinden van oplossingen.

KidsPanel dan u gewend bent van Eelco Koppe-

Als ze niet naar de buurkinderen mogen, dan

laar, een artikel over hoe kinderen deze Corona-

kletsen ze toch over de schutting? Op een ge-

tijd door zijn gekomen.

geven moment gaat er zelfs een bal van de ene

einde intro

naar de andere kant. Zelf bedacht en even het
hoogtepunt van de middag. Kinderen brengen

Inmiddels gaan de meeste kinderen weer (deels)

zelfs de 1,5 meter maatschappij tot uitdrukking in

naar school, maar hebben toch zo’n acht weken

hun rollenspel en tekenen streepjes op de grond

thuis gezeten. Ze gaan niet (dagelijks) meer naar

voor ‘de kassa’.

school en ook veel sport en hobby verenigingen
hebben even de deuren moeten sluiten. Nadat
het huiswerk gedaan is, hebben ze de rest van de
dag vrij te besteden. De hoeveelheid extra tijd is
zo groot dat je merkt dat kinderen soms ook niet
meer wisten wat ze konden doen.

Hele dagen thuis
Sommige werden begeleid, gestuurd of gecorrigeerd door ouders, die ook opeens hele dagen
thuis zaten. Trampolines, tafeltennistafels,
voetbaldoeltjes en ander buitenspeelgoed voor

BuitenSpelen

Buitenspeelgoed is in Coronatijd niet aan te slepen

kinderen kunnen
ijn

EELCO KOPPELAAR
Landschaps- en speelruimte
ontwerper

Ook de lessen verplaatsen zich naar buiten. Buitenles kan op diverse manieren
worden vormgegeven

In eigen tuin of in de buurt

nooit zouden hebben gedaan. Vaak leidt het een

Kinderen speelden vooral in hun eigen tuin en in

tot ander. Daarbij kregen kinderen ook input van-

de buurt. Het is mooi om te zien hoe een beetje

uit school; ‘challenges’ van de gym. Probeer over

extra tijd en ruimte (en verveling) tot een geheel

zo hoog mogelijk stapel wc-rollen te springen.

eigen invulling van tijd en mogelijkheden leidt.

Daar had iedereen de voorraadkast toch vol mee

Daarbij is het soms een variant van hun normale

liggen. En het werd massaal opgevolgd. Gedeeld

sport, maar soms ook echt iets dat ze anders

op facebookgroepen, appgroepen en andere so-

juni 20 - 2
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regeld op straat met skatebord, waveboards en
(stunt)stepjes. Maar nu verschenen in de straten
ook de zelf gemaakt schansen met hout uit de
schuur. Zelf bouwen en tegelijk ook leren. Bij grote platen moet je gebruik maken van meerdere
steunpunten, de schans moet niet wiebelen, met
een paar latjes maak je een trappetje. Er zijn toch
wel veel kinderen die niet eerder voor Corona zelf
hun eigen schans hadden gemaakt. En uiteraard
na een paar weken ook weer vakkundig gesloopt
zoals alleen kinderen dat kunnen.
Natuurlijk wordt er ook meer gegamed, maar
sommige van die spellen doen ze nu ook buiten.
Voor het naspelen van FIFA maken ze een eigen
doel om strafschoppen te oefenen, want past
niet in een panna-veldje. En andere spellen vormen een aanleiding om de buurt te gaan verkennen. Zo wordt “online spel” de trigger om offline
verder te gaan spelen met vriendjes uit de buurt.

Stoepkrijt een hit
Corona was ook een tijd waarin stoepkrijt een
‘hit’ was. Echte kunstwerken zijn er gemaakt, en
niet alleen door kinderen. Met een mooie boodschap voor een dierbare of juist voor iedereen.
Maar ook ‘huiswerk’ kan je maken met stoepkrijt.
Een buurmeisje van vier komt misschien wel
met het schattigste verhaal; In de klas waren ze
‘voor corona’ zich net aan het voorbereiden op
leren schrijven. Maar voegen van bestrating zijn
net lijntjespapier. Wie had daaraan gedacht? Nu
maakt ze ijverig grote lussen met haar stoepkrijt
op het terras.

Verveling kan soms juist creativi-

cial mediakanalen. Maar geen een kind weet zich

teit in de hand werken, zeker bij

nog te herinneren wanneer zij voor het laatste

kinderen

met Wc-rollen had gespeeld voor Corona.

Zelf gemaakt schansen
Kinderen van grofweg 6 tot 12 jaar spelen ge-

TIP VAN EELCO
Misschien is het goed wanneer we kinderen minder programmeren. Niet meer racen tussen school,
gitaarles, voetbal, judo en al die andere activiteiten waar we kinderen naartoe brengen. Corona
leert ons misschien wel dat het juist goed is om ze gewoon buiten de deur te zetten. Geef ze geen
opdracht, geef ze geen idee. Laat ze maar vervelen. Laat ze op ontdekkingstocht gaan. Zo zijn wij
zelf immers ook groot geworden.
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Het nieuwe normaal
‘Kaart laat zien: Amsterdamse trottoirs ongeschikt voor anderhalvemetersamenleving’ kopte NOS Nieuws half mei. Ja, u leest het goed. Dit is wetenschappelijk vastgesteld door onderzoekers van de TU Delft, met behulp van
een heus computerprogramma.

‘V

ertel ons wat’, zullen duizenden voetgangers, steppende kinderen, rolstoelrij-

ders, kinderwagenduwers en rollatorwandelaars
hebben gedacht. ‘De Amsterdamse straten (en
die van de meeste andere steden) zijn voor ons al
decennialang no go area’s. Onze stedelijke trottoirs zijn plekken waar alleen geparkeerde auto’s,
rondslingerende afvalbakken en acrobatische jongelui zich op hun gemak voelen. Voor lopen en
spelen zijn deze trottoirs duidelijk niet bedoeld.’
Tot dit voorjaar. Want Corona maakt alles anders.

tersamenleving opeens glashelder voor iedereen:

Opeens zijn wandelen en fietsen hét antwoord

rustige straten, brede trottoirs en fietspaden

op het mobiliteitsvraagstuk van de anderhalve-

dragen bij aan veilige en prettige mobiliteit.

metersamenleving. Hebben we onze trottoirs

Ruimte om een ommetje te maken, met de buren

hard nodig. En doen wetenschappers de onthul-

te kletsen en samen te spelen hebben we nodig

lende ontdekking dat die trottoirs ‘ongeschikt’

voor een gelukkig leven. Parken in de buurt en

zijn.

natuur in en rond de stad helpen ons om gezond
te blijven.

Dat ruimtegebrek geldt natuurlijk ook voor
steden buiten Nederland. En daar is het kwartje

Als bakermat van het woonerf kan Nederland in-

inmiddels wel gevallen. De binnenstad van Brus-

tussen natuurlijk niet achterblijven. Wij wachten

sel wordt één groot woonerf, waar automobilis-

in spanning op de aankondiging dat Amsterdam

ten voorrang moeten verlenen aan voetgangers

één groot woonerf wordt. Met – vooruit dan

en fietsers. Rome, Parijs en Milaan leggen nieuwe

maar - voor de snelheidsduivels hier en daar een

fietspaden aan en reserveren straten geheel voor

30 km-straat met brede trottoirs. En als we toch

wandelaars en fietsers. Nederland blaast ook

bezig zijn, doe dan meteen alle steden en dorpen

TEKST: MARIAN SCHOUTEN

voorzichtig een partijtje mee: Bunnik sluit straten

in Nederland maar. En dát nieuwe normaal mag

ILLUSTRATIE: DIRK VERMEULEN,

rond scholen af voor auto’s.

wat ons betreft dan nog heel lang duren.

SPEELRUIMTE

Wat kinderen, ouderen en mensen met een beperking al jaren weten, is in onze anderhalveme-
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Eerste digitale Speelforum:
Spelen in Coronatijd
Ruimte voor de Jeugd organiseerde donderdag 4 juni Speelforum VIII * Spelen in Coronatijd. Een
primeur, want het was de eerste keer dat het Speelform online plaatsvond. De webinar tool was beschikbaar gesteld door Acquire, uitgever van onder andere het vakblad BuitenSpelen.

C

entrale vraag tijdens het Speelforum was de vraag hoe ou-

uitkomsten en uitdagingen programmeren op de Verbindingsdag

ders, leerkrachten en andere professionals kinderen in deze

‘Samen spelen en bewegen’ op 30 juni a.s.

onvoorspelbare tijd de ruimte kunnen geven voor hun spel.

Uitgebreid verslag
Plenair deel

Ruimte voor de Jeugd publiceert binnenkort een uitgebreid

Het programma begon met een plenair deel. Na opening door

verslag van het digitale Speelforum: Spelen in Coronatijd. Dit

Froukje Hajer, voorzitter van Ruimte voor de Jeugd en adviseur

verslag vind je straks ook op het platform BuitenSpelen.

jeugdbeleid en kinderrechten rond kind, spel en ruimte, volgde
een serie van drie presentaties, door dr. Pim J. van der Pol, orthopedagoog; Wilna van den Heuvel, speldeskundige, kunstenaar,

(advertentie)

docent en supervisor aan de post-bachelor opleiding Spelagogiek
en Social Work, en dr. Louise Berkhout, orthopedagoog, docent
Hogeschool Leiden.

Break out sessies
Na het plenaire deel, waarin Pim Van er Pol, begeleid door een
filmpje enkele proefballonen ‘losliet’, volgden break out sessies.
Verdeeld over vier ‘kamers’ vonden break outs plaats, waarin
gereflecteerd werd op de inleidende lezingen, onder leiding van
kamervoorzitters. Per kamer was ook een chat-manager aanwezig die vragen en opmerkingen inbracht die via chats werden
inbracht.

Uw partner voor:
Inspecties conform het WAS
HIC-waarde metingen
Advies & Begeleiding
Onderhoud & Reparatie
Sneldienst voor spoedreparaties

Trots
Terugkijkend op de eerste digitale Speeforum, zegt Froukje Hajer:
“We mogen trots zijn dat dit gelukt is, en tegelijk zijn er natuurlijk dingen die we moeten verbeteren. We gaan kijken hoe we in
de toekomst digitale Speelfora kunnen voortzetten, naast de ontmoetingen in levende lijve.” Froukje vervolgt: “Vooral interessant
is natuurlijk ook hoe we de uitkomsten van het forum, en de
oproep met de proefballonnen van Pim, verder kunnen brengen.
We trokken bij de laatste ronde al een aantal conclusies en er
waren veel suggesties, ook in de chats. We gaan met de Speelforumgroep op 19 juni verder met de uitkomsten en de acties
die we verder kunnen ondernemen. Sowieso gaan we een aantal

Productie van onderdelen
Uit voorraad leveren van:
onderdelen speeltoestellen
halffabrikaten
rubbertegels
Montage & Installatie
Aanleg van ondergronden

UW PARTNER IN
VEILIG
BUITENSPELEN

WWW.JANNIC.EU
Voor meer informatie:
Arnold Slob, 06 13 10 84 28
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Spelen is meer dan
kinderspel
Bureau Speelplan bundelt dertig jaar ervaring met buitenspelen in het boek
Spelen is meer dan kinderspel. Bomvol informatie geeft de uitgave op een
inspirerende en uiterst toegankelijke manier inzicht in actuele thema’s in buitenspelen en hoe daarmee om te gaan in de praktijk.

B

uitenspelen ontwikkelt zich razendsnel.

participatie, moet er naast spel ook sport komen

Nieuwe thema’s dienen zich aan, die veel

en wat is er nodig om de speelruimte inclusief te

vragen oproepen. Hoe gaan we om met inclusief

maken?

spelen en klimaatadaptatie, hoe maak je van

Speelplan heeft veel ervaring en heel veel kennis

kinderparticipatie een succes, en wat betekent de

hoe je met dit soort vragen omgaat. Het boek

Omgevingswet voor buitenspelen?

maakt dat duidelijk en gidst lezers naar oplossingen en antwoorden. En informeert ook hoe je

Bureau Speelplan houdt zich al vele jaren bezig

met succes vervolgstappen zet. Met gebruikma-

met buitenspelen en dat op diverse niveaus.

king van de expertise van het multidisciplinaire

Het bureau onderzoekt, ontwerpt en inspec-

ontwerpteam van Speelplan, bestaande uit

teert speelruimtes. Kennisdeling is vanouds een

participatiemedewerkers, ontwerpers en techni-

belangrijk onderdeel van de activiteiten van het

sche werkvoorbereiders, wordt de lezer kundig

bureau, en informeert doelgroepen via cursussen

en op een heel toegankelijke manier uitgelegd

en kennisdagen over actuele ontwikkelingen in

hoe je tot een geslaagde realisering komt. En dat

het vakgebied.

inclusief de nazorg. Want als de speeltuin klaar
is, moet regelmatig gecontroleerd worden of

Met de verschijning van het boek ‘Spelen is meer

toestellen en ondergronden nog veilig zijn. Er zijn

dan kinderspel’ benadrukt Speelplan het belang

verschillende inspecties. Welke het beste bij jouw

van kennisdeling. Tegelijkertijd markeert de

project past, vind je terug in het boek.

verschijning een bijzonder moment in de historie

De toon is ook over dit onderwerp lichtvoetig,

van Speelplan. Mohamed Rahman, oprichter en

enthousiasmerend en toegankelijk. Het boek

directeur van Speelplan, geeft het stokje over

staat met beide benen in de praktijk. Dat is ook

Bent u geïnteresseerd in het

aan zijn zoon Walid Rahman. Voor Mohamed hét

kenmerkend voor de werkwijze van het bedrijf.

boek Spelen is meer dan kinder-

moment om zijn uitgebreide kennis en langjarige

Daarover zei Mohamed Rahman tijdens de pre-

spel. Stuur een mail naar

ervaring op te slaan in een boekwerk.

sentatie van het boek: “Bij Speelplan zijn we trots

info@speelplan.nl of

op de dingen die wij dagelijks mogen doen in

bel 036 – 523 6127

Het is een boek geworden dat je als een gids

misschien we de leukste branche die er bestaat.

meeneemt op de mooie, maar soms best com-

Het doel van dit boek is om dat vooral te laten

plexe reis van het spelen. Een boek ook dat je

zien, de trots, het plezier, en het enthousiasme

antwoord geeft op actuele vragen. Want waar

voor ons vak, en wij hopen oprecht dat, na het

begin je als je binnen je eigen gemeente aan de

lezen van dit boek, dit gevoel zal blijven hangen,

slag wilt met projecten in buitenspelen? Hoe

en dat het een extra boost zal geven om het

richt je het vooronderzoek in? Hoe schrijf je een

vakgebied van buitenspelen op een nog hoger

speelruimteplan? Wat komt er kijken bij het

plan te brengen.”

i

ontwerpen? Wat willen bewoners en hoe regel je
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Het WAS
herschreven
Er wordt nog niet veel ruchtbaarheid aan gegeven, maar het ministerie
van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) is druk bezig mry een herschrijving van het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS). Daar waar
bij vorige edities in de markt al in een vroeg stadium betrokken werd om
input voor de aanpassingen te leveren is er nu voor gekozen dit in een later
stadium te doen.  

V

WS heeft hiervoor gekozen om de voort-

verbetering wordt verwacht in de omschrijving

gang erin te houden. Er zijn namelijk veel

van de definitie van leverancier en fabrikant. Als

deskundigen die allen hun zegje willen doen over

een Nederlandse importeur een toestel uit het

de wijzigingen in het WAS. Om de snelheid erin

buitenland haalt en nog enkele kleine wijzigingen

te houden is ervoor gekozen om belangheb-

doorvoert kan deze namelijk ook als fabrikant

benden, in een latere fase, als het voorstel goed

worden beschouwd. Hier is het nodig dat dit

is uitgewerkt,  er bij te betrekken.  

strakker omschreven wordt.   
VWS wil ook in het WAS nadrukkelijker de moge-

De speelmarkt
kijkt reikhalzend
uit naar het
nieuwe WAS

Periodiek verzamelen informatie

lijkheid van herkeuring bij veranderende wet- of

Periodiek wordt informatie verzameld over het

regelgeving opnemen, zodat een beter sys-

WAS. Het ministerie kan dan het besluit nemen

teem ontstaat dat speeltoestellen bij essentiële

het WAS aan te passen, zoals ook nu het geval is.

wijzigingen van bijvoorbeeld normen opnieuw

Doorgaans gebeurt dit als er relevante en ingrij-

getoetst moeten worden. Hiermee wordt onder

pende aanpassingen nodig zijn. Het is nog niet

andere gedoeld op de plicht tot herkeuring als

bekend wat die aanpassingen nu zullen zijn. Wat

nieuwe versies van EN1176 of EN1069 (water-

aangepast wordt zijn in ieder geval de certifica-

glijbanen) gepubliceerd worden. Op dit punt is

ten van goedkeuring, de controle op de  Aange-

nu onvoldoende vastgelegd of toestellen ook

wezen Keurende Instanties (AKI’s), de uitbreiding

opnieuw gekeurd moeten worden als normen

van de reikwijdte, en de keuringsdossiers.

aangepast worden die niet in het WAS staan
vermeld.

Certificaten van goedkeuring

Naast AKI’s is er een aantal instanties die

VWS ontwerpt een model voor een nieuw

gelijkgestelde certificaten levert. Op ba-

certificaat. In het huidige WAS is onvoldoende

sis van Europese regelgeving kan het ge-

omschreven waar certificaten van goedkeu-

lijkgestelde certificaat niet worden afge-

ring aan moeten voldoen. Zo is niet duidelijk

schaft. Wel zal duidelijker worden aangegeven

of de verplichting geldt aan te geven of het een

dat van elk afgegeven gelijkgesteld certificaat

serie- of eenmalig gecertificeerd speeltoestel

moet worden vastgesteld of het voldoet aan de

betreft. Een tweede probleem is dat soms bij

eisen van het WAS. Daar waar dat niet zo is zal

enkelstukstoestellen wordt vermeld waar het

aanvullend gekeurd moeten worden door een

toestel is geplaatst. Bij verplaatsing van dat toe-

AKI.

stel zou het certificaat dan vervallen. Een derde
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Aangewezen Keurende Instanties  

touwparcoursen, grottenstelsels en andere objec-

Het functioneren van AKI’s wordt gecontroleerd

ten waar doorgaans begeleiding en het dragen

door de Nederlandse Voedsel- en Warenautori-

van een helm en veiligheidsharnas nodig is.  

teit (NVWA), onder andere middels een jaarlijkse
audit. De NVWA adviseert VWS. Het ministerie

Keuringsdossiers

wil meer grip op AKI’s hebben en denkt er aan

Bij indiening van een speeltoestel ter certificatie

maatregelen in het WAS op te nemen, zoals

moet de opdrachtgever ook een technisch con-

waarschuwingen en (tijdelijke) schorsingen

structiedossier aanleveren. In dat dossier zitten

van AKI’s. Nu kan alleen een aanwijzing worden

onder andere technische tekeningen, informatie

ingetrokken en men is op zoek naar een tussen-

over de materialen en een gebruiksinstructie. De

vorm.

dossiers zijn in het bezit van de AKI, maar het

Om een goede kwaliteitsvergelijking tussen

is wenselijk dat ook de klant deze bewaart. Het

de verschillende AKI’s te maken kan een zo-

systeem van certificaat, technisch dossier en

genaamde round robin-test, ook wel ringtest

keuringsrapporten zal eenduidiger worden be-

genoemd, worden uitgevoerd. Dit is een test

schreven, zodat duidelijk is welke documenten bij

waarbij alle AKI’s hetzelfde speeltoestel moe-

elkaar horen en waar deze beschikbaar zijn. Ook

ten beoordelen waarna een goede vergelijking

zal het WAS beschrijven dat bij het beëindigen

gemaakt kan worden. Binnen de huidige WAS-

van activiteiten van een AKI de rechten op de

eisen is dit echter niet mogelijk omdat er een

complete dossiers overgaan naar de rechtsopvol-

shopverbod bestaat. Dit verbiedt een toestel bij

ger, zodat dossiers toegankelijk blijven.

meerdere partijen aan te bieden. Het ministerie
overweegt daarom binnen de nieuwe wetgeving

Traject

dit shopverbod tijdelijk te kunnen opheffen. Wie

Het is de verwachting dat de eerste ruwe ver-

te zijner tijd de ringtesten zal gaan opzetten is

sie van de aangepaste WAS voor de zomer van

nog niet bekend.

2020 aan externe deskundigen, zoals AKI’s, leden
van de branchevereniging Spelen en Bewegen

Uitbreiding reikwijdte

en Stichting Veilig Spelen zal worden voorge-

De ‘reikwijdte op het besluit’ geeft nadere uitleg

legd. Dit zal gebeuren in het Regulier Overleg

aan welke toestellen en speelobjecten onder

Warenwet (ROW). Wanneer regelgeving op basis

het WAS vallen en dus certificatieplichtig zijn.

van de Warenwet wordt opgesteld, overlegt VWS

De markt bestaat namelijk al lang niet meer uit

met de betrokken ondernemers- en consumen-

alleen maar glijbanen, schommels en wipkippen.

tenorganisaties. Dit gebeurt in het ROW. Tijdens

Met name in de afgelopen jaren heeft een sterke

dit overleg vindt een uitwisseling van opvat-

groei aan nieuwe speelobjecten plaatsgevonden.

tingen plaats en wordt informatie uitgewisseld.

Zo vallen nu al de trampolineparken onder het

Het overleg wordt geleid door een vaste onaf-

WAS en binnenkort zullen ook de eerste klim-

hankelijke voorzitter. Ook Europese regelgeving

structuren gecertificeerd zijn. Het ministerie zal

die raakvlak heeft met de Warenwet, wordt in

mogelijk nog veel meer zaken onder het besluit

het ROW besproken en geïmplementeerd via de

laten vallen die nu ook gebruikt worden voor

Warenwet.

JEROEN BOS
KEURMERKINSTITUUT

VWS wil ook
in het WAS
nadrukkelijker
de mogelijkheid
van herkeuring
bij veranderende wet- of
regelgeving
opnemen

i

www.keurmerk.nl

recreatieve doeleinden. Dan valt te denken aan
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Als veilig spelen
uw zorg is...
Inspectie
Onderhoud
Reparatie
Advies

Postbus 576 - 4600 AN Bergen op Zoom - info@abos.nl - www.abos.nl - T 0164 - 63 01 22 - F 0164 - 63 05 36

Pleinplakkers de educatieve pleinversiering.
Kleurrijke en slijtvaste stickers voor op het schoolplein. De duurzame stickers zijn milieuvriendelijk en bestendig tegen weersinvloeden.
Er zijn talloze leuke en leerzame spellen, vormen en tekens leverbaar. Uiteraard kunnen wij de Pleinplakkers ook voor je plaatsen.
Dit doen we met behulp van een gasbrander, waardoor het
materiaal zich permanent hecht aan tegels, beton of asfalt.
Meer informatie? Kijk op www.pleinplakkers.nl

www.pleinplakkers.nl

BRANCHEVERENIGING

Speelplaatsen zijn een
gezonde, maatschappelijke
investering; zeker nu!
M

MICHIEL VAN CAMPEN

et veel genoegen schrijf ik deze eerste co-

weegtuinen! Daarmee creëer je een meer duur-

Michiel van Campen is met

lumn als voorzitter van de Branchevereni-

zame samenleving, die jong en oud tegemoet

ingang van mei 2020 voorzitter

komt in hun beweegbehoeftes.

van de branchevereniging Spe-

ging Spelen en Bewegen. De branchevereniging
vertegenwoordigt bedrijven die de buitenruimte

len & Bewegen. Michiel is een

inrichten voor spelen en bewegen. Daarmee

Eind 2018 heeft onze Tweede Kamer het Pre-

ervaren belangenbehartiger

levert deze branche een belangrijke bijdrage aan

ventieakkoord goedgekeurd, dat een gezonder

met veel affiniteit voor spelen

het gezond maken en houden van onze samen-

Nederland in 2040 nastreeft. Daarin staat onder

en bewegen.

leving. Als kinderen vanaf jonge leeftijd veel

meer, dat Nederland een land is met een actieve

bewegen, voorkomt dit veel gezondheidsproble-

cultuur, maar dat er nog veel te winnen valt om

men in de toekomst. Kortom, het is een branche

mensen meer in beweging te krijgen. De inzet op

die actief bijdraagt aan de oplossing voor een

attractieve speelplaatsen en het creëren van een

maatschappelijk vraagstuk: hoe mooi is dat?!

passend sport- en beweegaanbod voor volwassenen en kinderen met overgewicht zijn twee van

Het is een bijzondere tijd: het Covid-19 virus be-

de voorstellen die worden genoemd.

heerst ons leven. Overal ter wereld zitten gezinnen in zelf-isolatie, opgesloten in hun woningen.

Eén van de andere concrete acties uit het ak-

Dit is een beproeving; zeker voor kinderen die

koord is de realisatie van gezonde buurten, zodat

niet naar buiten kunnen. Wie heeft niet de

iedereen de kans krijgt een gezond leven te

beelden gezien van Spaanse kinderen die na zes

leiden. Hiervoor moeten gemeenten afspraken

weken weer naar buiten mochten om te spelen?

maken met lokale/regionale partijen. Gezondheid

De vrolijkheid en speelvreugde spatten er vanaf!

is een expliciet belang dat meegenomen dient
te worden bij het maken van omgevingsvisies en

In Nederland mochten en mogen kinderen dank-

omgevingsplannen, zo staat in het Preventieak-

zij de intelligente lock-down nog wel naar buiten.

koord.

En door de tijdelijke sluiting van vele sportverenigingen en van de lagere scholen, waren en zijn

De leden van Spelen & Bewegen staan klaar om

kinderen nog meer aangewezen op de openbare

met gemeenten in gesprek te gaan en hieraan

ruimte om te bewegen. En juist in deze periode

bij te dragen. Investeringen in speelplaatsen zijn

merk je hoe belangrijk buiten bewegen is, voor

een gezonde maatschappelijke investering. Juist

de gezondheid van jong en oud.

nu, en met het oog op de toekomst.

Met het oog hierop hebben we als branchevereniging eind april alle Nederlandse gemeenten
aangeschreven met een oproep projecten in
de openbare ruimte ten aanzien van spelen en
bewegen door te laten gaan en waar mogelijk
naar voren te halen. Blijf investeren in speel- en
sportfaciliteiten in buurt en wijk, zoals trimtrails,
fitnesspleinen, calisthenics, speeltuinen en be-
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AMSTERDAM EN LANSINGERLAND KIEZEN VOOR
INTEGRALE AANPAK KSP

Onderhoud van o
toestellen in één h
Gemeente Amsterdam heeft het onderhoud van speeltoestellen en ondergronden ondergebracht bij KSP en HVR Speeltotaal. De twee werken nauw
met elkaar samen. In totaal gaat het om ruim 7000 speeltoestellen verdeeld
over 1497 locaties. KSP neemt 3600 toestellen voor haar rekening en de
helft van de locaties. Met deze integrale aanpak houdt de gemeente speeltoestellen actueel en kan incidenteel en gepland onderhoud op een efficiënte wijze worden uitgevoerd. De KSP aanpak slaat aan, andere gemeenten
zijn zeer belangstellend en willen ook op deze manier ontzorgd worden. Na
Amsterdam gaat Lansingerland verder met KSP. Ook deze gemeente brengt
onderhoud van speeltoestellen en ondergronden in één hand onder bij het
in Lelystad gevestigde KSP. Binnen de samenwerking van KSP en HVR brengen beiden hun jarenlange expertise in: voor toestellen HVR en voor de ondergronden KSP.
AUTEUR: WIJNAND BEEMSTER

CO2-footprint

producten direct af fabriek naar de depotlocatie

Tegelijk met het onderbrengen van inspectie en

van KSP in Amsterdam. In inkoopcontracten is

onderhoud bij één externe partij heeft Amster-

voorts vastgelegd dat leveranciers verplicht zijn

dam ook een stap gezet in het kader van de

om met volle vrachten leveringen te doen.

ambities om in 2050 klimaatneutraal te zijn. In

i

www.ksp-kunstgras.nl
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de aanbesteding van het inspectie- en onder-

ABSweb

houdsproject zijn nadrukkelijke eisen naar voren

KSP werkt in Amsterdam met het Aantoonbaar

gebracht om CO2-emissie te reduceren. Voor KSP,

Beheer Systeem (ABSweb), ontwikkeld door

sinds enige tijd lid van de Stichting Nederland

Speelplan en DCTT, een webbased beheersys-

CO2 Neutraal, betekende dit onder andere dat

teem voor speelplekken en -toestellen. Met

bedrijfsprocessen aantoonbaar bij moeten dra-

behulp van een ABSapp worden inspectie- en

gen aan CO2-emissie. Deze eis heeft onder ande-

onderhoudsresultaten eenvoudig gekoppeld aan

re geleid tot de aanschaf van elektrisch materieel.

een database. Wijzigingen kunnen direct worden

Met het oog op verlaging van de CO2 footprint

doorgevoerd, waardoor de informatie up-to-

heeft KSP er voor gekozen om uitsluitend gebruik

date blijft. KSP combineert deze app met de in

te maken van producten uit Nederland. Om het

eigen beheer ontwikkelde app voor onderhoud

aantal transportkilometers te reduceren gaan

en beheer van ondergronden. In de ABSapp

BuitenSpelen

ondergronden en
and
KSP DIRECTEUR JOOST
Die informatie gaat in de app en wordt gecom-

SWEEP: ‘Amsterdam heeft

municeerd met de gemeente. Als de gemeente

ons aan het denken gezet.

het groene licht geeft, gaan we direct aan de slag.

Bijvoorbeeld over emis-

Waar voorheen onderhoud wekenlang op de plank

sieloos werken. We hebben

bleef liggen, zien burgers nu dat direct wordt inge-

flink geïnvesteerd in elek-

grepen. De tevredenheid van burgers over hun stad

trisch materieel.’

en het bestuur schiet daardoor omhoog.” Jasper
Lankhaar, die in Amsterdam de KSP activiteiten
coördineert, voegt toe: “We zijn nu vanaf 1 januari
dit jaar in Amsterdam aan de slag. In deze korte
periode zijn we echt het aanspreekpunt geworden
Jasper Lankhaar, coördineert in Amsterdam de KSP

voor de bewoners. Als er iets mis is met een speel-

activiteiten: “Door gebruik van een app kunnen we heel

toestel of ondergrond krijgen we dat van burgers te

snel schakelen.”

horen. Ze kunnen dat overigens ook via de website

registreert KSP alle onderhoudswerkzaamheden

van de stad te kennen geven, en dan komt het via

en inspecties. De gemeente heeft zo permanent

ABSweb bij ons binnen. Is de gemeente van mening

zicht op de actuele stand van de speeltoestel-

dat de melding urgent is, zijn we binnen twee uur

len en locaties in de stad. Ook worden in de app

ter plaatse voor herstel. Omdat we in de stad een

eventuele aandachtspunten, verbetervoorstellen

eigen depotlocatie hebben, kunnen we supersnel

en adviezen opgenomen. Die informatie vormt

schakelen. Dat waarderen burgers enorm. Wat bur-

de input voor het periodiek overleg van KSP met

gers ook waarderen is dat ons materieel elektrisch

de gemeente. De informatie wordt ook in foto’s

aangedreven is, wat veel minder geluidsoverlast

vastgelegd. Op basis hiervan worden onder an-

met zich meebrengt. Ook heb je geen uitlaatgas-

dere onderhoudsfrequenties van specifieke toe-

sen, ook dat vinden burger heel prettig.” Joost

stellen, ondergronden en locaties afgesproken.

Sweep knikt instemmend: “Maar wat voor ons
ook heel erg meetelt is de tevredenheid van de

Dagelijkse aanwezigheid

opdrachtgever. Want die wordt door onze integrale

ABSweb geeft een enorme versnelling aan de

aanpak volledig ontzorgd. Het gehele traject van

voortgang van werkzaamheden, en zorgt voor

inspecties en onderhoud van speeltoestellen en

bijzonder tevreden burgers. KSP directeur Joost

ondergronden is nu bij één externe partij onder-

Sweep legt uit: “Amsterdam heeft ons aan het

gebracht. Terwijl ze toch een vinger aan de pols

denken gezet. Door onze aanwezigheid op locaties

hebben en het gehele traject digitaal kunnen vol-

zijn wij een direct aanspreekpunt voor bewoners.

gen en snel besluiten kunnen nemen over herstel

Ze meldden ons wat ze wel of niet goed vinden,

en onderhoud, wat bewoners van de stad enorm

en wijzen ons op punten die onderhoud vereisen.

waarderen.”

juni 20 - 2

Joost Sweep:
‘Waar voorheen
onderhoud
wekenlang op
de plank bleef
liggen, zien
burgers nu dat
direct wordt
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BRUISEND HART IN DE WIJK

Herinrichting spe
in Wolvega
Vernieuwde inrichting schoolplein van de
Dorpsschool. Met o.a. spannende ontdek- en
klimroute van BOERplay

Met een natuurlijke look, veel uitdagende nieuwe speeltoestellen, een spannende klimroute, ontdekpaadjes én een voetbalveld met een tribune, opgebouwd uit gerecyclede tegels, is het schoolplein van De Dorpsschool in
Wolvega opnieuw ingericht. Het schoolplein is ook toegankelijk gemaakt
voor de buurt. En er is gestreefd naar optimaal hergebruik.
AUTEUR: WIJNAND BEEMSTER

D

e Dorpsschool, dertig jaar geleden

mensen aan. Het plein is nu een echte trekpleis-

gebouwd, met acht lokalen en circa 110

ter geworden met een duidelijke buurtfunctie.

leerlingen, ligt middenin een arbeiderswijk. Het

Het bruisend hart van de wijk! Dat is geheel in lijn

schoolplein, met een omvang van ca. 200 vier-

met de uitgangspunten van de Stichting Vreed-

kante meter was verouderd, door dichte struiken

zaam. De Dorpsschool is een Vreedzame school.”

omzoomd en daardoor afgekeerd van de wijk.
Johannes de Jong, directeur van De Dorpsschool:

Meer mogelijkheden

“Het schoolplein stond met de rug naar de buurt.

De Jong is uitermate tevreden met het vernieuw-

De vernieuwing van het schoolplein hebben

de schoolplein. “Niet alleen de buurt is enthou-

we gebruikt om de verbinding met de wijk te

siast, maar ook de kinderen en leerkrachten. De

herstellen. Er zijn extra doorgangen gemaakt

kinderen hebben heel veel plezier, en dat is het

en de groene muur om het plein is ingeperkt.

belangrijkste. En de pedagogische mogelijkheden

Het schoolplein is na schooltijd opengesteld

van het plein zijn enorm toegenomen. Bewegend

voor buurtbewoners. Mensen uit de wijk zitten

leren, buiten leren – het kan allemaal.”

hier aan de picknicktafel. Ook hebben we een
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moestuin ingericht waar de buurt bij betrokken

Op ontdekkingstocht

is. Uitnodigende bankjes op het plein trekken ook

“Voor de inrichting van het schoolplein is ge-

BuitenSpelen

elplein dorpsschool

Voetbalveld met natuurlijke goaltjes en tribune

kozen voor veel natuurlijke materialen, behoud

veel groen. De valondergrond bij de toestellen

en hergebruik van onderdelen van het plein en

is van schors. Er zijn spannende ontdekpaadjes

toevoeging van diverse spannende klimklau-

aangelegd met stapstammen. Die inmiddels ook

tertoestellen. Deze vormen één geheel met de

zijn ontdekt door de gymleraren van Buurtsport-

PROJECTGEGEVENS

ondergrond. Het hele plein is benut, ook de aan-

werk die gymles geven op de school. “Ze zijn

Locatie: Dorpsschool Wolvega

planting en paden zijn heel natuurlijk ingericht

onderdeel van een parcours op het schoolplein

Ontwerp & Uitvoering:

naar een ontwerp dat samen met de werkgroep

dat voor het sporten is uitgezet.”

BOERplay & Greenfixx

van de school is gemaakt”, licht Nathalie Broeders

van hergebruikte tegels

Periode: maart-mei 2020

van speeltuininrichter BOERplay toe. Er is gekozen
voor toestellen en elementen van FSC® gecerti-

CIRCULAIR RUIMTEGEBRUIK

ficeerd Robinia hout. Waaronder een spannende

Het vernieuwde schoolplein valt op door een

ontdekroute uit het speelaanbod van Adventure

natuurlijke inrichting, conform de uitgangs-

FINANCIERING

Play Explore. “Uitgangspunt is dat kinderen zelf

punten van risicovol spelen, en door slim,

De herinrichting van het plein

op ontdekking uitgaan en dat zelfredzaamheid

circulair gebruik van de buitenruimte. Zo zijn

is gefinancierd door acties van

wordt gestimuleerd.”

ontdekpaadjes aangelegd aan de randen van

leerlingen, de oudervereniging,

het plein, met hergebruikt hout. En voor de

het Iepen Mienskipsfûns van de

Natuurlijk én uitdagend

tribune bij het voetbalveld zijn de tegels ge-

provincie Fryslan, De Rabobank,

Vooral de nieuwe klimroute van Adventure Play

bruikt die elders op het plein zijn verwijderd.

stichting Bercoop fonds, De

Explore is in trek bij de kinderen. Evenals de span-

Gezonde school en het school-

nende glijstangen van deze route, en de dui-

De laatste puntjes zijn in maart en april op de i

kelrekken verderop. Ook is er een klimachthoek

gezet, uiteraard conform de richtlijnen en met

geplaatst en een wiebelbrug (over het ‘water’).

gepaste afstand. Zodat hier weer heerlijk kan

Voetballen kan op het nieuwe voetbalveld met

worden gespeeld. Een aantal kinderen mocht

een tribune van hergebruikte stoeptegels, afkom-

het plein toen het helemaal klaar was alvast

stig van het oude schoolplein. Ook andere on-

uitproberen. Zij zijn ook helemaal enthousiast.

derdelen van het plein zijn behouden gebleven.

Wat zal de hele school en buurt opkijken als

Gepensioneerde buurtbewoners hebben oude

iedereen weer van het schoolplein gebruik

gelijkheden van herinrichting

speelobjecten opgeknapt en deze zijn elders

mag maken. Wij wensen alle kinderen veel

van een schoolplein? Kijk op

weer opgebouwd. De inrichting is natuurlijk met

speelplezier!

boerplay.com
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VISIE EN AANPAK SKILLS GARDEN

‘Groene Route’ in
Nijmegen

De ‘Groene
Route’ is een
route door de
wijk met verschillende knooppunten. Een route
voor jong en oud
met mogelijkheden om te
spelen, te
bewegen, te
sporten en
ontmoeten

In Nijmegen wordt ten noorden van
de Waal het nieuwe stadsdeel de
Waalsprong aangelegd, bestaande
uit meerdere deelgebieden: Hof van
Holland, Koudenhoek en Woenderskamp dijkzone. De komende
jaren worden in dit stadsdeel circa
2.900 woningen, 12.000 m2 winkelcentrum, 5.000 m2 werklocaties en
23.000 m2 maatschappelijke voorzieningen gebouwd.

E

en bijzonder element in dit gebied is de
‘Groene Route’ ook wel het ‘Groene Lint’

genoemd, een ’Urban Fit Track’ van bijna drie
kilometer lengte die bestaande en nieuwe elementen in de wijk met elkaar verbindt.

Groene, herkenbare uitstraling

aanpak en visie van Skills Garden: een op maat

Het ‘Groene Lint’ zal een groene, herkenbare

gemaakte omgeving die in het teken staat van

uitstraling krijgen en gaat fungeren als een plek

stimuleren, uitdagen en plezier hebben in veel-

waar beweging, spel en ontmoeten worden ge-

zijdig bewegen en die onderdeel is van wonen,

stimuleerd. Het ‘Groene Lint’ faciliteert ontspan-

werken en vrije tijd. Een omgeving voor jong en

ning, recreatie, sport en spel dicht bij huis. Het

oud waar gedurende de hele week de klok rond

biedt tevens een mooie en rustige doorgang door

activiteit is. De ontworpen route en beweegloca-

het gebied, en naar bijvoorbeeld De Waal. De

ties zijn toegankelijk voor aangepaste bewegers,

aard en de omvang van het project zijn uniek in

zoals voor de rolstoel, de rollator of de scootmo-

Nederland. Het ‘Groene Lint’ is een pilotproject

biel. Naast de aandacht voor mensen met fysieke

van de provincie.

beperkingen is er ook aandacht voor mensen met
visuele beperkingen.

Visie en aanpak Skills Garden
Een groene route waar gezondheid, bewegen
en ontmoeten centraal staan, past perfect bij de
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AUTEURS: TOMMY VAN DEN
DUNGEN, KRAGTEN/SKILLS
GARDEN, EN EUGÈNE LEIJEN-

De Waalsprong

AAR, GEMEENTE NIJMEGEN,
MARTIJN POSTUMA ASM

ontworpen die uitdagend en toegankelijk is voor
verschillende doelgroepen.
Verschillende sferen en (beweeg)uitdagingen
Kenmerkend voor de route zijn de verschillende
sferen en (beweeg)uitdagingen. Op verschillende
plekken is er de mogelijkheid om van route, sfeer
en uitdaging te veranderen en gebruik te maken
van diverse typen bewegingen op wisselende
ondergronden. Wisselende tijdsinspanning,
behoefte en/of uitdaging kunnen binnen de
‘Groene Route’ onderdeel van je eigen ommetje,
individueel, met het gezin of in groepsverband,
worden ontdekt en gebruikt.

Vertaling Schijf van 10 in de ‘Groene
Route’
Veelzijdig bewegen is belangrijk voor de fitheid,
vitaliteit en gezondheid en is de basis voor een
leven lang plezier in bewegen. Vanuit Het Athletic
Skills Model (ASM) is hiervoor de Schijf van 10
ontwikkeld, bestaande uit tien basis-grondvormen van bewegen.
Deze grondvormen zorgen voor een optimale
motorische ontwikkeling voor iedereen, van
jong en oud. De Schijf van 10 geeft inzicht in ons
beweeggedrag en biedt een structuur voor het

Het doel van de
Groene Route
is een gezond
en actief leven
bij de inwoners,
jong en oud, te
bevorderen en
ontmoeting te
stimuleren

Impressie

maken van beweegprogramma’s. De Schijf van 10
vormt de basis voor het ontwerp van de ‘Groene

Integraal onderdeel

Route’.

De route wordt een integraal onderdeel van de
openbare ruimte en concentreert zich niet op een

‘Groene Route’

afgesloten terrein. Bekende aspecten als trappen,

In de eerste fase heeft het Skills Garden-team

hellingen, taluds en meubilair worden ook voor

samen met de gemeente de route vastgesteld.

ander gebruik ingezet dan het standaard verplaat-

De twee verbindende grondvormen in de route

sen en verblijven.

zijn lopen/gaan en balanceren/vallen. Door

In de vervolgfase van deze pilot worden de route en

verschillende type ondergronden en elementen

de verschillende plekken gedetailleerder ingevuld

te integreren in de infrastructuur is een route

en vormgegeven volgens de Skills Garden methode.
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Weverstraat 26
4061 AP Ophemert
T 0344 - 652628
info@airtrampoline.nl

De ABSapp
ABSweb bespaart geld, ergernis en tijd bij inspecties en onderhoudsrondes
van speelruimte. Door middel van de ABSapp worden inspectie- en
onderhoudsresultaten eenvoudig gekoppeld aan een database of uw
integraal beheersysteem. Ga voor meer informatie naar www.dctt.com
Aantoonbaar Beheer Systeem

●

Webbased

●

Inspectie app

● www.dctt.com
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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.

COLUMN

Ruimte geven aan de
buitenspeelgeneratie
DAVE ENSBERG-KLEIJKERS

A

DIRECTEUR-BESTUURDER

ls deze coronacrisis iets duidelijk maakt, is

Aan dat laatste kunnen gemeenten en an-

dat het welzijn en de gezondheid van onze

dere overheden iets veranderen. Meer fysieke

dierbaren en onszelf belangrijker is dan onze

speelruimte creëren, ook in een dicht gebouwde

welvaart. En in het bijzonder geldt dat voor onze

stedelijke omgeving, is een kwestie van priori-

kinderen. Ik ben ervan overtuigd dat ieder mens

teiten stellen en keuzes maken. Kiezen we voor

deze aarde beter wil achterlaten dan hij deze

maximale economische exploitatie van de spaar-

heeft aangetroffen. Kinderen moeten kunnen

zame grond of kiezen we voor onze menselijke

profiteren van onze fouten en onze levensles-

waarden? Ik hoop voor het laatste; waarden

sen. Zij verdienen niets minder dan het allerbeste

boven winst! En dus: kiezen voor maximale ge-

dat wij als volwassenen hen kunnen bieden.

zondheid, welzijn en geluk van de toekomst van

Veiligheid, gezondheid, liefde, welzijn en geluk.

ons land, de kinderen. Kinderen groeien daardoor

Een manier om dat te bereiken, is door kinderen

op met minder gezondheidsklachten, meer kans

letterlijk en figuurlijk de ruimte te geven om in de

op schoolsucces en simpel gesteld: ze hebben

openbare ruimte te spelen.

een fijnere jeugd om op terug te kijken als ze

JANTJE BETON

volwassen zijn. Positieve jeugd- en speelherinKinderen die nu opgroeien, spelen significant

neringen kunnen fungeren als brandstof voor

minder vaak buiten dan vorige generaties. Slechts

een evenwichtige, gezonde mens. Want ook onze

14% van de huidige kinderen speelt dagelijks bui-

kinderen zullen hun kinderen hetzelfde willen

ten. Bij hun ouders was dat 59% en bij hun groot-

gunnen. Nu investeren in de ultieme buitenspeel-

ouders zelfs 66%, zo blijkt uit eerder onderzoek

generatie betekent investeren in de lange termijn

van Jantje Beton. Bovendien speelt maar liefst

van ons land en in de mensheid als geheel. Wij

15% van de huidige generatie kinderen nooit

helpen vanuit Jantje Beton gemeenten en andere

buiten. Nooit. Hier zijn verschillende redenen

overheden en graag bij!

voor, zoals de toegenomen ‘speelconcurrentie’
van games en andere vormen van vertier achter
een beeldscherm. Ook moeten kinderen steeds
meer en mogen ze steeds minder; ze moeten
van ouders presteren en soms zelfs excelleren.
Daarom gaan ze massaal naar huiswerkbegeleiding, naar een sport- of muziekvereniging en
hebben daardoor minder tijd om zich ouderwets
te vervelen. En verveling is traditioneel gezien
een belangrijke reden voor kinderen om lekker
buiten te gaan spelen. Maar dat zijn niet de enige
redenen waarom kinderen van nu minder buitenspelen. Hoe minder uitdagende, veilige, groene
en speelse buitenruimte er beschikbaar is, hoe
minder kinderen buiten spelen.
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Het Belevenissenbos
van, voor en door iede

Spelen en bewegen in de openbare ruimte is niet leeftijdsgebonden. Jong
en oud zijn actief in de buitenruimte, soms samen, soms gescheiden.. Voor
jongeren betekent bewegen in de openbare ruimte vaak actief sporten, voor
de oudere groep is een heerlijk wandelpad door de natuur al een verrijking.
Het sociale aspect is voor beide groepen belangrijk. In de planvorming moet
hier rekening mee worden gehouden.
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in Bant:
reen
E

en mooi voorbeeld hoe spelen en bewegen

gemeente en provincie, en het aanvragen van

voor alle leeftijdscategorieën samen kan

subsidie kon het project – toen de subsidie ook

gaan is het Belevenissenbos in Bant, een gezel-

daadwerkelijk was toegezegd – van start. Er kon

lig, klein dorpje in de Noordoostpolder. Bij het

een definitief ontwerp worden gemaakt. Eerst

begin van de planvorming was, in 2018, in het

werden de paden gecreëerd en geasfalteerd en

dorp een commissie in het leven geroepen. Het

dus gangbaar gemaakt. Vervolgens ging een

uitgangspunt was het ontwerp en aanleg van een

grote groep vrijwilligers, samen met lokale aan-

belevingspad in het Banterbos. Het pad moest

nemers, aan de slag en werden de contouren

het Banterbos aantrekkelijker maken om er te

langzaam zichtbaar.

kunnen spelen, sporten en elkaar te ontmoeten.

Er werden kant-en-klare fabriekstoestellen

Plannen te over. Er werd gedacht aan een sport-

geplaatst, maar ook eigen toestellen, speel- en

route, een open ruimte om buitenles te kunnen

sportaanleidingen, picknicksets e.d, gemaakt

geven, een natte speelplek met stapstenen, een

door handige vrijwilligers. Daar waar nodig bege-

ontmoetingsplek voor ouderen, een schelpenpad

leidde Speelplan de keuringtrajecten.

AUTEUR PHILIP VAN DIJK, SPEELPLAN

om lekker over te wandelen enzovoorts. Kortom;
een bos wat (bijna) het hele jaar, door jong en

Opening

oud, gebruikt kan worden.

Na een voorjaar en zomer van hard werken, maar
vooral heel veel saamhorigheid en plezier, is in

Inspraak

het najaar van 2019 het Belevenissenbos door de

De commissie was enthousiast van start gegaan.

burgemeester van de Noordoostpolder geopend.

De eerste stap was inventarisatie van de wen-

Het bos voldoet uitstekend, zegt Geertje Vos,

sen van de verschillende partijen. Belangrijke

een van de voortrekkers van dit project, een half

steekhouders hierbij waren scholen, sportvereni-

jaar na de opening. “Ik hoor nog steeds volop

gingen en ouderen. Het hele dorp, met ca. 1400

positieve geluiden.” De werkgroep achter het

inwoners, liet van zich horen en was in grote

Belevenissenbos is inmiddels onderscheiden met

getalen betrokken bij het project. Speelplan is ge-

een DUIM, een plaatselijke onderscheiding voor

vraagd om mee te denken in het ontwerp, om de

positieve dorpsinitiatieven.

uitvoering te begeleiden en om er voor te zorgen
dat alle objecten op een veilige manier geplaatst

Het Belevenissenbos in Bant is wat ons betreft

zouden worden.

een prachtig voorbeeld van saamhorigheid, de
schouders eronder en er mét jong en oud, vóór

Subsidie

jong en oud wat moois van te maken.

Na een lange weg van gesprekken met de
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FANTASIERIJK SPEL

Van geleid spel b
fantasierijk vrij s
Kinderen spelen. Ze geven hun knuffel zogenaamd te eten en spelen vader
en moedertje. Ze stapelen blokken op elkaar en maken hutten. Ze spelen
superman en doen-alsof ze vliegen, ze zijn piloot of machinist. Eigenlijk kan
er van alles, de enige begrenzing is de eigen fantasie.

AUTEUR MARLIES GREVE

Spel is voor de
ontwikkeling
van het kind net
zo belangrijk als
eten en slapen.
Het helpt kinderen zich sociaal,
emotioneel,
cognitief en
fysiek te ontwikkelen

M

eestal betekent spelen voor de volwas-

Spelstimulering door de (beroeps)-

sene dat het kind fijn bezig is. Als er

opvoeder

maar niet teveel rommel, ruzie of herrie gemaakt

Sommige kinderen hebben niet voldoende aan

wordt, dan is het goed. Het spel van een kind,

een accepterende en stimulerende houding van

met name het fantasiespel, is in werkelijkheid

de begeleider om fantasievol te kunnen spelen.

echter zoveel meer dan alleen maar ‘lekker bezig

Het zijn kinderen met afwijkend spelgedrag,

zijn’. In een spel kan en mag alles, het is immers

denk hierbij aan kinderen met een psychiatri-

een ‘alsof’ situatie. Zo kan een kind bepaalde

sche stoornis, sociaal-emotionele problemen,

rollen spelen met bijbehorende gedragingen,

taalzwakke kinderen of kinderen uit een andere

waar hij in werkelijkheid nog niet eens over zou

(speel)cultuur. Zij hebben een vorm van spelbege-

peinzen om zich zo te presenteren. Spel is voor

leiding nodig, zodat ook zij kunnen ervaren hoe

de ontwikkeling van het kind net zo belangrijk als

ontspannend, leuk en gezellig spelen is.  

eten en slapen. Het helpt kinderen zich sociaal,

Via voorbeeldspel, groepsrollenspel of vertel-

emotioneel, cognitief en fysiek te ontwikkelen.

pantomime staat de volwassene als begeleider
van het spel model. Door op deze manier gericht

Voorwaarden scheppen

aandacht aan spelen en de spelontwikkeling te

De taak van de volwassene beperkt zich in de

geven, doen kinderen positieve spelervaringen

vrije spelsituatie tot het scheppen van de juiste

op die zij later weer meenemen naar het vrije

voorwaarden om te spelen: het bieden van tijd en

spel. Hierdoor wordt het doen-alsof spel rijker en

ruimte, het soepel omgaan met de bijbehorende

gevarieerder.  

rommel, het zorgen voor spelmateriaal en het geven van fantasievolle spelprikkels. Niet teveel mee

Doen-alsof bewegingen

bemoeien dus. Als spelende kinderen gestoord

We kennen allemaal wel de versjes, bedoeld om

worden, bestaat de kans dat je het spel stopt.

gezamenlijk doen-alsof bewegingen uit te voeren
bij een fantasievol versje, zoals ‘in de maneschijn,
klom ik op een trapje naar het raamkozijn’.

36

BuitenSpelen

innen naar
pel buiten

MARLIES GREVE, SPELTHERAPEUT, IS INITIATIEFNEMER
VAN HET SPELSTIMULERINGSPROGRAMMA DE DROOMVOGEL. ZIJ PLEIT VOOR MEER
GERICHTE AANDACHT VOOR
HET SPELGEDRAG VAN KINDEREN DOOR ZOWEL OUDERS
ALS BEROEPSOPVOEDERS.
ZOWEL VOOR KINDEREN MÉT

Kinderen beleven hier veel plezier aan, het komt

Manon: ‘Vlak voor het buitenspelen hebben we

ALS ZÓNDER ONTWIKKE-

tegemoet aan hun bewegingsdrang en het is

in de klas het bewegingsversje over ‘Kabouter

LINGSPROBLEMEN.  

bijzonder goed voor de taalontwikkeling.

Daan’ herhaald. De kinderen waren al in staat
om na enkele keren dit versje zelf op te zeggen

Om doen-alsof spel te stimuleren zijn er be-

en ze waren fanatiek bezig met het maken van

wegingsversjes met een speelthema. Dit versje

de bijbehorende doen-alsof bewegingen. Het

wordt eerst collectief aangeboden, geleid te

imitatiespel werd op deze manier al geactiveerd.

spelen in de kring. Van daaruit wordt hetzelfde

Opvallend was dat ook de allerjongsten en taal-

spelthema op het speelplein aangeboden. Het

zwakke kinderen er enthousiast aan meededen,

wordt dan een spelprikkel voor het buitenspel.  

hetgeen mij verbaasde. Na het versje hebben

Het is wel de bedoeling dat de kinderen buiten

we in de groep over de rollen van de reus en de

vrij spelen, zonder al teveel begeleiding. Door

kabouter gesproken: ‘Voor wie was kabouter

het spel te dwingend op te leggen wordt het een

Daan bang? Hoe loopt de reus, hoe spreekt hij?’,

opdracht en is het geen spel meer.  

zo werd de rol van de reus ingevuld. Dan was er
nog de rol van de kabouters, ook daar werd over

Voorbeeld uit de praktijk

gesproken en uitgebeeld.  

Hoe doen-alsof spel in praktijk werkt, vertelt Juf
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Het is goed om kinderen water te laten ontdekken. Een mens kan niet zonder, maar er
schuilt ook een potentieel gevaar. Hoe mooi is daarin een minilandschap waar kinderen
spelenderwijs met water leren omgaan. Met dammetjes de stroming beïnvloeden, met een
pomp zelf water oppompen, zand en waterspel, balanceren over het water zonder nat te
worden ... allemaal uitdagingen die als een magneet werken op kinderen.
Winkelcentrum Zilverschoonplein Kogerveld, Zaandam

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

De kracht van een speels ontwerp!

Buiten sporten,
spelen, leren en
ontmoeten met
gepaste afstand!

Waterspeelplaats Pluryn - Oosterbeek

Bakelsebrug 10a | 5761 PM BAKEL
Tel: +31 (0)492 599 030
info@sicuro.nl | www.sicuro.nl
Rijnstraat 66, Apeldoorn
T: (055) 750 4438

post@eelcokoppelaar.nl
www.eelcokoppelaar.nl

Overzicht trainingen 2020
Training Inspecteur Basis (1 dag)
• 24 september Delft
• 29 oktober Zwolle
• 30 november Eindhoven
• 7 december Delft
Opfristraining inspecteurs van speelgelegenheden (1 dag)
14 september Eindhoven
• 5 oktober Zwolle
• 14 december Delft
•

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.
• 7 september 2020 in Regio Noord, dit betreft de startdag,
de overige dagen worden in overleg gepland.
• 1 oktober 2020 in Regio Midden, dit betreft de startdag,
de overige dagen worden in overleg gepland.
• 2 november 2020 in Regio Zuid, dit betreft de startdag,
de overige dagen worden in overleg gepland.
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

XXXXXXX

Genieten van je eigen spelrol
Door als (beroeps)opvoeder mee te spelen, krijgen kinderen ideeën over het gespeelde thema,
vooral als je met enthousiasme en veel spelplezier
Op de speelplaats hebben we eerst gezamenlijk

een spelrol vervult. Vanuit de rolpersonage die

een reuzenhol gemaakt van het klimrek en met

je speelt kunnen kinderen die dat nodig hebben

krijt het huis van de kabouters getekend. Daarna

ondersteuning en structuur krijgen, maar ook

heb ik in eerste instantie zelf de rol van de reus

kunnen de eigen spelinitiatieven van de kinderen

op me genomen en het spel vanuit deze rol

worden gestimuleerd.  

meegespeeld en begeleid. Maar leuk was het dat
er al snel kinderen waren die eigen initiatieven

Het uiteindelijke doel van De Droomvogel is

namen. Mijn groep is erg beweeglijk en komt bij

om het vrije kinderspel rijker en gevarieerder te

het buitenspelen vaak niet verder dan rennen of

maken. Dat betekent dat kinderen tijdens het

‘duw- en trekwerk’, nu werd er zalig en betrok-

buitenspelen de vrijheid hebben om aan het

ken gespeeld. Het enthousiasme van de kinde-

spel deel te nemen en spelmateriaal een eigen

ren was enorm en zelfs de andere kleutergroep

betekenis te geven. Je geeft als begeleider slechts

werd er in betrokken.  

het kader aan en brengt, indien nodig, het spel

De dag daarna heb ik bij het verdelen van de

op gang. Als er fantasievol door de kinderen

karren ook een krat aangeboden met themage-

gespeeld wordt, is het juist de kunst om je als

richte spullen zoals kaboutermutsen en lappen en

begeleider terug te trekken.

i

doeken om een reuzenhol te bouwen. En ja hoor,
daar gingen ze weer…!”

Voor meer informatie over workshops en trainingen over het
spelstimuleringsprogramma de

OOK VOOR TAALSTIMULERING!

Droomvogel, zie
www.droomvogel.nl.

Via de bewegingsversjes worden woorden en vaste uitdrukkingen op een speelse manier herhaaldelijk aangeboden. Door het ritme en de rijm van de versjes kunnen kinderen de taal makkelijker
onthouden. Dat is goed voor de uitbreiding van de woordenschat en de taalontwikkeling. Bovendien
nodigen bewegingsversjes uit om niet alleen receptief met taal bezig te zijn, maar ook productief.
Kinderen gaan als vanzelf de versjes opzeggen en gebruiken in het vrije spel de aangeboden woorden
en zinstructuren om samen met hun vriendjes het spel vorm te geven. Hierdoor worden ook verlegen
of taalzwakke kinderen meer aantrekkelijke speelkameraadjes.
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VERSE OOGST
VLOERPIANO VOOR LABYRINT
DRIELANDENPUNT IN VAALS

digd uit aluminium en roestvast staal voor vele jaren speelplezier.

Voor de beleving van een uniek labyrint ga je naar het Drielanden-

Voetjes van de vloer dus en kom spelen in Vaals.

De piano is mechanisch en er is geen stroomvoorziening voor nodig.

punt in Vaals. Op het raakvlak van de grenzen van Nederland, België
en Duitsland kun je heerlijk dwalen en dolen door natuurlijk groene
gangen met diverse speelaanleidingen zoals spuitende fonteinen en
muziekbloemen terwijl je op zoek gaat naar het middelpunt.
Helemaal nieuw aan het labyrint toegevoegd viel ons oog (en oor) op
een primeur voor ons land – een heuse vloerpiano. Het Drielandenpunt
plaatste deze muzikale attractie die je met de voeten bespeelt! De
vloerpiano wordt geleverd door Percussion Play en is geheel vervaar-

Vloerpiano en Muziekbloemen voor
Drielandenpunt
Locatie:

Labyrint Drielandenpunt Vaals

Opdrachtgever: Labyrint Drielandenpunt Vaals
		

– www.drielandenpunt.nl

Leverancier:

Percussion Play – www.percussionplay.nl

Gerealiseerd in mei 2020
Project

Ieder kind is uniek en alle kinderen hebben hun eigen kwaliteiten,

de speelpleinen, waarbij er onder meer de ruimte was om te klimmen,

vaardigheden en talenten. Om een goede basis te bieden voor de

klauteren, verstoppen en voor constructief spel. Hierbij gaan de groene

ontwikkeling en de daarbij behorende verwachtingen, dienen kinderen

omgeving goed samen met de speeltoestellen van Sicuro Speeltoestel-

al spelend te kunnen leren en bewegen. Een groen schoolplein sluit

len, wat een rustgevend en toch uitdagend geheel vormt.

daarbij goed aan, doordat dit ze uitdaagt om te bewegen, ontdekken, samen te werken en verantwoording te nemen wanneer nodig.
Daarnaast biedt het ook rust op momenten dat ze dit nodig hebben,
waardoor er later gefocust verder geleerd kan worden. Graphorn
Groen- en Infraprojekten speelde daar goed op in met het ontwerp van

Groen schoolplein IKC
de Sterrekijker
Locatie:

Dordrecht

Opdrachtgever: IKC de Sterrekijker / Graphorn
Groen- en Infraprojekten BV
Ontwerper/

Project

40

BuitenSpelen

uitvoering:

Sicuro Speeltoestellen

Projectduur:

Maart 2020

VAN PARKEERPLAATS NAAR
MULTIFUNCTIONELE
PAUZEPLEK

Uitbreiding speel- en sportvoorziening

en klautertoestellen, staat er een enorme

Een deel van de parkeerplaats fungeerde

meerpersoonsschommel en zijn er duikelrek-

al als pauzeplek voor de oudere studenten.

ken geplaatst. Tevens is er een apart gedeelte

Deze locatie, is in korte tijd omgebouwd

om bij te komen of af te spreken met andere

Vanwege verbreding van het onderwijsaan-

tot een complete multifunctionele speel- en

studenten. Hier staan ook BOERcorners van

bod, van basisonderwijs naar voortgezet on-

sportplek naar een veelzijdig inrichtings-

BOERurban straatmeubilair; zitmeubilair en

derwijs, moest ook het aanbod van speel- en

ontwerp van BOERplay. Zo is de gehele plek

tafels in een speelse tribune opstelling. Dit

sportmogelijkheden bij de Amity Intl. School

ontworpen vanuit de OUR PLACE gedachte,

alles op een passende valondergrond met

in Amstelveen worden uitgebreid. Een com-

het inrichtingsconcept voor de buitenruimte

gekleurde vakken en belijning en een stevig

pleet project met uitbreiding van de speel- en

speciaal voor jongeren. Het ontwerp bestaat

en robuuste omheining. Het resultaat: een uit-

sportvoorzieningen, inclusief de aanleg van

uit verschillende zones. Zo is er bijvoorbeeld

dagende en multifunctionele sport-, beweeg-

de omheining en plaatsing van kleurrijke

een multifunctioneel sportveld. Verder is er

en ontmoetplek.

ondergrond.

een ruimte om je lekker uit te leven op sport-

info@boerplay.com I 0183 - 40 23 66

Uitbreiding speel- en
sportvoorziening
Locatie:

Amsterdamseweg Amstelveen

Opdrachtgever: Amity International
School
Uitvoering:

BOERplay i.s.m. KSP
Kunstgras en ABC Hekwerk

Project

Periode:

maart - april 2020

Een groen schoolplein voor Montessori Basisschool Passe-Partout

is. De school was zó enthousiast dat besloten werd samen dit pro-

Versteend, heet, opgesloten, onaantrekkelijk en niet uitdagend zijn een

ject te realiseren. Robinia speeltoestellen, zwerfkeien, beplanting en

paar benamingen voor het oude schoolplein die tijdens het eerste ge-

nieuwe bomen, vormen tezamen met een fantastische waterspeelplek

sprek voorbij kwamen. Hoewel midden in het centrum van Apeldoorn

de ingrediënten. Het dakterras is door het plaatsen van picknicktafels

gelegen, wilde men graag een groen, spannend en avontuurlijk plein.

met schaduwdoeken, planttafels en plantkubussen een multifunctio-

Er moest ruimte zijn voor zand en water, fantasierijk en uitdagend spel

nele groene verblijfsruimte geworden waar les kan worden gegeven,

én educatie.

kinderen kunnen overblijven of tot rust kunnen komen door met de

Kinderland Speeltoestellen heeft op basis van deze uitgangspunten

moestuin/fruitbomen aan het werk te zijn.

een ontwerp gemaakt, waarbij ook het aanwezige dakterras betrokken

Project
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Special

Buiten
Spelen

Kinderparticipatie
In de Omgevingswet, die nu, na het derde
uitstel, met ingang van 1 januari 2022 wordt
ingevoerd, is participatie een van de hoekstenen. Ruim baan voor burgers die mee willen
praten over her/inrichting van de openbare
ruimte. Dat betekent dat met de Omgevingswet in de hand kinderen straks af kunnen
dwingen om betrokken te worden als gelijkwaardige partner in participatietrajecten.
In Nederland is kinderparticipatie niet nieuw.
Er is al heel veel kennis en ervaring op
gedaan. In deze minispecial over Kinderparticipatie laten we in een interview met jeugdwerker Klaas Blaak uit Hoorn zien hoezeer
dit thema reeds is geland in de praktijk van
gemeentes, zoals in Hoorn, waar kinderen
van meet af aan worden meegenomen in
projecten en soms een project helemaal in
handen krijgen inclusief budget. Een van de
effecten van zo’n aanpak is dat niet alleen ouders maar de hele buurt gemobiliseerd wordt
en betrokken raakt.

juni 20 - 2

BuitenSpelen 			

43

KINDERPARTICIPATIE

Kinderparticipatie i

‘Kinderen zijn d
“In tijden van corona is kinderparticipatie ingewikkeld”, begint Klaas Blaak,
jeugdwerker en coördinator bij Stichting Netwerk Hoorn, het gesprek met
BuitenSpelen. Ingewikkeld omdat in de optiek van Blaak kinderparticipatie
veel meer is dan consultatie. Dat kan immers ook op afstand. Maar juist het
contact met kinderen vindt hij de basis van kinderparticipatie. “Dat ligt door
corona nu even lastig.”
AUTEUR WIJNAND BEEMSTER

B

laak heeft het zo vaak zien gebeuren. “Kinderen mogen meepraten over de inrichting

van een speelplek. Ze krijgen twee ontwerptekeningen van een extern bureau voorgelegd
en daar mogen ze in wegstrepen wat ze niet
leuk vinden, en ze krijgen ruimte om wat toe
te voegen. Ik noem dat consultatie. Dat is geen
participatie. Je moet kinderen van begin af aan
meenemen. Ga met ze naar het braakliggende
terrein waar de gemeente wat mee wil qua
spelen, en zet ze aan het werk. En je geeft ze de
opdracht mee: jullie bepalen hoe het eruit komt
te zien. Laat ze tekeningen maken over hoe het
eruit moet zien.” Die aanpak werkt uitstekend,
heeft Blaak ervaren. Hij pakt er een voorbeeld bij:
natuurspeeltuin het Boezelbos op de grens van
Hoorn en Blokker. “We zijn met drie BSO-klassen
gaan kijken op het terrein. Er was nog niks. We

zicht verantwoordelijk voor wat er met hun na-

hebben ze schilderspullen gegeven, daar zijn hele

tuurspeeltuin gebeurt. Ze hebben meegeholpen

mooie ontworpen uit voortgekomen. De rest van

met planten en hun ouders hebben een muurtje

de school is toen gevraagd om de beste ideeën

gemetseld. Door kinderen op deze manier te

eruit te halen en het mooiste ontwerp te kiezen.

betrekken bij de inrichting van de leefomgeving –

Alles samen met de kinderen was ook nadien

daar komen de mooiste dingen uit voert. En wat

steeds het uitgangspunt. Dat betekent dat we

misschien nog wel belangrijker is: die betrokken-

ook naar de uitvoering en het beheer en onder-

heid bij de eigen leefomgeving gaat een leven

houd zijn gaan kijken, met de kinderen. Dat geeft

lang mee.”

een enorm betrokkenheid en kinderen voelen
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i n Hoorn:

e baas’

KLAAS BLAAK,
JEUGDWERKER STICHTING
NETWERK HOORN

Het Boezelbos in Hoorn. Tot stand gekomen door en voor kinderen

10.000 euro cheque

Gemeente

Voor het ontwerp en uitvoering van een natuur-

“Als jeugdwerker zet je jezelf, zoals bij de Jules

speelplaats elders in hoogbouwwijk de Grote

Verne School, aan de zijkant. Je staat echt aan

Waal in Hoorn pakte Blaak het anders aan. “De

de zijlijn want de kinderen willen dat. Dat is best

kinderen van de Jules Verne School kregen een

spannend. Maar bij onze participatieprojecten in

cheque van 10.000 euro in handen. Te besteden

Hoorn is dat altijd heel goed gegaan. Ook bij de

aan de inrichting van een natuurspeelplaats.

Jules Verne School. Wat helpt is dat de gemeente

Wij hebben verder onze mond gehouden. De

vierkant achter onze aanpak staat. Het speel-

kinderen benoemden een bestuur met voorzitter,

beleid van de gemeente maakt ruim baan voor

secretaris en penningmeester. Ze zetten allerlei

natuur op speelplaatsen. Daar is budget voor

procedures uit. Alle kinderen maakten een ont-

vrijgehouden. Voorafgaand aan een participa-

werp. Ze bedachten zelf een naam en ontwierpen

tieproject staat het te besteden bedrag vast. Dat

een logo. En samen met hun ouders hebben

is een van de voorwaarden om een participatie-

ze het uiteindelijke ontwerp ook daadwerkelijk

project te laten slagen. Je moet heel goed weten

uitgevoerd. De hele buurt kwam in beweging,

wat je kunt besteden. Maar het allerbelangrijkste

iedereen deed mee. De winst van deze aanpak

voor het welslagen zijn natuurlijk de kinderen.

is niet alleen dat de buurt er een prachtige plek

Blijf met ze in gesprek en luister goed naar wat ze

bij heeft gekregen maar ook dat niemand, met

willen. De kinderen zijn de baas!”

slechte bedoelingen, er met z’n tengels aan durft
te komen. Het vandalisme is nihil.”
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KINDERPARTICIPATIE

Buiten spelen me
kinderen doen ook
AUTEURS: NANNEKE VAN DER
HEIJDEN EN MARK VERHIJDE

De toekomstige Omgevingswet
verplicht iedereen die iets doet met
buiten spelen tot bewonersparticipatie. Of je nu een gemeente,
projectontwikkelaar of sportvereniging bent. Hoe dat moet, daar zegt
de wet niets over. En over hoe dat
moet met kinderparticipatie, dat laat
de wet ook buiten beschouwing.
Maar kinderen zijn de belangrijkste
afnemer van je speelproject. Hoe
betrek je ze en hoe kunnen ze meedoen?

N

anneke van der Heijden en Mark Verhijde
behandelen deze en nog meer hoe-vragen

in hun nieuwe Expertboek ‘In 10 stappen beter in
burgerparticipatie – luister echt naar bewoners

MARK VERHIJDE

en realiseer je beste project ooit’. In dit artikel

Ontwerpende kinderen in speeltuin

laten ze, met een paar stappen, zien hoe je dat
doet met kinderen.
voetbal te vaak in de sloot belandt of het onveilig

Vraag het de kinderen

is om ernaar toe te fietsen.

Het komt nog al te vaak voor dat kinderen

Als je kinderen laat participeren, levert dat

worden overgeslagen bij bewonersparticipatie

andere beelden op dan wanneer je ouders,

rond buiten spelen. Wat een kans laat je daarmee

omwonenden of experts aan het woord laat.

liggen! Kinderen zijn namelijk dé ervaringsdes-

Vergeet ze niet te vragen!

kundigen bij uitstek in buitenspelen. Zij weten uit

NANNEKE VAN DER HEIJDEN

46

ervaring wat wel en niet lekker speelt. Zij kennen

Ruimte geven en luisteren

de omgeving en komen spontaan met slimme,

Je krijgt de beste antwoorden van kinderen als

soms onverwachte ideeën. Zij weten precies

je ze genoeg ruimte geeft om te antwoorden.

of een locatie wel of niet geschikt is voor een

Dat doe je door ze uit te nodigen op plekken

voetbalveldje omdat er altijd molshopen zijn, de

waar ze zich prettig voelen, zoals de speeltuin,

BuitenSpelen

t de Omgevingswet:
k mee
het buurthuis of de voetbalkantine. Ruimte biedt

Bingo voor kinderen

je ook door ze te laten praten in plaats van een

Als kinderen mogen participeren is het belangrijk

schriftelijke reactie. Of laat ze tekenen of zelf

dat je goed nadenkt over het participatie-instru-

ontwerpen.

ment dat je gebruikt. Een handige tool daarbij
is onze Bingokaart. Op de kaart kruis je aan

Je moet oprecht je oren open houden voor wat

waaraan jouw instrument moet voldoen. Mogen

ze zeggen. Neem kinderen en jongeren serieus

de kinderen alleen reageren op wat je al bedacht

en onderschat niet wat ze weten en kunnen. Er

hebt? Of wil je juist dat kinderen samen met de

zijn jongeren die zelf een ontwerp hadden laten

volwassenen aan de slag gaan om de perfecte

maken voor een skatepark, een handtekeningen-

speelplek te ontwerpen? Is het voor een grote of

actie voerden voor de komst van een pannakooi,

kleine groep kinderen? Kies je voor een online in-

daarmee de krant haalden en bij de wethouder

strument of offline of misschien wel voor beide?

aan tafel kwamen. Of dat ze de prijsvraag won-

Vergeet niet rekening te houden met voorwaar-

nen met het lumineuze idee om de tegelwanden

den zoals de AVG en het budget.

van het nieuwe zwembad te mozaïeken met
kunstwerken uit de buurt.

De beste groep
Bij een project voor buiten spelen nodig je natuurlijk ook kinderen uit. Maar hoe weet je welke
kinderen je moet uitnodigen en wanneer is de
groep groot genoeg?
Breng eerst in kaart welke jeugd te maken krijgt
met jouw speelproject. Om hoeveel kinderen of
jongeren gaat het? Wonen ze naast je project
of wat verder weg? Welke leeftijd hebben ze?
Geen idee om welke of hoeveel kinderen het
gaat? Vraag het eens aan de jongerenwerker of
buurtsportcoach.
Maak de inventarisatie met behulp van een Actorenanalyse. We zien een ingevulde Actorenana-

Bingokaart. Op de kaart kruis je aan waaraan jouw
instrument moet voldoen

lyse voor participatie rond spelen en speelplekken
als een belangrijke stap om kinderen echt te laten
participeren. Daarmee maak je de keuze voor een

Het is interessant om eens te kijken bij producen-

goede vertegenwoordiging van de verschillende

ten van speeltoestellen welke tools zij gebruiken

leeftijdsgroepen, van verschillende straten en

om samen met kinderen een speelplek in te

voor jongens én meisjes.

richten. Zo heeft Speelplan een interactieve ont-
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MINI
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W H I TEPA PERS
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C H AT
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P O D CA S T

D I GI TA FEL
B I B L I OT H E E K

V E R S N E LLI N GS
K A MER

Welkom
in de
digitale
wereld
Benieuwd hoe we jou digitaal blijven verbinden? Ga naar:

AC QU I REPUB LIS HIN G . N L/ AC Q UIR E-DIG ITALS

“Juist bij jongeren is er
weinig ervaring met
een gemeente en het
is leuk om te laten zien
hoe we graag ons best
doen voor hen. Met
jongeren kan ik ook
wat ‘vrolijker’ zijn.”
David Bakker, Beleidsmedewerker Welzijn,
Gemeente NederBetuwe
werptool ontwikkeld: De Speeltuinbouwer. Met

Afsluiting

deze ontwerptool kunnen kinderen, met hulp

Kinderen doen er toe bij elk project met buiten-

van vriendjes, broertjes, zusjes en ouders, in een

spelen. Je doet het voor, door én met hen. Zorg

vertrouwde omgeving hun eigen speeltuin ont-

dat je in je participatieplan goede keuzes maakt

werpen in een digitale omgeving. Met het aantal

hoe, wanneer, waarom, welke, waar en waarmee

muntjes dat ze krijgen, kunnen de kinderen met-

kinderen te betrekken. En zet bij de uitvoering

een de kosten van het ontwerp berekenen.

van je plan je 18- bril op. Dan wordt het een
speelplek waar kinderen echt (iets) mee doen.
Voor meer informatie over het Expertboek of
de Digiklas Beter in Burgerparticipatie? Kijk op
beterinburgerparticipatie.nl

“Meiden, die een skatepark wilden
in hun dorp, hebben eerst zelf een
handtekeningenactie op touw gezet.
Ze hebben gesprek met de wethouder gehad en zijn bij enkele overleggen geweest met ambtenaren en
sportverenigingen. Een van hun is nu
lid van de ‘jongerenraad’ van NederBetuwe. Dus kennismaken en serieuze participatie met jongeren levert
enthousiasme en betrokkenheid op.”
David Bakker, Beleidsmedewerker
Welzijn, Gemeente Neder-Betuwe.

i

Meer informatie:
www.beterinburgerparticipatie.nl
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NIEUWS UIT DE MARKT
XXXXXXXXXX

Kinderen praten
digitaal mee
Digitale
hulpmiddelen
worden
steeds vaker ingezet om de participatie van kinderen te stroomlijnen.
Deze trend is al enige jaren gaande,
maar krijgt door de coronacrisis een
extra impuls. “Kinderen kunnen op
afstand online meepraten en hun
ideeën kenbaar maken.”

AUTEUR WIJNAND BEEMSTER

E

gbert Griffioen, van startup MapGear in
Deventer, ontwikkelde met zijn bedrijf de

PraatMee app. Gespecialiseerd in GIS en geodata
kreeg het bedrijf door de aanstaande implemen-

Bij deze app worden allerlei toepassingen gebruikt zoals 2D, 3D
en Augmented Reality

worden aan de belevingswereld van kinderen.”

tatie van de Omgevingswet steeds vaker de vraag

Griffioen vervolgt: “Om de applicatie gebruiks-

voorgelegd door gemeenten: “Hoe kunnen wij in-

vriendelijk en aantrekkelijk te maken is kun je

woners betrekken bij de nieuwe Omgevingsvisie?

‘m bijvoorbeeld combineren met een TouchT-

Hoe reageren inwoners en bedrijven bijvoorbeeld

able, een interactief touchscreen dat als digitale

op gemeentelijke duurzaamheidsplannen? Om

tekentafel, interactieve overlegtafel of presenta-

antwoord te krijgen op dat soort vragen organi-

tiewand gebruikt kan worden. Door de TouchT-

seert een gemeente vaak inwoneravonden. Maar

able kunnen kinderen meekijken, meedenken en

dat kan natuurlijk ook online. We hebben daartoe

meevoelen. Waarbij allerlei extra toepassingen

PraatMee ontwikkeld, een online applicatie met

zoals 3D, Virtual Reality en Augmented Reality de

een interactieve kaart waarmee inwoners kunnen

informatie kunnen verrijken. Dat laatste geldt ook

reageren op ideeën en plannen in hun leefomge-

voor de koppeling van de TouchTable met een Ho-

ving.”

logramvitrine. Je selecteert 2D-informatie op het
scherm en presenteert deze in 3D als hologram.

PraatMee

Met deze stap naar 3D komen we tegemoet aan

“Je krijgt waardevolle feedback die inzicht geeft

wensen van veel gemeenten. 2D-informatie is

in de meningen en overwegingen van inwoners.

nog steeds lastig te begrijpen voor veel men-

www.mapgear.nl

De tool is ook prima te gebruiken om kinderen

sen – en zeker ook voor kinderen. Daarom willen

www.praatmee.nl

mee te laten praten over de inrichting van bij-

gemeenten tools inzetten die meer te bieden

voorbeeld speelplekken in hun buurt. De werking

hebben dan alleen 2D-informatie. Met PraatMee

van de applicatie blijft hetzelfde, alleen moet de

zetten we een goede stap richting deze nieuwe

vormgeving en uitstraling natuurlijk aangepast

manier van inzicht en participeren”

i
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LET

O

P!
Deze
editie
is
volled
ig on
line

Integrale opgaven op het gebied van klimaat, energie, leefbaarheid,
bereikbaarheid, verslimming, vergroening en vergrijzing lossen we alleen
samen op. Biind, het platform voor de fysieke leefomgeving, faciliteert
kennisuitwisseling en – ontwikkeling én stimuleert ontmoeting tussen mensen
met uiteenlopende achtergronden en niveaus. Want samen weten we meer.

SLUIT JE AAN EN PROFITEER VAN DE VOLGENDE VOORDELEN:
25% korting op trainingen, excursies en andere
kennis- en netwerkbijeenkomsten van Biind
Gratis toegang tot de seminars van Biind
Toegang tot de bibliotheek met alle Acquire titels
Abonnement op het maandelijkse digitale
Biind magazine, inclusief een printeditie
Abonnement op de Biind (thema)nieuwsbrief
Kans om gratis aan te sluiten bij een van de
Rondetafelgesprekken

LEVER EEN BIJDRAGE EN DOE MEE AAN EEN MOOIE, SCHONE,
VEILIGE, BEREIKBARE EN GROENE LEEFOMGEVING. WORD BIIND-LID!

WWW.BIIND/LIDWOR D E N

