
Webbijeenkomst  
Indicator circulaire speelruimte 
Donderdag 10 december 2020 15.30 uur 
 
‘Ontdek in 15 minuten de basisprincipes van circulaire speelruimte’  
Voor iedereen die circulair aan de slag wil met speelruimte, legt Elske Oost in 
15 minuten de basisprincipes uit van circulaire speelruimte en welke 
strategieën je daarbij kunt hanteren. Het vertrekpunt hierbij is ‘Nederland 
circulair in 2050’. Dat is onze gezamenlijke missie!  
Daarna laat Arjan Vreugdenhil in vogelvlucht de indicatoren binnen de 
strategieën zien en legt hij van enkele ervan uit hoe deze zijn toe te passen of 
te interpreteren in een project. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen. 
 
De deelnemers aan deze webbijeenkomst krijgen een korting van € 75 op het 
eerste indicatoradviesgesprek over hun circulaire project. Lees onder ‘In de 
spotlights’ verder over de indicatoradviesgesprekken. 
 
Praktisch 
Wanneer: 10 december 2020 15.30 uur 
 Inloop 15.30 uur 
 Start 15.45 uur 
 Afsluiting 16.30 uur 
Kosten: € 0,00  
Waar: MsTeams (web en app) 
 Scan de QR-code of https://tinyurl.com/Circulaire-speelruimte 
Sprekers: Arjan Vreugdenhil, stedenbouwkundig speelruimteontwerper 
 Elske Oost-Mulder, adviseur circulaire speelruimte/planoloog  
 
Aanmelden voor het webinar is niet nodig, maar je moet het natuurlijk niet 
vergeten. Daarom houden we je graag op de hoogte. Ga naar https://www.obb
-ingenieurs.nl/ontdek-in-15-minuten-de-basisprincipes-van-circulaire-
speelruimte en meld je aan om een herinnering te ontvangen of om de 
webbijeenkomst direct als vergaderitem (.ics) in je agenda te zetten. 
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Adviesgesprek  Indicator 
speelruimte | Circulair Nederland 
 
Een indicatoradviesgesprek duurt een uur. 
Daarin leggen we samen met jou de 50 
indicatoren langs het project. Daarna 
ontvang je de 50 indicatoren en het officiële 
genummerde stempel Indicator Circulaire 
speelruimte© Daarmee kan precies gezien 
worden in welke strategieën in het 
betreffende project is geïnvesteerd.  
Het verkrijgen van het gesprek, de 50 
indicatoren en het gewaarmerkte stempel 
kost € 250 exclusief btw. 
 
Interesse? Arjan@obb-ingenieurs.nl 

In de spotlights 

Succesvolle pilots circulair 
2020 | Katwijk, Rucphen, Heerenveen 
 
In 2020 zijn met drie gemeenten pilots 
Circulaire aanpak speelruimteprojecten 
gedraaid. Met hen is de indicator ontwikkeld 
en doorgetest. In 2021 worden deze 
projecten gerealiseerd! 
In 2021 is er ruimte voor drie gemeenten 
die voor hun vervangingsbehoefte een 
circulaire aanpak willen uitproberen. Top is 
een buurt met maximaal 6 plekken die aan 
renovatie toe zijn en we gaan van bestaande 
speeltoestellen speelaanleidingen maken! 
 
Deelnemen? Elske@obb-ingenieurs.nl 

Artikel: Langetermijnvisie 
vereist | Circulair Nederland 
 
In het vakblad Stad + Groen schreef Ronald 
Buitenhuis (voormalig hoofdredacteur 
Buitenspelen) een mooi interview met Elske 
en Arjan over de visie van OBB op circulaire 
speelruimte, de indicator circulaire 
speelruimte, het gebruik van de R-ladder en 
hoe de speelvoorzieningenbranche zich  zal 
moeten opmaken voor het jaar 2050.  
 
Want 2050 is namelijk al begonnen ... 
 
Lees artikel  » 
of download pdf met QR-codes  » 
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Onderzoeker bij OBB Setty  
Angelista | Sportkunde HAN  
 
Ik ben van mening dat ik vanuit de opleiding 
Sportkunde een positieve bijdrage kan 
leveren aan het thema sporten, bewegen en 
ontmoeten in de buitenruimte. Opgegroeid 
op Curaçao en daar het grootste deel van 
mijn leven gewoond, kon ik altijd buiten 
spelen. … speelherinneringen die ik altijd in 
mijn hart zal dragen en op innovatieve en 
duurzame manier mogelijk wil maken voor 
jongeren en toekomstige generaties. 
 
Lees verder » 

Jongerenonderzoek-geen-
probleem | Jantje Beton 
 
Jantje Beton en OBB hebben de handen 
ineengeslagen in een landelijk onderzoek. 
De focus op kansen; krijgen ze echt de 
ruimte om aan te geven wat zij buiten doen, 
waarom, met wie ze naar buiten gaan en 
wat ze nog meer willen. Hiermee krijgen we 
een goed beeld van jongeren en hun wensen 
en behoeften.  
Hoe dan? Meehelpen? Resulaten jouw 
gemeente ontvangen? 
 
Lees verder » 

Nieuwe creatief adviseur: 
Aoife Wullur | Nederland 
 
Vroeger kon ik via een boom mijn 
slaapkamer in klimmen. Een deel van de 
tuin was omgedoopt tot “Huttenbouw”. 
Samen …. op avontuur. Dat ik vervolgens 
ontwerper ben geworden met een hart voor 
(natuurlijke) speelruimte is misschien niet zo 
gek. Mensen inspireren om samen onze 
bewegingsvrijheid in de openbare ruimte te 
vergroten, is een missie die mij enthousiast 
maakt. 
 
 Lees verder » 

Ontwerp en beleid 
voor de buitenruimte. 
Uitdagend, gevarieerd, 
circulair, inclusief, bio-
divers en toekomst-
bestendig.  
De woonwijk is onze 
speelruimte 
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