
Kun je er samen spelen?
minimaal 2 uit 2 categorieën

Handicap
Speelplek toegankelijk

Centraal pad
Toestel bereikbaar
Aangepast toestel

Openbaar toilet
....................... 

Interactief
Samenspel verandert spel

Je hebt elkaar nodig
Digitaal samen spelen

 .......................

Volwassenen
Zitgelegenheid

Ontmoeting
Samen spelen met kinderen

Er is Wi-Fi toegang
Er is horeca

 .......................

Informele plek   
 

Is er ruimte voor verschillende speeltypes?
eigen ruimte voor 4 van 4

Rauwer 
Open terrein voor vrij spel

Dauwer
Ruimte specifiek ingericht 
voor een activiteit of spel

Bouwer
Ruimte om te rommelen  

Schouwer
Ruimte die zones begrenst 

en beschutting en 
rugdekking geeft

Kun je 25 speelmogelijkheden aanwijzen?
zie achterkant voor inspiratie en checklist

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee 
0570 - 61 60 05

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Is er variatie in spelvormen?
minimaal 3 spelvormen per gekozen doelgroep

0-5 jaar
Rust en Beschouwen

Fantasie en Rollenspel
Bewegingsspel
Constructiespel

6-11 jaar
Rust en beschouwen

Sociaal en fysiek interactiespel
Regel en wedstrijdspel

Bewegingsspel
Constructiespel

Fantasie en Rollenspel 

12-18 jaar 
Rust en beschouwen

Regel- en wedstrijdspel
Sociaal en fysiek interactiespel

Bewegingsspel

Is er voldoende uitdaging?
minimaal 1 per gekozen doelgroep

0-5 jaar 
Ik kan er vies worden
Ik kan het zelf doen

Ik kan de volgende keer meer
Ik heb iets nieuws ontdekt

Het is uniek in de buurt
.......................

6-11 jaar
Het gaat heel hoog
Het gaat heel hard

Er staat een bijzonder toestel
Ik kan er altijd sporten

Ik kan meerdere sporten doen
Ik kan er lekker vies worden
Ik kan seizoenen beleven
Het is er af en toe anders

Het is uniek in de wijk
.......................

12-18 jaar 
Ik kan er zitten/hangen
Ik kan er altijd sporten

Ik kan meerdere sporten doen
Ik kan er droog staan

Het is er af en toe anders
Er is Wi-Fi toegang

Het is uniek in stad of dorp
Er is drinkwater
.......................

Is de omgeving gevarieerd ingericht?
minimaal 12 uit 2 categorieën  

Groen
Picknickgroen

Plukgroen
Huttenbouwgroen

Eetgroen
Seizoensgroen

Struin- en verstopgroen
Klimgroen

Vrije ruimte groen 
.......................

Verhard
Sportverharding

Straatspelverharding
Routeverharding

Valdemping natuurlijk
Valdemping kunststof
Fiets/skateverharding

Halfverharding
Zand

.......................

Water
Pootje baadwater

Zwemwater
Viswater

Modderwater
Dambouwwater

Schaatswater
Struinwater

.......................

Is de plek gevarieerd vormgegeven?
minimaal 10 variaties

Hard en zacht
Hoog en laag

Licht en donker
Levend en dood

Nat en droog

Koud en warm
Ruw en glad

Obstakelarm en obstakelrijk
Zon en schaduw

Wind en luwte

Veranderend en onveranderend
Natuurlijk en kunstmatig 

.......................

Locatie speelplek:   ...................................
Gemeente:   ...................................

Doelgroep (minimaal 1):   0-5  6-11  12-18 
Oppervlakte:     .........................................................

Speeltypes

Spelvormen

Inrichting

Vormgeving

Uitdaging

Interactie

speelruimte
specialisten

0570 - 61 60 05
Ga voor meer informatie en een instructievideo naar www.obb-ingenieurs.nl/spikkel



Kun je 25 speelmogelijkheden aanwijzen?

Nee 
0570 - 61 60 05

Ja
spelen maar!

voelen

ruiken

proeven

kleuren ervaren

geluiden ervaren
zintuigen

insecten zoeken

bloemen plukken

bladeren verzamelen

zandspelen
stokken en takken verzamelen

zonnebaden
besjes plukken

struinen

spelevaren

crossen
graven

hut bouwen

dier verzorgen

dieren spotten
sleetje rijden

natuur

rollen
springen

klimmen

kruipen
zoenen

zitten

zwevenrennen

trekken

hangen
gooienzwengelen

schuilen

iets leren

liggen

vallen en opstaan

tillen en slepen

lichaamswerk

digitaal spelen

reactief spelen
gps/QR doen

energie opwekken
kettingreactie veroorzaken

interactief

spelen met de wind

spelen met het licht/zon
spelen met vuur

elementen stoepkrijten

podiumkunsten
schilderij maken

natuurschilderen

acrobatiek

zandtaartjes maken
bouwen/maken

muziek maken

creativiteit

water manipuleren
modderspelen

soepje koken (water)

pootje baden watergevecht 

waterbeestjes zoeken
glijden/schaatsen

zwemmen

vissen

water

zandspeelgoed inbrengen

sportspeelgoed inbrengen
spelspeelgoed inbrengen

fietsen/skelters meenemen

waterspeelgoed plaatsen

bouwspeelgoed inbrengen

partytent opzetten

barbecueën/ vuur maken

losse picknickset plaatsen

van omwonenden

met bal spelen
op doel schieten

over het net gooien

in de basket gooien

balspel

speurtocht doen
weg zoeken in doolhof

op straat spelen

fietsen/steppen

slalommen

verstoppertje

tikkertjepakkertje
touwtje springen

vliegeren

werpspelen

spelen met losse materialen
spelen

tafeltennissen
lichaamstrainingwiebelen

balanceren
zwaaien

draaien

wippenglijden
skaten

schommelen
trampoline

picknicken

op uitkijkpunt staan
speelbewegingen


