
Thema: snelheid geboden 
 

De afgelopen maanden kenmerkten de projecten ten kantore van OBB zich voornamelijk door de stempel haastklus. Nu het helder is 
waar er bezuinigd moet worden, blijft het planmatig werken belangrijk en moeten overgebleven budgetten nog bewuster uitgegeven 
worden. Ook of juist nu moeten er snel of tussentijdse keuzes worden gemaakt die geen permanente schade aanrichten aan het speel-
voorzieningenniveau.  
 
Nu zien wij wel uitdaging om onder tijdsdruk kwalitatief advies af te leveren zonder dat de inhoud van de analyses er onder leidt. Im-
mers, als we voor een raad of een groep bewoners onze plannen presenteren, moeten we wel zeker van onze zaak zijn om uit te leggen 
waarom een speelplek nodig dan wel overbodig is.  
 
Juist hierin merken we dat de ervaring die sinds 1995 is opgedaan (in intensieve samenwerking met opdrachtgevers) garant staat voor 
kwalitatief hoogwaardig maatwerk. Geen trajecten van maanden, maar van weken of dagen. Het oplossen van specifieke vragen en pro-
blemen staat voorop. Ontwikkelen van beleid en beheer, ondersteunen bij participatie en communicatie, opstellen van programma’s van 
eisen en wensen bij ontwerp en inkoop, alles wat er bij speelruimte komt kijken. 
 
We zijn blij te merken dat het spelende kind ondanks de bezuinigingen nog steeds aandacht krijgt. Met dank aan de klanten die vertrou-
wen in ons stellen en ons de kans geven een aanpak voor hun vragen en problemen voor te stellen. 

Komt u een doos Deventer Koek ophalen? 
 

Wij ontmoeten u graag tijdens de Dag van de Openbare Ruimte. Deze vakbeurs wordt 
gehouden op 10 en 11 oktober in Houten.  
Indien u zich van te voren aanmeldt via OBB, loopt u gemakkelijker door naar binnen en 
staat er in onze stand een doos Deventer Koek voor u klaar. Klik hier om vooraf te regi-
streren via OBB U kunt ons vinden in hal 2, standnummer 21.  
 
Voor meer informatie zie ook www.dagvandeopenbareruimte.nl 

Herziening Kostenvergelijking valdempende ondergronden 
 

In de nieuwsbrief van maart werd al aangekondigd dat het onderzoek Kostenvergelijking 
valdempende ondergronden uit 2010 totaal zou worden herzien. Versie 2012 is nu com-
pleet aangepast aan de huidige tarieven. Deze keer is het onderzoek niet helemaal uit-
gewerkt tot een boekwerk. Daarom kan OBB deze uitgave nu kosteloos ter beschikking 
stellen. 
U kunt de kostenvergelijking via onze site openen door hier te klikken . 
 
Mocht u nog inhoudelijke vragen over deze materie of spelen in de openbare ruimte 
hebben, schroom dan niet om even te e-mailen of te bellen. 
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http://www.obb-ingenieurs.nl/nl/55/kostenvergelijking-valondergrond/?location=portal&d_id=6
https://form.n200.com/?s=3j2kaj5qcf8rp&c=2npya3b9ev9sl&ac=NTWO000604BHF
https://form.n200.com/?s=3j2kaj5qcf8rp&c=2npya3b9ev9sl&ac=NTWO000604BHF


CONTACTGEGEVENS OBB ONTWIKKELT CURSUSAANBOD 

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

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

Internet:  
www.obb-ingenieurs.nl 
Y 

Afmelden nieuwsbrief: 
info@obb-ingenieurs.nl  

 

OBB draagt haar visie en passie voor 
speelruimte graag over. Op die ma-
nier kunnen ook anderen hun des-
kundigheid op het gebied van speel-
ruimte vergroten en daarmee de 
speelruimte verbeteren.  
 
OBB verzorgt daarvoor de cursus-
sen/workshops: 
Speelruimte(beleid) 
Inkopen en aanbesteden 
(vernieuwd) 
Jongeren in de openbare ruimte 
(vernieuwd) 
Buurtspeelplannen in 2 dagen
(nieuw) 
 
Klik hier voor meer informatie over 
de verschillende cursussen van OBB 

We zijn momenteel actief in onder 
andere de volgende gemeenten:  
Almere: flyers communicatie opge-
steld beleid 
Zwijndrecht: speelruimteplan 
Schijndel: aanschaf en operatio-
neel maken beheerprogramma  
Lingewaard: evaluatie beleid en 
bevolkingsontwikkeling  
Capelle aan den IJssel: hernieu-
wing speelruimte  
Langedijk: opstellen beheer- en 
onderhoudsplan 

(Haast)klussen in het spotlicht 
 

Kerkrade: speeltuinen- en speelplekkenanalyse 
Soms moet het even iets sneller: vanaf Schiphol nog de laatste aanwijzingen geven voor het verzenden van de inschrijving, 
tijdens de vakantie horen dat er een opdracht is en de eerste dag na de vakantie erachter komen dat de doorlooptijd van negen 
weken teruggebracht moet worden tot negen dagen. Voor Kerkrade mochten we een complete speelruimteanalyse maken van 
zowel de gemeentelijke speelplekken als de speeltuinstichtingen. Aanleiding was de wens om het aantal speeltuinen terug te 
brengen van 9 naar 5 en speelplekken zodanig te spreiden dat deze liggen waar de doelgroep woont. Met wat extra inzet is het 
gelukt om een visie met vier varianten neer te leggen. Aan de hand van deze visie kan de gemeenteraad haar keuze maken hoe 
verder te gaan met de 9 speeltuinstichtingen en de speelplekken.  
  

Dalfsen: basisvisie spelen in groenstructuurplan  
Gemeente Dalfsen heeft een beheerplan spelen waarin een deel van de speelruimtevisie is opgenomen. Nu is het tijd voor een 
bredere visie op spelen. In één dag tijd is gesproken met verschillende afdelingen en in grote lijnen de basisvisie op schoolplei-
nen en informele en formele speelruimte uitgezet. Daarbinnen wordt volgend jaar een speelruimtevisie geformuleerd in een co-
writing product met daarin een uitwerking naar 3 varianten voor de raad. De kern hiervan is het vastleggen van de huidige kwa-
liteiten van de informele speelruimte die nu onderbelicht zijn. De gekozen variant wordt na de zomer uitgewerkt naar een be-
heer- en uitvoeringstraject. Zo worden zowel structurele middelen als eenmalige investering in dezelfde richting  ingezet. 
 

Almelo en Borne: second opinion inkoopdocument Almelo 
Gemeenten Almelo/Borne hebben afgelopen maanden hun inkoopleidraad speelvoorzieningen opgesteld. OBB heeft hierop bin-
nen een dag een inhoudelijke reactie gegeven. Niet zozeer op het proceduredeel, maar op het speeldeel van de leidraad. Dit op 
basis van ‘no cure no pay’. Er zijn enkele nuttige opmerkingen meegenomen bij de aanbesteding, waar de gemeente een ver-
goeding voor overhad. Interessant is het te weten dat het hier gaat om een aanbestedingstraject via Negometrix . 
 

Utrecht: wijkspeelplannen 
Wijk nummer 10 van 10 is in de maak. Het mooie aan deze wijkspeelplannen is de samenwerking, waarbij OBB een vertaalslag 
maakt van de Utrechtse norm naar de wijk en een praktisch plekkenplan, en dienst DMO dit vertaalt naar wijkspeelplannen met 
ambities voor de politieke vaststelling. Langzaam blijkt dat ook zonder uitvoeringsbudget het toch fijn is een visie te hebben op 
de ontwikkeling van de speelruimte, zodat bij vervanging en leefbaarheidsvragen er toch structureel gewerkt kan worden aan 
verbetering van de speelruimte op die plekken waar dat nodig is. 
 

Buren: overdragen speeltoestellen aan verenigingen 
Naar aanleiding van een visie waarin gemeente Buren haar speelplekken wil overdragen aan speeltuinverenigingen, maakte 
OBB een beoordeling in hoeverre speeltoestellen (nog) over te dragen zijn. 

 
LOPENDE PROJECTEN 

OBB speelruimteadvies ontwikkelt 
zich al sinds 1995. In de beginjaren 
lag de nadruk op beleid en speel-
ruimteanalyses. Daar kwamen in de 
loop van de jaren beheerplannen en 
uitvoeringsbegeleiding bij. 
De laatste jaren verzorgt OBB daar-
naast het ontwerp van speelplekken 
en ondersteunt bij het opstellen van 
(Europese) aanbestedingen. 
Tegenwoordig mogen we ook steeds 
vaker gemeenten bijstaan in het 
oplossen van specifieke vragen en 
problemen. 
 
Zie onze referentielijst voor de meer 
dan 300 speelruimteadviezen die we 
mochten verzorgen. 


