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Werk mee aan de MRA handreiking Circulair
inkopen van speelruimte
Vanuit haar voortrekkersrol in kenniseconomie en circulaire economie stelt
Metropoolregio Amsterdam (MRA) op dit moment de handreiking Circulair inkopen
van speelruimte op. De uitvoerenden voor deze opdracht zijn OBB in samenwerking
met Procurance. Heb jij als opdrachtgever of -nemer hart voor een duurzame
toekomst en ervaring met circulair inkopen van speelruimte? Dan vraagt
Metropoolregio Amsterdam (MRA) jouw bijdrage. Vul deze enquête in.
Na een kort toelichtingsfilmpje kost het invullen 10 minuten, of 30 minuten als je
jouw circulaire inkoop- of inschrijfervaring(en) met ons kunt delen. Deelnemers
ontvangen, naast de resultaten van de enquête, ook een downloadlink voor de
handreiking als deze beschikbaar is.
Met uw antwoorden ontstaat een handreiking Circulair inkopen van speelruimte die
praktisch is en er mede voor zorgt dat we onze kinderen niet opzadelen met
‘speelafval’, vrijkomend uit plekken die wij de komende jaren gaan aanleggen.
Achtergrondinfo: het doel van de handreiking is om het opdrachtgevers en -nemers
gemakkelijker te maken samen de speelruimte meer circulair vorm te geven. De
handreiking zal daarbij inzicht geven in waar nu (komende 4-8 jaar) de meeste
circulaire winst is te boeken, hoe de administratieve last rondom een inkooptraject
is te beperken en praktische informatie geven voor een (haalbare) aanpak. Het gaat
niet om het voorschrijven van de enige juiste werkwijze, want die is voor ieder
project maatwerk. Wel willen we het mogelijk maken om goede en concrete eerste
stappen dezelfde kant op te zetten.
Er zijn diverse partijen betrokken bij het opstellen van deze handreiking. De
opdrachtgever is de MRA. Zij heeft hiervoor een klein projectteam samengesteld.
De uitvoerenden voor deze opdracht zijn OBB in samenwerking met Procurance.
Daarnaast zijn er 3 klankbordgroepen die meelezen: de klankbordgroep
leveranciers van speeltoestellen (bestaande uit Kompan, Nijha en Yalp), de
klankbordgroep aannemers aanleg en onderhoud (Donker en HVR Speeltotaal) en
de klankbordgroep gemeenten vanuit de MRA (o.a. Amsterdam, Beverwijk, Gooise
Meren en Uithoorn).

Webbijeenkomst Indicator circulaire speelruimte
‘Ontdek in 15 minuten de basisprincipes van circulaire speelruimte’. Wegens succes van
beide vorige webbijeenkomsten organiseren we deze sessie. 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’, 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. 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.
Praktisch
Wanneer: 17 maart 2021 11.30 uur
Inloop 11.30
Start 11.45 uur
Afsluiting 12.30 uur
Kosten:
€ 0,00 euro
Waar:
Download het MsTeams vergader-item in je agenda [download .ics]
Of klik hier voor rechtstreeks in MsTeams (web en app)
Sprekers: Arjan Vreugdenhil, stedenbouwkundig speelruimteontwerper
Elske Oost-Mulder, speelruimteadviseur
We houden je graag op de hoogte. Klik hier om een herinnering te ontvangen.

Waarschuwing tegen HOAX
Een recente mailing in het speelruimtewereldje
wekt de suggestie dat een gemeente of
speeltuin niet zelf de hoofdinspectie voor haar
speeltoestellen zou mogen uitvoeren naar
aanleiding van een recente wijziging in normen.
Dat is een HOAX.
De aangehaalde aanbeveling komt weliswaar uit
gewijzigd NEN-EN 1176-7, echter het
Attractiebesluit stelt dat de leverancier de
frequentie plus de wijze van inspectie
voorschrijft. Dat is dan door een AKI
(aangewezen keuringsinstelling) goedgekeurd.
In Nederland geldt GEEN verplichting om een
onafhankelijke externe inspecteur in te
schakelen.
Als gemeente ben je overigens sowieso onafhankelijk: je bent vrijwel nooit de plaatser die zijn eigen plaatsingswerk keurt
en als ambtelijk inspecteur heb je geen belang bij of verdien je geen geld met het voorschrijven van onderhoudsmaatregelen of onderdelen .
Met de benodigde kennis zijn alle inspecties prima zelf uit te voeren.
Dit sluit ook aan op wat de Nederlandse Voedsel en WarenAutoriteit op haar site schrijft : Speeltoestellen moeten
regelmatig (red: frequentie niet nader gespecificeerd) geïnspecteerd worden. De beheerder controleert zelf of het gebruik
van het toestel nog steeds veilig is. …. De beheerder kan de controles ook uitbesteden aan een inspectiebureau.
Hebt u ook deze hoax ontvangen en wilt u meer weten, ik hoor het graag!

In de spotlights

Harmonisatie beleid speeltuinen |
West Betuwe

Schoolplein IKC De Kameleon |
Haaksbergen

Neem deel aan een pilot circulair
2020 | Uw gemeente?

Na gemeentelijke herindeling tot West
Betuwe ontstond een landelijk gemeente
met 51.000 inwoners met één grote kern en
veel kleinere kernen tussen de 1.000 en
4.000 inwoners. In enkele weken zijn de
actiekaarten en kort speelruimtebeleid
gezamenlijk met opdrachtgever opgesteld.
Daarbij nam de begeleider ons plan van
gemeente Lochem als leidraad. Voor de
speeltuinverenigingen is wel extra budget
verkregen, maar nog lang niet genoeg.
Hopelijk biedt de toekomst meer ruimte.

Uitdagend zijn, altijd iets nieuws te
ontdekken voor de nieuwe buitenruimte bij
het nieuwe schoolgebouw. In samenwerking
met schoolteam, aannemer, de kinderen en
andere partijen tot een vernieuwend
ontwerp gekomen: een groen schoolplein
met klimaatadaptieve maatregelen zoals
extra schaduw en regenwateropvang. Ook is
er zo veel mogelijk hergebruik van
materialen en grondstoffen die op de oude
pleinen vrijkwamen. Door slim te ontwerpen
zijn er veel groen en grote bomen gespaard.

In 2020 zijn met Katwijk, Rucphen,
Heerenveen succesvolle pilots circulaire
speelruimte gedaan. Met hen is de indicator
ontwikkeld en getest.
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Deelnemen? Elske@obb-ingenieurs.nl

Visie BOSS nieuwbouwwijk
Waterkwartier | Zeewolde

Schoolplein Enka Hergebruik
industrieel | Bewoners Ede-ENKA

Verkenningsnota BOSS |
Veenendaal

Inspiratie en uitgangspunten voor de
verdere ontwikkeling en detaillering van de
openbare ruimte. Met name een beeldend
rapport en een korte analyse, voorstellen
voor de informele en formele ruimten voor
bewegen-ontmoeten-spelen-sporten,
een
catalogus met voorbeelden/inspiratie voor
speelruimte voor zowel grijs, groen als
blauw, veel voorbeelden en details om
elementen bespeelbaar(der) te maken.

De school in nieuwbouwwijk Enka in Ede
krijgt een twee keer zo groot schoolplein als
gepland. OBB stelde samen met bewoners,
school en andere belanghebbenden een
gedragen ontwerp op, en ondersteunde in
dit bijzondere proces. Met veel betrokken
partijen en een fysieke opgave om veel
programma’s op een kleine oppervlakte te
krijgen ging OBB de uitdaging aan.
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Met de Omgevingsvisie in de hand is een
nieuwe
strategie
bedacht
voor
het
speelruimtebeleid. Naast spelen wordt nu
ook bewegen, ontmoeten en sporten
meegenomen. Dit heeft geleid tot een
nieuwe programmatische aanpak waarin
veel ruimte is voor gebruikers om te
participeren, en een definitie van de
gebruikslaag die past bij de buurt. Alles
binnen eenvoudig te begrijpen kaders en
met een ntegrale invalshoek.

Maud Lawerman | Stagiaire
ruimtelijke vormgeving

Digitale inspraakmogelijkheid op
kaart | Uw gemeente?

Staalkaarten; omgevingsplannen
inspiratie | Diverse gemeenten

Maud houdt zich vanuit haar studie als
ruimtelijke vormgever bezig met circulaire
oplossingen. Haar conceptuele denkvermogen en kracht tot verbeelding zorgen
voor verrassende inzichten.
‘Het bouwen van tenten op alle soorten
speeltoestellen met veel kleden en
wasknijpers en spelen bij de sloot en lekker
vies thuis komen. Hiervan genoot ik als 10jarig meisje het meest!’

Sinds vorig jaar staat digitale inspraak meer
dan ooit in de belangstelling. OBB had al
zeer goede ervaringen met Maptionnaire en
de kaartreacties, droeg bij aan de nieuwe
2.0 versie en zette afgelopen jaar de
mogelijkheden hiervan in bij o.a.
beleidstrajecten, ontwerpen van
speelplekken, voorbereiding van ambtelijke
workshops, hondenbezitters als invulling van
BOSS-plan en landelijk jongerenonderzoek.
Meer weten over de mogelijkheden en hoe
we ondersteunen in de vraagstelling?

Om ervoor te zorgen dat in het
omgevingsplan straks de juiste informatie
staat met betrekking tot de speelruimte,
heeft OBB een tool ontwikkeld waarbij de
omgevingsplankaart in combinatie met een
set staalkaarten voor bewoners in één
oogopslag helder maakt wat er kan en
binnen welke randvoorwaarden (Ja, mits …).
Een set die ook gebruikt kan worden bij de
participatie met bewoners. Twee vliegen in
een klap en gemakkelijk met eigen
beeldmateriaal uit te breiden.
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Ontwerp en beleid
voor de buitenruimte.
Uitdagend, gevarieerd,
circulair, inclusief, biodivers en toekomstbestendig.
De woonwijk is onze
speelruimte.
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In 2021 is er nog ruimte voor 2 gemeenten,
die met hun vervangingsopgave een
circulaire aanpak willen uitproberen. Een
buurt met circa 4-6 plekken is een mooie
maat. We gaan binnen een gekozen
circulaire strategie samen behoeftegericht
ontwerpen!
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