
Thema: Cursussen in een nieuw jasje 
 

De eerste regiocursussen zijn een feit. Gemeente Zoetermeer heeft twee 
bijeenkomsten georganiseerd en er staat er een op de planning eind januari in 
Ermelo. 
 
In een halve dag behandelt OBB via interactieve werkvormen een speelonderwerp. Een 
gemeente is gastvrouw voor deze bijeenkomst en nodigt ook collega’s uit de regio uit. 
Hierdoor kunnen deze bijeenkomsten kosteloos worden aangeboden. Onderwerpen als; 
een passende minicompetitie, speelwaarde in ontwerpen verhogen, buurtgerichte 
aanpak van speelruimte, modellen voor samenspraak en inspiratie voor plekken zonder 
speeltoestellen, zijn actueel. Gemeente Zuidplas: “Ik heb in Zoetermeer kennisgemaakt 
met jullie speelwaardebepaling en kan denk ik al niet meer zonder.”  
 

Een combinatie van leren en netwerken die goed bevalt!  
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OBB draagt haar visie op en passie 
voor speelruimte graag over. 
Organiseer eens samen met ons een 
bewonersnetwerkavond: 
 
Mogelijke onderwerpen: 

 Veiligheid en visuele inspectie 

 Inrichten zonder toestellen 

 Jongeren in de OR  

 Speelroutes en activiteiten 

 
Kosten voor 1 avond … 
 
Klik hier voor meer informatie over 
de verschillende presentaties, 
workshops en cursussen van OBB. 

Verantwoordelijkheid nemen in ontwerp openbare ruimte 
OBB zet volgende stap met Stedenbouwkundig Ontwerper. 
 
Het OBB team van speelruimtespecialisten wordt nu versterkt door Arjan Vreugdenhil. Op de persoonlijke 
internetpagina arjanvreugdenhil.nl verwoordt hij zijn visie op ontwerp en openbare ruimte als grote 
verantwoordelijkheid voor het leven in brede zin. 
 
Iedereen die de posters van OBB kent, ziet dat die verantwoordelijkheid naadloos aansluit op de visie van OBB dat de openbare 
ruimte leefruimte hoort te zijn. Als Stedenbouwkundig Ontwerper is het dan ook zijn verantwoordelijkheid om vanuit die grote 
bovenliggende visie leefbare publieke ruimte te ontwerpen; zowel op grote schaal voor totale kindvriendelijke wijken als met kleine 
ingrepen zoals informele speelruimte, speelplekontwerpen en enthousiasmerende lezingen. 
 
Kennis maken met Arjan? Hij deelt graag een kop koffie met u als u de uitdaging aan wil gaan om openbare ruimte in te zetten 
voor het ontwerpen van het leven in het algemeen. 
 
Samen met de planoloog Elske, de sociaalgeograaf Madeleine, de participatiespecialist Juul en speelruimtespecialist Johan zal Arjan 
zich inzetten voor beleefbare openbare ruimte: ontmoeten, samenleven en -bewegen, generatieproof doordat het kind- en 
jongerenvriendelijk is.  
Wilt u een ontwerp door het team van OBB laten toetsen neem dan ook contact op met Arjan. We zullen aanwijsbare punten 
aanleveren voor verbetering. Ook kunnen we bijdragen in het opstellen van een goed programma van eisen en wensen of de 
gunningscriteria ten behoeve van de  ontwerp uitvraag. 
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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. 

 

Projecten in de spotlicht 
 
 

Juul, Bronkhorst: voor Bronckhorst voeren wij het speelruimteplan uit welke wij in 2013 opstelde. In de krimpende gemeente 
wonen steeds minder kinderen maar het aantal speelplekken is al jaren gelijk. Om samen spelen en ontmoeting te stimuleren zet 
de gemeente in op uitdagende centrale speelplekken. Kleine steunplekken kunnen behouden worden als bewoners het beheer 
overnemen. De gemeente draagt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid maar geeft geen financiële vergoedingen. De 
bewoners onderhouden zowel de toestellen, de ondergronden als het groen en de bestrating . OBB-ingenieurs opent namens de 
gemeente Bronckhorst het gesprek met bewoners over de renovatie van de speelruimte.   
 
Madeleine, Gemert: voor Gemert-Bakel was er tijdelijk geen medewerker voor het uitvoeren van de vervanging van 
speeltoestellen. OBB is voor circa een jaar werkzaam om dit te organiseren voor de gemeente inclusief de participatie, het ontwerp 
en de realisatie via leveranciers en aannemers.  
 
Arjan, Utrecht: voor Utrecht werken we mee aan een project waarbij een interactieve nota urban sports wordt opgesteld. We zijn 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de inhoud en de vormgeving van de nota. Allerlei partners als Harten voor Sport, VSU en 
gemeente Utrecht leveren hiertoe informatie en onderzoeks-inhoud aan. 
 
Elske, Barneveld: vanaf 2017 worden in 5 jaar tijd 175 speelplekken gerenoveerd en een speelnetwerk gemaakt. Dit in 
verregaande samenspraak met bewoners. Andere betrokkenen zijn OMO wasmiddelen, De Speeltuinbende, Be Active sport– en 
jongerenwerk, de basisscholen en middelbare scholen, wijkplatforms, politie en natuurlijk ouders en kinderen. Een leuke uitdaging. 
 
Johan, Aandacht voor spelen: Het vakblad Stad + Groen heeft OBB gevraagd om komend jaar artikelen aan te leveren 
waardoor er meer aandacht voor speelruimte in het groen en de stad ontstaat. Daaraan werken we natuurlijk graag mee! Wij 
hebben afgesproken dat alle OBB-nieuwsbrieflezers een gratis exemplaar van Stad + Groen ontvangen. 

Maatwerk in de uitvoering 
 

Omdat we als OBB-ers allemaal minimaal 1 dag in de 

week bij een klant in-house werken doen we veel 

ervaring op met wat er allemaal bij de uitvoering van 

een speelruimtebeleidsplan komt kijken.  

 

Je moet een ware duizendpoot zijn. 

Projectmanagement, financiën, aanbesteden, 

ontwerp, toezicht, veiligheid, communicatie, 

participatie, contacten met leveranciers, 

bewonersvragen, politieke vraagstukken en 

presenteren horen hierbij. Door de jaren heen geeft 

ons dit een schat aan kennis en kunde die we 

kunnen inzetten bij beleids-, beheer– en 

inrichtingsvraagstukken die we krijgen.  

Wij merken dat de intensieve interactie met onze 

klanten beter advies oplevert.  

 

Ook visueel maken we een stap.  

Rapporten leveren we binnenkort niet meer op 

papier of plain pdf, maar in de vorm van een soort 

nieuwsbrief waar u rustig doorheen kan klikken. 

Gevuld met veel foto’s, filmpjes en kaartmateriaal. 

 

We vragen of ook jullie wellicht gastvrouw willen zijn voor deze bijeenkomsten.  Op onze website www.obb-ingenieurs.nl is meer 
informatie te vinden. Of liever nog; bel voor overleg over mogelijkheden. 
 
Verder over de regio/netwerkcursussen die we samen met gemeenten verzorgen; Als je denkt dat een dergelijke netwerkbijeenkomst 
iets zou kunnen zijn voor uw gemeente en omliggende gemeenten, dan horen we dat graag. Daarbij faciliteert de gemeente in ruimte, 
(koffie+lunch) en nodigt omliggende gemeenten (twee ringen) uit om deel te nemen aan de workshop. Dat kan gaan over onderwerpen 
als een passende minicompetitie, ontwerpkwaliteit meten, buurtgerichte aanpak van speelruimte, inspiratie voor plekken zonder 
speeltoestellen en SMART tools voor kwalitatief speelontwerp. Daarnaast nodigen wij dan onze relaties uit die regio uit. Uitgaande dat er 
dan circa 15 mensen/5 gemeenten deelnemen moet het dan voor iedereen een leuke middag zijn. We hebben besloten om deze volledig 
gratis te gaan verzorgen voor gemeenten waar we leuk contact mee hebben.  
Als echt onafhankelijk speelruimteadviesbureau willen we namelijk graag ervoor gaan zorgen dat speelplekken echt hoogwaardiger 
bespeelbaar worden.  
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