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colofon

Sporten kan in een sportclub, op een voetbalveld of in een zwembad. 

Maar je kunt ook je stad als sportterrein zien. En dat doen steeds meer 

stedelingen. Kijk maar om je heen. Parken zijn favoriete plekken. Maar ook 

onder viaducten zie je mensen zich opdrukken. En alles komt van pas. In 

het nieuwe stationsgebied van Arnhem zijn bijvoorbeeld de megazitbanken 

geliefd bij skaters. Bankjes in het park zijn weer ideaal om de buikspieren  

te trainen. Openbare roltrappen zoals bij de Maastunnel in Rotterdam – 

prachtig om tegen de stroom in er op te rennen. Parkour – een van de vele 

urban sports – gebruikt  de gebouwen in de stad (en de obstakels in de 

stad) als uitdaging om zo snel mogelijk van a naar b te komen. Bewegen 

in de stad wordt zo een enorm avontuur waarbij je ook nog gebruik kunt 

maken van apps zoals gebeurt in figure running. De stad ontwikkelt zich  

tot een ideaal  speelveld, zeggen Vincent Kompier en Daniel Casas Valle in 

een interview in deze editie van BuitenSpelen. En die ontwikkeling doet zich 

niet alleen voor in Nederland. Vincent en Daniel  bezochten diverse steden 

in Europa. In Kopenhagen, Berlijn en Valencia – overal kom je urban sports 

tegen. De buitenruimte krijgt er zo een extra functie bij. Waar bewegen in 

de buitenruimte vanouds werd  beregeld, gedomesticeerd en beperkt tot 

speciale zones is nu de gehele stad een vrijplaats voor de homo ludens.  

Wat een winst! Nu maar afwachten hoe de WAS kongsi van deze wereld  

zich te weer zullen stellen.

wijnand@acquirepublishing.nl

Colofon
Platform BuitenSpelen informeert over beleid, 
ontwerp, aanleg en beheer op het gebied van 
spelen, sporten en bewegen in de buitenruimte. 
Het biedt een boeiende mix van nieuws, achter-
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regelzucht en bezOrgde Ouders zitten 
vrij spelen van kinderen in de weg
Froukje Hajer: ‘Kinderen van nu hebben te maken met bezorgde ouders die  

hun kinderen volgen met gps.’

interview jelise peters en dieuwke hOvinga
De effecten van een natuurrijke omgeving op de ontwikkeling van kinderen. 

En de meerwaarde voor het leerproces?

Special urban spOrts
• Interview met Vincent Kompier en Daniel Casas Valle

• Jeroen Bos over regelgeving  en urban sports

• Stationsgebied Arnhem in trek bij skaters 

• Urban sports verbetert sociale cohesie in Rotterdam

6

18

35
Discussieer mee op Linkedin

•	 Burgers	moeten	het	ontwerp,	de	inrichting,	beheer	 

 en onderhoud overlaten aan professionals.

•	 ‘Particuliere	speeltoestellen	in	Zwolle	moeten	weg.’

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

en verder

11  Verse oogst 

 Een overzicht van recente projecten in buiten spelen. 

14  Versus over actueel thema

 Ingrid Bakker en Marianne Labre over voor en tegen speelscan.

17  Bied vluchtelingenkinderen speelplekken om buiten te spelen 

 Oproep Anne Koning, voorzitter Branchvereniging Spelen.

20  Kidspanel op bezoek in Apeldoorn

 Eelco Koppelaar evalueert met kinderen nieuwe speelplaats.

23  Kan ieder kind wel meespelen?

 Column van Luuk van Term Programmamanager NSGK.

24  Vrij spel gaat helemaal van het kind zelf uit

 Jan Ooms en At van Steijn over speelkunst: het spel van de verleiding. 

26  Pleidooi voor een Speelforum. Nederland kan niet zonder!

 Rubriek Ruimte voor de Jeugd.

46  Schoolplein als accu voor de nieuwsgierigheid

 Column Marco van Zandwijk, Kennismanager Ruimte OK. 

Op platfOrmbuitenspelen.nl

Uw partner in aantoonbaar beheer 
van de openbare ruimte

Data Control Transponder Technology BV
Transistorstraat 53b  036-5236125
1322 CK Almere  www.dctt.com

T 079 363 7000 E spelen@keurmerk.nl  www.keurmerk.nl

•	 certificatie	en	inspectie	van	speeltoestellen	en	waterglijbanen
•	 speelruimtebeleidsplannen	en	veiligheidsbeoordeling
•	 opleidingen	en	cursussen

Het Keurmerkinstituut is een onafhankelijke organisatie 
gericht op verbetering van de kwaliteit en veiligheid van 
producten, diensten en accommodaties voor consumenten.

INSPIRERENDE STRAATBEELDEN

www.struykverwoinfra.nl ■ T 0800 - 555 55 54

Speelse schoolpleinen
Verrassing zit in eenvoud

In de brochure Speelse schoolpleinen vindt u volop inspiratie 
voor een uitdagend schoolplein. Van diverse elementen voor 
het ontwerpen van groeneilanden tot kleurrijke tegels om 
kinderen te stimuleren meer te bewegen. En in het kader 
van natuur en educatie zijn er de nieuwe Watertegels met 
groeven waarmee je je eigen waterpatroon kunt maken van 
slingerende geultjes en waterplassen.

inhoud
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wAt wAS DE AAnLEiDing VOOR Dit  

OnDERzOEK/DEzE PUBLiCAtiE?

Het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind doet 

onderzoek naar de betekenis en het belang van 

natuur voor de ontwikkeling van kinderen. Toen 

Veldwerk Nederland en Ludens besloten samen te 

werken om een groene buitenruimte in te richten 

voor een Utrechts kinderdagverblijf, bood dat 

een ontzettend interessante plek om onderzoek 

te doen. We hadden de mogelijkheid te kijken 

of en hoe het spel van kinderen verandert als de 

buitenruimte verandert naar een meer natuurrijke 

omgeving.

HOE iS HEt OnDERzOEK in z’n wERK  

gEgAAn?

We hebben het spel van de kinderen op verschil-

lende speelplekken gefilmd. Vervolgens hebben 

we per speelplek de tijd genomen om per kind 

het spel van minuut tot minuut te beschrijven. 

Zo kijken we mee terwijl zij spelen op het plein, 

op al die verschillende plekken en plaatsen waar 

kinderen hun spel maken: de struikenbosjes, de 

zandbak, het pleintje met fietsjes. Door zorg-

vuldig het spel te observeren, krijgen we zicht op 

hoe de omgeving het spel van kinderen vormt. 

wAt zijn DE BELAngRijKStE COnCLUSiES?

Op basis van dit onderzoek is een boek geschre-

ven dat heet ‘Met je billen in het zand: zien hoe 

de omgeving het spel van kinderen vormt’. In 

dit boek word je meegenomen in de observaties 

en kijk je mee met het spel van de kinderen via 

foto’s en strips. Op basis van die beelden doen 

we pedagogische vondsten en gaan we ineens 

zien welke pedagogische waarde er in dat beeld 

verborgen zit. Het boek geeft vervolgens aan wat 

dat concreet betekent voor het handelen van ons 

als volwassenen in het werken met kinderen en 

geeft steeds een vraag mee. Zo geeft elk hoofd-

stuk richting tot actie. 

Het eerste inzicht dat deze werkwijze mee geeft 

is dat zorgvuldig pedagogisch waarnemen een 

kunst is; het vraagt oefening, maar als je de kunst 

verstaat, geeft het direct handvatten voor het 

pedagogisch handelen. Het tweede inzicht is de 

ervaring dat de fysieke omgeving een peda- 

gogische ruimte is en dat het daarom tot je 

pedagogische verantwoordelijkheid (als peda-

gogisch medewerker of leerkracht of ..) behoort 

hier zorgvuldig in te handelen. Het derde inzicht 

betreffen de thema’s die in de verschillende 

hoofdstukken worden beschreven. De thema’s 

geleiden de waarneming. Het ondersteunt de 

lezer te leren zien hoe de omgeving het spel van 

kinderen vormt, en deze pedagogische waarde te 

versterken door het eigen handelen hierop  

af te stemmen. 

MAnKEERt ER iEtS AAn DE HUiDigE  

inRiCHting VAn DE OPEnBARE RUiMtE.  

zO jA, wAt zijn VOORBEELDEn?

Wat we van dit boek kunnen leren, is dat het 

ertoe doet waar we kinderen laten spelen. In een 

van de voorbeelden uit het boek zien we Sjoerd 

spelen. Het fragment geeft mooi weer hoe de 

zandbak hem stuurt van vraag naar ontdekking 

naar weer een nieuwe vraag. Het is alsof de zand-

bak die vragen voor hem klaar heeft liggen en 

hem lokken om aan de slag te gaan, om iets  

te creëren, om iets te ontdekken. De ‘vragen’ die 

de omgeving stelt, nodigen hem uit tot actie.  

Zo heeft de omgeving invloed op het spel dat 

kinderen spelen. Als we die vragen in de omge-

ving herkennen, dan zien we welke impuls de 

omgeving geeft aan het kind; waartoe het kind 

wordt uitgenodigd, welke actie er lonkt voor  

interview met 
elise peters en 
dieuwke hOvinga

Een goede speel omgeving 
zit vol vragen

interview

‘De omgeving 
vormt het spel 
van kinderen. 
Daarmee heeft 
de omgeving 
een pedago-
gische waarde.’

‘De ‘vragen’ die de 
omgeving stelt,  
nodigen het kind uit 
tot actie. Zo heeft  
de omgeving invloed 
op het spel dat  
kinderen spelen.’

Begin dit jaar verscheen de publicatie ‘Met je billen in het zand. 
Zien hoe de omgeving het spel van kinderen vormt’. Hovinga 

en Peters onderzochten hoe kinderen spelen en welke invloed 

de omgeving heeft op hun spel. Het boek geeft praktische 

handvaten voor professionals en ouders.

DiEUwKE HOVingA  

heeft sinds 2009 haar eigen 

onderzoeksbureau: ‘OVC 

Educatieve dienstverlening’. 

Met onderzoek, ontwerp- en 

trainingsactiviteiten in onder-

wijs, kinderopvang en zorg 

draagt zij de betekenis en  

het belang van een natuur- 

rijke omgeving voor de ont-

wikkeling van kinderen uit.

ELiSE PEtERS  

is onderwijspedagoog en 

docent aan de pabo van  

Hogeschool Leiden. zij is  

verbonden aan het Expertise-

centrum jeugd | lectoraat 

natuur en Ontwikkeling Kind 

waar zij onderzoek doet naar 

de relatie tussen natuur, spel 

en de ontwikkeling van het 

kind, om vanuit die invalshoek 

te kijken wat de relevantie 

is van natuurrijke speel-leer-

omgevingen.
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het kind. En dan zien we ook: het is niet om het 

even waar we kinderen laten spelen. De omge-

ving vormt het spel van kinderen. Daarmee heeft 

de omgeving een pedagogische waarde. 

Ga je met die bril naar spelomgevingen kijken, 

dan zie je ineens overal vragen voor kinderen. En 

dan ga je begrijpen dat sommige omgevingen 

vragen om inactief gedrag en andere om actief 

gedrag, dat sommige omgevingen uitnodigen tot 

samenspel en andere tot alleen spelen, dan som-

mige omgevingen leiden tot eindeloos spel en 

andere omgevingen tot kortdurend spel. 

Het helpt als we met die blik naar de openbare 

ruimte kunnen kijken en ons afvragen: is dit een 

rijke ruimte – een betekenisvolle spelomgeving? 

Heeft deze omgeving vragen in zich voor alle 

kinderen? Worden kinderen uitgedaagd tot 

spelervaringen die de ontwikkeling van kinderen 

ondersteunen?, et cetera. In dit licht is de huidige 

omgang van volwassenen met risicovolle spelsi-

tuaties interessant. Indien we deze spelervarin-

gen wegnemen en/of sterk inbakenen, leren we 

kinderen in de basis niet omgaan met risico’s met 

alle consequenties van dien.

wELKE ROL KAn DE OVERHEiD SPELEn Bij HEt 

VERBEtEREn VAn DE BUitEnRUiMtE tEn BE-

HOEVE VAn EEn gOEDE SPEELOMgEVing?

Erkennen van de persoonsvormende waarde van 

de buitenruimte, en daarmee dat het er toe doet 

hoe deze omgeving eruit ziet, wat er te doen en 

te ervaren is. ‘It takes a village to raise a child’ in 

het besef dat ‘the village’ niet zoiets is als een 

sociale ‘cloud’, het verwijst naar een werkelijk-

heid, een realiteit, een gemeenschap die ‘ergens’ 

woont, eet, werkt, speelt, kortom leeft. Onder-

zoeken onderbouwen dat hoe dit ‘ergens’ eruit 

ziet van invloed is op de gezondheid van mensen, 

en meer in het bijzonder op een gezonde ontwik-

keling van kinderen. 

Met de erkenning ligt er ook een verantwoorde-

lijkheid op de leefbaarheid van wijken, buurten, 

woonomgevingen, waarin het perspectief van 

opgroeiende kinderen een plaats heeft. De prio-

riteit tot nu toe ligt vooral bij het geld, waarom 

een struinweidje behouden en onderhouden, als 

er geld valt te verdienen aan een projectontwik-

kelaar.

wELKE ROL KUnnEn OUDERS SPELEn?

Voor ouders geldt in de basis hetzelfde als voor 

pedagogisch medewerkers of leerkrachten. Kun 

je je verplaatsen in jouw kind, in zijn spel binnen 

en buiten? Kan je de spelbedoelingen achter-

halen? Kun je inzien wat het spel jouw kind geeft, 

wat het binnen en wat het buiten vindt? Hoe dit 

het kind stimuleert zich te ontwikkelen en wat 

het hierin oefent? Zie je hoe de fysieke omgeving 

het spel van jouw kind vormt? Kun je daar ruimte 

aan geven? Kun je dit ondersteunen door bijvoor-

beeld niet in te grijpen ook al vind jij het span-

nend wat er gebeurt. Laatst in het bos zag ik een 

klein kind (ongeveer 2 jaar oud) met zijn vader. 

Het kind wilde op een boomstronk klimmen. Het 

probeerde heel voorzichtig zijn voeten goed te 

plaatsen en zich op de stronk te hijsen. De vader 

doorbrak het spel met de zin: ‘hier ben je nog te 

klein voor.’ Hij tilde het kind op en plaatsen het 

kind op het zand pad. Het spelende kind werd 

niet gezien; de spelintentie niet (h)erkend. 

gEEF EEn AAntAL tiPS VOOR EEn gOEDE 

SPEELOMgEVing

Het zou mooi zijn als je een omgeving kunt  

maken die boordevol vragen zit; allerlei soorten  

vragen die passen bij allerlei verschillende  

kinderen. In een omgeving vol vragen kan elk 

kind een passende vraag ervaren. Zo wordt elk 

kind uitgenodigd in actie te komen. Er zijn dan 

vragen voor oudere kinderen en voor de kleintjes. 

Voor kinderen die alleen willen spelen en voor 

kinderen die samen willen spelen. Voor kinderen  

die actie zoeken en ook voor kinderen die rust 

zoeken. Er is voor ieder kind een vraag, een uit-

nodiging tot spel. In de observaties zagen we dat 

sommige spelomgevingen dat in zich hadden. 

De waterkraan bijvoorbeeld, en de zandbak; één 

enkele spelomgeving ontlokt allerlei verschil-

lende vormen van spel. Dat is kenmerkend voor 

een goed ingerichte omgeving: daar zie je dat 

allerlei kinderen tot spel komen, elk op hun eigen 

manier. 

En in de observaties wordt wel duidelijk: de  

natuur is een unieke spelomgeving. De natuur  

zit vol vragen aan kinderen, omdat het elke dag 

anders is, omdat natuurlijke materialen geen 

vaste spelbedoelingen hebben, omdat de natuur 

 een levende omgeving is, omdat het meer 

mogelijkheden geeft tot gewenst gedrag. En bij 

het opnoemen van de unieke bijdrage van natuur 

aan het spel van kinderen, merk ik dat ik nog veel 

meer wil noemen. Want de opsomming is nog 

lang niet compleet. Ik zou nog willen vertellen 

hoe natuurlijke materialen niet op lijken te gaan, 

hoe natuurrijke omgevingen uitnodigen tot 

fysieke betrokkenheid in je spel, hoe de natuur 

echte risico’s met zich meebrengt zoals vallen, 

vies worden, moe worden, kwijtraken, en hoe 

echt dat het spel maakt. Maar het doet er mis-

schien niet toe hoe compleet de opsomming is. 

Wat ik eigenlijk wil zeggen is dit: de natuur als 

spelomgeving is van waarde voor kinderen. De 

mooie uitdaging aan ons is om het spelen in  en 

met natuur een plek te geven in het leven van 

kinderen.   

Download de publicatie ‘Met 

je billen in het zand. Zien hoe 

de omgeving het spel van 

kinderen vormt’ via http://bit.

ly/1lzFwga

interview
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Projecten

De nieuwe eigenaars van Jachthaven 

Biesbosch wilde na de overname 

van de gemeentehaven van Drimmelen 

door de Yacht Havens Group in 2013 een 

recreatiebestemming van de haven en het 

omliggende terrein maken. Na het creëren 

van een geasfalteerde parkeerplaats voor 

ligplaatshouders was het de beurt aan de 

jongere watersportertjes. Kinderland  

Speeltoestellen werd gevraagd een 

ontwerp te maken voor een avontuurlijke 

speelplek met een natuurlijk karakter, in 

samenwerking met Eric Douma land-

schapsarchitectuur. Robinia speeltoestel-

len, zwerfkeien, klimbomen en een boom-

stambrug vormden tezamen met een 

beekloop de ingrediënten voor deze avon-

tuurlijke waterspeeltuin, die Kinderland 

heeft gerealiseerd. Uniek is de aangelegde 

padenstructuur, die geaccentueerd wordt 

door een achttal. Lichtpunten in deze bo-

gen zorgen ervoor dat de diverse picknick- 

en BBQ-plaatsen ook ’s avonds makkelijk 

gevonden kunnen worden.

Vanuit buurtvereniging Volkel Zuid was 

het initiatief gestart om via gemeen-

telijke subsidies voor Koningsdag geld bij 

elkaar te krijgen voor nieuwe toestellen 

in het dorpspark. Toen bleek dat dit niet 

voldoende was, is er contact gezocht met 

de Ondernemers Vereniging Volkel en met 

Stichting Volkel in de Wolken, organisator 

van de lokale braderie met vliegshows. 

Toen bekend werd dat de Stichting mede-

financier zou worden, is er vanuit SICURO 

het voorstel gedaan een toestel te bouwen 

in de vorm van een Joint Strike Fighter 

(F-35), het militaire vliegtuig dat in de 

toekomst vanaf Vliegbasis Volkel zal gaan 

vliegen. Dit werd vanuit de organisatie vol 

enthousiasme ontvangen, waarna ook de 

gemeente extra financiering heeft toege-

zegd om het project te kunnen realiseren. 

Na de feestelijke opening tijdens het eve-

nement Volkel in de Wolken is het robinia 

houten toestel direct in gebruik genomen 

door de lokale jeugd.

Groots bouwen 
voor de kleintjes

•	 Locatie:	Drimmelen

•	 Opdrachtgever:	Jachthaven	Biesbosch

•	 Ontwerp:	Kinderland	Speeltoestellen	

i.s.m. Eric Douma landschapsarchi-

tectuur

•	 Uitvoering:	Kinderland	Speeltoestellen

•	 Projectduur:	juli	2015

Project:

Nederland bouwt gestaag aan 

de uitbreiding van het areaal 

speelruimte. In dit projecten-

overzicht presenteren wij recent 

gerealiseerde speeltuinen,  

-pleinen en -parken. Het gaat 

om projecten  die wij bijzonder 

vinden of die innovatief zijn en 

nét dat beetje extra hebben om 

te fascineren en te inspireren. 

Hebt u ook een project dat voor 

deze rubriek in aanmerking 

komt? Stuur uw voorstel met 

een impressie van het project 

naar onze redacteur Reinoud 

Schaatsbergen via reinoud@

acquirepublishing.nl. 

F-35 Joint Strike 
Fighter
•	 Locatie:	Volkel

•	 Opdrachtgever:	Stichting	Volkel	in	 

de Wolken, Gemeente Uden,  

Ondernemers Vereniging Volkel

•	 Ontwerp:	SICURO	Modulaire	 

Speeltoestellen

•	 Uitvoering:	SICURO	Modulaire	 

Speeltoestellen

•	 Projectduur:	februari	–	mei	2015

Project

OBS de Prinsenakker

Zuiderkade 44  |  6718 PJ Ede  |  tel. +31 318 - 630 372
info@kinderlandspeeltoestellen.nl  |  www.kinderlandspeeltoestellen.nl

boomhut   2,40m hoog!< )
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Maakt U ook werk van spelen?   
Bestel de nieuwe publicatie van 
Froukje Hajer!

“Werk maken van spelen bevat een interessante synthese, 
actueel en onderbouwd, mooi vormgegeven, met interessante 
citaten, toegankelijk voor breed publiek”, aldus Jan van Gils, 
voorzitter Europees Netwerk Childfriendly Cities.

Prijs € 19,90. Bestellen via www.boekenfabriek.nl 
Meer informatie via www.kind-spel-ruimte.nl 
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Projecten

De transformatie van LTS buurt  

naar Aldenhofpark in centrum 

Hoensbroek is een ingrijpende gebieds-

ontwikkeling. Het duurzame en groene 

park wordt een ontmoetingsruimte, voor-

zien van zitplekken, een motoriekparcours 

en een school/buurtplein rondom de BMV 

(Brede Maatschappelijke Voorziening).  

In samenwerking met Bureau B+B maakte 

Buitenom het stedenbouwkundige plan, 

het inrichtingsplan en de ontwerpen voor 

het meubilair en de speelaanleidingen. 

Het schoolplein is bestraat met gebak-

ken klinkers en granulaat speelheuvels 

en wordt begrensd door houten banken 

gekoppeld aan muurtjes met balkonhekjes 

uit de voormalige gesloopte portiek- 

etagewoningen. In de periode tussen  

sloop en nieuwbouw is het project 

‘Tussentijd’ gestart, onder de naam ‘Os 

gebrook’ (ons Hoensbroek). Door burger-

kracht en participatie zijn hierdoor diverse 

projecten gerealiseerd en uitgeprobeerd. 

Geslaagde projecten zoals het bijen-

kasteel, de windbloemen en een serie 

banken krijgen een nieuwe plek in het 

permanente park. Het Aldenhof-project is 

genomineerd als IBA kandidaat. 

Het Raadhuisplein in Emmen, voor-

heen een parkeerplaats, is omgeto-

verd tot een ontmoetingsplek voor jong 

en oud. De parkeerplaatsen hebben plaats 

gemaakt voor onder andere een skatepark, 

een langgestrekt sundeck en gras met 

waterpartijen. Het skatepark met een  

totaaloppervlakte van 800 m2 is ontworpen 

door Bowl Construction in samenwerking 

met Emmense skaters. Er is gekozen voor 

een mix van verschillende prefab elemen-

ten zoals banks, quarterpipes en ledges, 

die door het gestorte beton naadloos in 

elkaar overlopen. Fraai detail: de pool in 

het skatepark is in de vorm van een klaver-

tje drie. De combinatie van deze skate-

elementen maakt van dit skatepark een 

uitdaging voor beginnende tot gevorderde 

skater, maar ook de BMX’er of inlineskater 

kan hier zijn tricks laten zien.

De Sint Maartenschool in Bolsward 

wilde meer uitdaging aanbieden op 

het huidige schoolplein, zodat er voor alle 

kinderen spelmogelijkheden zijn en het 

plein een groenere uitstraling krijgt. Op 

basis van deze vraag bracht Donkergroen 

tussen de oude, bestaande bomen een 

klim-/klauterparcours aan, waar de kin-

deren kunnen klimmen en klauteren. Ook 

is rondom één boom door de ouders een 

zelfgemaakte houten plateau aangebracht 

dat dienst doet als chillplek. Centraal 

op het plein is een heuvel van kunstgras 

gemaakt. Uniek aan deze heuvel is dat één 

zijde bestaat uit gelijmde tegels die dienen 

als tribune. Doordat er nu een duidelijke 

routing is verdelen de kinderen zich meer 

over het plein. Bovendien is er nu meer 

verschillend spelgedrag, waardoor er voor 

elk type kind iets te beleven valt. 

Dave Hogenboom van Parkour 

Disciplines, organisator van lessen 

in freerunning, vormde in 2014 een idee 

voor een freerunpark in Alphen aan den 

Rijn om alle disciplines van het freerunnen 

bij elkaar te brengen. Dat was voorheen 

niet mogelijk op één locatie. Met hulp van 

Vincent Verbeek, domeinbeheerder Groen 

en Spelen bij de gemeente Alphen aan den 

Rijn, is een stappenplan gemaakt om het 

plan te realiseren. Speelplan is gevraagd 

om de ideeën in een uitvoerbaar plan om 

te zetten. Verschillende Alphense bedrijven 

hebben meegeholpen, met financiële on-

dersteuning of juist in de vorm van her te 

gebruiken materiaal. Door het plan krijgen 

oude tractorbanden een nieuw leven en 

worden afgekeurde betonnen keerwanden 

en gekapte boomstammen gebruikt.  

Ook het bestaande freerun-toestel uit het 

centrum van Alphen, gemaakt van staan-

ders van oude verkeerspalen, krijgt in dit 

park een nieuwe plek. Zo wordt er met een 

relatief klein budget een uitdagende plek 

gecreëerd.

Freerunpark uit 
hergebruikt 
materiaal

•	 Locatie:	Alphen	aan	den	Rijn

•	 Opdrachtgever:	Gemeente	Alphen	 

aan den Rijn

•	 Ontwerp:	Speelplan

•	 Uitvoering:	Van	der	Werff	groep,	 

vrijwilligers van Parkour Disciplines

•	 Projectduur:	augustus	2015	–	maart	

2016

Project

‘Natuurlijk 
Aldenhofpark in 
‘Os gebrook’

•	 Locatie:	Hoensbroek

•	 Opdrachtgever:	Gemeente	Heerlen

•	 Ontwerp:	Buitenom	i.s.m.	Bureau	B+B	

stedebouw en landschapsarchitectuur

•	 Uitvoering:	Wegenbouw	Kurvers

•	 Projectduur:	2011	–	2016

Project

Divers schoolplein 
Sint Maartenschool 
Bolsward
•	 Locatie:	Bolsward

•	 Opdrachtgever:	Sint	Maartenschool	

Bolsward

•	 Ontwerp:	Donkergroen

•	 Uitvoering:	Vesting	Sneek,	Donkergroen

•	 Projectduur:	maart	2015

Project

Skatepark 
Centrumplein 
Emmen

•	 Locatie:	Emmen

•	 Opdrachtgever:	Gemeente	Emmen

•	 Ontwerp:	Bowl	Construction

•	 Uitvoering:	Stedon

•	 Projectduur:	mei	–	juni	2015

Project
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marianne labré  
prOgrammaregisseur ‘gent, 
kind- en jeugdvriendelijke 
stad’

ingrid bakker  
assOciate lectOr de gezOnde 
stad, christelijke hOgeschOOl 
windesheim zwOlle

Stelling: De speelscan is wel/niet toereikend bij het beoordelen van de kwaliteit van een speelplek

Met behulp van de door Hogeschool windesheim ontwikkelde SpeelScan kan de bruikbaarheid en benutting 

van een speelplek in kaart worden gebracht. Maar biedt de SpeelScan voldoende handvatten bij het maken 

van die keuzes? Marianne Labré en ingrid Bakker gaan in discussie.

AFtRAP MARiAnnE LABRE: “De speelscan als enige instrument gebruiken om een gemeente toe te laten een speelterrein te 

behouden of niet, is té kort door de bocht:

•  De SpeelScan verhoudt het ene terrein niet tot andere terreinen binnen dezelfde wijk; belangrijk met het oog op spreiding en  

complementariteit van speelfuncties voor verschillende leeftijdsgroepen. 

•  Er staat niets rond bereikbaarheid van het terrein (≠ toegankelijkheid); 

•  Verhoudingsgewijs voeren vragen rond veiligheid de boventoon ten opzichte van elementen die de aantrekkelijkheid, speelsheid en 

belevingswaarde in kaart brengen.

Kinderen en jongeren niet betrekken bij het begin van het traject rond (her)aanleg en invulling van speelterreinen, vraagt om een  

mismatch tussen terrein en potentieel gebruiker. De speelscan als enig instrument is dan ook een veel te enge benadering als basis.”

1E REACtiE ingRiD BAKKER: De SpeelScan is ontwikkeld als instrument voor gemeenten (w.o. beheerders) om na te gaan of hun 

bestaande speelplekken optimaal en zoals beoogd gebruikt worden. Ik ben het met Marianne eens dat een koppeling met de waarde-

ring van de gebruikers (de kinderen en jongeren) de gemeente nog meer inzicht kan bieden in die genoemde aangrijpingspunten voor 

verbetering, maar het instrument is nadrukkelijk niet ontwikkeld om te gebruiken bij het aanleggen van nieuwe speelplekken. 

Terug naar de stelling waarin de term ‘toereikend’ wordt genoemd, kan ik dan ook stellen dat de SpeelScan weliswaar een groot aantal 

objectieve fysieke en sociale kwaliteitsmaten in beeld brengt, maar op zich niet toereikend is om de kwaliteit in zijn geheel te beoorde-

len. Daar is de mening van kinderen en jongeren als subjectieve maat minstens zo belangrijk in.

Wèl biedt het de gemeente waardevolle eerste input om bijvoorbeeld het gesprek met ouders, kinderen en andere bewoners rondom 

veranderingen in speelruimte in hun woonomgeving aan te kunnen vangen. Bij voorkeur met de input van alle speelplekken in de 

nabije omgeving.

2E REACtiE MARiAnnE LABRE: In de inleiding van de Speelscan staat: “Voor wie - Met dit instrument hebben gemeenten de  

mogelijkheid na te gaan of hun speelplekken optimaal en zoals beoogd gebruikt worden. Op basis daarvan kunnen ze hun speelruimte- 

budget zo optimaal mogelijk inzetten en gegronde keuzes maken ten aanzien van behoud, verbetering of sanering.” Hiermee wordt 

aangegeven dat het instrument wel degelijk kan aangewend worden om drastische (schrap-)beslissingen te nemen… dit terwijl ner-

gens ‘het waarom’ en ruimere context van al of niet benutten naar boven komt. Goed beleid start met gesprekken vóór de aanleg van 

bijvoorbeeld speelterreinen waarbij de noden en behoeften van de kinderen en jongeren maar ook de bezorgdheden van de omgeving 

deel uitmaken van het basispakket van waaruit ontwerpers vertrekken. De Speelscan mag geen instrument zijn om nadien door de 

gemeente als alibi gebruikt te worden om een op voorhand verkeerde aanpak te legitimeren.”

2E REACtiE ingRiD BAKKER: In veel gemeenten is een aantal jaar geleden ruim geïnvesteerd in het creëren van extra speel- 

plekken. Daarbij is de aandacht vooral uitgegaan naar de geografische dekking en spreiding: kwantiteit in plaats van kwaliteit.  

Met het huidige beperkte budget van veel gemeenten is deze situatie niet meer houdbaar en ook niet altijd wenselijk. 

De vragen in het eerste deel van de SpeelScan richten zich op de inrichting van de speelplek, de speel- en beweegmogelijkheden,  

de mate van uitdaging, de veiligheid en de staat van het onderhoud van zowel de speelplek zelf als van de ruimte daaromheen.  

Met het tweede deel wordt het gebruik van de speelplek geobserveerd. 

Na het vaststellen van het gebruik van een speelplek zouden de gemeenten moeten proberen te achterhalen hoe de bevindingen 

te verklaren zijn en hoe een en ander eventueel verbeterd kan worden. Soms kan het betekenen dat het saneren van een weinig tot 

niet gebruikte speelplek budget oplevert voor een andere speelplek. Het opnemen van een dergelijke zinsnede in de inleiding van de 

SpeelScan zou inderdaad een goede aanvulling kunnen zijn.

3E REACtiE MARiAnnE LABRE: Klinkt als de omgekeerde wereld... De jeugd mag echter geen ‘kind van de rekening’ worden door 

de beleidskeuzes uit het verleden. Verschillende aspecten komen hier bij mij op:

• Spreiding van spel- en ontmoetingsplekken in een buurt/wijk blijft belangrijk!  

• Kwaliteitsvol betekent ook niet altijd hetzelfde als speeltoestel. Dat laatste kost inderdaad heel wat bij aankoop en plaatsing maar 

ook later met betrekking tot beheer en onderhoud. 

• Vragen naar wat (speelfuncties) kinderen graag spelen (en niet welk toestel ze willen) en dit vertalen naar een speelterrein waar 

een combi wordt gemaakt tussen speeltoestellen maar minstens evenveel gebruik wordt gemaakt van omgevingsfactoren levert 

veel meer draagvlak op en dus ook veel meer gebruik en kost ook minder. 

Het is belangrijk dat gemeenten blijven kiezen voor hun jonge bewoners en hen ook au sérieux nemen. Een weldoordacht jeugdbeleid 

dat kinderen en jongeren centraal stelt is het investeren meer dan waard!

3E REACtiE ingRiD BAKKER: Marianne, ik ben het echt wel met je eens. De genoemde punten zoals speelfuncties, diversiteit, 

niveauverschillen, actieradius en verzorgingsgebied worden ook meegenomen in de SpeelScan. 

Maar het is nu eenmaal wel de huidige realiteit. Veel gemeenten zijn genoodzaakt hun speelruimtebeleid met minder budget uit te 

voeren en willen daarbij niet inboeten op kwaliteit. Bij rondvraag langs gemeenten is gebleken dat de SpeelScan vooral gebruikt wordt 

of zal worden bij het inventariseren van potentiële ‘groeidiamanten’ en voor het reduceren van on(heus)-gebruikte speelplekken. 

Terugkomend op de stelling of de SpeelScan toereikend is bij het beoordelen van de kwaliteit van een speelplek zou ik willen aangeven 

dat het gebruiken van de SpeelScan als eerste inventarisatie van kansen en pijnpunten samen zou moeten gaan met de inbreng van 

belanghebbenden, waaronder uiteraard de kinderen en jongeren.

verSuS

In rubriek Versus discus-

siëren twee opponenten 

over een actueel thema in 

BuitenSpelen. 

Ook meepraten over deze 

stelling? Meld u dan aan  

voor onze LinkedIn-groep  

en reageer!  

Ook een keer meedoen  

aan Versus? Meld u dan 

aan via redactie@acquire-

publishing.nl.ve
rS

u
S verSu

S

verSuS

Meepraten? Download de 

Speelscan via www.platform-

buitenspelen.nl/speelscan
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Op dit moment leven er ongeveer 15.000 kinderen in diverse opvang-
centra in Nederland. Zij moeten kunnen spelen! Ik roep opvanglocaties 
dan ook van harte op om de buitenruimte die er is, om te zetten in op 
kinderen gerichte speelplekken.

bied vluchtelingen-
kinderen speelplekken 
om buiten te spelen

Branchevereniging

Reageren?  

annekoning@spelen.org

Voor vluchtelingenkinderen die bij een 

stad of dorp wonen, is meestal wel iets 

in de buurt. Maar voor kinderen in meer 

afgelegen centra moet er snel iets gebeuren. 

Centra zijn verplicht om te zorgen voor goede 

speelplekken. Zo staat in het VN kinderrechten-

verdrag dat (vluchtelingen)kinderen het recht 

hebben om te spelen. Ook schrijft de Neder-

landse wet voor dat er op elke opvanglocatie 

een speelplek moet zijn. Gelukkig zetten veel 

medewerkers zich met hart en ziel in, ze halen 

bijvoorbeeld speelmaterialen naar de locatie. 

Maar een veelzijdige buitenspeelplek is wat deze 

kinderen nodig hebben. 

Zo’n speelplek is zo belangrijk omdat elk kind 

eigen behoeften heeft om te spelen. Het ene kind 

wil rustig zitten, of met materiaal iets bouwen. 

En het andere kind heeft behoefte aan rennen, 

springen en klimmen. Goede speelplekken voor 

vluchtelingenkinderen zijn ook in sociaal opzicht 

van belang. Veel kinderen hebben traumatische 

ervaringen en kunnen daar juist door te spelen 

mee leren omgaan. Ze zijn ontworteld en moeten 

hier leren aarden. Verder maken ze door te spelen 

contact met elkaar, en waar dat kan, ook met 

Nederlandse kinderen. Een goede manier om de 

Nederlandse samenleving te leren kennen. In zijn 

algemeenheid maakt spelen kinderen gelukkiger, 

gezonder en socialer. In ons land ligt de nadruk 

vaak op het gezondheidsaspect van spelen, dus 

op voldoende bewegen. Maar bij deze kinderen is 

het geestelijke aspect op dit moment dus net zo 

belangrijk.

Een mooi voorbeeld is de natuurspeeltuin die bij 

de opvanglocatie Heumensoord is gebouwd met 

hulp van diverse organisaties en vrijwilligers. Daar 

waren de kinderen niet te houden tijdens de aan-

leg, vertelde Petra Wevers van Stichting Spring-

zaad aan Omroep Gelderland. “Ik zie met eigen 

ogen dat ze dit leuk vinden. Ze komen kijken en 

een praatje maken met de eerste zinnetjes Neder-

lands die ze hebben geleerd. En ze helpen met 

graven.” De kinderen daar kunnen zich nu flink 

vermaken bij de speeltoestellen van boomstam-

men, zandspeelplaatsen en crossbaan. Heel mooi 

dus. Op het vlak van spelen hebben we in Neder-

land de afgelopen jaren grote stappen gezet bij 

scholen. Zo gaan we af van de betegelde pleinen 

en werken we aan groene, en sportieve school-

speelpleinen. Dat gun je vluchtelingenkinderen 

ook. Want goede speelplekken zorgen ervoor  

dat zij dezelfde kansen krijgen als Nederlandse 

kinderen. Precies zoals dit in artikel 31 van het  

VN kinderrechtenverdrag is geformuleerd.  

Laten we daar voor zorgen!

het plan voor beter spelen

Speelplan BV
Transistorstraat 53b 
1322 CK Almere
0 3 6 - 5 2 3 6 1 2 7
info@speelplan.nl
www.speelplan.nl

ONTWERP
Ontwerp voor iedereen en elke plek

ADVIES
Integraal advies in beleid en beheer

INSPECTIE
Zorg voor veilig spelen

CURSUSSEN
Voor inspecteurs en beheerders

Wellerwaard, Noordoostpolder

Groener leren

www.btl.nl

BTL R_ 90 x 132_Oktober_2015.indd   1 25-11-2015   15:27:06

Advies • Ontwerp • Realisatie  l  www.speelprojecten.nl

GOEDE067-1_ADV210x145mm.indd   5 14-09-15   14:49

AnnE KOning 

is sinds augustus 2015 voorzit-

ter van de Branchevereniging 

Spelen. Daarnaast zet ze zich 

vanuit diverse functies in voor 

spelen en bewegen. Bijvoor-

beeld als adviseur bij Stad 2.0 

en als PvdA-lid van de Provin-

ciale Staten zuid-Holland. ze is 

stedelijk gebiedsontwikkelaar 

en droeg eerder als raadslid en 

wethouder van Delft bij aan 

een kindvriendelijke stad. 

Fotograaf René Zoetemelk

‘Goede speelplekken voor 
vluchtelingenkinderen  

zijn ook in sociaal opzicht 
van belang.’
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Kinderen van nu hebben te maken met bezorgde ouders die hun kinderen 

volgen met gps. Op straat is weinig ruimte voor avontuur en op school en in 

de kinderopvang tellen resultaten en bepalen volwassenen wat er gebeurt. 

Te weinig spelen leidt vroeg of laat tot problemen – niet voor niets heeft het 

VN-comité inzake de Rechten van het Kind regeringen opgeroepen meer 

aandacht aan dit ‘vergeten recht’ te geven.

Aansprakelijkheids-
kwesties

In geval van aansprakelijk-

heidskwesties wordt per 

situatie gekeken naar de 

volgende factoren:

• Wat is de aard van de 

gedragingen, waardoor 

schade zou kunnen  

ontstaan?

•	 Hoe	groot	is	de	kans	dat	

schade ontstaat?

•	 Hoe	ernstig	kan	de	

schade zijn?

•	 Hoe	bezwaarlijk	zijn	de	

maatregelen die geno-

men moeten worden om 

schade te voorkomen? 

•		Staan	de	kosten	in	ver-

houding tot het schade-

risico?

•	 Is	veiligheidsmateriaal	

nodig en beschikbaar, 

zoals helmen bij skeeler-

trainingen, en is EHBO 

materiaal aanwezig?

•	Welke	verzekeringen	 

zijn afgesloten? 

•	 Hoe	zijn	de	risico’s	in	

beeld gebracht en welke 

beheersmaatregelen zijn 

genomen?

Auteur: Froukje Hajer

Han Speelplan in Almere werd de vraag 

voorgelegd een beoordeling te geven 

van de huidige inrichting van de speel-

plek en de geluidsoverlast. Een niet alledaagse 

opdracht met veel uitdagingen.

Buurtonderzoek 

AHet beknotten van vrij spelen door bezorgde 

ouders en regelzucht vanuit de overheid zijn 

actuele thema’s die veel losmaken. De Volkskrant 

publiceerde hierover eind januari het artikel: 

‘Kinderen worden te veel beschermd en kunnen 

te weinig vrij spelen’. In drie weken tijd werd het 

ruim 59.000 keer gelezen. Uit de vele reacties op 

sociale media blijkt dat vooral ouders met een 

dilemma worstelen. Enerzijds de angstcultuur die 

het vrij spelen door kinderen beknot en ander-

zijds het willen stimuleren van vrij spelen. Dat 

laatste is belangrijk. Kinderen moeten leren wat 

gevaar is, hoogtes kunnen inschatten, zacht en 

hard kunnen onderscheiden. Een losse stoep-

tegel zien, en er langs manoeuvreren met een 

fietsje. Als alle gevaren worden weggewerkt in 

het kinderleven, en kinderen er niet mee leren 

omgaan, heeft dat nadelige gevolgen voor hun 

ontwikkeling 1). 

nog meer regelgeving?

De discussie over vrij spelen roept allerlei vragen 

op. Nog meer regelgeving? Niet dus. Want is 

het niet onmogelijk om alle waterkanten van 

hekken te voorzien, bij alle muurtjes en bomen 

waarschuwingsborden te plaatsen? En belangrijk 

is ook de vraag: hoeveel ruimte hebben kinde-

ren nodig? Waar ligt een opvoedende taak voor 

ouders om met gevaren in de samenleving om 

te gaan, en waar ligt de aansprakelijkheid van 

de overheid? Wat het antwoord op die vragen 

ook mag zijn: het welbevinden van kinderen 

moet voorop staan. En dat betekent ook: risico’s 

accepteren. Onderzoek wijst uit dat kinderen die 

met risico’s kunnen omgaan veerkrachtiger zijn, 

een eigenschap die ze in hun verdere leven goed 

van pas komt 2). 

Struinachtige BSO

Een cruciale rol vervullen de ouders – ik zei dat 

eerder al. Mogen kinderen in hun spontaniteit 

proberen een boom in te klimmen, of moeten ze 

eerst bedenken dat ze hun valbeschermers thuis 

moeten ophalen? Het is aan volwassenen om een 

uitdagende omgeving te creëren, die niet stijf 

staat van bordjes en hekken, maar waar echt wat 

te beleven valt. Het succes van jeugdlandjes en de 

‘struinachtige’ BuitenSchoolseOpvang die los van 

de gangbare kinderopvanginstellingen hun eigen 

beleid ontwikkelen illustreren dat dat mogelijk is. 

Het is belangrijk dat er zulke plekken zijn. Ouders 

werken beiden steeds meer - de toename van de 

4/4 gezinnen is een feit (vader en moeder werken 

ieder 4 dagen), dat betekent dat de kinderopvang 

een aantal dagen in de week én in vakanties de 

tijdsinvulling na schooltijd bepalen. 

Verschraling

Als we het zo belangrijk vinden dat kinderen 

speelkansen krijgen, dan moeten zij ook de gele-

genheid krijgen, in ruimte en in tijd. Ik noemde 

de ‘struinachtige’ BSO’s en de avontuurlijke 

speelplekken. Helaas hebben niet alle kinderen 

die speelmogelijkheden in hun directe woon-

omgeving. Tegelijk is er een verschraling gaande 

in het jeugdwerk. Bezuinigingen op (geschoolde) 

begeleiders in het jeugd- en speeltuinwerk  

hebben hun weerslag op de speelkansen van  

kinderen die niet automatisch alle kansen van 

huis uit meekrijgen. De eigen kracht van burgers 

zal hier gemobiliseerd moeten worden om het 

gat dat professionele kinderopvang zonder 

vrijwilligers laat vallen. Enthousiaste goede vrij-

willigers zijn nu ook meer dan ooit actief in het 

jeugdwerk. Zij zijn echter vaak niet zichtbaar in 

de beleidsdiscussies in gemeenten. 

gescheiden domeinen

Regelgeving neemt toe en van organisaties 

worden risico-inventarisaties geëist. Merkwaar-

dig is dat regels per dagdeel kunnen variëren; 

bij de BSO gelden andere regels, dan tijdens 

schooltijd. Kinderen spelen in de pauze op het 

schoolplein maar moeten op hetzelfde school-

plein hesjes aan, als ze er met de BSO spelen. De 

risico-inventarisatie voor de BSO voldoet nog niet 

en de EHBO-trommel staat er niet klaar. Vaak 

wordt de GGD, die de Kinderopvang inspecteert, 

de schuld in de schoenen geschoven als het 

gaat om toename van veiligheidsdenken. Deels 

komen deze merkwaardige situaties voort uit de 

gescheiden regelgeving, deels is het de angst van 

de organisatie voor aansprakelijkheid. Als een 

inspecteur ziet dat over het speelbeleid van de 

organisatie goed is nagedacht, kijkt men met een 

andere bril, en zijn kwesties goed bespreekbaar. 

Voor ouders is het van belang dat men bekend is 

met het beleid van de organisatie. Ouders mogen 

ook vertrouwen hebben in de professionaliteit 

van de medewerkers en het (pedagogisch) beleid 

van organisaties. Dat geldt zowel voor organisa-

ties waar met beroepskrachten wordt gewerkt, 

als voor vrijwilligersorganisaties. Als begeleiders 

steeds op lijstjes moeten kijken of een kind wel of 

niet in een boom mag klimmen, ontstaat er een 

onwerkbare situatie. 

Verkokering

De regelzucht vanuit de overheid wordt nog com-

plexer wanneer verschillende beleidsafdelingen 

vanuit efficiëntiedoelstellingen andere eisen aan 

het gebruik van het publieke domein gaan stel-

len. Als gras te veel bespeeld wordt, komt er een 

hek omheen om slijtage te voorkomen. Ook zou 

van het beleid nog eens kritisch gekeken kunnen 

worden naar de uitvoering van waarschuwings-

borden. Zijn teksten op de bordjes uitnodigend, 

of gericht op gevaar en voorkomen van schade 

en overlast? Een stap vooruit is het instellen van 

een kinderparagraaf voor alle beleidsafdelingen 

zodat de impact van maatregelen voor kwets-

bare groepen wordt meegewogen in de besluit-

vorming. Ook voor mensen met een beperking en 

voor ouderen is dat nodig.

‘regelzucht en bezorgde ouders  
beknotten vrij spelen door kinderen’

frOukje hajer: 

werk maken van spelen

In ‘Werk maken van spelen’ houdt Froukje Hajer een warm pleidooi voor meer 

tijd en ruimte voor kinderen om te spelen. Als kinderen minder kunnen spelen, 

missen zij een essentieel deel van hun opvoeding. Ze zijn minder zelfredzaam, 

ontwikkelen zich fysiek minder, hebben minder zelfvertrouwen en zijn minder 

goed in staat in samenspel met anderen beslissingen te nemen.  

Hajer roept gemeenten en beleidsmakers op om werk te maken van spelen, 

want kinderen kunnen zelf dit recht niet opeisen. ‘Werk maken van spelen’ 

biedt ouders, buurtbewoners, vrijwilligers, professionals, politici, bestuurders 

en beleidsmakers concrete handvatten om kinderen betere speelkansen te 

bieden. ‘Werk maken van spelen’ brengt kennis en informatie uit verschillende 

bronnen toegankelijk samen. Het boek biedt inspiratie voor leerkrachten,  

jeugdwerkers, pedagogisch medewerkers, jeugdprofessionals, gemeenten, 

ontwerpers en ruimtelijke planners en docenten in diverse opleidingen.

‘Werk maken van spelen’ kost € 19,90 is te bestellen via www.kind-spel-ruimte 

en www.boekenfabriek.nl ISBN 978-90-824415-0-5 

Samenwerking van 

beleidsafdelingen van 

gemeenten gebeurt 

steeds meer, maar soms 

gaat er toch nog iets 

mis: mogen kinderen 

op dit voetbalveldje 

bloemen plukken?

FROUKjE HAjER

Kind spel en ruimte, adviseur 

jeugdbeleid en kinderrechten.

noten:
1) Uit onderzoek blijkt dat deze kin-

deren meer kans hebben op onge-

lukken, op latere leeftijd. Ze vormen 

daarom een grotere kostenpost 

voor de samenleving. In een recente 

publicatie van de Janusz Koczak 

Stichting pleit Martin van Rooijen 

voor ‘risky play’. ‘Het recht van het 

kind op leven en dood,’in: Jaarboek 

J. Korczak Stichting 2015.
2) Tim Gill, No Fear, Growing up in a 

risk averse society, London, Calouste 

Gulbenkian Foundation, 2007.
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KidSPanel

Speelruimte op PCBO 
De Ploeg

•	 Eigen	buitenruimte	voor	 

de kinderopvang

•	 Speelplein	voor	de	kleuters

•	 Plein	voor	midden-	en	 

bovenbouw

•	 Naastgelegen	groenzone	

met speeltoestellen en  

trapveld

Kleuterplein

•	 Zandbak

•	 Dubbele	schommel

•	 Klim-	glijcombinatietoestel

•	 Evenwichtsbalk

•	 Ballentrechter

•	 Diverse	zitranden

•	 Fietsjes

•	 Scheppen

•	 Tonnen

Midden- en bovenbouwplein

•	 Kleuter	klim-	glijcombinatie-

toestel

•	 Picknickbanken	

•	 Goal	tegen	muur

•	 Houten	‘podium’

groenzone

•	 Klim-	schommel	combinatie

•	 Klimkubus

•	 Zeskant	duikelrek

•	 Trapveld	(gras)

De functie van basisscholen is de afgelopen jaren flink veranderd. Waar vroeger 

de kinderen ’s ochtends en ‘s middags naar school gingen, wordt het steeds meer 

de plek waar kinderen een hele dag doorbrengen. Dit heeft gevolgen voor de 

mate van belangrijkheid van het schoolplein. PCBO De Ploeg in Apeldoorn is hier  

een voorbeeld van. De basisschool  heeft zich de afgelopen jaren samen met  

Kinderopvang OOK ontwikkeld tot Integraal Kinder Centrum.

tips van Eelco:

Kleuterplein

•	 Creëer	een	fietsenstalling	

voor de kleuters.

•	 Plaats	het	kleutercombina-

tietoestel op het kleuter-

plein.

•	 Kijk	hoe	je	iets	meer	 

beleving kan geven aan  

de kleuters.

 -  Speelkamers

 - Wat zit- en speelranden  

 op het plein

 - Meer elementen waar  

 kinderen omheen  

 kunnen fietsen/spelen

Midden- en bovenbouw-

plein

•	 Zorg	voor		uitdaging	voor	

de midden- en bovenbouw.

•	 Creëer	ruimte	en	structuur	

voor verschillende spel-

vormen.

•	 Ruimte	voor	actief	spel	 

met verschillende paden  

en verstopplekken.

•	 Een	plek	met	een	uit- 

dagend klimtoestel voor  

de midden- én bovenbouw.

PCBO De Ploeg ligt in een groene buffer-

zone tussen woonstraten en is hierdoor 

zowel te voet als op de fiets makkelijk te 

bereiken. Het schoolplein is aangelegd rondom 

het schoolgebouw. Tijdens de pauzes staan leer- 

krachten strategisch opgesteld zodat ze het hele 

plein kunnen overzien. Informeel wordt onder-

scheid gemaakt tussen een kleuterplein en een 

plein voor de midden- en bovenbouw. Vanaf 

groep 3 mogen de kinderen ook spelen in de 

naastgelegen groenzone waar meer speeltoestel-

len en een trapveldje aanwezig zijn. De Ploeg 

beschikt, alles bij elkaar opgeteld, over boven-

gemiddeld veel speelruimte. 

Acht leerlingen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar 

vertegenwoordigen de leerlingen in het  

Leerlingenparlement. Op de vraag wat ze het 

leukst vinden aan hun schoolplein zijn ze vrij 

eenduidig: de doelen en de schommels. Iedere 

pauze wordt er gevoetbald op het trapveld en 

bij de goal op het tegelplein. Ook is er altijd een 

groepje kinderen dat speelt bij de schommels. 

Verder doen de leerlingen spelletjes als tikkertje 

en verstoppertje. Of ze verzinnen zelf spelletjes 

als steen-papier-schaar, 1 op 10 of Wie is de mol? 

Bij dit soort spelletjes geven de kinderen elkaar 

een opdracht: Ren een aantal rondjes, spring van 

de schommel of maak een koprol van de schom-

mel. De kinderen vinden dit heel normaal. Het 

wijst er echter op dat de midden- en bovenbouw 

door het ontbreken van uitdaging voor deze leef-

tijdsgroep op het plein een beetje verveeld zijn. 

Hierdoor gaan ze zelf spelletjes verzinnen, ook al 

betekent dit dat toestellen oneigenlijk gebruikt 

worden en mag het soms niet van de leerkracht.

De kinderen zoeken voor hun spelletjes zelf 

ruimte waar ze weinig last hebben van andere 

kinderen. Die ruimte ligt voornamelijk aan de 

randen en in de hoekjes van het plein, omdat 

op de rest van het plein gevoetbald wordt. De 

beschikbare ruimte compenseert dit grotendeels 

waardoor de onderling overlast beperkt blijft.

Opvallend is dat de kinderen veel ruimte krijgen. 

Niet alleen fysiek gezien, maar ook bij het spelen 

van hun eigen spel, bij het opzoeken van grenzen 

en het vinden van uitdaging in dingen die eigen-

lijk niet mogen. De kinderen in het Leerlingen-

parlement hebben dan ook niet veel te klagen. 

De plassen en natte plekken aan de randen van 

het plein vinden ze wel wat vervelend, maar dat 

hoort nu eenmaal bij het Nederlandse weer,  

zo vinden ze. Als de kinderen wordt gevraagd 

wat ze graag aan het schoolplein zouden willen  

toevoegen komen ze echter wel met suggesties.  

Zo zouden ze nog wat meer schommels en 

doeltjes willen hebben. Bij het idee voor een 

nestschommel komen ze direct met ideeën voor 

goede spelletjes die je daarmee zou kunnen 

doen. Naast de schommels en doeltjes is er de 

wens voor een groot en uitdagend klimtoestel.

Al met al kan geconcludeerd worden dat de  

kinderen op PCBO De Ploeg alle ruimte krijgen 

om te spelen. De midden- en bovenbouw zoekt 

echter nog wat meer uitdaging.

In de rubriek BuitenSpelen 

Kidspanel is het woord aan 

de kinderen. Hoe ervaren zij 

het schoolplein? Voldoet de 

speelplek aan hun wensen? 

En wat zou beter kunnen? 

Landschaps- en speelruimte-

ontwerper Eelco Koppelaar 

observeert en interviewt 

kinderen, waarna hij zijn 

bevindingen vertaalt naar 

concrete tips. In deze afleve-

ring Buurthuis en speeltuin 

Weidedorp – Woolderes. Ook 

meedoen? Mail naar manon 

@acquirepublishing.nl

ikc de ploeg apeldoorn:  aan ruimte geen gebrek

EELCO KOPPELAAR

LANDSCHAPS- EN SPEELRuIMTE- 

ONTWERPER

Tekst & fotografie: Eelco Koppelaar

Links: De schommels zijn 

erg in trek bij de kinderen.

Rechts: Vanaf groep 3 

kunnen de kinderen ook 

spelen in de groenzone 

naast het schoolplein.

Op een groot deel van het plein wordt gevoetbald.De leerlingen van De Ploeg verzinnen veelal hun eigen spelletjes.
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LUUK VAn tERM  
PROgRAMMAMANAgER NSgK

Reageren?  

speeltuinbende@nsgk.nl

E indelijk! Eindelijk heeft de Tweede Kamer 

besloten om het VN-verdrag voor mensen 

met een handicap te ratificeren. Staats-

secretaris Martin van Rijn (VWS) meldde dat nu 

echt “iedereen meetelt. We praten hier al lang 

over en nu gaan we het doen. Toegankelijkheid 

wordt hiermee vanzelfsprekend.” Maar wie zijn 

‘we’? De overheid, de burger, de ondernemers?  

En wat is vanzelfsprekend? Wat betekent dat in 

de praktijk?

Ruim zes jaar mocht ik in opdracht van de  

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte 

Kind (NSGK) het project Samen Spelen ontwik-

kelen en uitvoeren. Zo ontstond de Speeltuin-

bende, een testteam van kinderen met en zonder 

handicap die speelplekken toetst op toeganke-

lijkheid en bespeelbaarheid. Kan ieder kind wel 

meespelen? En zo niet, hoe kunnen we dat dan 

verbeteren? Dat zijn de centrale vragen die we 

ons bij iedere test stellen.

Wat ik in die jaren geleerd heb, is dat toeganke-

lijkheid allesbehalve vanzelfsprekend is. Ondanks 

goede bedoelingen van speelplekeigenaren – of 

het nou verenigingen, gemeenten, scholen 

of ondernemers zijn – ontbreekt het vaak aan 

kennis en inspiratie over hoe je kinderen met 

een handicap kunt laten meespelen. Bovendien 

horen we vaak dat er toch geen kinderen met een 

beperking in de buurt zijn, dus waarom zou je 

dan heel veel geld en moeite gaan stoppen in het 

aanpassen van een speelplek?

Ik zeg dan: een kind met een handicap is eerst en 

vooral kind, niet een handicap. Ja, een kind met 

een beperking heeft wat extra aandacht nodig. 

En ja, de ouders spelen daarbij een heel belang-

rijke rol. Maar niet alleen de ouders: iedereen 

binnen de Nederlandse samenleving heeft een rol 

te vervullen om kinderen met een handicap mee 

te laten doen. Door oog voor ze te hebben, door 

ze te leren kennen en door nieuwe vriendschap-

pen te sluiten. Dan zijn Speeltuinbendeleden als 

Lotte, Koen, Luna, Mees en Timo opeens geen 

‘kinderen met een handicap’ meer, maar jonge 

burgers van Nederland die een volwaardige plek 

in de samenleving krijgen.

‘We’: dat zijn u en ik, dus iedereen die ervoor 

kan zorgen dat kinderen met een handicap met 

hun leeftijdgenootjes letterlijk samen kunnen 

spelen. En later samen kunnen sporten, samen 

kunnen werken en samen kunnen leven. Laat het 

VN-verdrag ons een duwtje in de goede richting 

geven en ernaar leven. Doet u mee?

Het lijkt wel 
een kind

column• 

Cursusdata en locaties 2016

Cursus Inspecteur basis (1 dag)
• 21 maart 2016, Delft
• 22 april 2016, Sevenum
• 20 mei 2016, Zwolle
• 24 juni 2016, Utrecht
• 22 september 2016, Zwolle
• 13 oktober 2016, Utrecht
• 17 november 2016, Zwolle
• 15 december 2016, Utrecht

10% korting op onze cursussen met actiecode “TL1516”*

Opfriscursus Inspecteur van speelgelegenheden (1 dag)
• 10 maart 2016, Zwolle
• 11 april 2016, Delft
• 16 mei 2016, Zwolle
• 13 juni 2016, Utrecht
• 19 september 2016, Zwolle
• 06 oktober 2016, Delft
• 10 november 2016, Utrecht
• 08 december 2016, Utrecht

Studieochtend WAS (9.00 – 14.00 uur)
• 4 april 2016, Utrecht

Ontwerpen en bouwen van speeltoestellen (1 dag)
• 18 maart 2016, Utrecht
• 09 juni 2016, Utrecht
• 24 november 2016, Utrecht

Vakopleiding Inspecteur Veiligheid van Speelgelegenheden 
(5 dagen)
• Open inschrijving. De opleiding gaat van start zodra een groep van circa 5 deelnemers kan 
worden geformeerd (bij voorkeur uit eenzelfde regio), en wordt gehouden in de gemeenten 
waaruit de deelnemers afkomstig zijn.

Voor een overzicht van de kosten verwijzen wij u graag naar onze website. Desgewenst kunt u 
zich daar ook direct inschrijven voor de cursus: 
www.keurmerk.nl →opleidingen →speelgelegenheden.

* Geldig voor alle cursussen: 31 maart 2016

Keurmerkinstituut, Postbus 45, 2700 AA Zoetermeer, 079-3637000, www.keurmerk.nl

Bakelsebrug 10a
5761 PM Bakel

Tel.: 0492 - 599030 www.sicuro.nl
info@sicuro.n

De leverancier van hardhouten calisthenics,
trim- en bootcamp equipment! Ontwerp,
begeleiding, participatietrajecten of hulp bij 
financiering? Wij helpen!

STREET WORKOUT EQUIPMENT

Codaplay | 036 535 92 50 | mastenbroek@codaplay.com | codaplay.com

Spelen | Leren | Ontdekken

‘Een kind met een handicap  
is eerst en vooral kind,  
niet een handicap.’
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SPeelKunSt

www.speelkunst.nl Kijk voor de volledige versie 

van dit artikel en meer beeld-

materiaal op www.platform-

buitenspelen.nl/speelkunst

ting geven aan het te beleven avontuur.  

Dat kan door mooie, harmonieuze, kunstzinnige 

beelden, die de fantasie niet beperken, maar  

juist prikkelen. In de ons omringende landen,  

als Scandinavië en Duitsland, legt men de laatste 

jaren de nadruk op het fantasie- en rollenspel. 

Een innoverend initiatief komt van het Duitse 

bedrijf Spielart.

Speelkunst

Bespeelbare kunst, het lijkt een tegenstelling.  

Immers ‘kunst’ beleef je op afstand want je 

mag het zelfs niet aanraken. Geen wonder dat 

kinderen in een museum snel ‘uitgekeken’ zijn. 

Met kunst in de openbare ruimte en dan vooral 

bespeelbare kunst ligt dat anders. Door er mee 

of op te spelen word je als het ware deel van 

het object. Je fantasie wordt geprikkeld en je 

ontdekt eigen mogelijkheden om het kunst-

werk te verrijken. Het nodigt uit tot een fysieke 

exploratie; je kan er omheen lopen, van onder of 

boven bekijken, van een afstand of heel dichtbij. 

Dit ruimtelijke aspect nodigt op een spannende 

manier uit tot ontdekken. 

Dit en meer is allemaal te vinden bij Spielart bij 

Erfurt in Duitsland. Ze hebben het vermogen de 

belevingswereld van kinderen vorm te geven, als 

het ware het kind in het spel te ‘trekken’ door 

wondermooie speelconcepten. Soms refererend 

aan herkenbare sprookjes, dan weer aan een 

Peter Pan-achtige avonturenwereld, maar ook 

aan een dierenwereld met daarin rollen, maar 

tegelijkertijd het spannende, het ‘mild-angstige’.

De oprichters van Spielart zijn kunstenaars, 

afgestudeerd aan de kunstacademie in Oost-

Berlijn. Het bedrijf is inmiddels meer dan een 

atelier van kunstenaars. De gebruikte materialen 

zijn van hoge kwaliteit, de fabricagemethoden 

geëvolueerd tot een kwalitatief hoogwaardig en 

duurzaam proces. 

Het ‘vrij spel’ staat onder druk en Hajer 

staat hierin niet alleen. Joan Almon, 

president van de Alliance for Childhood, 

luidde al in 2011 de noodklok. Zij constateerde 

dat de afwezigheid of ernstige beperking van het 

vrije spel een negatief effect zal hebben op de 

samenleving. Het creatief oplossend vermogen 

van kinderen komt onvoldoende tot ontwikkeling. 

Toch maakte Hajers publicatie veel los en kreeg 

ze terecht veel bijval. Anderzijds lijkt een licht  

kritische noot op zijn plaats. Immers je dient  

niet alleen te signaleren maar ook te overtuigen.  

Want wat is vrij spel? En waarom is het zo  

belangrijk?

wat is ‘vrij spel’?

Vrij spel gaat helemaal van het kind zelf uit, is 

spontaan en zonder actieve inbreng van de 

opvoeder/begeleider en zonder nadrukkelijke 

spelaanleiding. “Ouders weten wel dat spontaan 

spelen belangrijk is, maar ze handelen er niet 

naar”, zegt psychologe Louise Berkhout. Voor 

haar promotieonderzoek naar vrij spel obser-

veerde Berkhout spelende kinderen in bijna vijftig 

kleuterklassen. Kinderen hebben tijd nodig om 

tot spelen te komen, ontdekte ze. Ze moeten 

spulletjes zoeken, bedenken waar hun spel over 

moet gaan en wie welke rol krijgt. Berkhout: “Bij 

de een duurt het langer dan bij de ander, maar 

geen kind blijft met de armen over elkaar zitten.” 

Na een tijdje komen ze in een soort flow en gaan 

ze helemaal op in hun spel. Hoe meer ze zich on-

bespied wanen, hoe intensiever ze spelen. “Dat 

kunnen ze uren volhouden. Maar zodra een vol-

wassene zich ermee bemoeit is het afgelopen.” 2) 

In vrij spel oefenen kinderen de verbeelding, het 

zich een voorstelling maken van ‘iets’. Hoe meer 

de verbeelding geoefend wordt, hoe beter het is. 

Het fantasiespel is voor kleuters enorm verrijkend.  

Het is hèt middel om zich in te leven in een 

wereld die buiten de eigen ervaring ligt. Door te 

spelen beleeft het kind gebeurtenissen, die zich 

in zijn eigen leven niet voordoen. Op die manier 

krijgt het een voorstelling van de gevoelens en 

ervaring van anderen. 3)

Vrij spel is voor een belangrijk deel juist fan-

tasiespel; bij het construeren, het spelen met 

zand, en vele vormen van bewegen zit veelal een 

fantasiecomponent. Juist in dat spel komt het 

kind inderdaad in een flow, waarbij het besef van 

tijd en ruimte wordt verloren; er wordt intensief 

gespeeld en tijdens dat spel verwerken kinderen 

ook ervaringen en emoties die ze eerder zijn 

tegen gekomen.

Ook voor de motorische ontwikkeling is het vrije 

spel van enorm belang. Tegenwoordig kiezen 

kinderen (en vaak hun ouders) te jong voor een 

gespecialiseerde sport. Waardoor ze zich (te) 

eenzijdig ontwikkelen. Vrij spel stimuleert tot het 

aanleren van allerlei grondvormen van bewegen. 

trigger

Soms echter moet die fantasie getriggerd  

worden; komt het kind niet zelf tot de fantasie-

beelden. En dan is het juist belangrijk dat dat  

gebeurt met beelden die ze (her)kennen, die 

nieuw, maar te begrijpen zijn, die aantrekkelijk 

zijn en niet afstotend, die spannend zijn en rich-

In het onlangs verschenen boek ‘Werk maken van spelen’ 1) benadrukt de auteur van het 
boek, Froukje Hajer, het belang van (buiten)spelen. Haar pleidooi: geef kinderen meer 
gelegenheid om vrij te spelen, geef ze meer ruimte voor spanning en avontuur en beperk 
de invloed van overbezorgde ouders.

Auteurs: Jan Ooms en At van Steijn

Speelkunst: 
het spel van de verleiding

noten:
1) Hajer, Froukje., Werk maken van 

spelen, 2016, De Boekenfabriek. 
2) Eimers, Ditty., Trouw, 27-04-2014.
3) Goorhuis, S., http://wij-leren.nl/, 

Het vrije spel. 

‘Bij de een 
duurt het  

langer dan bij 
de ander, maar 
geen kind blijft 
met de armen  

over elkaar  
zitten.’
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SpecialBuiten
 Spelen

Urban Sports
De stad als speelveld. Mensen die willen 
sporten in de stad mijden steeds vaker  
de traditionele sportvereniging. Sporten  
op het moment dat het jou past, en dat  
kan in de stad. Parkour, BMX-en, skaten, 
calisthenics en bootcamp en nog veel meer. 
Urban sports  heet dat.

28 Urban sports in binnen- en buitenland  
 razend populair. Interview met Vincent  
 Kompier en Daniel Casas Valle.

32 Urban sports kan op verschillende  
manieren. Een overzicht.

35 Skaten op stationsplein in Arnhem.

38 Zeeburgereiland.

41 Jeroen Bos over urban sports en  
regelgeving.

42 Rotterdam brengt buurt en skaters  
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wAAROM DAn ALtijD wEER ExPLiCiEtE AAn-

DACHt VOOR COgnitiE Bij jOngE KinDEREn, 

wAt VEELAL tEn KOStE gAAt VAn tijD En 

AAnDACHt VOOR SPEL?

Er bestaat geen eensluidende definitie van spel. 

Maar één van de kenmerken van spel waar alle 

speltheoretici het wel over eens zijn is dat spel 

een mentale handeling is, d.w.z. de spelhan-

deling begint in het brein. Een kind heeft iets 

meegemaakt of gezien, of denkt aan iets wat 

gaat gebeuren en gaat daarover spelen. Niet met 

het  doel om het te verwerken maar vanuit een 

behoefte om met de werkelijkheid om te kunnen 

gaan. In die zin heeft spelen dan ook wel degelijk 

‘nut’ en vormen spel en cognitie geen tegenstel-

ling maar horen ze bij elkaar, anders gezegd: een 

spelend kind is óók tegelijk een denkend kind.

wAAROM BLijVEn VECHtEn VOOR HEt 

BELAng VAn SPEL in DE nEDERLAnDSE  

SAMEnLEVing? 

Aan een Speelforum is dringend behoefte om 

de kennis over het spelende kind te coördineren  

en voor ouders en professionals toegankelijk te 

maken. Wij volgen hiermee de Playfora in het 

buitenland. Het zal de samenleving in zijn geheel  

ten goede komen want: een speelse samenleving 

is een soepele samenleving. Het kunnen spelen 

met betekenissen (wat een kind al spelend leert) 

getuigt van een speelse mentaliteit en die is hard 

nodig in deze tijd van verharding.

Grijp uw kans en speel mee, denk mee en bouw 

mee aan een Spelforum in Nederland.

Het Platform Ruimte voor de 

Jeugd is een interdisciplinair 

uitwisselingsplatform van 

deskundigen op het gebied 

van jeugd, (natuurlijk) 

spelen, speelgoed, gezond-

heid, welzijn, sport, verkeer, 

stedenbouw en jeugdbeleid. 

Deelnemers wisselen 

informatie en kennis uit, 

inspireren elkaar, signaleren 

ontwikkelingen en onder-

steunen initiatieven die het 

spelende kind dienen.

pleidooi voor een speelforum.  
nederland kan niet zonder!

Wie het spel van een kind kent en van nabij meemaakt kan niet 
anders dan onder de indruk zijn van de enorme groeikracht van 
dit ontwikkelingsfenomeen. Maar de vanzelfsprekendheid ervan 
zorgt ook voor een chronische  onderwaardering en onderschat-
ting van het verschijnsel spel. Ik zou het wel van de daken willen 
schreeuwen: Een kind dat goed speelt heeft zijn eigen therapie 
op zak! Als er dus één gebied is dat preventief werkt én dus ook 
kostenbesparend is dan is het wel het spel van het kind.

Ruimte voor de Jeugd 

honoreert de hartenkreet 

van Pim van der Pol. Op 23 

juni a.s. is het eerste Speel-

forum. Meer daarover in 

het volgende nummer van 

BuitenSpelen en via http://

www.ruimtevoordejeugd.

nl/.

rvdj

Auteur: Dr. Pim J. van der Pol, orthopedagoog, gz-psycholoog en kindertherapeut, IMH-specialist
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5 wat is nodig om urban sports in  

de stad aantrekkelijker te maken? 

“Door ze te laten zien! Zowel incidenteel, zoals 

het evenement City Swim, of beachvolleyball op 

de Dam in Amsterdam. Maar ook door sporthal-

len ruimtelijk, architectonisch en qua positie in 

de stad beter te positioneren. Nu zijn het vaak 

onaantrekkelijke, goedkope, verstopte plekken. 

Wij pleiten voor een benadering die veel verder 

gaat dan esthetiek en architectuur alleen. Het 

gaat ook om de plek in de stad, de verbindingen 

met andere delen van de stad, de zichtbaarheid 

et cetera.” 

6 Urban sports zijn soms risky. Met 

objecten die vaak niet bedoeld zijn 

om te spelen. Kun je de veiligheid van 

urban sporters garanderen – of staat dat 

haaks op de essentie van urban sports? 

Stel dat het misgaat, wiens verantwoor-

delijkheid is dat?

“Een heikel punt. Een belangrijk onderdeel van 

urban sports is het ongeplande, het spannende, 

het soms ongeorganiseerde. Dat strookt niet met 

het adagium van schoon/heel/veilig. Mogelijke 

claims zouden bij de overheid neergelegd kunnen 

gaan worden. Daarom spelen we graag op safe. 

Mij valt op dat kinderspeelplaatsen in Berlijn 

veel avontuurlijker zijn. In Nederland wordt zo’n 

speelplaats al snel ‘onveilig’ genoemd.” 

7 in het kader van je onderzoek  

Sport in the City heb je verschillende 

steden bezocht. welke boeiende  

voorbeelden van urban sports ben je 

tegengekomen?

“In Kopenhagen hebben we enkele projecten 

gezien. Zoals het nieuwbouwgebied Øresund.  

De ontwikkeling stagneerde daar wat ertoe leid-

de dat een ontwikkelaar (tijdelijke) buitenruimte 

met sportprogramma heeft gerealiseerd. Een 

belangrijk onderdeel in dat gebied is het parkour, 
waar betonnen elementen mensen verleiden tot 

klimmen, klauteren, springen et cetera. Deze 

plek, Plug ´N Play, is een voorbeeld van gebieds-

marketing door middel van sport. Plug ´N Play 

bestaat uit een reeks (verplaatsbare) sportvoor-

zieningen in de open lucht, die geheel openbaar 

en toegankelijk zijn voor iedereen. Voor sportver-

enigingen bestaat de mogelijkheid een container 

te huren voor de opslag van sportmateriaal. 

Bijzonder is de aanwezigheid van een moderne 

speedskatebaan wat mensen aantrekt uit de hele 

1 Urban sports? Sporten in de stad 

doen we toch altijd al?

“Urban sports zijn (nieuwe) vormen van sport-

beoefening in de openbare ruimte. Een bekend 

voorbeeld is parkour 1), waarbij de gebouwen in 

de stad (en de obstakels in de stad) als uitdaging 

gezien worden om zo snel mogelijk van a naar b  

te komen. Een andere vorm is figure running, 

waarbij de app die wordt meegedragen bij het 

hardlopen een figuur kan uitbeelden, die na het 

hardlopen ge-upload kan worden 2). Ook jugger is 

een urban sport; een computer game is ‘verwer-

kelijkt’ en heeft zich tot sport ontwikkeld.”

2 zijn urban sports vooral een ding 

voor volwassenen, of ook voor  

kinderen?

“Urban sports vinden hun oorsprong in de jonge-

rencultuur, maar bij parkour, skaten en BMX-en 

zie je dat ook kinderen er graag aan meedoen.”

3 wat betekent de opkomst van urban 

sports voor de inrichting van de 

openbare ruimte?

“De openbare ruimte is sport- en beweegruimte 

bij uitstek. Althans, dat is een belangrijke functie 

van de openbare ruimte. Het is een zorgvuldig 

afweging. Aan de ene kant wil je de openbare 

ruimte ‘geschikt’ maken voor urban sports (asfalt 

is bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van 

street football, basketball et al.). Maar tegelijker-

tijd moet je die ruimte niet te specifiek ruimtelijk 

en vormgevingstechnisch ‘voorprogrammeren’. 

Dat staat niet alleen op gespannen voet met het 

ongebonden v́rije´ karakter van urban sport zelf, 

maar ook in relatie tot ander gebruik in diezelfde 

open ruimte als sociale ontmoetingsplek. Een 

goede belans is altijd belangrijk.”

4 is sport en bewegen al niet  

voldoende geïntegreerd in de  

openbare ruimte?

“Wat ons betreft niet. Het decennia geleden 

ontwikkelde adagium voor de openbare ruimte, 

‘schoon, heel en veilig’, zit urban sports in de 

weg. Ook de toenemende esthetisering van de 

openbare ruimte, om daarmee investeringen uit 

te lokken, maakt dat de openbare ruimte nog iets 

te vaak als verblijfs- in plaats van als gebruiks-

ruimte wordt gezien. Er kan al veel, maar er 

wordt nog te weinig met een sportblik naar de 

inrichting en het gebruik van de openbare ruimte 

gekeken.” 

“Moderne, jonge stedelingen hebben lang niet altijd tijd en zin om zich langdurig en ver-
plichtend aan een traditionele sportvereniging te verbinden. Ze willen sporten wanneer het 
hen uitkomt. Dat verklaart deels de opkomst van urban sports,” zeggen Vincent Kompier en  
Daniel Casas Valle. De twee zijn gespecialiseerd in het creatief oplossen van sociaal-maat-
schappelijke vraagstukken met een ruimtelijke dimensie. In opdracht van het Stimuleringsfonds 
voor Creatieve Industrie schreven zij de Sport in the City Lay-Out publicatie.

interview met vincent kOmpier en daniel casas valle

de stad als speelveld  

noten:
1) Parkour, ook wel le parkour of 

PK genoemd, is een in Frankrijk 

ontstane loopdiscipline, waarin 

de deelnemers (‘traceurs’)  

proberen hindernissen te over-

winnen op een zo vloeiend en 

snel mogelijke manier. Parkour 

kan vrijwel overal worden beoe-

fend maar gebeurt voornamelijk 

in steden in de buitenlucht. 

Het doel is het verleggen van 

grenzen door middel van vele 

technieken om obstakels te  

overwinnen. (bron: Wikipedia).
2) www.figurerunning.com/ 

VinCEnt KOMPiER DAniEL CASAS VALLE
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regio. Ook de slimme combinatie met volkstui-

nen naast de sportruimte maakt gecombineerd 

gebruik mogelijk; kinderen sporten terwijl ouders 

de groente oogsten. Zie: bit.ly/20XOGGJ

In Kopenhagen hebben we ook StreetMekka 

bezocht (heet inmiddels GAME: bit.ly/20AQmQI). 

StreetMekka is een Initiatief van onderop: twee 

jongens waren op zoek naar een ruimte om 

indoor te kunnen basketballen; in de strenge 

winters in Kopenhagen geen overbodige luxe. 

Het ging hen niet om een ‘formele’ sportruimte 

of gymzaal; eerder waren zij op zoek naar een 

overdekte straatruimte waar naast sporten ook 

naar muziek geluisterd kon worden of waar 

ge(street)danst kon worden. De straatcultuur en 

de daarbij behorende informele omgangsvormen 

naar binnen halen waren mede-uitgangspunt. 

Dit initiatief heeft na ruim acht jaar voorberei-

ding geresulteerd in de verbouwing van een 

voormalige tramremise in een sport- en (straat-)

cultuurcentrum waar gedanst, gevoetbald en 

gebasketbald kan worden. Voor een proefpe-

riode van drie jaar deelt sport de ruimte met 

activiteiten als street-parties, hiphopworkshops, 

dj-workshops, graffitiworkshops et cetera. De 

voortdurende programmering –veelal door de ge-

bruikers zelf geïnitieerd en uitgevoerd- maken de 

plek aantrekkelijk voor een specifieke doelgroep: 

jongeren tussen de 13 en 18 jaar. Bijzonder is de 

zelforganisatie door de jongeren en het 24-uur-

openkarakter. 

Ook in Kopenhagen ontwikkeld: Matrikel no.8. 

Een straat in een dichtbevolkte buurt is autovrij 

gemaakt. Er is een object geplaatst zonder direct 

duidelijke sportfunctie. Het object nodigt uit tot 

skaten, zitten, hangen, spelen. Het ernaast gele-

gen buurthuis maakt van deze plek een sport- en 

cultuurbrandpunt in de buurt: bit.ly/20XPafX

In Berlijn is bij Vor dem Schlesischen Tor op het 

Lohmühleninsel een drukbelopen voet- en fiets-

pad ingericht met objecten die uitnodigen tot 

BMX-skaten, fietsen, springen, spelen: bit.ly/ 

1XuPrBp

Dé urban sports plek in Berlijn is voormalig 

vliegveld Tempelhof. De meer dan 350 hectare 

grote leegte met twee start/landingsbanen biedt 

uitgelezen gelegenheid voor hardlopen, fietsen, 

maar ook op je skateboard met een surfzeil je 

voortbewegen. Zie: bit.ly/2164Mus. De stad  

Berlijn stimuleert actief het ontwikkelen van 

nieuwe sporten. Zo vindt er jugger plaats:  

bit.ly/2164FPt

Daarnaast kent Berlijn door de bombardementen 

veel ‘gaten’ tussen bestaande bouwblokken. 

Deze worden vaak gebruikt als speelplaats voor 

kinderen maar ook om te basketballen. Een 

bekende plek voor urban sports als parkour is de 

zwemhal en Velodrom in Berlijn: zie hierover een 

filmpje (vanaf 04:10 vimeo.com/26942855) van 

Fussgänger Berlin, een community van parkour-

beoefenaars: bit.ly/1KTqTQC

Mellowpark in Berlijn is een eveneens door de 

community zelf opgezette en deels gecrowd-

sourcete plek voor skaters en BMX-ers:  

www.mellowpark.de/

In het redelijk nieuwe Park am Gleisdreieck tussen 

Kreuzberg en Schöneberg in Berlijn is op veler 

verzoek een groot gedeelte ingericht voor zowel 

beachvolleybal, met een skate- en BMX-pool en 

zijn er trampolines voor ouderen en jongeren:  

bit.ly/1SupAKC

In Valencia hebben we het El Túriapark bezocht, 

een drooggelegde rivierbedding waarin zowel  

georganiseerd als ongeorganiseerd wordt  

gesport. Het park is ook een geliefde wandel- en 

fietsplek: bit.ly/1KmOp8K

Eveneens in Valencia is bij het ontwerpen van 

nieuwbouwwijk Sociópolis sport integraal in het 

ruimtelijk plan opgenomen. In het plan worden 

een centraal sportveld (voor voetbal), een atle-

tiekbaan, een hardlooproute, een basketbalveld, 

een trainingcircuit, een fitnesscentrum en een 

gymzaal ruimtelijk gecombineerd. Dit levert een 

openbare ruimte op die – mede vanwege de ver-

wachte hoge sportbeoefening – autovrij is. Daar-

naast is de sportkantine openbaar toegankelijk 

en kan daarmee ook door niet-sporters gebruikt 

worden. Intensieve samenwerking tussen de ont-

werpers en de afdeling openbare ruimte van de 

gemeente is noodzakelijk, zowel bij ontwerp als 

uitvoering. Sóciopolis is niet direct urban sport in 

strikte zin, maar laat wel het belang van sport als 

onderdeel van een ontwerp van een nieuwbouw-

wijk.”

Matrikel no.8 in Kopen-

hagen. Een straat in een 

dichtbevolkte buurt is 

autovrij gemaakt. Er is 

een object geplaatst 

zonder direct duidelijke 

sportfunctie. Het object 

nodigt uit tot skaten, 

zitten, hangen, spelen.

SteetMekka in  

Kopenhagen, een sport- 

en (straat-)cultuurcen-

trum in een voorma-

lige tramremise, waar 

gedanst, gevoetbald 

en gebasketbald kan 

worden.

Dé urban sports plek 

in Berlijn is voormalig 

vliegveld tempelhof. 

Meer dan 350 hectare 

grote leegte met twee 

start/landingsbanen 

voor hardlopen, fietsen, 

skaten, surfzeilen en 

meer.

Het El túriapark in  

Valencia, een droog-

gelegde rivierbedding 

waarin zowel georgani-

seerd als ongeorgani-

seerd wordt gesport.

www.sportinthecity.net 

Foto’s: 

www.thf-berlin.de/presse/

download-bildmaterialpark-

nutzung/das-tempelhofer- 

feld-ort-fuer-sport-freizeit-

und-erholung/ 
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Urban sports: een overzicht
urban Sports is een verzamelnaam voor sporten die voortkomen uit de populaire cultuur van 
jongeren in de grote stad. Deze sporten zijn continu in ontwikkeling en worden beïnvloed door 
de kruisbestuiving tussen jongeren, muziek en kunst. In principe kun je alle sporten die je buiten 
in de openbare ruimte kunt beoefenen scharen onder de noemer urban sports. De populairste 
sporten worden hieronder kort beschreven.

urBan SPortS

Skaten

w aarschijnlijk de bekendste urban sport en al jaren mateloos populair. 

Grofweg in te delen in inline skaten en skateboarden. Skaters gebrui-

ken zowel speciaal aangelegde skateparken als de openbare ruimte om hun 

skills te oefenen. Skaten is veel meer dan een sport alleen, het is meer een 

subcultuur met onder meer eigen muziek en kleding.

Bootcamp

in teamverband onder professionele begeleiding van een fitnessinstructeur 

kracht en uithouding trainen. Dat is in een notendop wat bootcamp in-

houdt. Bootcampen doe je voornamelijk in de openbare ruimte, oefeningen 

worden gedaan met het eigen lichaamsgewicht, natuurlijke materialen die 

buiten te vinden zijn en oefenmaterialen die gemakkelijk mee te nemen zijn. 

Door de toenemende populariteit van de sport worden in veel gemeenten  

ook bootcamptoestellen geplaatst. Denk aan  jumpboxes, matten, ladders, hang- 

elementen of een klimwand.

BmX

BMX ontstond eind jaren zestig aan de westkust van de Verenigde Staten. 

Het ontstond uit de motorcross, waarbij men met een motorfiets over 

 zanderige en heuvelige terreinen reed. BMX’en kent een aantal varianten. 

In de openbare ruimte gebruiken BMX’ers vaak dezelfde ruimte als skaters, 

waarbij het erom gaat zo veel mogelijk trucs uit te voeren op een klein fietsje 

met een laag zadel.

JUgger

w ellicht niet heel erg bekend bij het grote publiek deze sport. Jugger 

is gebaseerd op een spel dat voor het eerst voorkwam in een film uit 

1989: The Salute of the Jugger. De sport is vooral populair in Duitsland, waar 

schoolteams het tegen elkaar opnemen.

FreerUnning

f reerunning of Parkour is een sport waarbij de beoefenaar zich van A naar B  

beweegt terwijl hij daar zoveel mogelijk objecten bij gebruikt. Denk aan 

muurtjes, bankjes, bloembakken en relingen. Er zijn geen spelregels voor free-

running en iedereen kan het doen. Coördinatie, balans, uithoudingsvermogen 

en techniek zijn de belangrijkste kernwoorden die bij deze sport horen. Free-

running is ontstaan in de Vietnamoorlog, toen de Franse soldaten de techniek 

gebruikten om uit elke situatie te kunnen ontsnappen. Na de oorlog namen de 

soldaten het mee naar Europa waar de sport zich ontwikkelde tot wat het nu is.

caliSthenicS

c alisthenics is trainen met het eigen lichaamsgewicht. De naam komt uit 

het Grieks en is afgelied van twee woorden: kalos, wat mooi betekent 

en sthenos, dat betekent kracht. Het is een verzamelnaam voor oefeningen 

die worden gedaan met eigen lichaamsgewicht of met behulp van minimale  

apparatuur. De oorsprong ligt bij de Griekse en Romeinse gymsport. Calisthenics  

is een snel groeiende sport in Nederland. Dat is ook te zien aan de vele calis-

thenicsparken en –toestellen die als paddenstoelen uit de grond schieten. Vaak 

ontstaat een hele community rond zo’n locatie, waar beoefenaars samen trainen.

FigUre rUnning

B ij figure running gaat het niet om snelheid of afstand, maar om het ‘tekenen’ 

van een figuur op de plattegrond. Door een bepaalde route te lopen en die 

vast te leggen met een gps-programma op je telefoon teken je je figuur. Online is 

een community waar deelnemers hun tekeningen met elkaar delen. 
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toevallige hotspots

Bureau B+B is verantwoordelijk voor het gebied 

rond het nieuwe station in Arnhem en ook voor 

het centrum van Nieuwegein: toevallig allebei 

skate hotspots. Hoewel deze plekken niet spe-

ciaal voor skaters zijn ontworpen, blijken ze een 

onweerstaanbare aantrekkingskracht te hebben 

op professionele skateboarders uit binnen- en 

buitenland. Dit komt door de hoogteverschillen, 

de egale natuurtenen bestrating en de overvloe-

dig aanwezige randen en muurtjes.

glooiende flow in Arnhem

Het stationsgebied van Arnhem ligt in een  

glooiend landschap op de overgang van de  

Hoge Veluwe naar de lager gelegen Rijn. Dit 

hoogteverschil is de basis voor het ontwerp. 

De openbare ruimte rondom het station sluit 

naadloos aan op de vloeren van de ov-terminal 

en het busstation, ontworpen door architecten-

bureau UNStudio. Hierdoor ontstaat een continue 

ruimte, waarin verschillende bezoekersstromen, 

voorzieningen en belevenissen samenvloeien. 

Onbedoeld 
skateparadijs 
in Arnhem 
maakt de stad beter

Skaten in het stationsgebied  

van Arnhem. Foto: Frank Hanswijk

Betrouwbaar Veilig
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Als speelgelegenheden uw zorg zijn...

Onderhoud

Reparatie

Beheer en advies

Bent u geïnteresseerd in een vrijblijvende afspraak 
bij u op kantoor, informeer dan naar Gertjan Smit 
of Dick van Rooij. Zij zullen u vrijblijvend de diverse 
mogelijkheden demonstreren.
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gERt-jAn wiSSE

BuREAu B+B STEDEBOuW

EN LANDSCHAPSARCHITECTuuR 

“Voor een ontwerper is het een groot compliment als de openbare  
ruimte die je hebt ontworpen intensief wordt gebruikt. Daarom vindt 
Bureau B+B het leuk om te zien dat skateboarders zich uitleven bij 
het nieuwe station van Arnhem. Maar als ontwerper moet je alle 
gebruikers van de openbare ruimte tevreden houden. Dat is soms 
schipperen.” Dat zegt gert-Jan Wisse, van Bureau B+B Stedebouw 
en Landschapsarchitectuur in Amsterdam.
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landschap

speelruimte

De kracht van een speels ontwerp!    

“Mag ik nog even buiten spelen?”

 Jules Verneweg 19 |  5015 BE Tilburg | T 013 5360050 | F 013 5368719 | |info@avospeeltoestellen.eu
van besouw metaal bv 

www.avospeeltoestellen.eu

Bekijk alle AVO speeltoestellen:
www.avospeeltoestellen.eu
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Foto’s: Mathijs Tromp

van skateboards te zien op het hout en het beton, 

maar Bureau B+B heeft expres robuust materiaal 

gebruikt dat wel tegen een stootje kan. De ont-

werpers doen hun best om de beheerder uit te 

leggen dat slijtage door skateboards er gewoon 

bij hoort. Het stationsplein is immers geen  

museum, maar een dynamische ontmoetings-

plek.” 

Ontwerpen in oplossingen

De noppen in Nieuwegein zorgden voor ophef, 

ook intern, zegt Wisse: “Wij ontwerpen open-

bare ruimtes voor iedereen en moeten dus met 

verschillende wensen en eisen rekening houden. 

Soms botsen de belangen. Het is de kunst om 

hier ‘omheen’ te ontwerpen. Toen de gemeente 

Nieuwegein vroeg om anti-skate-noppen aan te 

brengen, ontstond er een hevige discussie op 

het bureau. Iedereen was het er over eens dat 

het niet bij de bureauvisie past om een bepaalde 

groep uit de openbare ruimte te weren. Boven-

dien ontsieren de noppen het ontwerp. Aan de 

andere kant is de gemeente de opdrachtgever 

en die moet je als bedrijf tevreden houden. 

Bureau B+B heeft expliciet duidelijk gemaakt 

dat ze het er niet mee eens zijn, maar heeft toch 

meegewerkt. Om de schade aan het ontwerp 

te beperken hebben ze subtiele noppen ont-

worpen. Amateurs kunnen nog wel een rondje 

skateboarden, maar de professionals hebben hun 

heil elders gezocht. Waarschijnlijk springen ze nu 

rond op Arnhem Centraal.”

De natuurstenen bestrating volgt het glooiende 

maaiveld. Grotere hoogteverschillen worden 

opgevangen door ‘plooien’ in de bestrating, waar 

houten zittingen op zijn gemonteerd. De banken 

en het groen zorgen ervoor dat de stations- 

omgeving meer is dan een plek is waar je door-

heen rent om de trein te halen. Het is een plek 

om langer te blijven. Door dit alles is de stations-

omgeving van Arnhem onbedoeld een ideale plek 

om je skills te oefenen. 

nieuwegein 

Wisse: “Hetzelfde geldt voor de jonge binnenstad 

van Nieuwegein. Omdat een groot gedeelte van 

de openbare ruimte op een parkeerdek ligt, zijn 

hier ook hoogteverschillen te vinden. Bovenop 

een parkeerdek ligt eigenlijk te weinig grond om 

bomen neer te zetten. Daarom staan de bomen 

op een verhoging met een opstaande rand, zodat 

de wortels genoeg ruimte hebben. Tussen het 

hoge en lage deel van het winkelplein ligt een 

brede theatrale trap. Aan de andere kant kunnen 

voetgangers via een geknikt oplopend straat-

niveau het plein bereiken. De hele binnenstad is 

bestraat met natuursteen in verschillende kleuren 

in een patroon van takken en bloemen; een  

perfecte skateondergrond, zo blijkt.” 

geluid, slijtage en zwerfafval

“Waar verschillende mensen bij elkaar komen 

ontstaat gezelligheid, maar soms ook overlast. 

Vooral in Nieuwegein klaagden omwonenden 

over geluidsoverlast van skateboarders. Boven 

de winkels zitten appartementen. Het geluid van 

wielen ketst naar boven via de stenen muren en 

houdt sommige bewoners uit hun slaap. Er zijn 

goede afspraken gemaakt met de skateboarders: 

dat ze alleen skaten als de winkels dicht zijn en 

om 22:00 uur weer ophouden. Hoewel de skater-

boarders zich hier netjes aan hielden, bleven 

bewoners klagen. De gemeente heeft daarom  

besloten de verhogingen skate-onvriendelijk 

te maken door roestvrijstalen noppen aan te 

brengen. Bureau B+B vindt het jammer dat er 

zo een stukje levendigheid uit het straatbeeld 

verdwijnt.”

Bij het station van Arnhem zijn veel minder  

woningen op gehoorafstand van de skate-

boarders, vervolgt Wisse. “Met de omringende 

kantoren is afgesproken dat er alleen buiten 

kantoortijden geskate wordt en dat gaat prima.” 

Toch is ook hier sprake van bezwaar. “De afdeling 

beheer van de gemeente is bang voor slijtage en 

zwerfafval. Hier en daar zijn inderdaad sporen 

‘Het stations-
plein is geen 
museum, maar 
een dynamische 
ontmoetings-
plek.’
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urBan SPortS

Urban Sports zone zeeburgereiland

in de Sportheldenbuurt op het Amsterdamse zeeburger-

eiland wordt een urbansportszone van 3100 vierkante meter 

ontwik-keld. De gemeente hoopt het park aan het einde van 

de zomer in 2017 gerealiseerd te hebben.

Via de vereniging Skatemates hebben skaters en bmx’ers de 

gemeente Amsterdam benaderd met hun plan voor ambitieuze 

urbansportsvoorzieningen. Skatemates werkt samen met 

het projectteam Zeeburgereiland om een 3100 m2 grote 

urbansportszone in de Sportheldenbuurt in te passen.  

Stan Postmus van Skatemates geeft een toelichting.

waar moet je op letten bij een ontwerp als dit?

“Validatie van het ontwerp door de uiteindelijke gebruikers. 

Zowel beginnende als (semi) professionele gebruikers moeten 

worden geïnspireerd om gebruik te maken van alle aanwezige 

voorzieningen. Om de kwaliteit van de voorzieningen voor 

zowel de gebruiker als niet gebruiker te borgen is doordachte 

materiaalkeuze een belangrijke vereiste.” 

welke materialen gaan gebruikt worden?

“Naadloos afgewerkt spuitbeton met stalen en natuurstenen 

details.

Op welke doelgroep mikken jullie?

“De focus ligt op action sports zoals skateboarden, BMX-en en 

inlineskaten, secundaire doelgroepen zijn freerunners, klimmers, 

streetdancers, recreanten en passanten.”

Hoe verhoudt de urbansportszone zich tot de omgeving?

De urbansportszone komt te liggen in een nieuwe woonwijk op 

Zeeburgereiland, Amsterdam en is daardoor goed bereikbaar 

met openbaar en eigen vervoer. De verharde oppervlakten 

worden omzoomd door groenvoorzieningen met verschillende 

zit- en speelaanleidingen. De hoogteverschillen van de verharde 

oppervlakten leveren dankzij grastaluuds met meanderende 

wandelpaden een gevarieerd en glooiend landschap op.
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jEROEn BOS  

KEuRMERKINSTITuuT

D e wetgeving rond speeltoestellen zit al 

jaren goed in elkaar. Maar van nieuwe 

moderne speel- en sportvormen zoals 

skaten, boulderen, parkour en outdoor fitness is 

nog te weinig bekend als het om de veiligheid  

gaat. Deze speel- en sportvormen, ook wel 

urban sports genoemd, zijn sneller op de markt 

gekomen dan de wetgever kan bijhouden. Bij 

gebrek aan duidelijkheid grijpen fabrikanten 

daarom vaak naar beschikbare normen en geven 

keurende instanties opdracht de certificatie te 

verzorgen. Het gevolg is dat toestellen nu gecer-

tificeerd op de markt komen, er over een aantal 

jaar goede wetgeving en normen worden ge-

maakt en vervolgens zal worden vastgesteld dat 

de nu gecertificeerde toestellen mogelijk afwij-

ken. Het is daarom van belang dat de markt nu al 

samenwerkt met wetgever, keurders en norm-

commissies. Een aantal partijen heeft inmiddels 

de handschoen opgepakt. De Skatebordfederatie, 

2Move en het Keurmerkinstituut hebben de kop-

pen al bij elkaar gestoken en gebrainstormd over 

de toekomst van de Nederlandse skatebanen. Het 

IOC wil in de toekomst skaten als sport toelaten 

op de Olympische Spelen. De Skatebordfederatie 

is door het IOC aangewezen als woordvoerder 

van skatend Nederland. De federatie pakt zijn rol 

serieus op en wil er onder andere voor zorgen 

dat alle binnenskatebanen gecertificeerd worden. 

Daarnaast heeft de federatie het plan opgepakt 

om skatebanen niet alleen te laten certificeren 

volgens de wettelijke regeling (WAS) maar ook 

om over elke baan een oordeel te geven over de 

‘skatewaarde’. Het is namelijk niet zo dat volgens 

het WAS gecertificeerde ook voldoen aan de 

eisen van skaters. Er is hier sprake van een goede 

ontwikkeling waarin skaters en keurders samen 

worden gebracht.

Vooralsnog is het zo dat sporttoestellen zoals 

calisthenics, free running en dergelijke die op 

speelterreinen staan onder het Warenwetbesluit 

Attractie- en Speeltoestellen vallen. Alleen als ze 

er buiten staan of duidelijk fysiek van de speel-

toestellen zijn afgescheiden is certificatie volgens 

het WAS niet nodig. Desondanks moeten deze 

toestellen wel veilig zijn en het liefst voldoen aan 

de normen die momenteel bij NEN te verkrijgen 

zijn. Het feit dat objecten niet onder specifieke 

wetgeving vallen wil niet zeggen dat beheerders 

kunnen plaatsen wat ze willen. Een gemeente die 

een calisthenicstoestel laat plaatsen moet er voor 

zorgen dat deze veilig is. Hoe kan hij dat doen? 

Door de leverancier te vragen naar testrapporten 

en certificaten. Zijn die er niet bedenk dan dat 

het lastiger wordt aan te tonen dat het toestel 

aan de minimale veiligheidseisen voldoet.

regels en wetten voor  

urban sports
‘Het feit dat objecten niet onder  
specifieke wetgeving vallen  
wil niet zeggen dat beheerders  
kunnen plaatsen wat ze willen.’

www.keurmerk.nl
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oP locatie

Links: Skatepool Heemraads-

singel. Foto Thomas Wieringa 

Boven: naast de skatepool is 

een multifunctioneel sport-

veld gerealiseerd.Op een druilerige dinsdagmiddag in 

februari is de skatepool aan de  

Heemraadssingel in Rotterdam het  

domein van de eenden. Maar bij mooi weer  

komen skaters uit het hele land naar deze plek 

om hun skills te tonen. De skatepool ligt vrij dicht 

bij het centrum van Rotterdam, midden in het 

groen van de Heemraadssingel, met de Kruiskade 

en de Nieuwe Binnenweg om de hoek. “Dat is 

ook wat ik zo mooi vind aan deze plek”, begint 

Victor Verhagen, architect van Lagado Architects  

en nauw betrokken bij de ontwikkeling van 

de skatepool. “Je ziet vaak dat skateparken op 

rotplekken zitten, ver van het centrum. Dat is hier 

juist niet zo”. 

In 2008 werd de eerste aanzet gedaan voor de 

skatepool in Rotterdam. Op de plek lagen toen 

nog de overblijfselen van een speeltuintje, met 

het basement van een klimtoestel. Het idee van 

lokale jongeren Tijs Niessen, Mink Steekelenburg 

en Nicolaas Westerhof was om deze locatie te 

reactiveren met een unieke functie. Verhagen 

werd bij het project betrokken. Hij woont in  

de buurt, heeft een verleden als skater en is 

inmiddels afgestudeerd architect. Samen met  

de jongens uit de buurt en Alexander Keizer trekt 

hij samen op richting gemeente. 

Vanuit de regeling Delfshavense Duiten, een  

subsidieregeling voor bewonersinitiatieven, 

kwam geld vrij. Omdat de deadline voor het 

inzetten van deze middelen te vroeg kwam om 

het gehele project te realiseren, werd van het 

geld een tijdelijke skatevoorziening gerealiseerd 

door Jeroen Dekker, een houten miniramp. 

Jongeren uit de buurt werden opgeroepen om 

hieraan mee te bouwen. Het mes sneed aan twee 

kanten. Enerzijds werd de subsidie goed gebruikt, 

aan de andere kant kon de buurt kennismaken 

met deze locatie als skateplek en met de skaters 

zelf. 

Inmiddels heeft de houten ramp plaatsgemaakt 

voor een betonnen skatepool. De pool komt 

half uit het maaiveld omhoog, maar is nog laag 

genoeg om eroverheen te kunnen kijken. Vanaf 

het maaiveld loop je via schuine taluds op het 

platform van ongeveer anderhalve meter breed. 

De taluds zijn bekleed met kunstgras. Het plat-

form slingert om de pool heen en wordt voor-

namelijk gebruikt om op te staan zodat je kunt 

zien wat er in de pool gebeurt. Je zou ook een 

rondje om de pool heen kunnen skaten. De rand 

aan de binnenkant van het platform bestaat uit 

een buis, een coping, van gegalvaniseerd staal. 

Die gebruiken skaters om zich van af te zetten. 

Het is een slijtvast materiaal, beter dan RVS,  

zo vinden skaters zelf.

Handgesmeerd beton

De pool is van beton, een belangrijke eis van 

Verghagen en de rest van de groep. “Vaak zijn 

skateparken van asfalt met losstaande roest-

vrijstalen elementen daarop, maar dat is echt 

helemaal passé. Dit beton is handgesmeerd 

en het materiaal is tegelijkertijd glad maar ook 

stroef genoeg voor skaters”, vertelt Verhagen. 

Verhagen adviseert bij dit soort projecten altijd 

een gespecialiseerde aannemer in de arm te 

nemen. “Liefst iemand die zelf ervaring heeft in 

het skaten. In dit geval heeft aannemer Skateon 

 
brengt buurt en skaters 
bij elkaar

Skaters uit het hele land komen naar 
Rotterdam voor de skatepool. Maar 
deze plek is meer dan dat. De skate-
pool verbindt én verlevendigt de 
buurt. Van lelijk eendje naar hippe 
hotspot.

‘Je ziet vaak dat 
skateparken op 
rotplekken zitten, 
ver van het  
centrum. Dat is 
hier juist niet zo.’
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de pool mede ontworpen en gebouwd. Voor de 

fundering van de pool heeft de aannemer samen-

gewerkt met de gemeente. Hierop is een laag 

van aangestampt puin aangebracht. Vervolgens 

werd de coping bevestigd, hiermee werd de vorm 

van de pool bepaald. Hierna werd de bekisting 

aangelegd en het spuitbeton eroverheen gespo-

ten en glad gemaakt met een troffel.” Het beton 

van de skatepool is handgesmeerd. Dat houdt in 

dat de werklui op hun buik op een soort ladder 

lagen om op die manier met de hand het beton 

glad te kunnen strijken zonder dat ze met hun 

schoenen in de pool kwamen. “Echt vakwerk. 

Als de zon over de pool schijnt zie je die struc-

tuur duidelijk terug.” Er is voor gekozen om geen 

anti-graffiticoating aan te brengen, omdat dat 

de baan gladder zou maken. Tot nu toe is het 

slechts één keer voorgekomen dat iemand een 

tag heeft aangebracht op de baan. “de gemeente 

voert het beleid dat alle graffiti binnen 24 uur 

wordt verwijderd. Maar tot nu toe gaat het goed. 

We kregen zelfs mailtjes van groepen jongeren 

die vroegen of ze graffiti op de baan mochten 

aanbrengen. We hebben ze uitgelegd dat we 

dat liever niet hebben, omdat dat de baan glad 

maakt.”

Opvallend is hoe schoon de skatepool is. Langs 

de pool staan enkele bankjes met telkens een 

grote afvalbak ernaast. “Wij hebben geadviseerd 

om voldoende afvalbakken neer te zetten, beter 

te veel dan te weinig vonden we.”

Direct naast de skatepool is een mixveldje aan-

gelegd, met mogelijkheden voor basketbal en 

voetbal. Verhagen en zijn partners hadden in 

eerste instantie liever dat de skatepool en het 

sportveld op een organische manier in elkaar 

zouden overgaan, maar de gemeente wilde de 

twee sportfuncties liever gescheiden aanleggen. 

In goed overleg met de gebiedsmanager van de 

gemeente is ervoor gekozen om de twee functies 

als twee sportvelden in een gezamenlijk terrein te 

beschouwen.

Sociale functie

“Er zijn nogal wat vooroordelen rond skate-

parken”, weet Verhagen. “Men denkt dat er veel 

graffiti wordt gespoten, dat er wordt geblowd 

en ga zo maar door. Er zal vast ook wel eens wat 

gebeuren, maar het hoort ook een beetje bij een 

stad.” De tijdelijke skatevoorziening pakte goed 

uit. De jongeren uit de buurt hielpen mee bij de 

realisatie en de omwonenden raakten enthou-

siast. “Er was zelfs een keer iemand die een kratje 

bier kwam brengen.”

Om de skatepool heen staat een hek dat afgeslo-

ten wordt met twee deuren die op slot kunnen. 

Het was een eis van omwonenden dat het hek 

er kwam, niet geheel naar de zin van Verhagen. 

“Maar zij wilden per se dat het hek er kwam 

omdat ze bang waren voor overlast. Het heeft 

ook wel weer een voordeel. Een buurtbewoner 

doet elke dag het hek open en is er op die manier 

bij betrokken. Iemand van de gemeente doet het 

hek ’s avonds weer dicht.” 

In samenwerking met Stichting Singeldingen 

worden in de zomer skatelessen gegeven aan 

kinderen uit de buurt. Stichting Singeldingen 

organiseert allerlei activiteiten in het Heemraad-

spark, dat naast de skatepool en het basketbal-

veldje bestaat uit onder meer een speeltuintje. 

Hoewel de pool vrij uitdagend is, zelfs voor 

ervaren skaters als Verhagen, kunnen de kinderen 

prima uit de voeten aan de Heemraadssingel. 

“Ze durven wel”, lacht Verhagen. “En één van de 

jongens die hier zijn eerste lessen kreeg is echt 

heel goed geworden.”

De groep skaters die regelmatig te vinden is 

bij de skatepool noemt zichzelf de Pooligans. 

Deze groep, waar Verhagen deel van uitmaakt, 

organiseert elk jaar een wedstrijd waar skaters 

uit het hele land op afkomen. “In tegenstelling 

tot andere wedstrijden, waar vooral de incrowd 

aanwezig is, is dit echt een buurtfeestje.”  

In september staat de vijfde editie van de wed-

strijd op het programma. 

Voordeel van de skatepool aan de Heemraad-

singel is de locatie, midden in een woonwijk en 

dichtbij het centrum. “Ik heb onderzoek gedaan 

naar de locatie van skateparken en het blijkt dat 

ze meestal op rotplekken in de gemeente zitten, 

vaak met één of andere hangkeet erbij. Zelden 

zijn ze als inegraal onderdeel van de openbare 

ruimte vormgegven. Hier in Rotterdam zie je dat 

skateparken vrijwel allemaal in een ring buiten 

het centrum zijn gesitueerd. Skaters zoeken 

niet altijd naar het beste skatepark, maar vooral 

naar stedelijk gebied, downtown. Ze willen een 

plek die makkelijk bereikbaar is, waar winkels in 

de buurt zijn en waar ze in contact komen met 

andere mensen.”

tips

•	 Betrek	de	buurt	bij	het	project.	Zo	worden	vooroordelen	weggenomen	en	draagvlak	gecreëerd.

•	 Realiseer	een	skatepark	op	een	plek	met	bijvoorbeeld	een	supermarkt	in	de	buurt.	Op	die	manier	

kunnen skaters er een hele dag doorbrengen.

•	 Stop	een	skatepark	niet	weg	aan	de	randen	van	de	stad.

•	 Zorg	voor	meer	dan	voldoende	afvalbakken.	

•	 Zie	het	ontwerpen	van	een	skatepark	als	een	serieuze	aangelegenheid	en	betrek	professionele	

ontwerpers en landschapsarchitecten van de gemeente bij het project om een mooi vorm- 

gegeven buitenruimte voor iedereen te ontwerpen.

•	 Combineer	het	skatepark	met	andere	gebruiksfuncties	zodat	er	meerdere	doelgroepen	van	 

het gebied gebruik maken waardoor er vanzelf sociale controle en interactie ontstaat.

•	 Neem	een	gespecialiseerde	aannemer	in	de	arm	voor	de	aanleg	van	je	skatepark.

•	 Organiseer	evenementen	om	kinderen	én	volwassenen	uit	de	buurt	enthousiast	te	maken

zwembad

De naam skatepool zegt het 

eigenlijk al, het is een skate-

baan die lijkt op een zwem-

bad. Het fenomeen komt uit 

de buurt van Los Angeles, 

Amerika. De legende gaat 

dat de regering in de jaren 

‘70 de mensen verbood 

om in tijden van droogte 

misbruik te maken van het 

schaarse water door hun 

zwembaden te vullen. Een 

slimme professionele skater 

bedacht dat de zwembaden 

prima ergens anders voor 

gebruikt konden worden, 

bijvoorbeeld om te skaten. 

Het gaat dan vanzelfspre-

kend niet om de rechthoe-

kige zwembaden met rechte 

wanden, maar om baden 

met organische vormen en 

aflopende kanten.

Kleine kinderen kennen  

weinig vrees voor de  

uitdagende skatepool.

oP locatie
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MARCO VAn zAnDwijK  

KENNISMANAgER RuIMTE OK

Reageren? 

twitter: @GezondenGoed  

en @RuimteOK

Het is een ritueel dat voor menig ouder 

herkenbaar is. Bij het zien van de eerste 

zonnestralen trekt menig schoolklas 

weer naar buiten, het buitenspelen en daarmee 

de nieuwsgierigheid van veel kinderen krijgt weer 

vrij spel. Deze nieuwsgierigheid genereer je niet 

door kinderen de hele dag op een stoel te laten 

zitten. In mijn jarenlange ‘zoektocht’ naar de 

ideale leeromgeving, is mij de wijze opgevallen 

waarop kinderen daar zelf over nadenken.  

Vragend waar zij het liefst verblijven is het ant-

woord al sinds jaar en dag steevast een kort en 

krachtig ‘buiten’. Zelfs op de Kinderklimaattop 

van vorig najaar waren de ‘buitenruimte’ in  

combinatie met ‘bewegen’ favoriete thema’s in 

de aangedragen oplossingen voor het energie-

vraagstuk waarvoor zij gevraagd waren mee 

te denken. Niet besparen maar opwekken, niet 

stilzitten maar activeren was hun duidelijke 

boodschap. 

  

Gevraagd deze column te schrijven, dacht ik:  

Wat doen wij volwassenen met deze meegegeven 

boodschap? Het lijkt er op dat kinderen voor hun 

leerproces het fysieke gebouw het liefst mijden. 

Maar wat zou er gebeuren als wij de buitenruimte 

zouden zien als accu om hun nieuwsgierigheid 

op te wekken? Volgens breinwetenschapper Erik 

Scherder is nieuwsgierigheid immers de brand-

stof om kennis op te kunnen nemen. Stilzitten 

veroorzaakt het tegendeel, zo is te lezen in 

zijn laatste boek ‘Laat je hersenen niet zitten’. 

Laat het nu net dat stilzitten zijn dat ons sterk 

traditionele onderwijsmodel zo domineert. Er zijn 

maar weinig scholen die de buitenruimte op dit 

moment bewust inzetten als onderdeel van de 

onderwijstijd. Een gemiste kans als het aan mij 

ligt.

Maar misschien bevinden wij ons op een kantel-

punt. Krachten zijn aan het verschuiven en de 

lente komt er aan. Ik denk dan aan het nieuw 

verschenen boek ‘Werk maken van Spelen’ van 

Froukje Hajer, het nieuwe ‘Speelforum’, een 

initiatief van Platform Ruimte voor de Jeugd 

i.s.m. de International Play Association, maar ook 

recent onderzoek van de Universiteit Maastricht 

dat plaats vindt in het kader van het programma 

Active Living van de GGD Zuid Limburg. Allen 

onderstrepen (opnieuw) het belang van buiten 

spelen.

Hoeveel onderzoeken hebben wij volwassenen 

nog nodig, voor iets dat kinderen ons zelf laten 

zien? Gun kinderen die accu die zij nodig hebben 

voor hun leerproces!

Marco van Zandwijk, Ruimte OK

Schoolplein 
als accu voor de 
nieuwsgierigheid

‘Hoeveel onderzoeken hebben wij  
volwassenen nog nodig, voor iets  
dat kinderen ons zelf laten zien?’
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