
Thema: Spelen doen we samen 
 

De troonrede waarin gesproken wordt over de ‘participatiesamenleving’ zet ook binnen speelruimteland de zaken weer op scherp. Ga je 
mee met elk verzoek van bewoners of houd je zelf de regie in handen, wie beslist over wat waar komt? Als gemeente kun je het eigenlijk 
nooit goed doen. De afweging tussen verschillende belangen: van ouders die iets leuks willen voor hun kinderen, de jeugd die iets 
uitdagends zoekt, tot en met de ‘boze buurman’ die helemaal geen speelplekken voor zijn deur wil vanwege de overlast. 
 

Laat je alles over aan de burgers in het kader van eigen verantwoordelijkheid? Maar waar blijft dan de zorg voor elkaar? Een particulier 
speelinitiatief op gemeentegrond is nieuw, leuk en spannend, je doet het gezamenlijk met je buurtgenoten. Maar wat als de eerste 
enthousiastelingen niet meer kunnen of willen bijdragen omdat hun kinderen opgegroeid zijn?  En is het eigenlijk wel zo nieuw? Al meer 
dan een eeuw bestaan er speeltuinverenigingen. Waar ligt de verantwoordelijkheid van de gemeente zelf om de ruimte voor ons allen 
goed in te richten en verschillende belangen tegen elkaar af te wegen? Kortom, waar liggen de grenzen die je met elkaar (politiek) 
afspreekt om speelruimte in te richten en veilig in stand te houden? 
 

Misschien hebben de afgelopen verkiezingen en lage opkomst ons hier beïnvloed. Blijkbaar is democratie op lokaal niveau niet goed 
zichtbaar en is de verwachte invloed ook niet groot. Ambtenaren en bewoners slaan hier de handen ineen en wachten niet op (politieke) 
besluiten maar gaan gewoonweg aan de slag. Een beetje ongehoorzaamheid zorgt wellicht voor mooiere en betere gebruikte (speel)
ruimte. De discussie over inspraak gaan we graag met u aan, zodat er een helder en goed doordacht plan kan ontstaan. 

Week van Openbare Ruimte 

De theorie: de regie terug in handen? 
 

De participatiesamenleving vraagt om flexibiliteit van de ambtenaar en dat is een 
voortdurend leerproces. Omgekeerd worden legitieme wensen van kinderen vermangeld 
in de organisatie en budgetbewaking van de gemeente. Tijdens Week van de Openbare 
Ruimte (zie hier voor het programma) is er veel aandacht voor participatie. 
 
‘De vraag komt op hoe participatie kindvriendelijk te maken / houden is en hoe de belangen van kinderen op een dusdanige manier 

zijn te behartigen dat ze ook recht doen aan hun ontwikkeling op dat moment. De ouders ontbreekt het soms aan kennis, wil en 
mogelijkheden. Wat moeten kinderen aan input, leerstof en begeleiding krijgen om te kunnen participeren? Hoe is participatie 

gelijkwaardig te houden over verschillende wijken?’ Elske Oost, OBB 
 

Denk, discussieer en overtuig mee bij de Week van de Openbare Ruimte 
op donderdag 10 april de themadag Ontwerp, Inrichting en Spelen. Laat 
van u horen, hoe u participatie met kinderen aanpakt. Welke dilemma’s 
komt u tegen en wat is voor u het meest belangrijk argument om voor 
een aanpak te kiezen. Gaat u voor de praktische oplossingen of mag er 
veel geëxperimenteerd worden (met bewaking van de veiligheidseisen) of 
kiest u iets hiertussen in?  
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De praktijk: 
kindvriendelijke buurt 
 
Kinderen, ouders en verschillende 
organisaties kijken samen met de 
gemeente Den Haag hoe de wijk 
Morgenweide verbeterd kan 
worden. Dit is gedaan met een 
speelroute door de wijk.  
 De route is uitgewerkt met 
kunstwerken en veilige 
oversteekplaatsen, ontworpen door 
Studio Noah. Soms stelt een 
kunstwerk een zee met eilandjes 
voor, de andere keer een 
hinkelbaan, uitgevoerd in 
kwalitatief goede verf door Parma 
Nederland. De route is daarnaast 
uitgewerkt met paaltjes met o.a. 
een verrekijker en een draaibare 
dobbelsteen, ontworpen en 
uitgevoerd door Stedon.  
 De speelplekken zijn opgeknapt 
vanuit het idee dat ze samen met 
de routes ernaartoe één geheel 
vormen. de plekken zijn in 
samenwerking met verschillende 
leveranciers vormgegeven.   
 De stadsdeelgemeente draagt 
verder zorg voor een goede 
inbedding met het oprichten van 

een kinderraad die ook in de 
toekomst zal zorgen voor inbreng 
van ideeën van kinderen. 

http://www.weekvandeopenbareruimte.nl/nl/programma-s-per-themadag/lezing/13/parallelsessies-ronde-1
http://www.joah.nl/2012/en/en_index.php
http://www.parma-nederland.nl/
http://www.parma-nederland.nl/
http://www.stedon.nl/


Selectie- en gunningscriteria inkoop 

speeltoestellen: kopen wat je zoekt 
 

Bij het selecteren en gunnen voor de inkoop van speeltoestellen 

kijken we in eerste instantie vooral naar de gemeente zelf. Hoe 

steekt de organisatie in elkaar, hoe is in het verleden omgegaan 

met inkoop en onderhoud, wat is het huidige toestelbestand en 

waar moet dat in de toekomst naartoe. Duidelijk de eigen wensen in 

beeld hebben maakt de vertaalslag naar de juiste selectie- en 

gunningscriteria eenvoudig. Vertaal de eigen wensen in een 

prijskaartje en je weet waar je als gemeente voor gaat bij de 

inkoop.  

 Voor gemeente Leerdam is het bijvoorbeeld belangrijk dat de 

uitvoering soepel gaat en het eindresultaat van de werkzaamheden 

er strak bij ligt. Een van de gunningscriteria is hier dus borging van 

de snelle en correcte uitvoering. De gemeente heeft voor haar 

gunning dan ook lopende en afgeronde projecten bezocht die de 

inschrijvers zelf mochten aangeven. Mooi om te zien hoe 

medewerkers trots zijn op wat ze buiten maken voor de kinderen! 

 

Kansrijke plekken, steunplekken en 
informele plekken: goed verdelen 
 

Uitdagende speelruimte, dat is waar de meeste kinderen om vragen 
als je met hen meeloopt door de wijk. ‘Bij ons op de speelplek 
mogen wel meer toestellen voor mijn leeftijd’, is een uitspraak die 
we vaak horen. Tegelijkertijd zijn ouders mondig en vragen zij vaak 
om eenvoudige speelplekken bij hen in de straat. 
 Wat levert voor iedereen het meest bevredigende resultaat? Een 
kansrijke plek per wijk met spannende toestellen zoals een 
kabelbaan en hoog klimnet kunnen, ondanks bezuinigingen, in stand 
blijven en uitdaging bieden. De behoefte aan speelruimte voor jonge 
kinderen op straatniveau is echter net zo reëel. Waar veel kinderen 
wonen, kunnen eenvoudige speelplekken voorzien in die behoefte. 
Bovendien kunnen bewoners hierbij een actieve rol spelen in het 
ontwerp, de realisatie en instandhouding ervan.  
 Uit een evaluatie van het speelruimteplan 2009-2013 van 
Haarlemmermeer blijkt dit ook: ‘Bezoekers geven veelal aan dat … 
speelplekken goed worden gewaardeerd. Dit geldt vooral voor de 
ruim opgezette speelplekken’, zie hier voor de hele evaluatie.  

http://www.haarlemmermeer.nl/bis/dsresource?objectid=50568&type=org


Workshop zelfbouwconstructies bouwen 
Workshop: Handen uit de mouwen. Voor iedereen die wil meedoen! 
Uitgangspunt: Zelf speeltoestellen bouwen; halve ochtend theorie, halve 

dag bouwen, halve middag aandachtspunten bij de 
certificering 

Resultaat: Kennis opdoen over hoe constructies worden gecertificeerd 
en hoe zelfbouwconstructies te beoordelen 

Partner: Keurmerkinstituut 
Gegevens: Diepenveen / voorjaar 2014 /  275 euro incl. lunch e.d. 
 

Workshop aanbesteding speeltoestellen 
 

Workshop: Hoe stel ik een aanbestedingsdocument op zodat ik de 
speeltoestellen krijg die bij ons gemeentelijk beleid past? 

Uitgangspunt: 1 dag centraal in Nederland 
Partner:  Ripmeester 
Gegevens: Utrecht / juni 2014 /  495 euro incl. lunch e.d. + certificaat 
 

Cursus speelruimtebeleid 
Cursus: In 2 dagen alles over beleid rondom speelruimte 
Partner: Stichting Speelruimte 
Gegevens: Utrecht / 4+5 juni 2014 /  995 euro incl. overnachting, 

ontbijt, lunch e.d. + certificaat 

CONTACTGEGEVENS ERVARINGSDESKUNDIG KENNIS DELEN 

OBB Ingenieursbureau 
 

Postadres: 

Postbus 805 

7400 AV Deventer 

 

Telefoon: 

0570 - 61 60 05 
 

E-mail:  

Johan@obb-ingenieurs.nl 
 

Internet:  

www.obb-ingenieurs.nl 
 

Afmelden nieuwsbrief: 

info@obb-ingenieurs.nl  

 

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. 

OBB speelruimteadvies fungeert ook 
als kenniscentrum spelen, 
sporten en ontmoeten in de 
openbare ruimte.  
Die vragen komen niet alleen van 
gemeenten, maar ook van radio en 
tv, betrokken burgers, scholen en 
speeltuinen. Zij willen graag weten 
hoe het zit in hun situatie met 
betrekking tot bijvoorbeeld geluid, 
veiligheid, normen, (on)mogelijk-
heden voor zelfwerkzaamheid. 
Af en toe publiceren we onderzoeks-
gegevens via factsheets. Vraag er 
gerust eens een aan! 
Zie onze site of de referentielijst 
voor de speelruimteadviezen die we 
mochten verzorgen. 

mailto:johan@obb-ingenieurs.nl?subject=naar%20aanleiding%20van%20de%20nieuwsbrief
http://www.obb-ingenieurs.nl
mailto:info@obb-ingenieurs.nl?subject=Graag%20meld%20ik%20mij%20af%20voor%20de%20OBB%20nieuwsbrief
http://www.obb-ingenieurs.nl/nl/17/cursussen/
http://www.obb-ingenieurs.nl/nl/6/projecten/
http://www.obb-ingenieurs.nl/nl/18/meer-van-obb/?location=portal&d_id=8

