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Speelplekken blijven jaren hetzelfde,
terwijl buurten, bewoners en kin-

deren zich wel ontwikkelen. Gevolg: een 
saaie speelplaats waar buurtkinderen 
niet meer spelen. Een ongewenste 
situatie waarvoor fl exibele speelplaatsen 
een oplossing kunnen zijn. Deze op-
lossing integreert bovendien het cir-
culariteitsprincipe in de sector, vertelt 
John Franken, directeur van IJslander. 

Speelruimte in de openbare ruimte
De afgelopen jaren hebben gemeenten 
bezuinigd op de inrichting van 
speelplekken in de openbare ruimte. Dat, 
terwijl zij de plicht hebben om voldoende 
middelen ter beschikking te stellen om 
het sociale domein te verbeteren, vindt 
Franken. “Kinderen worden op school 
klaargestoomd voor volwassenheid, maar 
ook daarbuiten is het essentieel dat zij zich 
ontwikkelen”, legt hij uit. Hierbij gaat het 
om het opdoen van sociale vaardigheden 
en het ontdekken van de wereld om 
hen heen. “Uitdagende speelplekken 
leveren hieraan een belangrijke bijdrage. 
Niemand wil dat kinderen alleen maar 
voor de tv zitten.” Franken merkt wel dat 
gemeenten zich bewuster worden van 
deze verantwoordelijkheid. “Ook zie ik dat 
buurtbewoners vaker worden betrokken 
bij de inrichting van ‘hun’ speelplek om zo 
de gebruiker voorop te stellen. Een goede 
zaak.”

Circulariteitsprincipe
Een ander belangrijk maatschappelijk 
thema is het verminderen van grond-
stoffengebruik. Van oudsher is deze 
sector vrij traditioneel, maar de toekomst 
vraagt om een duurzamere omgang met 
grondstoffen, stelt Franken. “Investeren 
in de toekomst van kinderen betekent 
gebruik maken van materialen die hen 
toekomstperspectief bieden. Het kan 
echt niet meer om speelplaatsen in te 
richten met niet-circulaire materialen en 
kinderen daar indirect mee te belasten.” 

Door materialen te gebruiken die na 
afschrijving nog steeds 100 procent 
herbruikbaar zijn, kan de sector het 
circulariteitsprincipe integreren bij de 
inrichting van speelplekken, denkt 
Franken. Dat hoeft overigens niet ten 
koste te gaan van het gebruikersgemak: 
volgens Franken een kwestie van het 
gebruik van circulaire materialen die 
lang meegaan en functioneel zijn voor de 
eindgebruiker.

Uitdagend en circulair 
De combinatie van uitdagende en 
circulaire speelplekken komt samen 
in de ‘fl exibele speelplaats’. Eind 2016 
geïntroduceerd door IJslander onder het 
merk Click & Play. Het principe van de 
fl exibele speelplaats is om toestellen die 
op de ene plek niet meer worden gebruikt, 
in te wisselen en op een andere locatie te 
hergebruiken, zonder aanpassing van de 
ondergrond. Tel dit op bij het gebruik van 
herbruikbare materialen en het resultaat 
is een uitdagende speelplek waarvoor 
minder grondstoffen nodig zijn.

Franken: “In sommige buurten, zoals 
nieuwbouwwijken, wonen in een be-
paalde periode veel gezinnen met 
kleine kinderen. Dan is er behoefte aan 
speelplekken voor jonge kinderen.” 
Echter, kleintjes worden groot en de 
behoefte van de wijk verandert. “De 
bestaande toestellen zijn in een hand-
omdraai verwisseld en dagen de oudere 
kinderen weer uit om te spelen.” 

Circulair platform
Om een structurele bijdrage te leveren 
aan het borgen van de toekomst, 
heeft IJslander het Click & Play Platform 
opgericht. Een samenwerking van 
vijf leveranciers die verwisselbare 
toestellen bieden van diverse her-
bruikbare materialen. Franken: “Eén 
bedrijf heeft maar één doel: het eigen 
product verkopen. Meerdere bedrijven 
met hetzelfde commitment moeten 
één gezamenlijk doel formuleren en 
nastreven. Ons doel is elk kind toegang 
verschaffen tot een goed speeltoestel 
van duurzame, herbruikbare ma-
terialen. Daarom hebben wij dit plat-
form opgericht en breiden we gestaag 
uit met nieuwe leveranciers.” 

PROFIEL

Flexibele speelplekken

Sinds 1996 biedt IJslander sport- en 
speeloplossingen voor buiten met 
duurzame, onderhoudsvriendelijke en 
herbruikbare sport- en speeltoestellen.
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Speelplekken worden vaak afgezon-
derd gepositioneerd. Dat kan inte-

graler en toegankelijker, door gebruik te 
maken van de gehele openbare ruimte, 
stelt Tjibbe Haanstra, productmanager 
spelen bij Donkergroen. 

Wat betekent een prikkelende om-
geving met speelaanleidingen voor 
kinderen? 
“Spelen heeft effect op de algemene 
ontwikkeling van het kind; motorisch, 
cognitief en sociaal, maar ook op de ge-
zondheid. Zo blijkt dat er op latere leeftijd 
minder ziekte voorkomt bij kinderen 
die veel buiten zijn geweest. Spelen is 
heel belangrijk voor de toekomst van onze 
kinderen.” 

Wat verstaan jullie onder ‘natuurlijk 
spelen’? 
“Dat gaat om het natuurlijke spel van 
kinderen. Het interessante is dat dit 
ondanks de digitalisering, nauwelijks 
verandert. De basis blijft hetzelfde: 
klimmen, klauteren, rennen, springen, 
het water in, door de modder rollen. 
Voor kinderen hoeft het helemaal 
niet heel geavanceerd te zijn. Hun 
impulsen blijken in dit digitale tijdperk 
nauwelijks te veranderen. Natuurlijk 
spelen hoeft niet per se in een ‘zachte’ 
of groene ruimte. Het kan ook op 
een harde ruimte, bijvoorbeeld waar 
klinkers of tegels liggen. Als er maar 
prikkels zijn zodat het kind er gaat 
spelen.”

Op welke manier kan de openbare 
ruimte benut worden voor spelen?
“De totale buitenruimte moet voor kin-
deren toegankelijk zijn en aansluiten bij 
hun beleving. Het is belangrijk dat zij van 
A naar B kunnen komen, en ook de ruimte 
buiten de ‘aangewezen speelplekken’ kun-
nen verkennen. Zijn daar drukke wegen 
of andere barrières? Dat geldt ook voor 
de groene ruimte: kan een kind door 
de bosjes lopen, in het gras spelen en 
bloemen plukken? Zowel de ‘hardcore’ 
als ‘zachte core’ ruimte moet benut 
worden; groen én steen. Het begint met 
het toekennen van speelfuncties aan de 
openbare ruimte.”

Wordt deze integrale visie voldoende 
gezien?
“Nog niet overal. Op schoolpleinen 
of sportverenigingen, waar buiten de 
reguliere tijden veel ruimte niet benut 
wordt, kunnen kinderen bijvoorbeeld 
goed spelen. Ook bij zorgcentra of tuin-
complexen zijn vaak prima plekken te 
vinden, maar die worden daar niet vaak 
voor aangewezen. In sommige gemeenten 
wordt het als een obstakel gezien als kin-
deren bloemen plukken uit een perkje. Ik 
vind dat dat gewoon moet kunnen. Ook 
‘hangjongeren’ verdienen een plekje. 
De openbare ruimte is van iedereen, we 
betalen er met zijn allen voor, dus geen 
enkele groep mag worden buitengesloten.”

Op welke manier begeleiden jullie 
gemeenten en andere opdrachtgevers 
hierbij?
“We proberen duidelijk te maken dat 
het niet óf-óf hoeft te zijn, maar én-én. 
Door te onderzoeken wat al aanwezig 
is, kun je die plekken inzetten voor 
speelruimte. Ook adviseren we over 
participatie van burgers. Veel mensen 
zien het belang van speelplaatsen, maar 
niemand wil er een pal voor de deur. 
Daarom is participatie zo belangrijk. 
Hierbij is het verstandig om ouders en 
kinderen apart te betrekken, omdat 
kinderen anders te veel worden ge-
stuurd door de ouders. Er moet achter-
haald worden waar kinderen behoefte 
aan hebben, met een focus op de functie 
en niet op het materieel. Dan merk je 

dat kinderen met allerlei ideeën komen 
over wat ze kunnen of willen doen. Onze 
ontwerpers, die door ons zelf worden 
opgeleid en getraind, gaan daarmee aan 
de slag. Het is heel belangrijk dat hier 
een orthopedagogische visie aan ten 
grondslag ligt.” 

Welke uitdagingen komen jullie tegen? 
“De brede, integrale visie zorgt voor 
veel opdrachtgevers, zoals sportcentra, 
scholen en gemeenten. Het is soms een 
uitdaging om iedereen tegelijk aan tafel 
te krijgen. Ook zijn er veel regels en 
wetten. In onze ontwerpen en plannen 
toetsen we alles uiteraard aan de be-
staande wet- en regelgeving.” 

INTERVIEW met Tjibbe Haanstra

Klimmen, klauteren en spelen in de openbare ruimte

Donkergroen houdt zich – voor overheid, 
bedrijven, instellingen en particulieren 
– bezig met ontwerp en aanleg van 
speelterreinen, landschappen en 
groenonderhoud en inspectie en keuring 
van speeltoestellen en -terreinen. 

Meer informatie

Tjibbe Haanstra

Buitenspelen heeft grote voordelen 
op sociaal, maatschappelijk en 
gezondheidsvlak. Toch wordt 

het belang van spelen in de openbare 
ruimte niet voldoende onderschreven, 
en moet ‘spelen’ concurreren met 
andere zaken in de openbare ruimte. 

Spelen in de openbare ruimte heeft legio 
voordelen, stelt Anne Koning, voorzitter 
van de branchevereniging Spelen en 
Bewegen. “Buiten en vooral samen 
spelen helpt kinderen om lekker in hun 
vel te zitten.” Tachtig procent van alle 
kinderen beweegt minder dan wordt 
aanbevolen. Buitenspelen kan voor een 
groot deel van de benodigde beweging 
zorgen. Ook wordt de sociaal-emotionele 
en mentale ontwikkeling bevorderd. 
Dat geldt overigens niet alleen voor 
kinderen. Ook ouderen willen goed in 
hun vel zitten en sociaal contact hebben; 
voor hen is buiten bewegen daarom 
goed. Tot slot vergroot voldoende 
buitenruimte de leefbaarheid, sociale 
cohesie en integratie in een wijk 
en bieden speelplekken de kans om 
bewoners te betrekken bij de omgeving. 
Voor dit soort burgerparticipatie zullen 
gemeenten actief hun best moeten 
doen, denkt Koning. 

Vervelen is nodig
“Spelen is een recht: ieder kind heeft 
het recht om buiten te spelen. Het biedt 
kinderen de mogelijkheid om anderen 
te ontmoeten, te bewegen en buiten te 
zijn”, zegt Ilse van der Put. Spijtig genoeg 
heeft de huidige generatie kinderen 
vaker blessures met sporten omdat ze 
weinig buitenspelen en fysiek minder 
gewend zijn. Van der Put is ‘Bendeleider’ 
van de Stichting Speeltuinbende, een 
organisatie die door het hele land 
speeltuinen test en aanbevelingen doet 
om ‘inclusief’ spelen te bevorderen: 
spelen voor kinderen met en zonder 
handicap. Uit onderzoek is gebleken dat 
juist het vrije spel – het spel bedenken en 
de regels bepalen, zonder (veel) toezicht 
– essentieel is voor de ontwikkeling 
en creativiteit van kinderen. Voor 
creativiteit is verveling cruciaal, maar 
kinderen kunnen daar steeds minder 
goed mee omgaan, omdat ze bij de 
minste tekenen van verveling een 
scherm voorgeschoteld krijgen, aldus 
Van der Put. 

Spelen staat onder druk
Ondanks de voordelen krijgt het 
belang van spelen in de wijk niet altijd 
voldoende aandacht. De komende jaren 

zullen gemeenten in het kader van de 
Omgevingswet moeten werken aan een 
‘omgevingsvisie’. Zij moeten nadenken 
over gezondheidsbevordering en 
dat geeft kansen voor speel- en 
beweegvriendelijke openbare ruimte, 
verwacht Koning. Wel worden 
verschillende belangen meegewogen, 
waardoor spelen moet opboksen tegen 
parkeerplaatsen, ruimte voor fietsers, 
verlichting en andere zaken in de 
openbare ruimte. “Er staat veel druk 
op de openbare ruimte in Nederland, 
dus belangen kunnen tegenstrijdig 
zijn.” De stem van kinderen (maar 
ook eenzame ouderen) wordt dan niet 
altijd gehoord, terwijl dit onderwerp 
vooral hen aangaat. 

Een andere zorgelijke ontwikkeling: 
pauzes op scholen worden steeds 
korter en veel kinderen moeten 
tegelijk op een kleine ruimte spelen, 
stelt Van der Put. “De speelperioden 
zijn vaak te kort om een spel te 
bedenken en ontdekken.” Steeds meer 
scholen hebben een continurooster, 
waardoor de pauzes korter zijn en 
kinderen eerder vrij zijn. Als zij dan 
ook na school niet ‘vrij spelen’, missen 
ze een belangrijk deel ontwikkeling.  

Inclusief spelen
Spelen kan ook bijdragen aan 
integratie van minderheden, 
waaronder mensen met een beperking. 
Van der Put: “Voor kinderen met een 
beperking is spelen extra belangrijk, 
omdat zij vaak minder vrije ruimte 
hebben en onvoldoende bewegen. 
Zij gaan met een busje naar school 
en hebben veel begeleiding. Maar 
ook zij houden van spelen.” Om 
hun netwerk te vergroten, hebben 
zij baat bij contacten in de eigen 
wijk: ze zijn immers niet altijd even 
mobiel en zelfstandig, en hebben 
dikwijls beschermende ouders. “De 
professionals rond kinderen met 
een beperking moeten het gezin 
bewust maken van het belang van 
spelen. Iedereen is erg gericht op 
de aandoening, terwijl het kind zelf 
vooral mee wil kunnen doen.” Dit kan 
ook voor ouders een eyeopener zijn: 
zelf vaak digitaal opgegroeid, weten 
zij minder goed hoe zij met hun kind 
moeten buitenspelen. 

Speelvriendelijke gemeenten
Koning houdt zich bezig met lobbyen 
voor ruimte voor speelplaatsen en 
het speelvriendelijk maken van de 
openbare ruimte, maar let ook op 
bereikbaarheid van bijvoorbeeld 
scholen en sportclubs. “Worden die 
aan de rand van de stad gebouwd? 
Dan komen mensen met de auto. 
Zorg liever voor goede fietsroutes.” 
Ook speelse ingrepen zoals gekleurde 
stoeptegels maken de openbare ruimte 
speel- en beweegvriendelijk. Het 
belang van spelen zal meer onder de 
aandacht gebracht moeten worden 
bij gemeenten en beleidsmakers, daar 
is Koning van overtuigd. Al is het 
lastig om de juiste verantwoordelijke 
aan te wijzen. Spelen is niet zoals 
sporten, met verantwoordelijke clubs 
en besturen, maar is een informele, 
niet georganiseerde bezigheid. Van 
der Put: “Nu valt spelen vaak onder 
de afdeling ‘groen’, waar het sociale 
domein wordt gemist. Terwijl spelen 
juist raakt aan sociale doelstellingen: 
zelfredzaamheid, sociale cohesie en 
inclusiviteit.” 

Belang van spelen in de openbare ruimte Van onze redactie
Auteur: Ruby Sanders

Buitenspelen 2018
Om gemeenten te motiveren op 
een kindvriendelijke gemeente en 
een leefbare omgeving in te zetten, 
hebben de Branchevereniging 
Spelen en Bewegen en Jantje 
Beton de handen ineengeslagen 
met de campagne Buitenspelen 
2018. Een kindvriendelijke 
buitenruimte waar kinderen kunnen 
spelen is belangrijk voor alle 
inwoners van de gemeente, stelt 
de campagne. Met Buitenspelen 
2018 hopen zij de boodschap over 
te brengen aan alle partijen die 
hun verkiezingsprogramma voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 2018 
maken.

Bron: buitenspelen2018.nl 




