
Thema: OBB nieuwsbrief: Speel eens circulair 
Wat één woord los kan maken. Als je begint met nadenken over Nederland 
Circulair 2050, dan komt er veel op je pad. Daar komen we nu wel achter. Het 
dwingt je alles door de C cirkel te halen. Je eigen denken en doen, dat van je 
onderneming en als je ermee aan de slag gaat ook je omgeving. Soms gaat dat 
prima en inspireert het beide kanten, maar soms ook is het moeizaam, omdat 

veranderen nou eenmaal moeizaam is soms. Beleid, processen en budgetten 
zijn anders ingericht en verander je niet 1, 2, 3.  
 
We zien het bij OBB als een groot avontuur wat we met vallen en opstaan 
zullen doorleven en doorgeven. We zijn dankbaar voor alle opdrachten en dat 
we de kennis die we daarmee opdoen ook weer door kunnen doorgeven. Want 
buiten is zoveel te beleven.  

 
Speerpunten Kennisdag Circulaire Speelruimte 

Na de kennisdag circulaire speelruimte hebben we bij alle sprekers 3 
speerpunten opgehaald op de 8 thema’s. In totaal 24 punten die helpen om aan 
de slag te gaan met circulair denken en werken. Sommige makkelijk en 
sommige best lastig. Eén ding was duidelijk… We moeten beginnen met prutsen 
(kijk het filmpje hierover). Er zijn honderden manieren om aan de slag te gaan 

met circulariteit. Nieuwsgierig? Lees dan even de speerpunten op onze site. 
 
Vakbeurs Openbare Ruimte 
Ook de Vakbeurs Openbare Ruimte staat bij ons in het teken van circulair. We 
dragen bij aan de cirkelstad sessies. Zo geven we de lezing ‘Circulair 
aanbesteden wordt de nieuwe standaard!’ met  gemeente Almere (woensdag 

11.00 uur), zitten we in de circulaire rondleiding over de beursvloer (beide 
dagen van 13:00 tot 13:45 uur) en dragen we bij aan de workshop in de 
cirkelstadkas (woensdag 14.00 uur). Op onze stand geven we op een ludieke 
manier aandacht aan het onderwerp en praten we graag verder over hoe je 
circulair nu praktisch maakt in beleid, beheer, realisatie en onderhoud. Wees 
welkom in onze stand 2.1.06 . 
 

Maak uw eigen definitie van Circulair 
Wij kunnen u helpen om circulair in de eigen gemeente meer praktisch te 
maken. Wij verzorgen graag een workshop waarin we helpen om een eigen 
definitie van circulair te maken en hieraan praktische stappen te hangen, 
gewoon om ergens te beginnen. Leuk met de jongens van de buitendienst ook. 

Circulaire speelruimte, dat blijft bij OBB terugkomen. 
Lees in deze nieuwsbrief de resultaten van onze 
Kennisdag of kom langs tijdens een van de vele activiteiten waaraan we 
meewerken tijdens de Vakbeurs Openbare ruimte. 
 

Verder hebben we een selectie gemaakt van projecten die recent zijn afgerond. 
 

Een nieuwsbrief met erg veel linken. 
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Tips om eens te bekijken 
 
Stichting Vrij maakt een Beweeg-App 
Op de Vakbeurs Openbare Ruimte staat ook de Stichting Vrij Deventer. Deze stichting houdt zich bezig met lekker buiten bezig zijn en 
slimme beweegoplossingen. Ze realiseerde / ondersteunde al bij diverse beweegroutes in het land zoals www.beweegroutesdiepenveen.nl 
Nu ontwikkelen ze een wel heel bijzondere Beweeg-App. Stel je voor je loopt een boom voorbij en die zet je aan tot een beweegactiviteit. 
Wil je meer met de BGT, ga dan zeker even kijken! OBB is crowdfunder net als fysiotherapiepraktijk de Spil, provincie Overijssel, ENO, 
Stichting IJssellandschap, gemeente Deventer en Expoproof. Ze zoeken nog circa € 15.000 euro en dan is de app een feit. Kom langs in 
stand4.6.05  tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte. 
 
PARS 
Voor de mensen van het sociaal domein een tip over een leuke (internationale) training/masterclass, die gegeven wordt in Almere en 
Rotterdam, georganiseerd door de kerngroep Pars Playwork NL. Een deelnemer zegt: Ik ben enthousiast over de 'Playwork benadering', 
die voor professionals, vrijwilligers, en ook ouders interessant kan zijn om kinderen vrij en risicovol te laten spelen en hen de vrijheid te 
geven zodat ze kunnen doen wat zij zelf belangrijk vinden. 
 
Groene Parade (Donker Groen Eindhoven) 
OBB is gastdeelnemer op de door Donker Groen georganiseerde Groene Parade op 19 september in Eindhoven. Het belooft een 
inspirerende, informele netwerk- en kennismiddag te worden. U kunt onder het genot van een hapje en een drankje in een gezellige 
Brabantse sfeer kennis opdoen over interessante thema's, zoals biodiversiteit, duurzaam onkruidbeheer, circulair ontwerpen, klimaat 
adaptieve terreininrichting, dak- en gevelgroen en invasieve exoten. 

Afmelden nieuwsbrief: klik hier of info@obb-ingenieurs.nl 

Groen schoolplein 

CBS De Bron | Nijensleek 
 
De oudercommissie van basisschool De 
Bron in Nijensleek (gemeente 
Westerveld) wil haar schoolplein groen 
maken en kwam bij ons met de vraag om 
mee te denken voor een herinrichting van 
het schoolplein binnen een bepaald 

budget.  
Lees verder » 

Analyse speelruimte 

Gemeente Roermond | Roermond 

 
Gebruikers hebben in een uitgebreid 
participatietraject aangeven wat voor hen 
belangrijke kwaliteitscriteria zijn voor 
spelen en bewegen. Die kwaliteitscriteria 
waren de basis voor een analyse die 
toekomstige keuzes voor betere kwaliteit 

van speelruimte makkelijker maken. 
Lees verder » 

Projecten in de spotlights 

Ontwerp speelruimte 

woonwijk De Grift | Woudenberg 

 
Voor woonwijk De Grift in Woudenberg is 
een ontwerp gemaakt voor speelruimte 
voor kinderen, jeugd en jongeren. Een 
ontwerp dat zowel formele als informele 
speelruimte betreft. Bewoners en 
kinderen in deze wijk kijken uit naar de 

nieuwe centrale speelplek waar ze elkaar 
kunnen ontmoeten. Lees verder » 

Spelen voor de toekomst! 

Wilgenrijk | Maassluis 
 
Met het rapport “Spelen voor de 
toekomst!” kan de gemeente Maassluis al 
in een vroeg stadium -en onderbouwd- de 
ruimte claimen voor het spelen, sporten 
en ontmoeten in de komende 40 jaar. Wij 
hernieuwden hiervoor de kencijfers over 

het aantal kinderen per woning. 
Lees verder » 

Aanbesteding, organisatie en 

beleid speelruimte | Almere 

 
OBB mocht de gemeente Almere van 
2017 t/m 2019 ondersteunen bij het 
opzetten van een meer kindvriendelijk en 
vooral ook meer circulaire werkwijze voor 
speelruimte. Dit gaf ons de unieke kans 
om grote veranderingen door te voeren in 

organisatie, beleid en aanbestedingen 
voor inkoop en onderhoud. Lees verder » 

Awareness Circulair Spelen 

vergroten 

 
Het vakblad Stad+Groen heeft circulair 
spelen ook goed opgepakt!  
31-10-2018 Speelplekken om circulariteit 

in praktijk te brengen 
15-04-2019 Circulaire speelse trends 
06-06-2019 Houten-wint-circulair-award- 
10-07-2019 Begin met prutsen! 
12-07-2019 Belangrijkste lessen uit de 

kennisdag Circulair Spelen 
 

https://youtu.be/h2lCDHdNIXo
https://www.obb-ingenieurs.nl/belangrijkste-lessen-uit-de-eerste-kennisdag-circulair-spelen/
https://www.openbareruimte.nl/nl/bezoeker/presentaties/details/389/circulair-opdrachtgever-opdrachtnemerschap-wordt-de-nieuwe-standaard
https://www.openbareruimte.nl/nl/bezoeker/presentaties/details/389/circulair-opdrachtgever-opdrachtnemerschap-wordt-de-nieuwe-standaard
https://www.openbareruimte.nl/nl/bezoeker/presentaties/details/391/circulaire-route-over-de-beurs
https://www.openbareruimte.nl/nl/bezoeker/presentaties/details/392/workshop-circulariteit-hoedan
https://lnkd.in/d-97i2s
mailto:johan@obb-ingenieurs.nl?subject=Naar%20aanleiding%20van%20de%20nieuwsbrief
http://www.obb-ingenieurs.nl
http://www.facebook.com/StichtingVrijDeventer
http://www.beweegroutesdiepenveen.nl
https://lnkd.in/dnR7pGs
https://lnkd.in/dnR7pGs
https://www.commonthreads.org.uk/uploads/1/0/2/1/102131262/flyer_masterclass_pars_playwork_almere_2019.pdf
https://www.hetjkc.nl/pars-playwork-nl
http://www.donkergroen.nl/degroeneparade
https://www.obb-ingenieurs.nl/?show=all
http://www.speelprikkel.nl/enquete/afmelden?start
mailto:info@obb-ingenieurs.nl?subject=Graag%20meld%20ik%20mij%20af%20voor%20de%20OBB%20nieuwsbrief
https://www.obb-ingenieurs.nl/projecten/groen-schoolplein-cbs-bron-nijensleek/
https://www.obb-ingenieurs.nl/projecten/analyse-speelruimte-roermond/
https://www.obb-ingenieurs.nl/projecten/ontwerp-speelruimte-in-woonwijk-de-grift-woudenberg/
https://www.obb-ingenieurs.nl/projecten/groen-schoolplein-cbs-bron-nijensleek/
https://www.obb-ingenieurs.nl/projecten/analyse-speelruimte-roermond/
https://www.obb-ingenieurs.nl/projecten/ontwerp-speelruimte-in-woonwijk-de-grift-woudenberg/
https://www.obb-ingenieurs.nl/projecten/spelen-voor-de-toekomst-wilgenrijk-gemeente-maassluis/
https://www.obb-ingenieurs.nl/projecten/ondersteuning-bij-beleid-aanbesteden-en-organisatie-speelruimte-gemeente-almere/
https://www.stad-en-groen.nl/article/27476/speelplekken-bij-uitstek-geschikt-om-circulariteit-in-praktijk-te-brengen
https://www.stad-en-groen.nl/article/27476/speelplekken-bij-uitstek-geschikt-om-circulariteit-in-praktijk-te-brengen
https://www.stad-en-groen.nl/article/29219/circulaire-speelse-trends
https://www.stad-en-groen.nl/article/29918/gemeente-houten-wint-circulair-spelen-award-2019
https://www.stad-en-groen.nl/article/30267/circulair-spelen-begin-met-prutsen
https://www.stad-en-groen.nl/article/30209/belangrijkste-lessen-uit-de-eerste-kennisdag-circulair-spelen
https://www.stad-en-groen.nl/article/30209/belangrijkste-lessen-uit-de-eerste-kennisdag-circulair-spelen
https://www.obb-ingenieurs.nl/projecten/spelen-voor-de-toekomst-wilgenrijk-gemeente-maassluis/
https://www.obb-ingenieurs.nl/projecten/ondersteuning-bij-beleid-aanbesteden-en-organisatie-speelruimte-gemeente-almere/
https://www.obb-ingenieurs.nl/belangrijkste-lessen-uit-de-eerste-kennisdag-circulair-spelen/
https://registration.n200.com/survey/0pn94lxqec5rp?actioncode=NTWO000178OUZ&partner-contact=1rjvbbnnpmcxm

