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Ga voor meer informatie en een instructievideo
naar www.obb-ingenieurs.nl/spikkel
Type plek:
		

centraal		
informeel
bovenwijks		
steun

		

Locatie speelplek: .......................... .
Doelgroep : 			
0-5
6-11
12-18
Gemeente: ................................. Oppervlakte binnen projectgrens: ..............................

Is er ruimte voor verschillende speeltypes?

Zonering

0-5 jaar
Rauwer: open ruimte
Douwer: activiteitenruimte
Bouwer: rommelruimte
Schouwer: rustruimte

6-11 jaar
Rauwer: open ruimte
Douwer: activiteitenruimte
Bouwer: rommelruimte
Schouwer: rustruimte

✔

bovenwijks: speel: 8 uit 2 /sport: minimaal 5
centraal: minimaal 3 per categorie
steun: minimaal 3 uit 2 categoriëen
informeel: minimaal 4 uit 2 categoriëen

bovenwijks: speel: 15 uit 3 /sport: minimaal 2
centraal: 12 uit 2, steun en informeel: 8 uit 2

Groen
Picknickgroen
Plukgroen
Huttenbouwgroen
Eetgroen
Seizoensgroen
Struin- en verstopgroen
Klimgroen
Vliegergroen
.......................

Verhard
Sportverharding
Straatspelverharding
Routeverharding
Valdemping natuurlijk
Valdemping kunststof
Fiets/skateverharding
Halfverharding
Speelzand
.......................

●

bovenwijks: speel: minimaal 10 /sport: minimaal 2
centraal: 10, steun: 8, informeel: 10

Hard en zacht
Hoog en laag
Licht en donker
Nat en droog
Koud en warm
Ruw en glad

Obstakelarm en obstakelrijk
Zon en schaduw
Wind en luwte
Natuurlijk en kunstmatig
Kleurrijk en kleurarm
In en uit het zicht

6-11 jaar
Het gaat heel hoog
Het gaat heel hard
Ik kan er altijd sporten
Ik kan meer dan 4 sporten doen
Ik kan er lekker vies worden
Het is uniek in de wijk
Ik kan iets maken en afbreken
.......................

Nee

Ja

Kan iedereen meedoen?
Bereikbaar én toegankelijk
Ontmoetingselement
Sportelement
Speelelement
Natuurlijk speelelement
Zintuigelement
Rolstoelelement

Nee

Ja

Nee

Ja

✔

Nee

Ja

Meerwaarde
Los (natuurlijk) spelmateriaal
Kleur en/of geluidsmarkering
Centraal pad met geleiding
Informatiepaneel/spelideeën
Rust-, steun- en hulppunten
Activiteiten en/of toezicht

Zijn er genoeg speelmogelijkheden?
zie achterkant voor inspiratie en checklist

✔

12-18 jaar
Ik kan er zitten en ontmoeten
Ik kan er altijd sporten
Ik kan meer dan 4 sporten doen
Ik kan er droog staan
Het is uniek in stad of dorp
Er is drinkwater
Ik kan iets maken en afbreken
.......................

bovenwijks: speel: minimaal 9 /sport: minimaal 4, centraal: minimaal 9
steun: minimaal 3 , informeel: minimaal 1 per categorie

Bereikbaarheid
Speelplek is bereikbaar
Vrije ruimte is bereikbaar
Beschutting en luwte
Speelaanleidingen bereikbaar

✔

✔

bovenwijks: 5 per doelgroep, centraal: 4 per doelgroep,
steun: 2 per doelgroep, informeel: 2 per doelgroep

0-5 jaar
Ik kan er vies worden
Ik kan het zelf
Ik durf de volgende keer meer
Ik kan iets maken en afbreken
Het is uniek in de buurt
Kiekeboe!
.......................

Ja

Veilig en risicovol
Zwaar en licht
Moeilijk en makkelijk
Onder en boven
Langzaam en snel
Los en vast

Is er voldoende uitdaging?

Uitdaging

Nee

Water
Pootjebaadwater
Zwemwater
Viswater
Modderwater
Dambouwwater
Schaatswater
Struinwater
.......................

Is de plek gevarieerd vormgegeven?

Vormgeving

Ja

Volwassenen en senioren
Er is een zitplek bij zone 0-5 jaar
Inrichting stimuleert meespelen
Er is ruimte voor buurtontmoeting
Er is iets te doen

Is de omgeving gevarieerd ingericht?

Inrichting

✔

12-18 jaar
Rauwer: open ruimte
Douwer: activiteitenruimte
Bouwer: rommelruimte
Schouwer: rustruimte

Kun je er samen spelen?

Interactie
Totempaalfunctie
Logische leeftijdszonering
Indeling stimuleert samenspel
Toestel stimuleert samenspel
Samenspel verandert spel
Je hebt elkaar nodig
Competitie-element

Inclusief

Nee

bovenwijks en centraal: alle 4 per gekozen doelgroep
steun: 3 van 4 per gekozen doelgroep
informeel: 2 van 4 per gekozen doelgroep

Samen spelen

speelruimte
specialisten

✔

Nee

0570 - 61 60 05

Ja

Zijn er genoeg speelmogelijkheden?
bovenwijks: 65, centraal: 50, steun: 35, informeel: 20
elke categorie moet voorkomen

waterbeestjes zoeken
noten zoeken
richting bepalen
kletsen
vissen
bladeren/besjes/bloemen plukken

afspreken bij
rotzooien
spelen met takken
graffitie spuiten
insectenhotel
bouw/zand/waterspeelgoed inbrengen
kleuren ervaren
tillen en slepen
vruchten zoeken
modderspelen
hut bouwen
insecten zoeken
iets kapot maken
pootjebaden geluiden ervaren
spelen
met
stenen
picknicken
graven waterspel
iets leren
dieren spotten
op uitkijk staan
toestel veranderen zandspelen
voelen
schuilen
vlechten
mensen kijken
dier verzorgen
natuurkunst
proeven
zitten
pompen
tijd bepalen
kleien
zonnebaden
ruiken
spelen met vuur
hangen
vies worden
liggen
aanmoedigen
chillen
vullen en legen
noten kraken
tellen
water opvangen
zandtaartjes maken
stapelen
takelen
springen
hangen
hinkelen
klimmen
duikelen
sportspeelgoed inbrengen
voetballen
rennen
op doel schieten
rollen
hockeyen
over
het
net
gooien
fietsen/steppen
lichaamstraining
schaatsen
sturen
in de basket mikken
met bal spelen
korfballen
knikkeren
zwemmen
kruipen
acrobatiek
trekken
tennissen
basketballen
trampolinespringen
crossen
werpspelen
zweven
balanceren
schommelen
handballen
jeu de boule
tafeltennissen
hordelopen
skaten wippen
wiebelen
gooien
twisteren
parcour
draaien
slingeren
glijden
afstand bepalen
hoogte bepalen
schaken
sleetjerijden
gps/QR doen
watergevecht verstoppertje
balkaatsen tegen muur
tikkertje
iets
verstoppen
spelen met losse materialen
kettingreactie veroorzaken
cijfers/letters leren
stokken en takken verzamelen struinen
touwtje springen
barbecueën/ vuur maken
communiceren
digitaal spelen
speurtocht
doen
podiumkunsten

rust en beschouwen

constructiespel

regel- en wedstrijdspel

spelen met zon/wind
winkeltje spelen
tuinieren

fantasie- en rollenspel
stoepkrijten

soepje koken (water)
weg zoeken in doolhof

huisje spelen
transporteren

chauffeur spelen

muziek maken
sprookjesspel
iets raars tegenkomen

schooltje spelen

bewegingsspel

sociaal en fysiek interactiespel
pakkertje

op straat spelen

slalommen
energie opwekken

reactief spelen

spel bedenken
partytent opzetten
zoenen

fietsen/skelters meenemen
lijn volgen

vliegeren

Nee

samenspelen op toestel
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Ja

spelen maar!

