
Vanaf mei 2011, na onze geslaagde evaluatiedag, is er veel 
gebeurd bij OBB. Verhuizingen, afscheid van collega’s, 
herbezinning en een doorstart. Na een jaar waarin de 
vraag naar advieswerk sterk terugliep, blijft de vraag naar 
nog specialistischer advieswerk terugkomen. Dit is te zien 
in onze projecten en merken we aan de vernieuwde 
inventiviteit die van ons wordt gevraagd. Daar waar OBB 
voorloper en ervaringsdeskundige is in speelruimteadvies 
wordt ze door de markt gevraagd en gedwongen dit te 
blijven. Maatwerk voor een betaalbare prijs is en blijft 
voorop staan. Daarbij blijft OBB krachtig door visie te kunnen blijven vertalen naar de praktijk en financiële haalbaarheid.  
 
In deze nieuwsbrief zijn drie maatwerkprojecten voor u toegelicht en nemen we u graag bij de hand langs onze werkwijzen 
op de cursus Speelruimtebeleid in juni dit jaar. Uiteraard blijven we onze kennis delen. Zo zitten we in de CROW-
werkgroep voor het opstellen van resultaatsomschrijvingen en bepalingen voor speel– en sporttoestellen en hebben we 
recent ons boekje Kostenvergelijking Valdempende Ondergronden vernieuwd. 

Overige Cursus aanbod 
 
 

OBB draagt haar visie en passie 
voor speelruimte graag over. Op die 
manier kunnen ook anderen hun 
deskundigheid op het gebied van 
speelruimte vergroten en daarmee 
de speelruimte verbeteren.  
 
OBB verzorgt daarvoor de cursus-
sen/workshops: 
Aanbesteden 
Wijkspeelplannen 
Management speelvoorzienin-
gen 
Jongeren in de openbare ruimte 
Kindvriendelijke inrichting 
 
Klik hier voor meer informatie over 
de verschillende cursussen van OBB 

Cursus Speelruimtebeleid (met korting) 
a 
Met deze economische crisis lijkt speelruimtebeleid een overbodige luxe geworden. 
De gemeente zal de komende jaren bezuinigen en ook het speelruimtebeleid zal 
hier niet aan ontkomen. De vraag is of bezuinigingen een kans of een bedreiging 
zijn voor de ontwikkelingskansen van de jeugd in de openbare ruimte. Juist nu 
ontstaat er noodzaak, maar ook mogelijkheid anders naar de openbare speelruimte 
te kijken. In deze cursus willen we kijken hoe we de speelruimteambities levend 
kunnen houden! 
 
De cursus wordt samen met de gevarieerde groep deelnemers interactief ingevuld. 
Speelruimte raakt immers verschillende beleidsvelden. Hierdoor ontstaat een brede 
ingang voor visievorming en een begin voor een 'eigen' plan, waar zowel op de 
welzijnsafdelingen als op de ruimtelijke afdelingen mee gewerkt kan worden. De 
praktijkgerichte invulling van de cursus geeft u de mogelijkheid om de 
noodzakelijke kennis in workshops direct toe te passen, zodat er een idee ontstaat 
hoe u binnen uw eigen gemeente het speelruimtebeleid van de grond kunt tillen. 
 
De cursus besteedt aandacht aan doel, uitgangspunten, werkwijze, ontwerp, 
kosten, strategie en beleidsvorming, beleidsproces, speelruimtenormen en -analyse, 
vormgeving, communicatie (in- en extern), inkopen en beheer voor spelen, sporten 
en ontmoeten in de openbare ruimte. 
 
Na de cursus hebt u aanknopingspunten om speelruimtestrategie op te stellen of 
aan te passen, om op plekniveau te bepalen wat u wilt en moet doen, om 
enthousiaste bewoners bij speelruimte te betrekken en om kritische bewoners 
gericht te woord te kunnen staan. OBB-klanten en nieuwsbrieflezers kunnen met € 
50 korting deelnemen aan de tweedaagse cursus Speelruimtebeleid. Kosten 
bedragen € 935 (met korting € 885) inclusief overnachting, eten en drinken en het 
cursuspakket. Geef de korting even aan bij opgave. Het aantal deelnemers is 
beperkt tot maximaal 20 personen.   
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CONTACTGEGEVENS TWITTER MEE PUBLICATIES 

OBB Ingenieursbureau 
 
Postadres: 
Postbus 805 
7400 AV Deventer 
 
Telefoon: 
0570 - 61 60 05 
Y 

E-mail:  
info@obb-ingenieurs.nl 
Y 

Internet:  
www.obb-ingenieurs.nl 
Y 

Bezoekadres: 
Bouwhuisweg 4 Diepenveen 

Vernieuwde uitgave 2012 
Kostenvergelijking 
Valdempende ondergron-
den 
 
Per mei 2012 zullen alle lezers van 
de OBB-nieuwsbrief de compleet 
vernieuwde versie van de Kosten-
vergelijking valdempende onder-
gronden per e-mail ontvangen. 
Hebt u al eerder behoefte aan deze 
informatie? Stuurt u dan een e-mail 
naar Johan@obb-ingenieurs.nl 
 
Posters Geef ze de Ruimte 
Bovenstaande posters zijn via e-mail 
info@obb-ingenieurs.nl tegen ver-
zendkosten te bestellen.  

We zijn momenteel actief in onder 
andere de volgende gemeenten:  
Almere: bewegingslandschap 
Amsterdam West: buurtscan kind-
vriendelijke inrichting 
Hillegom: visie trapvelden 
Schijndel: aanbesteden en directie-
voeren  
Vianen: evaluatie speelruimteplan 
Utrecht: wijkspeelplannen 
Weert: opstellen praktisch Europese 
inkoopdocumenten 

Projecten in het spotlicht 
 
Een kadernota beweeglandschap  
Op basis van speelruimteonderzoek, uitgevoerd door Stichting Speelruimte en OBB, is in nauwe samenwerking met de 
gemeente Almere een kadernota Beweeglandschap opgesteld. Hierin wordt de rol van speelruimte in het bewegingslandschap 
bevestigd en worden unieke uitgangspunten geformuleerd voor spreiding en inrichting. Kern van de visie is dat de gemeente 
gaat sturen op zogenoemde kansrijke plekken voor sport en spel. De invulling van de speelruimte (zowel formeel als informeel) 
in de directe woonomgeving komt echter meer en meer bij bewoners te liggen. Daardoor speelt de gemeente een meer 
ondersteunende rol.  
  
Inspiratieadvies 
In het najaar van 2011 is OBB op de fiets gestapt met de speelruimtebetrokkenen van Den Haag en specifiek de wijk Duindorp. 
Na het bezoeken van de buurt heeft OBB een presentatie gemaakt ter inspiratie voor het opwaarderen van de speelplekken en 
het kindvriendelijker inrichten van de wijk. Vanuit verschillende invalshoeken zoals verkeer, groen, georganiseerde activiteiten, 
interactie tussen gemeente en bewoners en bewoners onderling, dieren, sport en routing zijn ideeën aangedragen, vrij voor 
gebruik of nadere uitwerking. 
 
Omgekeerd aanbesteden 
Vanwege het beperkte budget en de ruime wensen heeft OBB Schijndel ondersteund in het omgekeerd aanbesteden. Was er 
eigenlijk slechts geld voor 8 plekken, in concurrentie bleken er leveranciers bereid om toch meer te doen en konden zij op 
creatieve wijze op alle 12 plekken waar maatregelen voor waren geformuleerd iets betekenen. Dit was mogelijk door het 
beschikbare budget bekend te maken en EMVI aan te besteden op kwantiteit product, kwaliteit product en kwaliteit diensten. 
Door te werken met verklaringen hoefden de leveranciers weinig voor te bereiden en hoefde alleen de gegunde partij een 
uitwerking te maken. 
 
Beheerkeuzen… 
In Zeewolde wilde de gemeente weten hoe groot de bezuiniging zou kunnen zijn door te werken met onderhoudsarme 
materialen en op welke omvormingstermijn dit haalbaar zou zijn. OBB heeft drie varianten voor het toestelbestand 
doorgerekend. Hierin konden keuzes gemaakt worden met betrekking tot de gemiddelde levensduur, gemiddelde 
aanschafwaarde, onderhoudsniveau en beheerniveau (o.a. klachtafhandeling en participatie). Uit de vergelijking blijkt dat na 9 
jaar de extra aanschaf is terugverdiend door goedkoper beheer en onderhoud. Op een levensduur van circa 17 jaar kan met 
hetzelfde budget dus een groter aantal toestellen worden aangeschaft en onderhouden. 

  LOPENDE PROJECTEN 

Buitenspelen! 
Spelideeën voor eigen tuin!  
 
Hoe kinderen spelen bepalen ze zelf. 
Hoe speelruimte in de tuin kan 
worden ingericht, staat in dit 
geïllustreerde boek. Interesse in 
‘Buiten Spelen’  met maar liefst 60 
pagina`s aan spel-ideeën voor eigen 
tuin? Bekijk de preview op onze 
website en bestel het eenvoudig (€ 
12 inclusief verzendkosten). 




