
Speelgoedsticker groot succes! 
Met gratis speelgoedstickers schept OBB duidelijkheid 
 

Op 1 maart verstuurde OBB het persbericht en de nieuwsbrief 
over de gratis stickers voor speelgoed in de openbare ruimte. We 
zijn trots te kunnen melden dat er nu al verscheidene aanvragen 
binnen zijn. 

Het is bijzonder leuk te noemen dat een gemeente — die al een 
B&W-stuk had klaarliggen om te gaan handhaven en speelgoed 
uit de openbare ruimte weg te halen (overigens tegen haar zin ) - 
aan de hand van deze actie gaat kiezen om met gebruik van de 
stickers de kinderen wél lekker buiten te laten spelen. 
 

De gratis stickers aanvragen: johan@obb-ingenieurs.nl 

Einde van de saaie speelplek 
 

OBB ontwikkelt De Spikkel 

Als ontwerper of beheerder wil je dat op een 
woensdagmiddag de speelplek vol kinderen zit. Kinderen 
hebben vaak thuis zoveel speelgoed dat een speelplek 
iets leuks moet bieden om hen letterlijk over de drempel 

te trekken. Traditionele speelplekken zijn vaak niet meer 
dan een grasveld of plein met toestellen. Hierdoor zijn er 
maar weinig verschillende speelmogelijkheden. OBB 
speelruimtespecialisten heeft daarom De Spikkel 
ontwikkeld.  
 

Veel speelmogelijkheden 
De Spikkel geeft ontwerpers van speelplekken inspiratie 
om een speelplek nog leuker te maken.  
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Afmelden nieuwsbrief: klik hier of info@obb-ingenieurs.nl 

 

OBB draagt haar visie op en passie 
voor speelruimte graag over. 
Organiseer eens samen met ons een 
netwerkbijeenkomst voor uw 
buurgemeenten: 
 
Mogelijke onderwerpen: 

• Veiligheid en visuele inspectie 

• Inrichten zonder toestellen 

• Jongeren in de OR  

• Speelroutes en activiteiten 

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

Quotes van enkele gebruikers: 

‘De scoretabel ga ik gebruiken.’ 

‘Beter inzicht m.b.t. de speelbehoefte van kinderen’ 

‘Anders kijken naar speelplekken, nog meer vanuit het kind’ 

‘Het ontwerpen en beoordelen van een speelplek is niet gemakkelijk en gebeurde waarschijnlijk 

ook niet goed. De Spikkel geeft hier handvatten voor die in eerste instantie goed toepasbaar 

lijken. De eisen moeten bij het ontwerp natuurlijk wel bij de ontwerper bekend zijn.’  

 

NIEUWSBRIEF 

OBB speelruimteadvies fungeert ook 
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. 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. 

Beheerders kunnen De Spikkel gebruiken om een ontwerp te beoordelen, in het programma van eisen vooraf mee te 
geven, of zelfs om bestaande speelplekken aan te vullen. De spikkel toetst een speelplek zodat vóór de aanleg al duidelijk 
is of er genoeg verschillende speelmogelijkheden zijn. Op zes verschillende punten wordt een speelplek beoordeeld. Na 
het doorlopen van de spikkel weet je wat er goed is aan de speelplek en welke punten nog verbeterd moeten worden. Op 

naar speelplekken met veel speelmogelijkheden! 
 

Met de lancering van De Spikkel biedt OBB speelruimtespecialisten een praktische snelscan voor het ontwerp en de 
inrichting van een speelplek. Wie De Spikkel toepast, ziet snel wat er nog ontbreekt in het ontwerp en of echt rekening is 
gehouden met wat kinderen wél leuk vinden. De tekortkomingen dwingen tot inspiratie om meer speelwaarde toe te 

voegen. Einde van de onbespeelde speelplek! 
 

Naar de kern van spelen 
Via de snel in te vullen vragenlijst krijg je als beheerder of ontwerper snel inzicht in welke mogelijkheden er voor een 
speelplek zijn en of er aan alle doelgroepen is gedacht. Met bijvoorbeeld de vraag ‘Is er ruimte voor verschillende 
speeltypes?’, wordt ruimte geclaimd voor de doelgroepen schouwer, rauwer, bouwer en dauwer. Is er voor elk wat wils in 
het nieuwe ontwerp? In De Spikkel worden in diverse domeinen vragen gesteld om snel tot een evenwichtig overzicht te 

komen. Met de uitkomsten kan een beheerder of ontwerper beter voorbereid tot een plan van aanpak komen. Een 
wordcloud inspireert de gebruikers om te kijken of alle speel- en verblijfmogelijkheden zijn meegenomen in de analyse. 
 
Vier versies 
Er is een Spikkel voor een centrale speelplek, voor een steunplek, voor een informele speelplek en voor een bovenwijkse 
speelplek. De vragen zijn hetzelfde, maar voor elk doel kan er een andere score uitkomen.  Met De Spikkel voorkom je 

dat er eenzijdig speeltoestellen worden geplaatst, zonder rekening te houden met wensen van de gebruikers en de 
omgeving. ’Zo kom je van een weiland met speeltoestellen naar een echt speellandschap’, stelt Johan Oost van OBB. 
 

De Spikkel in uw netwerkbijeenkomst? 
Samen met gemeenten organiseren wij netwerkbijeenkomsten waarbij ambtenaren ervaringen uitwisselen over het 
werken met speelruimte en oefenen met De Spikkel. Vindt u het leuk om een regiobijeenkomst te organiseren in uw 
gemeente, neem dan contact met ons op.   
 

Laat uw speelplek spikkelen! 
Benieuwd hoe De Spikkel uw speelplek beoordeelt? Zijn er tijdens het scannen van een speelplek vragen over De Spikkel, 

neem dan contact met ons op via spikkel@obb-ingenieurs.nl. U kunt ook een foto of ontwerp van een speelplek naar ons 
toe sturen. Wij beantwoorden uw e-mail dan met tips of complimenten over de speelplek.  U ontvangt dan niet alleen een 

beoordeling van de speelplek, maar we geven ook tips waarmee u de speelplek leuker kunt maken.  
 

Gratis voor iedereen  

De Spikkel inclusief video met uitleg is voor ontwerpers, gemeenten, opdrachtgevers en leveranciers direct gratis te 
downloaden via: www.obb-ingenieurs.nl/spikkel 
 

Want ieder kind heeft recht op een uitdagende speelplek! 
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