
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: klik hier of 

johan@obb-ingenieurs.nl 

 

OBB draagt haar visie op en passie 
voor speelruimte graag over, zoals 
bijvoorbeeld informatiebijeenkomst: 
 
Mogelijke onderwerpen: 

 bewonersparticipatie 

 Inrichten zonder toestellen 

 Jongeren in de OR  

 Speelroutes en activiteiten 

 
Klik hier voor meer informatie over 
de verschillende presentaties, 

 
NIEUWSFLITS 
NUMMER 36 flits 

mei 2016 

OBB speelruimteadvies fungeert als 
kenniscentrum spelen, sporten 
en ontmoeten in de openbare 
ruimte. De vragen komen niet alleen 
van gemeenten, maar ook van radio 
en tv, betrokken burgers, scholen en 
speeltuinen. Vragen als hoe het zit 
in hun situatie met betrekking tot 
bijvoorbeeld geluid, veiligheid, 
normen, (on)mogelijkheden voor 
zelfwerkzaamheid. Zie onze site of 
de referentielijst voor de 
speelruimteadviezen die we mochten 
verzorgen. 

TOTAAL-LOKET SPELEN tijdens Dag van Openbare ruimte 
 

Kennis delen zit in het DNA van OBB. Daarom hebben deze specialisten 
samen het TOTAAL-LOKET SPELEN ingericht. Dit is te vinden op de Dag 

van de Openbare Ruimte op 2 juni . OBB is onafhankelijk adviseur voor 
gemeenten op het gebied van spelen, sporten en ontmoeten in de 
openbare ruimte. 

OBB verwacht vragen over de ‘nieuwe normering’, burgerparticipatie en de 
rol van informeel spelen. Gemeenten worden door afname van 
kinderaantallen gedwongen de speelruimte anders te verdelen. Ze gaan 
grotere, centrale plekken aanbieden met een aantrekkelijke inrichting op 
circa 3 minuten lopen, want dat hebben (groot)ouders nog wel over voor 
hun (klein)kinderen. De ’leeglopende’ speelplekken krijgen een 
speelfunctie, maar zonder WAS-plichtige speeltoestellen. Hoe richt je deze 
ruimten in en wat kun je doen om bewoners juist hier enthousiast voor te 
maken? 

Natuurlijk blijven de specialisten van OBB ook na de beurs hun kennis 
delen via opleidingen en cursussen, posters, boekjes als ‘Spelen in eigen 
tuin’ en uitgaven over kostenvergelijking valdempende ondergronden, over 
geluidsproductie speelondergronden en HIC-waarden (gras veiliger dan 
rubbertegels!)  

Dit jaar voor het eerst in Maastricht is er weer veel te vragen in stand 2.04 

DURF U TE VRAGEN?! 

 

REGISTEER via 
OBB en ontvang 
de bekende doos 
Deventer koek 
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