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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 
regio-netwerkbijeenkomst voor uw 
buurgemeenten: 
 
Mogelijke onderwerpen: 

• Veiligheid en visuele inspectie 

• Inrichten zonder toestellen 

• Jongeren in de OR  

• Speelroutes en activiteiten 

• De Spikkel / ontwerp 

• Management / beheer 

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

 

Even een korte nieuwsbrief omdat er bij OBB zoveel leuks in voorbereiding is. De cursus speelruimte heeft een nieuwe 
folder (zie ook bijlage) en voor de module B op 9 april zijn nog plaatsen vrij.  
Daarnaast raakt onze Kennisdag Circulaire Speelruimte op 16 mei steeds verder ingevuld (zowel aanmeldingen van 
gemeenten en bedrijven als beschrijvingen van lezingen.  

 

Met speelse groet, 
«contact van» 

OBB speelruimteadvies fungeert als 
kenniscentrum spelen, sporten, 
bewegen en ontmoeten in de 
openbare ruimte.  
 
De vragen komen niet alleen van 
gemeenten, maar ook van radio en tv, 
betrokken burgers, scholen en 
speeltuinverenigingen. Zij willen graag 
weten hoe het zit in hun situatie met 
betrekking tot bijvoorbeeld geluid, 
veiligheid, normen en (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. 
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De cursus legt een basis voor verandering en vernieuwing 

van visie en ambities en laat zien hoe u ook met minder 

budget prima speelruimtes kunt realiseren. 

De rechten van het kind serieus nemen? De cursus biedt 

informatie, ideeën en handvaten om te werken aan goede 

speelruimte, omdat speelruimte: kinderen helpt om te 

ontwikkelen, hun talenten te ontdekken en uit te vinden 

waar ze goed in zijn; bijdraagt aan goede fysieke en 

mentale gezondheid van toekomstige generaties, de sociale 

samenhang in de buurt versterkt, en zorgt voor een beter 

leefklimaat en groter veiligheidsgevoel (en is een mooie 

opstap naar integraal beleid voor de woonomgeving); er 

ruimte moet zijn om speel herinneringen te maken;  

maar vooral omdat spelen gewoon leuk is. 

 

Module B: 9 april Leiden klik hier voor meer info  

Over gevolgen van beleidskeuze en hoe beleid samen met 

burgers-bestuur-gemeenteraad uitwerken. Kosten € 510,— 

ex btw. 

 

Module A+B+C: 22 - 23 mei Utrecht klik hier voor info 

Alles voor speelruimtebeleid dat recht doet aan speelruimte 

voor het kind, plus veel tijd voor netwerken met collega’s. 

Circulaire Speelruimte 
 
 

OBB Speelruimtespecialisten zet zich al meer dan 20 jaar in 

voor spelende kinderen en vindt het de hoogste tijd dat het 

hele vakgebied spelen-sporten-ontmoeten circulair gaat 

denken en werken.  
 

De eerste Kennisdag Circulaire Speelruimte georganiseerd 

door het Platform Openbare Ruimte, met als inhoudelijke 

deskundige kennispartner OBB Speelruimtespecialisten 

wordt op 16 mei 2019 gehouden op de 

evenementenboerderij De Boerinn nabij Woerden. Deze dag 

bestaat uit een plenaire lezing, actieve workshops onder 

leiding van deskundigen en een kennismarkt waar 

leveranciers  van speelvoorzieningen hun circulaire 

producten presenteren. 

Deze dag is bedoeld voor speelruimteambtenaren (beleid, 

beheer, ontwerp, inkoop) en (een selectie van) circulaire 

speelruimteleveranciers. 
 

De dag start met een plenair deel waar Yolanda Musson van 

gemeente Almere die u mee neemt in de wereld van 

circulariteit. Vervolgens kunt u kiezen uit een van de 8 

werksessies.  

De werksessies worden ingeleid door een 

ervaringsdeskundige in het kernonderwerp en door iemand 

die de speelkant ervan belicht. Daarna volgen werkvormen 

om te komen tot de 3 kernpunten voor dat kernonderwerp. 

Een kernpunt kan daarbij van alles zijn: van gewoon doen 

tot nader onderzoek gewenst. Dit is aan de deelnemers.  

Aan het eind van de dag is er weer een plenair deel waar 

deze kennis wordt gedeeld en zal de dagvoorzitter de aanzet 

geven voor een aardig gesprek met elkaar; en een op de 

dag samengesteld panel dat de opbrengst van de dag kan 

weergeven. 
 

Kosten gemeente € 100/ zzp-ers € 200/bedrijf € 200 
 

Lees veel meer via deze link www.expoproof.com 

Inschrijven via deze link www.speelprikkel.nl 

Projecten in het spotlicht 

 

Spelen in de toekomst: Als specialist in adviseren buitenruimte~spelen-sporten-bewegen-ontmoeten zijn we er trots op dat we in 

een steeds vroeger stadium gevraagd worden mee te denken over structuur van speelruimte voor nieuwe wijken. We hebben 

daarvoor veel onderzoek en normen, met name ontwikkeling van kinderen-jeugdigen-jongeren in de loop en fasering van de wijk in 

40 jaar (analyse van meer dan 140 wijken kind per leeftijd per woning per fase wijk). Aan de hand daarvan kunnen we heel 

gerichte structuur van benodigde bovenwijkse-wijk-steun speelplekken adviseren die toekomstgericht (en duurzaam is, niet te veel 

plekken die later weer weg moeten, verplaatsbaar enzovoort). Binnenkort in Stad en Groen het artikel over hoe we voor gemeente 

Maassluis voor uitbreiding Wilgenrijk >1.200 woningen tot 2029 te werk zijn gegaan. 
 

Ondersteuning bij certificering: De laatste tijd helpt OBB regelmatig bij het verkrijgen van de benodigde certificaten voor 

speeltoestellen. In Groenlo de bewoners adviseren en begeleiden in het verkrijgen van het certificaat voor de speeltoren, de 

waterspeelplek, kruipbuis en een aantal parcoursen. Voor gemeente Heerenveen het type certificaat voor de duikelrekken die ze 

zelf bouwen in de regenachtige uurtjes. En bijzonder leuk en circulair: na afbraak van een school in Hillegom bleef het (speel)

kunstwerk “Het Kasteel” achter. Deze werd in 1993 door beeldend kunstenaars Tony Gerlach en Maarten Dekker gemaakt. Het 

Kasteel dreigde gesloopt te moeten worden omdat er onduidelijkheid was over al dan niet keuringsplicht, of het een speeltoestel 

betreft en of deze nog veilig zou zijn. Voor de omwonenden, voor de gemeente, maar vooral voor de spelende kinderen het proces 

begeleid, het benodigde Technische Constructiedossier met aanpassingsadviezen opgesteld zodat het speelkasteel goedgekeurd 

kan worden en daarmee behouden wordt voor speelplezier.  
 

Beleid en ontwerp: In Oud Beijerland heeft OBB het speelruimtebeleid mogen schrijven. Als pilot voor de hierin beschreven 

participatie in ontwerp, is er een tweetal speelplekken ontworpen in samenwerking met bewoners. Doormiddel van relatief kleine 

ingrepen zijn de wensen van kinderen en omwonenden ingevuld. OBB heeft zowel de participatie als het ontwerp, de 

uitvoeringsbegeleiding en verkrijgen van certificaat verzorgd. 

 

Aanbestedingen: Terug naar samenwerking met de aannemer, praktische uitvoering en geen onnodige veiligheidsadministratie in 

het onderhoudsbestek voor onder andere gemeente Lelystad en Almere. Gerichte inkoopdocumenten voor grote gemeenten maar 

ook de kleine projecten. Fijn dat OBB oprecht onafhankelijk is. 
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