
Thema: de nieuwe realiteit 
 

Na twee jaar zoeken en beslissen is de eerste bezuinigingsronde een feit. Helder is waar en hoeveel er bezuinigd gaat worden en, heel 
langzaam, wordt dit ook uitgerold naar de werkvloer. Minder uren, minder onderhoudsintensieve groentypen, minder speeltoestellen, 
minder subsidies, maar meer verantwoordelijkheid bij de burger. Vooral deze laatste bezuinigingsmaatregel doet veel stof opwaaien. Ik 
zie intensieve discussies plaatsvinden op alle niveaus in de gemeentelijke organisaties over waaruit deze verantwoordelijkheid dan zou 
bestaan en vooral ook hoe de burger gestimuleerd moet worden deze verantwoordelijkheid ook werkelijk te nemen. 
 

Langzaamaan wordt het duidelijk dat de nieuwe realiteit een feit is. Ook de tweede bezuinigingsronde zie ik in mijn eigen gemeente al 
voorbijkomen. Het moet echt anders! Maar hoe? Voor speelruimte zijn we nu al twee jaar nieuwe strategieën aan het ontwikkelen. In 
deze nieuwsbrief worden een aantal voorbeeldprojecten en een strategie toegelicht. Verder willen we kort ingaan op het feit dat we in al 
onze plannen een duidelijke afname in kinderaantallen zien. 
 

We worden als OBB meer dan ooit uitgedaagd om onze kennis uit te breiden en toe te passen in wisselwerking met onze klanten. We 
lossen grote vraagstukken in een korte doorlooptijd op door onze ervaring en uitgebreide referentiedatabase van projecten. We doen 
daarnaast leuke projecten die de diepte ingaan, maar pakken deze praktisch en daardoor betaalbaar op. Vooral snel in kaart brengen van 
wensen via tal van digitale en analoge werkvormen begint een aardige specialiteit te worden. Dit is ten behoeve van ontwerp, 
leefbaarheidsaanvragen, beleid of beeldvorming rond de hoeveelheid en kwaliteit van de speelruimte. Ook het opstellen van 
inkoopdocumenten of het nu onderhands, openbaar of Europees betreft, is leuk maatwerk geworden, met goede ervaringen bij 
verschillende gemeenten. 

Kennis delen 
 

OBB wil de komende maanden haar kennis graag met u delen. U kunt ons dan ook 
vinden op de volgende plaatsen. 
⇒ 20 maart Dag van de Valdemping te Ede  
Georganiseerd door Nooijen en Van Vliet. Opgave is beperkt en kan via 
rdw@vanvlietbv.nl of pieterjan@nooijengroep.nl. OBB zal spreken en daarnaast onder 
andere John Zom van gemeente Utrecht en Jos Smit van het Keurmerkinstituut. 
 
⇒ 9 april Week van de openbare ruimte (speeldag) te Putten 
OBB maakt deel uit van de programmacommissie en heeft zich hard gemaakt voor 
nieuwe invalshoeken en goede sprekers op deze dag. Als dank hiervoor kan OBB haar 
klanten 25% reductie aanbieden op de toegangsprijs. Opgeven kan via deze link. En 
vergeet niet te melden dat het via OBB is voor de korting!!! Uiteraard kunt u ons deze 
dag ook vinden om al uw vragen over speelruimte te stellen. 
  
⇒ 5 en 6 juni Cursus Speelruimtebeleid te Utrecht 
De cursus zal dit jaar diep ingaan op het formuleren van visie en ambitie in de nieuwe 
realiteit. Ook wordt gekeken hoe waliteit en kwantiteit van de speelruimte geborgd 
kan worden binnen het beleid en hoe dit uitgewerkt kan worden in de praktijk. Meer 
info en opgeven kan via deze link. Let op: er is ruimte voor 20 deelnemers. 

 

Sporenbuurt-west 205 152 -26%
0 t/m 5 jaar 54 53 -2%
6 t/m 11 jaar 54 37 -31%
12 t/m 18 jaar 97 62 -36%
Sporenbuurt-oost 298 277 -7%
0 t/m 5 jaar 69 79 14%
6 t/m 11 jaar 84 83 -1%
12 t/m 18 jaar 145 115 -21%
Tuinenbuurt 163 97 -40%
0 t/m 5 jaar 29 30 3%
6 t/m 11 jaar 44 25 -43%
12 t/m 18 jaar 90 42 -53%
Kunstenaarsbuurt-noord 108 69 -36%
0 t/m 5 jaar 21 17 -19%
6 t/m 11 jaar 32 22 -31%
12 t/m 18 jaar 55 30 -45%
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Kinderaantallen 
 

In al onze plannen en evaluaties blijkt dat de totale kinderaantallen van 0 tot en met 
18 jaar stabiliseren, maar vaker nog afnemen. Toename van kinderaantallen is 
behalve in nieuwbouwsituaties niet meer aan de orde. Per buurt of wijk zijn afnames 
te zien tot wel 40% zonder dat een toename gelijk te verwachten is. 
 
De jeugd- en jongerenpiek (6-18) is voorbij in de wijken uit de jaren 80 en 90. En in 
zeker de helft van de gevallen neemt het kinderaantal verder af, omdat het aantal 0– 
tot en met 5-jarigen minder is dan het aantal 6– tot en met 11-jarigen of omdat het 
toenamepercentage lager ligt dan de verdere afnames bij 6-18 jaar. Ook blijft in veel 
wijken uit de jaren 70 de structurele verjonging uit. 
 
Regelmatig komen we dan ook situaties tegen waarbij binnen de actieradius van een 
speelplek minder dan 10 kinderen wonen. Moet de plek dan in stand worden 
gehouden? Minder plekken verder van huis is dan het gevolg. Dit noodzaakt wel meer 
aandacht voor de bereikbaarheid van deze plekken en de speelvriendelijkheid van de 
directe woonomgeving.  
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OBB draagt haar visie op en passie 
voor speelruimte graag over. 
Organiseer eens samen met ons een 
(lunch)presentatie: 
 
Mogelijke onderwerpen: 
• Slim en praktisch inkopen 
• Kansrijke plekken 
• Burgerbetrokkenheid 
• Jongeren in de OR  
• Speelprikkels 
• Trends en ontwikkelingen 
 
Klik hier voor meer informatie over 
de verschillende presentaties, 
workshops en cursussen van OBB. 

Kansrijke plekken 
 

In samenwerking met gemeente Almere - en ondertussen al vele andere 
gemeenten - is de strategie van de kansrijke plekken ontstaan. Op basis van 
een gedegen analyse van de ruimtelijke opbouw en kinderaantallen en 
ontwikkeling hiervan worden kwaliteit, aantal en ligging van de kansrijke 
plekken vastgelegd. De gemeente is volledige drager van deze plekken en 
zorgt voor voldoende en gevarieerde ontwikkelings– en 
beweegmogelijkheden. Zo zijn er natuurspeelplekken, buurtsportplekken, 
grote speelplekken of -tuinen of openbare schoolpleinen met een hoog 
voorzieningenniveau en waar ook activiteiten kunnen worden aangeboden 
zoals dansles, sportles en spelactiviteiten. Kenmerkend is dat ze 
aantrekkelijk zijn voor meerdere doelgroepen. 
 
Vervolgens wordt naar gelang de buurt of kinderdichtheid dit vraagt, een 
netwerk van steunplekken gedefinieerd. Dit zijn light-plekken die zo lang 
meegaan als nodig. Deze worden in overleg met de buurt ingevuld.  
 

Overige plekken in de buurt kunnen informele speelplekken zijn. Als 
bewoners of burgers een behoefte hebben, kunnen ze die op deze plekken 
vormgeven. Dit kunnen activiteiten zijn of fysieke speelprikkels, maar geen 
speeltoestellen. Te denken valt aan tijdelijke locaties zoals een speelstraat of 
plek waar in de vakantie een activiteit plaatsvindt of meer permanente 
locaties met een bankje, kruidentuintje, losse spelmaterialen (speelgoed, 
zand, tentjes en dergelijke) of speelprikkels als knikkerpotjes, 
voetbalklappaaltjes, betonelementen.  

 

PROJECTEN 

OBB speelruimteadvies bestaat al 
sinds 1995. In de beginjaren lag de 
nadruk op beleid en speelruimte-
analyses. Daar kwamen in de loop 
van de jaren beheerplannen en 
uitvoeringsbegeleiding bij. 
De laatste jaren verzorgt OBB ook 
het ontwerp van speelplekken en 
ondersteunt bij het opstellen van 
(Europese) aanbestedingen. 
Tegenwoordig mogen we ook steeds 
vaker gemeenten bijstaan in het 
oplossen van specifieke vragen en 
problemen. 
 
Zie onze site of de referentielijst 
voor de speelruimteadviezen die we 
mochten verzorgen. 

Vianen 
 

In 2003 mocht OBB voor Vianen een 
speelruimteplan opstellen en nu 
schrijven we de evaluatie. Leuk om 
te zien wat de uitwerking van de 
beleidsuitgangspunten al dan niet is 
geweest. Maar daarnaast ook een 
nieuwe speelruimteanalyse. Vianen 
is grotendeels in en na de jaren 70 
groot geworden, waardoor er een 
gemiddelde afname van 0-18-
jarigen is van ruim 20% en in 
sommige wijken/leeftijdsgroepen 
meer dan 50%.  
Dit leidde tot een analyse waarbij 
sterk wordt ingezet op krachtige 
aantrekkelijke centrale speelplekken 
voor de hele wijk, met steunplekken 
daar waar (nog) veel kinderen 
wonen en basisvoorzieningen in 
geïsoleerde buurten en kernen. 

Langedijk 
 

De opdracht was een beheerplan te 
schrijven waarin de taakstellende 
bezuiniging van € 30.000 per jaar 
via de kaasschaafmethode werd 
gerealiseerd. OBB stelde voor om 
ten behoeve van het beheerplan een 
quickscan te doen om na te gaan 
waar de kinderen wonen en hoeveel 
kinderen er binnen een actieradius 
van een speelplek woonden. 
Binnen de actieradius van circa 30% 
van de speelplekken woonden 
minder dan 15 kinderen of 55 
jeugdigen, rond 20% van zelfs 
minder dan 10 kinderen en rond 
enkele plekken zelfs 0 kinderen. 
Voorgesteld iwerd om te bezuinigen 
door minder speelplekken aan te 
bieden en de veiligheid en kwaliteit 
van bestaande speelplekken te 
borgen.  

Capelle a/d IJssel 
 

De opdracht was een evaluatie van 
de speelruimteanalyse. Er moest 
worden nagegaan of de door OBB 
voorspelde afname in 
kinderaantallen ook daadwerkelijk 
had plaatsgevonden en opnieuw 
gekeken worden naar plekken die 
weg zouden kunnen of juist een 
centrale functie hadden. 
Uit de evaluatie bleek dat voor 80% 
de voorspelde afname had 
plaatsgevonden, zelfs sterker dan 
verwacht. In sommige gebieden 
bleek door reconstructie van 
woningen geen afname en soms 
toename (net als in nieuwbouw).  
In de evaluatie zijn plekken aan-
gewezen die nog kunnen ver-
dwijnen, maar is ook nadrukkelijk 
aangegeven welke plekken de 
centrale kansrijke plekken zijn die 
moeten blijven en soms zelfs 
opwaardering vergen om de overige 
plekken te kunnen opheffen. 


