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1. Inleiding : doel van beleid voor avontuurlijk buiten spelen 
 
Speelbeleid tot nu toe 
Tot nu toe heeft Apeldoorn speelruimte in de openbare buitenruimte gecreëerd zonder dat daarvoor 
een beleid geformuleerd was. Ondanks dat is er veel goeds tot stand gekomen. Inmiddels dient zich 
een vraag aan die te maken heeft met de spreiding en de kwaliteit van de speelvoorzieningen waarbij 
een meer structurele aanpak wenselijk is. De beleidsnotitie Avontuurlijk spelen vormt hiertoe een 
eerste aanzet. 
 
Ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen staan centraal 
Via het concept “Avontuurlijk spelen” kijken we naar de gehele openbare ruimte die moet aansluiten 
bij de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen in de volle breedte. De Apeldoornse buitenruimte 
moet uitnodigen tot beweging, verkenning en fantasie, bouwen, contact met andere kinderen en rust. 
Anno 2009 is er ruimte voor spelen op de zogenaamde formele speelplekken, de speciaal 
aangewezen speelplaatsen met vooral een traditionele invulling. 
 
De dringende vraag naar spreiding en het verbeteren van de kwaliteit is een aanleiding om het 
avontuurlijk spelen als uitgangspunt te nemen. De beleidsnotitie vormt het vertrekpunt voor spelen bij 
elke nieuwe ruimtelijke ontwikkeling en bij de herstructureringen. Bij het reguliere onderhoud aan 
bestaande speelplekken en het verbeteren van de spreiding wordt waar mogelijk het avontuurlijk 
spelen geïntroduceerd. 
 
Hoofdstuk 2 geeft aan waarom het belang is voor kinderen van het goed kunnen buiten spelen en 
waarom het noodzakelijk is dat er een nieuwe impuls wordt gegeven aan het speelplaatsenbeleid.  
Hoofdstuk 3 gaat nader in op de voordelen van het avontuurlijk spelen boven de meer traditionele 
benadering van het kinderspel buiten.  
Hoofdstuk 4 gaat in op de invulling van het avontuurlijk spelen: welke ingrediënten zijn er bij te 
vinden, welke aspecten zijn van belang.
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2. Het belang van buiten spelen 
 
Waarom buiten spelen ? 
Voor de ontwikkeling van kinderen is spelen van belang.  
Ruimte om te bewegen en te spelen, is ruimte om contact met elkaar te maken. Juist tijdens het 
spelen ontdekken kinderen de wereld, verkennen ze hun grenzen en leren ze samenwerken. Het vrij 
gebruik kunnen maken van de buitenruimte stimuleert de ontwikkeling in lichamelijk, motorisch, 
zintuiglijk en sociaal-emotioneel opzicht. Ook stimuleert het ruimtelijk inzicht.  
 
Waarom nu een nieuw beleid voor speelruimte  
Speelruimte voor kinderen raakt de laatste jaren steeds meer in het gedrang, door de toenemende 
claims op de ruimte voor o.a. woningen en auto’s. Zonder toezicht op straat spelen en ontdekken is 
door de veelheid aan functies bijna onmogelijk. Hoewel er in Apeldoorn nog wel ruimte is voor spelen 
zijn er wel diverse aanleidingen voor een nieuw beleid voor buitenspeelruimte. Aanleidingen zijn: 

• de te verwachten meerwaarden, zoals gezonde kinderen, leefbare buurten en een 
kindvriendelijke stad 

• het doorbreken van de trend dat kinderen steeds minder bewegen; 
• het pleidooi vanuit de politiek, het Natuurhuis (CNME) en de wijk- en dorpsraden voor een 

nieuwe lijn voor buitenspelen. Twee aandachtspunten worden meegegeven: meer 
avontuurlijk spelen en extra ruimte voor informeel spelen (gewoon op straat en in het groen 
en dus niet alleen op vaste speelplekken). Daarbij wordt aangegeven dat meer groene 
speelruimte hoort bij een stad die zich groen op de kaart wil zetten; 

• de wens van de Apeldoornse jeugd: de kinderen vragen een andere kwaliteit. De huidige 
formele speelplekken met een meestal standaard inrichting blijken niet voldoende uitdagend 
te zijn. Kinderen schrijven brieven en e-mails waarin ze aangeven dat de aangelegde 
speelplekken ronduit saai zijn en dat ze graag meer avontuur zien. Met eigen initiatieven 
laten ze zien dat ze zich betrokken voelen. 

• de meest recente cijfers vanuit de Leefbaarheidmonitor 2007. Hierin worden de 
speelmogelijkheden voor kinderen in Apeldoorn met gemiddeld een 5,7 gewaardeerd. Voor 
een stad met gemiddeld veel jonge inwoners is dit een zeer laag rapportcijfer. Dit terwijl 
andere sociaal maatschappelijke voorzieningen zoals gezondheidszorg, basisonderwijs, 
culturele voorzieningen en voorzieningen voor ouderen wel een dikke voldoende behalen. 
Speelruimte heeft in de directe toekomst prioriteit; 

• de spreiding van de speelplekken. In sommige wijken en buurten is een tekort, terwijl elders 
een overschot aan speelplekken is;  

• de afstemming van de inrichting op de leeftijdsopbouw van de buurt.  
• onvoldoende budget voor speelruimte in de openbare ruimte. Dit geldt zowel voor nieuwe 

aanleg als voor beheer en onderhoud. Voor 2008 en 2009 is door de gemeenteraad ad hoc 
geld ingezet voor het verbeteren van de situatie. Met de nieuwe speelruimtenotitie wordt 
ingezet op een structurele verbetering, om blijvend kwaliteit te kunnen bieden aan de 
spelende Apeldoornse jeugd. 
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3. Nieuw speelruimtebeleid: “avontuurlijk buiten spelen”  
 
Vooral avontuurlijke speelruimte stimuleert het spelen en het bewegen door kinderen. Daarom wordt 
juist op deze vorm van spelen ingezet. Het liefst willen we dit overal, maar niet alles kan tegelijkertijd. 
Het avontuurlijk spelen wordt geleidelijk ingevoerd. 
Bij nieuwe ontwikkelingen en herstructureringen vormt avontuurlijk spelen het vertrekpunt. Daarnaast 
wordt iedere kans benut om in de bestaande situatie het avontuurlijk spelen te introduceren. Een 
bijzondere kans doet zich voor bij de benodigde  kwaliteitsimpuls bij het bestaande spelen. 
 
Wat is avontuurlijk spelen? 
Buiten spelen in een ruimte die uitnodigt tot: beweging, verkenning en fantasie, bouwen 
(constructie), contact met andere kinderen (socialisatie) en rust. Dit zijn de 5 basiselementen 
voor avontuurlijk spelen in Apeldoorn.  
Voor de inrichting kan daarbij gedacht worden aan een “losse” terreininrichting met heuvels, zand en 
water, speelbosjes. Zijn er dan geen gewone speeltoestellen meer? Jawel: speelobjecten zoals een 
schommel, een glijbaan of een klimtoestel van hout of metaal kunnen hierin een plek krijgen. Maar er 
is ook ruimte voor een omgevallen boom, rioolbuizen etc. die in elk fantasierijk spel betrokken kunnen 
worden. 
 
Bij het beleid voor spelen wordt een onderscheid gemaakt tussen formelen speelplekken 
(avontuurlijk of traditioneel) en informeel spelen. 
 
Formele speelplekken zijn plekken die specifiek voor spelen zijn ingericht en als speelruimte zijn 
bestemd.  
De formele avontuurlijke speelplekken nodigen uit tot beweging, verkenningen fantasie, bouwen, 
samen spelen en tot rust. Dit geldt voor alledrie de verschillende leeftijdsgroepen; van 0 tot 6 jaar, 
van 6 tot 12 jaar en van 12 tot 18 jaar. Maar wel voor iedere groep op een andere manier .  
Naast “gewone” avontuurlijke speelplekken wordt ook gedacht  aan schoolpleinen met een meer 
avontuurlijke inrichting en speelbossen. Speelbossen zijn delen van een bestaand bos waarin extra 
wordt uitgenodigd tot spelen. 
 
Meer kwaliteit voor traditionele speelplekken 
Daarnaast vraagt ook het traditionele spelen om een impuls om het kwaliteitsniveau te kunnen 
verbeteren en te handhaven. Het gaat om verbetering van inrichting en onderhoud. Naast het 
realiseren van een betere technische kwaliteit zijn er twee aandachtspunten. De eerste is een betere 
afstemming van de inrichting op de bevolkingsopbouw. De tweede betreft de integratie van een of 
enkele van de 5 basiselementen, zodat beter aansluiting gevonden wordt bij de ontwikkelingen van 
kinderen. 
 
Informele speelruimte is openbare ruimte die ook uitnodigt voor spelen. Maar de ruimte is niet 
alleen voor deze functie ingericht en ook niet bestemd als speelruimte. Kinderen spelen immers niet 
alleen op speelplekken, ze spelen “overal”. In het speelbeleid wordt extra aandacht gevraagd voor 
het spelende kind als medegebruiker van de openbare ruimte met een andere bestemming dan 
spelen.  
 
Voor het informele spelen is openbaar groen in de vorm van veldjes, bosjes en grasbermen 
belangrijk. Kinderen geven aan graag te spelen in het groen. Struinen in de natuur, hutten bouwen en 
op ontdekkingstocht gaan zijn favoriet. Het groen moet hiervoor dan wel geschikt zijn. De grotere 
groenstructuren zoals die in de Groene Mal, zijn in veel gevallen ideaal: groot van opzet, daardoor 
een grotere draagkracht en midden in de wijk. Voorwaarde is wel dat het groen bereikbaar is, dit geldt 
vooral voor kinderen vanaf 6 jaar. 
 
Ook bij het ontwerpen van straatprofielen kan meer rekening worden gehouden met spelen. Wel is 
het hierbij van belang langzaam verkeer zoveel mogelijk te scheiden van autoverkeer. Een voorbeeld 
kan zijn het realiseren van een (minimaal 3 meter) breed trottoir aan de zonzijde van de straat. Zeker 
als deze voorzien wordt van verschillende kleuren bestratingmateriaal en aansluit op lage muurtjes bij 
de entrees van de woningen, wordt er op zonnige dagen druk gespeeld. 
 
Ook niet ingerichte plekken in de stad maken de informele speelruimte interessanter. Zij spelen graag 
in een spannende en ongeordende ruimte waar je kunt “avonturen”. Dit soort plekken zijn weinig 
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beschikbaar. Op dit moment krijgt alles een bestemming en ruimtes zijn tot in detail ingevuld. Tijdelijk 
braakliggende terreinen zoals geplande bouwlocaties vergroten de speelruimte van kinderen. 

Het doel van de speelruimtenotitie  is het creëren van meer kindvriendelijke openbare ruimte 
waarin spelen (weer) een avontuur is voor alle kinderen tot 18 jaar in gemeente Apeldoorn. De 
notitie moet zorgen voor een aanzet tot structurele verbetering voor aanleg, beheer en 
onderhoud van speelruimte en de financiering daarvan. 
 
Avontuurlijk natuurlijk spelen (formele speelplek)
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4. Ingrediënten van een speelplek 
 
Kinderen zijn creatief en beschikken over een veelheid aan spelsoorten. Ze bespelen de hele ruimte: 
de straat, het voetbalveldje, de glijbaan, het bosje. De ideale speelruimte die kinderen aantrekt en die 
kinderen stimuleert in hun ontwikkeling biedt ruimte aan de 5 basiselementen. De avontuurlijke 
speelruimte bevat hiervoor een aantal verschillende ingrediënten.  
 
Ingrediënten voor een avontuurlijke speelplek 

 
 
 

Open en besloten Op open plekken is ruimte voor 
“bewegings” spelletjes, zoals tikkertje en voetbal. 
Besloten plekken zijn prettig om alleen      te 
spelen en weg te dromen. 

Nat en droog  Combinaties van droge en natte   
plekken zorgen voor eindeloos speelplezier.  
Op een droge plek kunnen kinderen even zitten  
en rondkijken. Op een natte plek kunnen ze  
baggeren, kliederen en bouwen. Denk aan een 
pomp, wadi, beek of vijver. Breng het water 
naar de speelplek, of de plek naar het water. 
Dit vraagt maatwerk per plek. 

 
 
 
 

        
Reliëf Heuvels en dalen bieden volop          
speelplezier: klimmen, uitkijken, rollen,          glijden, 
crossen en fantaseren. 
 
 
 
Recht en krom  Bochtige paadjes nodigen kinderen uit 
tot sluipen, spieden en verstoppen. Rechte paden 
nodigen uit tot rennen en hard fietsen. 
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Zon en schaduw Zonnige en schaduwrijke plekken 
hebben ieder hun eigen charme en zijn ieder op zijn 
tijd welkom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bouwsels  Halve muurtjes en zwerfkeien bieden 
aanknopingspunten voor steeds nieuwe en andere 
fantasiespelletjes. 
 
 

 
Beplanting  Speelwaarde zit in het klimmen, 
bouwen, verzamelen, verstoppen, fantaseren en 
rust. Je kunt de natuur beleven (ruiken, voelen, 
beleven van seizoenen) en beschutting zoeken 
tegen zon, regen en wind of je vindt er privacy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Speeltoestellen  De voorkeur gaat uit naar 
fantasievolle speeltoestellen: een uitdagend 
speeltoestel zorgt ervoor dat de plek bekend raakt bij 
kinderen en ook populair blijft. Kinderen spreken er af, 
er valt wat te doen en van daaruit ontdekken ze de 
rest van de plek.  
 

 
 
 
Hergebruik van materialen Met allerlei materialen 
kunnen  kinderen zelf aan de slag gaan. Denk hierbij 
aan autobanden, stenen, regenbuizen, regentonnen, 
hout en takken. Ze vormen de basis voor een 
fantasieauto of een spannend  kasteel. 
 
 
 
 
 
 

 
Speelaanleidingen en speeltoestellen 
Voor kinderen hoeft niet alles duidelijk gepland of ingericht te zijn. Lege ruimte is ook ruimte. 
Kinderen zullen bijna alles in hun omgeving in hun spel betrekken. Bij openbare speelruimte wordt 
onderscheid gemaakt tussen speelaanleidingen en speeltoestellen. 
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Speelaanleidingen zijn objecten waarop óók gespeeld kan worden, maar die niet specifiek voor het 
spelen bedoeld zijn of noodzakelijkerwijs op een speelplek geplaatst zijn. Voorbeelden zijn: een 
muurtje, een rij paaltjes, grote keien waarop geklommen en vanaf gesprongen kan worden. 
Braakliggende terreinen zoals geplande bouwlocaties vergroten de speelruimte van kinderen. 
Speeltoestellen zijn echt voor het spelen ontworpen. Voorbeelden zijn: een glijbaan, een 
speelhuisje, een klimrek, veerhobbel, een hinkelbaan of een voetbaldoel. Deze toestellen vindt je op 
formele speelplekken. 
 
Veiligheid 
Speeltoestellen moeten veilig zijn en aan de wettelijke eisen voldoen. Dit draagt bij aan het 
voorkomen van ongelukken. Kinderen kunnen bekneld raken, er kan verstikkingsgevaar optreden of 
er kunnen ongelukken gebeuren door een te harde ondergrond of achterstallig onderhoud. Daarom 
stelt het Warenwetbesluit veiligheid Attractie- en Speeltoestellen (WAS) eisen aan speeltoestellen.  
 
Spelen is ook iets spannends doen en het verkennen van grenzen. Dit moet tot op zekere hoogte 
mogelijk zijn. Door het omgaan met risico’s leren kinderen wat wel en niet kan. Daarnaast willen we 
onze kinderen ook veiligheid bieden. In dit spanningsveld zijn bepaalde zaken rond veiligheid 
geregeld. 
Wanneer een speelplek niet hoeft te voldoen aan de WAS, geldt altijd nog de zorgplicht die de 
gemeente heeft. De gemeente heeft de wettelijke taak te zorgen voor een veilige openbare ruimte.  
 

 
Tijdelijk speellandschap (informeel) 
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5. Participatie 
 
Partners 
Spelen doe je niet alleen, werken aan spelen ook niet. Wie zijn de partners en welke rol vervullen ze? 
 
De rol van participatie 
Belangrijk is de betrokkenheid van de ouders, want via hun kinderen leggen zij contacten in de buurt 
en, andersom kunnen ouders behulpzaam zijn bij de begeleiding en het toezicht op de kinderen. In 
de huidige praktijk wordt bij de plaatsing en vervanging van speeltoestellen al nauw samengewerkt 
met de wijk- en buurtraden. Uiteraard binnen het budgetkader. De praktijk leert dat door de inzet van 
bewoners en organisaties er meer mogelijk is dan strikt genomen volgens het budget zou kunnen. 
Samenwerking met afdeling wijkzaken en wijkraden is hierbij belangrijk. Zij mobiliseren 
buurtbewoners om bij te dragen in de vorm van ideeën en daadwerkelijke acties. Fondsen worden 
benaderd, sponsoren gezocht en sponsoractiviteiten georganiseerd. Ook de Woningcorporaties 
leveren hun bijdrage in het kader van leefbaarheid. De opgave rond participatie is dan ook om 
partijen blijvend betrokken te houden bij het instandhouden van de speelplek door afspraken te 
maken over toezicht, schoonhouden en uitvoeren van onderhoud.  
 
Stichting Wisselwerk en het Natuurhuis zijn partners die kunnen ondersteunen op gebied van 
participatie en inhoud. Beiden hebben op het gebied van jeugdparticipatie veel ervaring en expertise. 
Wisselwerk heeft bovendien via de jongerenwerkers rechtstreeks informatie van de straat, waar 
Natuurhuis deze informatie via de scholen beschikbaar heeft. Bij het opzetten van een 
participatieproject rond speelruimte is het belangrijk deze partners te betrekken en waar mogelijk in te 
zetten voor advisering of procesbegeleiding. 
 
Het Coördinatiepunt Speelruimte wordt verzorgd door de afdeling Groen. 
 
 
 

 


