
 Koude en warme data 
 

De digitalisering neemt een vlucht. 
Inspectieprogramma’s, data van BGT en CBS, 
beheerprogrammatuur,  open topo enzovoorts. Duik eens in Pdok in Qgis en 
je staat versteld over de informatie die wordt bijgehouden en gewoon gratis 
beschikbaar is. Kruisbevraging van deze databases levert interessante 
adviesdata op. Bijvoorbeeld aantal toestellen per kind, inventariswaarde per 
buurt of m2 speelgroen per kind. Wij noemen dit de koude data. 
 

De laatste jaren zijn wij steeds meer gaan focussen op de warme data: 
gebruikersinformatie als input op visie, beleid, omgevingsprogramma en 
ontwerp. Deze informatie is uniek, maar ook doorlopend! We hebben een 
aantal terugkerende vragen in onze enquêtes en die geven een mooi beeld 
van hoe Nederlandbreed wordt gedacht over loopafstanden die kinderen en 
ouders willen afleggen naar een goede speelplek, inrichtingskwaliteit, 
frequentie van buitenspelen, veelgebruikte schoolroutes,  goede en slechte 
speelplekken en nog veel meer.  
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In de spotlights 

START! | Pilotgemeenten circulair 
 
OBB heeft 3 pilotgemeenten gevonden die 
voor hun vervangingsbehoefte een 
circulaire aanpak willen proberen. Dit zijn 
Rucphen, Heerenveen en Katwijk. 
We zijn begonnen met de veldbezoeken 
en de grondstoffen inventariseren. Ook 
gaan Katwijk en Heerenveen de bewoners 
betrekken bij het nadenken over 
speelruimte zonder speeltoestellen.  
Gemeente Almere wil ook haar insteek 
delen, zo groeit de betrokkenheid! 
Nog interesse voor een nieuwe fase? 
Meld je aan Elske@OBB-Ingenieurs.nl » 

Objectieve datacheck op 
uw koude speeldata?  

 
Kijk dit filmpje over wat 

en waarom. 

In onze projecten combineren we deze warme data met de koude 
data. En dan wordt het pas echt interessant. Een richtinggevende 

visie met maatwerk per buurt wordt dan echt mogelijk!  

Sparren met de Raad via 
mobiel of tablet | Mentimeter 
 
De raadsinformatiebijeenkomsten mogen 
tegenwoordig modern en interactief. 
Raadsleden gebruiken tablets of 
smartphones. Dus wat is er leuker om 
samen een mening te vormen?  
 
Een van de geschikte tools hiervoor is 
Mentimeter. Gemakkelijk in te bouwen in 
een Powerpoint. Ook proberen? Scan de 
QR-code of klik hier.  
Kijk de komende tijd hier om te zien wat 
anderen hebben ingevuld » 

Nieuwe medewerker OBB 
Rick van Beek | OBB 
 
Rick solliciteerde: Ik sta te popelen om bij 
OBB Speelruimtespecialisten aan de slag 
te gaan en Nederland leuker te maken!  
 
“Ik ben opgegroeid in een klein dorp waar 
de hele buurt onze speelplek was. De 
grote haag op de hoek was ons klimrek, 
de vele steegjes en struiken onze 
verstopplekken en de dijk onze 
glijbaan ...  
Lees verder over Rick » 

Online ontwerpen met 
ouderwetse post-it| OBB 
 
In enkele gemeenten hebben we de 
fysieke terugkoppeling van ontwerpen 
vervangen door een terugkoppeling via 
een digitaal dashboard. Uit de reacties 
blijkt opnieuw: de ontwerpen zijn goed 
digitaal te lezen en bewoners kunnen heel 
makkelijk op een plek in het ontwerp een 
pinnetje plaatsen en hier een opmerking 
bij plaatsen. Andere bewoners kunnen 
deze lezen en er weer op reageren. De 
ouderwetse post-its  op de ontwerpen 
dus, maar dan online en op afstand. Lees 
over ons project in CMG gemeenten » 

Jongerenplekken in Leidsche 
Rijn | Utrecht 
 
Met veel lef pakken Leidsche Rijn en 
Vleuten-De Meern de realisatie van 
multifunctionele plekken voor sport en 
ontmoeting voor jongeren aan. Uit 
gesprekken blijkt steeds dat bewoners 
wel degelijk begrijpen dat er iets moet 
komen. De plekken liggen nu vast, maar 
over inrichting wordt gepraat. Afgelopen 
maanden is over 12 prioriteit-plekken 
gecommuniceerd, deze worden dit jaar 
nog gerealiseerd. Lees verder over ruimte 
voor jong zijn » 

Warme data en de omgevingswet; meld je nu aan! 
Thijs Banninga studeert op dit moment af bij OBB. Hij denkt na over 
praktische instrumenten in de omgevingswet die ervoor kunnen zorgen dat 
het spelende kind in deze wet niet vergeten wordt. Tijdens onze 
studiemiddag ‘Het kind en de omgevingswet’ werd door de deelnemers 
geconcludeerd dat de stem van het kind in de omgevingswet van belang is!  
 

Daarom hebben we een doorlopende digitale enquête gemaakt. De vragen 
die hierin staan geven zicht op hoe kinderen aankijken tegen de speelruimte 
in hun buurt, nu en in de toekomst. 
 

Door deze enquête Nederlandbreed te gaan uitzetten bij alle scholen hebben 
we straks gezamenlijk zicht op hoe onze jeugd aankijkt tegen de 
speelruimte. De data komt, voor de gemeenten die dit willen, beschikbaar in 
een dashboard zodat je je eigen gemeente(deel), doelgroepen en 
gebruikersinformatie kunt vergelijken.  
 

Ga jij (of je collega) de komende jaren dus bezig met de omgevingswet dan 
heb je deze data vast op orde en hoef je hiervoor geen participatietraject 
meer te lopen. We denken dat we bij 20 aanmeldingen voor deze 
doorlopende enquêtes al betaalbaar aan de slag kunnen met elkaar. 
Interesse? Meld je dan nu aan bij Thijs@obb-ingenieurs.nl.  
Met de aanmelders voor 1 juni bouwen we de definitieve vragenlijst en heb 
je daar nog invloed op! 

Bij data-analyse is een juiste interpretatie 
van gegevens essentieel. Op basis van de 
verzamelde gegevens is met gezond 
verstand vaak heel goed aan te wijzen 
waar en wat geschikte routes voor 
ommetjes zijn. Uit deze snelle scan blijkt 
dat goed ingerichte routes en ruimtes van 
voldoende omvang vaker en intensiever 
gebruikt worden. Dat maakt het (in)
plannen van maatregelen en verdeling 
van middelen eenvoudiger. Goed inzicht 
in kwantitatieve data is daarom de eerste 
stap op weg naar verbetering.    

Bewogen, gespeeld, gesport of ontmoet 
wordt er toch, of er nu voorzieningen en 
ruimtes voor zijn ingericht  of niet.  
Bepaalde voorzieningen om te 
ontmoeten, sporten en spelen zijn echter 
wel goed aan te wijzen en kunnen 
vergeleken worden met bevolkings-
gegevens. Met data van de BGT kan op 
kaart heel goed aangegeven worden waar 
voet- en fietspaden liggen. Het is echter 
moeilijk vast te stellen waar een goed 
ommetje ligt; een kleine oversteek over 
een grasveld of een stukje langs een 
drukke weg om een rondje compleet te 
maken is zo gedaan.  

Buitenruimteplan data 
analyse| Zwartewaterland 
 
OBB ging voor een gemeente aan de slag 
om relevante beweegdata in beeld te 
brengen en gebruikersgegevens te 
verzamelen. Het doel is om te komen tot 
een buitenruimteplan dat handvatten 
biedt om iedere buurt uit te dagen tot 
bewegen en ontmoeten. Het  laat ons met 
een andere blik kijken naar de aanwezige 
voorzieningen, routes en ruimtes.  
Niet alle activiteit van bewegen, spelen, 
sporten en ontmoeten is in kwantitatieve 
data te vatten.  

Ondernemen met de 
samenspeelbelofte | Nederland 
 
Het SamenSpeelAkkoord is ondertekend 
op 3 december. OBB onderschrijft de 
ambities en de regels van dit akkoord en 
heeft zelf ook haar ambities geschreven.   
Een van de dingen is een uitwerking van 
de 100-70-50 regel voor inrichting van 
speelruimte, goed doordachte bevraging 
van de doelgroepen in de enquêtes (ook 
hier inclusief en niet apart) en steeds 
weer checken van onze adviezen en 
ontwerpen. Interesse in sparren? Bel 
gerust 0570 - 61 60 05. 
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