
 

Opgroeistad binnenstebuiten : kinderomgevingen; ontwerp,
organisatie en gebruik
Citation for published version (APA):
Andel, van, J. A., Prins, M., & Meulen, van der, J. (editors) (1997). Opgroeistad binnenstebuiten :
kinderomgevingen; ontwerp, organisatie en gebruik. Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1997

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/37a3274e-3033-4162-b6f0-eee32b55ed84


c 0 
9 7 
I G 

Techn1sch ... Untvorsitelt Elndhoven 

Architect:.n; :- C.entrUJ'Tl E!ndho'/O•l 

J. van Andel , M. Prins & J. van der Meulen 



OPGROEISTAD BINNENSTEBUITEN 

Kinderomgevingen: 
Ontwerp, organisatie en gebruik 

j. van Andel, M. Prins & j. van der Meulen (Eds.) 

Technische Universiteit Eindhoven i.s.m 
Architectuur Centrum Eindhoven 

,o4v '-

, ., ' 



ISBN 90·6814-074·4 

Trefwoorden: Kwaliteit en ontwerp van de gebouwde omgeving voor kinderen, symposiumverslag. 

© Foto omslag, blz 65 en 66: Fotografie Norbert van On na. Eindhoven 
©Overige afbeeldingen: Auteurs 
©Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Bouwkunde,Vakgroep Bouwkundige Ontwerp Systemen. 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, of openbaar gemaakt in enige 
vorm of op enige wijze, heuij electronisch. mechanisch. door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zon
der voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 



Inhoud 

VoonNoord 5 

Erasmus:Wie niet dartelt heeft een korte jeugd. 9 
Jan van Ierse/; Architectenbureau van den Broek en Bakema. 

De rol van het kind binnen de gebouwde omgeving. 19 
Dirk Vermeulen; Bureau Speelruimte. 

Speelvoorzieningen in Eindhoven. 37 
Hein Franke; Dienst Stadsontwikkeling, Gemeente Eindhoven. 

Onderzoek naar de speelkwaliteit van 20 Eindhovense buur- 43 
ten. 
Joost van Andel; TU Eindhoven, Omgevingstechnologie. 

Kindercentra, speelbal van architecten en opvoeders ? 55 
Ed Hoekstra; AKTA Adviesbureau. 

De rol van de opdrachtgever bij de bouw van een kinderdag- 61 
verblijf. 
Cees de Zeeuw; Directeur Kinderopvang Beheergroep Nederland. 

Twee gebouwen voor jonge kinderen. 63 
Annette Marx; Architectenbureau Marx & Steketee. 

Hoe komt een peutersoos tot stand ? 71 
Een bestuurlijke ervaring. 
Hans van Brummen; Burgemeester Terheijden. 

Ontwerpen voor een kinderdagverblijf in Blixembosch. 79 
Juryrapport prijsvraag. 
Matthijs Prins & Jon van der Meuten; 
TU Eindhoven, Faculteit Bouwkunde. 



Voorwoord 

Binnen de architectuur en stedebouw speelt het kind een bijzondere 
rol. Althans, dat zou je kunnen veronderstellen. De gebouwde omge
ving wordt door kinderen immers anders gebruikt en waargenomen 
dan door volwassenen. Een kinderdagverblijf stelt andere eisen aan 
vorm, functie, kleur en materiaal dan bijvoorbeeld een conceruaal. 
De gebouwde omgeving wordt echter door 'grote' mensen ontworpen 
en er lijkt weinig aandacht te bestaan voor de specifieke belevingswe
reld van het kind. En dat terwijl er een toenemend aantal bouwwerken 
verschijnt, speciaal gericht op kinderen. Kinderopvang en naschoolse 
opvang vormen bijvoorbeeld een groeiend fenomeen binnen onze hui
dige tweeverdienerscultuur. 

Maar wat is eigenlijk die belevingswereld van een kind ? En welke rol 
kan, mag of moet de gebouwde omgeving hierin spelen. Moet de omge
ving van het kind zo harmonieus en beschermend zijn dat het 'dood 
geknuffeld' wordt in kabouterhutjes, of mag de gebouwde omgeving 
juist appelleren aan de potentiële volwassene in het kind ? 
Waar ligt de grens tussen waarborging van veiligheid en verstikkende 
overprotektie ? Waar ligt de grens tussen uitdagingen die de ontwikke
ling stimuleren en gevaren die het kind kunnen bedreigen ? 

Voor zover er voor dit thema aandacht bestaat binnen de beroeps
groepen van architecten, stedebouwkundigen, beleidsmakers, onder
zoekers etc., zijn de meningen sterk verdeeld. 
De strenge overheidsrichtlijnen omtrent kinderdagverblijven en speel
terreinen vormen bovendien vaak een belemmering voor de mogelijk
heid om uiting te geven aan nieuwe opvattingen die zich o.a. vanuit 
psychologie en pedagogiek aandienen. 

Rond dit thema organiseerde de Technische Universiteit Eindhoven in 
samenwerking met het Architectuur Centrum Eindhoven op I 0 okto
ber 1996 een symposium met het doel de aandacht voor dit thema aan 
te scherpen en ontwerpers, gebruikers en beleidsmakers met elkaar te 
confronteren en zodoende dichter bij elkaar te brengen. 
Het symposium stond niet op zichzelf, maar maakte deel uit van een 
reeks activiteiten die georganiseerd zijn binnen het kader van de 
Stadsmanifestatie Eindhoven OpGroeiStad. Eindhoven is een jonge, 
dynamische stad waar druk gewerkt wordt aan de stad van de toe
komst, die de woon- en werkomgeving zal zijn van de kinderen van nu. 
Vanuit deze optiek stond OpGroeiStad Eindhoven een week lang in het 
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teken staan van kinderen en bouwkunst. Diverse instellingen zoals, 
Architectuurcentrum Eindhoven, Technika I 0, Stichting Plint, de Bond 
voor Nederlandse Architecten, Stichting Kinderdagverblijven 
Eindhoven, Technische Universiteit Eindhoven, Stichting Q, Brabants 
Instituut Steunfunctie, Brabants Instituut voor Kunstzinnige Vorming en 
de Gemeenschappelijke Bibliotheek werkten de activiteiten en mani
festatieonderdelen uit. 

Hoewel het symposium geplaatst was in de context van een regionale 
stadsmanifestatie, had het een nationaal karakter. 
Het thema overstijgt de regionale grenzen en bovendien werd de spre
kerslijst gevuld met architecten, stedebouwers, onderzoekers en 
beleidsmakers van regionale en nationale allure. Onder de deskundige 
leiding van dagvoorzitter mevr. Klaassens-Postema, vice-voorzitter van 
het Architectuur Centrum Eindhoven, werd de ochtend gewijd aan 
woon- en (buiten-) speelomgevingen en afgesloten met een forumdis
cussie die gericht was op de inpassing in het gemeentelijk beleid. 
Stellingen die in dit gedeelte van het programma aan de orde kwamen, 
waren: Opgebroken straten zijn de beste speelvoorzieningen. 
Een goede buurt voor kinderen heeft geen speeltoestellen en speel
plaatsjes nodig. Behalve voor bewegingsspel, moet de woonomgeving 

6 ook mogelijkheden en uitdaging bieden voor avontuur, fantasie en con
structiespeL De totale openbare ruimte/woonomgeving is van belang 
voor kinderen en dient bespeelbaar te zijn. Natuur in de directe woon
omgeving is essentieel voor kinderen. 
Veiligheid moet niet ten koste gaan van speelwaarde. 
Hoe meer kinderen hun eigen buurt kunnen veranderen hoe sterker 
hun betrokkenheid. Echte participatie van kinderen bij het ontwerpen, 
bouwen en beheren van hun woonomgeving loont de moeite. 
Het is noodzakelijk om de inrichting van de woonomgeving en met 
name van speelplekken in een buurt om de paar jaar te veranderen. 
Speelruimteplannen vormen een concreet en effectief instrument om in 
de gemeentelijke praktijk een optimaal resultaat te bereiken voor speel
mogelijkheden in de woonomgeving van kinderen 

De middag spitste zich toe op kinderdagverblijven en (binnen-)speel
omgevingen en werd eveneens afgesloten met een forumdiscussie. 
Bij dit onderwerp vormden de volgende stellingen een leidraad: 
Architectuur voor kinderen bestaat niet. 
Kinderen dienen een volwassen omgeving aangeboden te krijgen. Bij 
gebouwen voor kinderen dient speciale aandacht te worden gegeven 
aan veiligheid (verkeer, motorisch, sociaal), maatvoering en schaal, 
geborgenheid en sfeer, spelmogelijkheden. 



Een goed gebouw voor kinderen stimuleert de motorische ontwikke
ling door het bieden van op het kind afgestemde trappen, niveauver
schillen, etc. Een goed gebouw voor kinderen is maximaal toegankelijk 
en kent geen hoogteverschillen, trappen etc. Een goed gebouw voor 
kinderen wordt gekenmerkt door een hoge mate aan ruimtelijke diffe
rentiatie; een intieme snoezel hoek, een beschut speel hoekje, een grote 
speelzaal etc. Overzicht en controle zijn de primaire factoren die als uit
gangsP,unt moeten worden gehanteerd bij de ruimtelijke organisatie van 
een gebouw voor kinderen. 

Als verslag van het symposium is dit boekje samengesteld door de 
Technische Universiteit Eindhoven. Het bevat de teksten van de inlei
dingen uit het ochtend- en middagprogramma, en het juryrapport dat is 
samengesteld naar aanleiding van een ontwerpwedstrijd voor tweede
jaars TUE-studenten. 

In de eerste bijdrage geeft architect Jan van lersel aan de hand van een 
aantal ideeën van Christopher Alexander zijn visie op wat een stad tot 
een leefbare stad voor kinderen maakt. 
Stedebouwkundige Dirk Vermeulen gaat daarna gedetailleerder in op 
belangrijke aspecten in de woonomgeving in verband met het gebruik 
door kinderen. Ook belicht hij de rol van speelruimteplannen bij het 7 
gemeentelijk beleid en beheer van de openbare ruimte. In de volgende 
twee bijdragen wordt een en ander toegespitst op de Gemeente 
Eindhoven. 
Hein Franke gaat in om op de mogelijkheden en beperkingen vanuit de 
dagelijkse gemeentelijke praktijk. Joost van Andel geeft een samenvat
ting van de resultaten van een onderzoek naar het gebruik door kinde
ren van twintig verschillende buurten in Eindhoven. Met de bijdrage van 
Ed Hoekstra stappen we over van buiten- naar binnenomgevingen en 
met name naar kinderdagverblijven.Vanuit zijn ervaring als adviseur gaat 
hij in op die aspecten bij het ontwerpen van kinderdagverblijven die 
vanuit de optiek van de gebruikers van belang zijn. 
Cees de Zeeuw belicht dezelfde problematiek maar nu meer vanuit de 
opdrachtgever bekeken. De visie en werkwijze van de architect komt 
duidelijk naar voren in de bijdrage van Annette Marx, die gebruik maakt 
van twee concrete voorbeelden van door haar ontworpen kinderdag
verblijven in Eindhoven en Terheijden. Hans van Brummen vertelt ver
volgens als burgemeester over de manier waarop het laatstgenoemde 
kinderdagverblijf tot stand is gekomen. Tenslotte is een verslag en jury
rapport opgenomen van een in het kader van Eindhoven OpGroeiStad 
door de faculteit Bouwkunde georganiseerde ontwerpwedstrijd voor 
een kinderdagverblijf in Blixembosch. 



Erasmus: Wie niet dartelt heeft een korte jeugd 
Jan van Ierse(, Architectenbureau van den Broek en Bakerna 

I. Inleiding 
Het is een beetje merkwaardig hoe ik in dit gezelschap ben terechtge
komen, want ik ben absoluut geen deskundige. Ik heb slechts, al weer 
enige tijd geleden, een ontwerp gemaakt voor een kinderdagverblijf, een 
meervoudig complex voor gehandicapte kinderen. Daarbij heb ik ont
dekt dat de handicap eerder leidraad was om ontwerpbeslissingen te 
nemen dan het feit dat het ook om kinderen ging. 
Dat project ligt geheel gelijkvloers, wat meer te maken had met de rol
stoelen dan met de gebruikers daarvan, want gewone kinderen kunnen 
natuurlijk uitstekend traplopen. Een onderwerp dat overigens nadruk
kelijk aan de orde is gesteld toen ik als ouder in de bouwcommissie zat 
voor de nieuwe school van mijn kinderen. Of een trap wel of niet was · 
te preferen boven alles gelijkvloers. Een lange discussie die kennelijk 
naar voren komt vanuit het veiligheidsdenken en de overdreven 
beschermcultuur die rond onze kinderen hangt. Alsof ze niets kunnen. 

Toch, twee ervaringen die aanleiding waren om het speelveld te betre
den maar tevens met de nodige reserve. Want de mate waarin minder
heidsgroepen in onze samenleving als afzonderlijke entiteiten worden 
beschouwd, dient mijns inziens zeer voorzichtig behandeld te worden. 
Een voorzichtigheid die voortkomt uit de vrees voor de gevolgen van 
een al te subtiel onderscheid tussen de verschillende bevolkingsgroe
pen, waarbij het gemakkelijk kan gebeuren dat er zó specifiek wordt 
gehandeld, in dit geval voor kinderen, dat de groep waar het om gaat 

· nauwelijks meer de gelegenheid krijgt zichzelf, in een steeds hinderlijker 
wordende buitenwereld, te ontplooien. 

Het is ongetwijfeld de natuurlijke gang van zaken dat een maatschappij, die 
zich ontwikkelt, behoefte heeft om op een steeds kleiner schaalniveau haar 
aandacht te richten. Als aan de primaire behoeftes voor het overgrote deel 
is voldaan, ligt het voor de hand andere, minder primaire onderwerpen aan 
de orde te laten komen. Wij moeten toch iets doen. Het beeld van een zich 
sterk vertakkende maatschappij die in partikels uiteen valt, dringt zich op 
als de aandacht te sterk op deelbelangen wordt gericht: juist de samenhang 
van verschillende belangen kan gemakkelijk uit het oog worden verloren. Ik 
heb de neiging om specifieke kinderstedebouw te scharen onder het hoofd
stuk van de overdreven aandacht 
"Als kinderen niet de hele volwassen wereld om hen heen kunnen leren 
kennen dan kunnen ze geen volwassenen worden". 

9 



Dit is een citaat uit een buitengewoon sympathiek geschreven boek: 
'Steden, gebouwen, constructie, een patroontaal' van Christopher 
Alexander.Voor sommigen een verouderd boek uit 1977. 
Dit boek is doorspekt met de Amerikaanse realiteit. Voor Nederlandse 
begrippen extreem, maar intussen in afgezwakte vorm zeer herkenbaar. 
Niet voor niets recent vertaald in het Nederlands en herdrukt. 

De artikelen in het boek zoeken op aandoenlijk eenvoudige wijze naar 
definities en omschrijvingen van een zeer groot aantal dagelijkse 
onderwerpen. Gezamenlijk vormen deze beschrijvingen de patroontaaL 
In hoofdstuk 57 wordt aandacht besteed aan 'Kinderen in de stad'. Ik 
gebruik delen van dit hoofdstuk als leidraad voor mijn verhaal en voor 
de volledigheid zijn de desbetreffende pagina's in zijn geheel achter dit 
artikel opgenomen. 

2. De stad gevaarlijk? 
Het citaat "Als kinderen niet de hele volwassen wereld om hen heen kun
nen leren kennen dan kunnen ze geen volwassenen worden." gaat als volgt 
verder: "Maar de moderne steden zijn zo gevaarlijk dat de kinderen niet 
kan worden toegestaan de stad vrijelijk te onderzoeken." 

10 Impliciet in dit citaat is verwerkt, bijna als een axioma, dat de moderne 
stad gevaarlijk is. Het fenomeen stad op zichzelf is geen probleem maar 
het feit dat de stad zonder uitzondering gevaarlijk is, maakt een speci
fieke kinderbenadering kennelijk noodzakelijk. Het is een vaststelling. 
De schrijver legt zich neer bij het feit dat de stad gevaarlijk is en wel 
speciaal voor kinderen. 
Het gevaar wordt omschreven als een natuurverschijnsel, niet als een 
door mensen gemaakte werkelijkheid. Is dat de reden voor de specifie
ke aandacht ? 
Het gevaar dat kinderen kan bedreigen, het gevoel van onveiligheid ? 

Als gevaar wordt omschreven, als verkeersgevaar of als het oplopen van 
beschadigingen als een klimrek niet geplaatst is op rubbertegels of als 
hekwerken zo geconstrueerd zijn dat ze gemakkelijk zijn te negeren, 
dan besteed ik daar liever op dit moment geen aandacht aan. Het lijkt 
mij vanzelfsprekend dat kinderen niet nodeloos grote risico's hoeven te 
lopen als ze op straat spelen. Maar een beetje risico is niet zo slecht. 
We moeten niet ieder gevaar willen inkapselen in een reeks van maat
regelen en voorzieningen.AIIe slootjes van hekjes voorzien lijkt me wat 
overdreven. De wereld in een wattendeken maakt kinderen juist kwets
baar. Bovendien, wat zijn eigenlijk kinderen ? 



Hoe oud moet je zijn om nog aanspraak te kunnen maken op een apar
te status. En is het de taak van de overheid om hele kleine kinderen te 
beschermen of is de band met de ouders dan nog vele malen belangrij
ker. 

In ieder geval is dat soort bedreigingen relatief eenvoudig te bestrijden. 
Het bouwbesluit staat vol van maatregelen op dat vlak. 
Bovendien zijn veel van de hierboven bedoelde gevaren geen specifieke 
kinderproblemen, maar zijn ook niet aan de orde als het gaat om ande
re groepen van onze samenleving: ouderen, gehandicapten, sommige 
onhandige vrouwen, sommige onhandige mannen ? 

3. Maatvoering 
Net zo min is het interessant al te lang stil te staan bij allerlei functio
nele eisen die aan kindergebruik gesteld moeten worden. Dat lijkt mij 
zo vanzelfsprekend dat het niet van belang is als onderwerp te behan
delen. leder meubel, ieder gebouw, iedere straat, iedere wijk kent zijn 
specifieke gebruikers die hun functionele eisen en wensen meenemen. 
Daar moet aan voldaan worden. De hoogte van kapstokhaken of stoel
tjes in een school dienen natuurlijk geschikt te zijn voor kinderen. En zo 
zijn er vele voorbeelden te noemen waar de kleine maat nodig is om 
aan de functionele wens tegemoet te komen. Ondanks dat enige 11 
opmerkingen over maat: 
Het antwoord op de volgendè vragen levert een goed startpunt voor 
speelruimtebeleid: 
I. De idee dat voor kinderen om functionele redenen alles klein moet 

zijn levert een benauwde, tuttige, petieterige wereld op die niet van 
kinderen is maar van volwassenen die zich in kinderkleren steken. 

2. Kleine kinderen zien uitsluitend benen als ze in een groot gezelschap 
zijn. Ik kan me niet herinneren dat mij dat ooit een gevoel heeft opge
leverd van grote ontreddering. 

3. De natuur maakt geen onderscheid tussen kinderen en volwassenen. 
De natuur maakt ook geen onderscheid tussen de belevingswereld 
van kinderen en volwassenen. In de bergen of op zee is mijns inziens 
niet waar te nemen dat kinderen meer dan volwassenen onder de 
indruk zijn, of in de war raken, van de enorme schaal. De natuur is er 
gewoon. Is zichzelf en kennelijk bemeten en geschikt voor ieder 
mens en dier, ondanks een grote uitgestrektheid of hoogte. 



4. Stad en dorp 
We vervolgen met een citaat uit Alexander: 
"Deze scheiding tussen de wereld van het kind en de wereld van de volwas
senen is onder dieren en in traditionele samenlevingen onbekend. In eenvou
dige dorpen besteden de kinderen hun dagen zij-aan-zij met de boeren op 
het veld, zij-aan-zij met de mensen die huizen bouwen. 
Ze staan in feite met hun neus op al de dagelijkse activiteiten van de man
nen en de vrouwen om hen heen: potten bakken, geld tellen, het genezen van 
zieken, het bidden tot God, het malen van het graan of het discussiëren over 
de toekomst van het dorp. 
Maar in de stad is het leven zo allesomvattend en zo gevaarlijk, dat het niet 
aan kinderen overgelaten kan worden zelfstandig rond te zwerven. 
Er is het voortdurende gevaar van auto's en vrachtwagens en van gevaarlijke 
machinerie. Er is het kleine, maar onheilspellende gevaar van kidnapping, ver
krachting en mishandeling. En voor de kleinste kinderen is er het gevaar ver
dwaald te raken". 

Het citaat maakt het onderscheid tussen de stad en het dorp scherper. 
De samenleving in dat dorp wordt voorgesteld als een homogeen sys
teem van omstandigheden en daarbij behorende handelingen dat, in 
evenwicht, door volwassenen en kinderen gehanteerd kan worden. 

12 Kinderen hoeven in stedebouwkundige zin in het dorp niet specifiek 
beschermd of behandeld te worden. 

De situatie in de stad daarentegen, maakt het kennelijk noodzakelijk dat 
van overheidswege kindvriendelijke maatregelen genomen moeten 
worden. Een situatie die het gevolg zou kunnen zijn van een oneven
wichtige ontwikkeling die beïnvloed wordt door de manier waarop 
onze steden zijn ingericht en die fundamenteel verschilt van de situatie 
in het dorp. Het gevaar of de onveiligheid is in die zin niet van functio
nele aard maar komt tot uitdrukking in de belevingskwaliteit van de 
stad. En het ~erder bedoelde verschil tussen het dorpsgevoel en het 
stadsgevoel begint inhoud te krijgen. 

Het dorp en de stad zijn intussen metaforen geworden voor evenwich
tige en onevenwichtige situaties. Waarbij evenwicht omschreven kan 
worden als de mogelijkheid om met alle facetten van ons leven in aan
raking te kunnen komen. De veilige en de onveilige. Dat kan natuurlijk 
gemakkelijk op virtuele manier met behulp van televisie en internet. 
Op die manier leven en in aanraking komen met het leven heeft een 
hoop voordelen. Het is gemakkelijk en comfortabel. 
Weinig verplaatsingen, weinig verkeersproblemen, weinig gevaren. 
Deze manier van kennis nemen met de maatschappij zal zeker een hoge 



vlucht nemen. Maar als de fysieke aanraking met de dingen om ons heen 
gewenst is, wordt de fysieke inrichting van onze steden van belang om 
een evenwichtige situatie te bereiken. 

5. De route 
Om het probleem van de steden voor kinderen te lijf te gaan stelt 
Christopher Alexander in zijn stuk, een kinderroute voor. Een pad. 

"Dit pad loopt langs en door interessante delen van de stad en is verhou
dingsgewijs veilig. Het maakt deel uit van het totale systeem en wordt daar
om door iedereen gebruikt'. 
'En het belangrijkste en verreweg het mooiste van het pad is dat het langs, 
en zelfs door, functies en delen van de stad leidt die normaal buiten bereik 
zijn: de plaats waar kranten worden gedrukt, de plaats waar de melk ver
werkt wordt; de haven, de werkplaats waar mensen deuren en ramen maken, 
de steeg achter het Chinese Restaurant, het kerkhof." 

De omschrijving van deze route is aantrekkelijk en nog steeds uit het 
hoofdstuk 'Kinderen in de stad'. Eigenlijk stelt hij een dorpsomgeving in 
de stad voor. Waar het volwassen leven spelenderwijs onder de aan
dacht van kinderen wordt gebracht. 
De omschrijving is niet alleen aantrekkelijk voor kinderen maar eigen- 13 
lijk ook voor mij en ongetwijfeld ook voor andere volwassenen. Het is 
haast de beschrijving van wat ik mij als de ideale stad voorstel. 
Waar ik niet wordt geschoffeerd door onhebbelijke geluidswallen, 
afstandelijke gebouwen of bergingen op begane grondniveau. Maar waar 
de weg die ik afleg, de route die ik loop, een voortdurende bron is om 
mijn weg te vervolgen. 

En dat is de kern van dit betoog. Is er, op dat vlak, niet iets mis met onze 
steden, zodanig dat ze onaantrekkelijk en soms gevaarlijk zijn voor men
sen en dus ook voor kinderen. Als de ongenuanceerde stelling juist is 
dat de stad onaantrekkelijk is voor volwassenen dan is het geen speci
fiek kinderprobleem en als wij in staat zijn de stad voor volwassenen 
aantrekkelijk te maken, is dan het probleem voor kinderen niet even
eens opgelost ? Ik denk natuurlijk van wel. 
En juist in de absolute monocultuur en de geïsoleerde manier van 
gebruiken schuilt het probleem van grote delen van onze steden; wel
licht een teken van beschaving maar levenloos. 



Luc Deleu, Belgisch architect en stedebouwkundige, schrijft: 
"Men noemt het allemaal wel stedebouw tegenwoordig, maar ik denk dat 
stedebouw veelomvattender is voor een bredere maatschappij. 
Het zijn vaak monofunctionele programma's waaraan vorm wordt gegeven." 
En "De chaos die door het individu wordt gecreëerd, moet juist worden gesti
muleerd; de duiventillen, de dakkapellen en de waslijnen. Die chaos is heel 
aangenaam. Maar de chaos die nu bestaat in de periferie met banken en 
shoppingcentra, die vind ik zeer storend." 

We ontwerpen onze steden niet langs routes die mensen gebruiken 
maar als een schakeling van eilanden die een bepaalde functie verte
genwoordigen; die onderling slecht en op afstand zijn verbonden. 
Het verkeer is steeds meer een zelfstandige functie geworden die meer 
scheidt dan verbindt. Woonwijken zijn woonwijken, bedrijventerreinen 
zijn bedrijventerreinen, het centrum van de stad is het winkelcentrum. 
Bioscopen, kerkhoven, bedrijven, ziekenhuizen zijn uitgeplaatst. 
Zelfs speelgoedzaken. De interactie van al deze functies is verloren, is 
onder invloed van regelgeving onmogelijk geworden. Een wasserij 
is onzichtbaar want de geur kunnen we niet verdragen, een drukkerij is 
onzichtbaar want het geluid kunnen we niet verdragen. 

14 Veel is onzichtbaar omdat er teveel vuil wordt geproduceerd of omdat 
de bereikbaarheid ongemakkelijk is. Vuil dat onder gecontroleerde 
omstandigheden moet worden verwerkt. Bereikbaarheid die ruimte 
vraagt. Het schaalprobleem kunnen we niet aan. 
Natuurlijk is dat allemaal waar maar met het bestrijden van de overlast 
in een drukke wereld is ook de aantrekkelijke kant verdwenen. 
De wereld wordt glad waar ze in grote diversiteit zou moeten bruisen. 
De kwaliteit van de routes, de verbindende slagaders, is vaak slecht, is 
vaak functioneel opgelost.Veel van wat bij ons dagelijkse leven hoort is 
niet meer in de nabijheid van onze waarneming, in de nabijheid van de 
waarneming van kinderen, die bovendien een beperkte actieradius heb
ben en dus, in een wereld die steeds verder uitdijt moeite zullen heb
ben iets te beleven. 

6. Conclusie 
Nog éénmaal Christopher Alexander: 
"Kinderen leren door doen en nadoen. Als de opvoeding van het kind beperkt 
wordt tot school en thuis, en al de indrukwekkende activiteiten in een moder
ne stad zijn mysterieus en ontoegankelijk voor hen, dan kan het kind niet echt 
ontdekken wat het is om volwassen te zijn en is het zeker onmogelijk iets na 
te doen door het zelf te doen". 



De rol van het kind binnen de bebouwde omgeving hebben we 
extreem moeilijk gemaakt. Maar kinderen te isoleren en slechts als een 
specifieke groep te beschouwen, lijkt mij te resulteren in leuke speel
pleintjes en klimrekken met zachte stenen en vrolijke kleuren, maar zal 
niet bijdragen om op een integrale manier naar de stad te kijken als een 
verzameling aantrekkelijke routes waaraan kinderen iets kunnen bij
dragen. 

Stadsgevaar in de letterlijke zin is relatief eenvoudig op te lossen. Maar 
het grotere verband waarin kinderen leven weer leesbaar te maken en 
daarmee het gevoel van veiligheid te vergroten is een enorme opgave 
maar in mijn ogen noodzakelijk. 
Daarom dient overheidsbeleid veel verder te gaan dan het specifieke 
kinderdoel om uiteindelijk ook dat doel te dienen. En dat zou mijns 
inziens ook het onderwerp van dit symposium moeten zijn. 

-. 
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Als kinderen niet de hele volwassen wereld om hen heen 
kunnen leren kennen dan kunnen ze geen volwassenen 
worden. Maar de moderne steden zijn zo gevaarlijk dat 
het kinderen niet kan worden toegestaan de stad vrijelijk 
te onderzoeken. 

De behoefte van kinderen toegang te krijgen tot de wereld van de 
volwassenen is zo voor de hand liggend dat ze geen verduidelijking 
behoeft. De volwassenen brengen hun ethiek en hun manier van 
leven op de kinderen over door hun manier van doen, niet door 
verklaringen. Kinderen leren door doen en nadoen.Ais de opvoe
ding van het kind beperkt wordt tot school en thuis, en al de 
indrukwekkende activiteiten in een moderne stad zijn mysterieus 
en ontoegankelijk voor hen, dan kan het kind niet echt ontdekken 
wat het is om volwassen te zijn en is het zeker onmogelijk iets na 
te doen door het zelf te doen. 
Deze scheiding tussen de wereld van het kind en de wereld van 
de volwassenen is onder dieren en in traditionele samenlevingen 
onbekend. In eenvoudige dorpen besteden de kinderen hun dagen 
zij aan zij met de boeren op het veld, zij aan zij met de mensen die 

16 huizen bouwen. 
Ze staan in feite met hun neus op al de dagelijkse activiteiten van 
de mannen en vrouwen om hen heen: het potten bakken, geld tel
len, het genezen van de zieken, het bidden tot God, het malen van 
het graan of het discussiëren over de toekomst van het dorp. 
Maar in de stad is het leven zo allesomvattend en zo gevaarlijk, dat 
het niet aan kinderen overgelaten kan worden zelfstandig rond te 
zwerven. Er is het voortdurende gevaar van auto's en vrachtwa
gens en van gevaarlijke machinerie. Er is het kleine maar onheil
spellende gevaar van kidnapping, verkrachting en mishandeling. En 
voor de kleinste kinderen is er het gevaar verdwaald te raken. Een 
klein kind weet gewoon niet genoeg om zich in een stad staande 
te houden. 

Het probleem lijkt bijna onoplosbaar. Maar wij geloven dat het ten 
minste gedeeltelijk kan worden opgelost door de delen van de 
stad waarin kleine kinderen alleen kunnen rondzwerven te ver
groten en door te zorgen voor zoveel van deze beschermde kin
dergebieden, en deze zo uitgestrekt te maken, dat ze heel de 
afwisseling in volwassen activiteiten en manieren van leven omvat
ten. 



We stellen ons binnen het grotere netwerk van fietspaden een 
zorgvuldig ontworpen kinderfietspad voor. Het pad loopt langs en 
door interessante delen van de stad en het is verhoudingsgewijs 
veilig. Het maakt deel uit van het totale systeem en wordt daarom 
door iedereen gebruikt. Het is geen speciaal 'kinderpad', iets wat 
avontuurlijke jongeren onmiddellijk links zouden laten liggen, maar 
het heeft wel een speciale naam en is misschien speciaal gekleurd. 
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Het pad is altijd een fietspad, het loopt nooit evenwijdig aan een 
weg met auto's. Waar het pad ander verkeer kruist zijn er ver
keerslichten of is de kruising ongelijkvloers. Langs het pad zijn veel 
winkels en huizen en er zijn altijd volwassenen in de buurt.Vooral 
ouderen vinden het plezierig dagelijks een uurtje langs het pad te 
zitten of een rondje te rijden en ondertussen de kinderen een 
beetje in de gaten te houden. En het belangrijkste en verreweg het 17 
mooiste van het pad is dat het langs, en zelfs door, functies en 
delen van de stad leidt die normaal buiten bereik zijn:de plaats 
waar kranten worden gedrukt, de plaats waar de melk verwerkt 
wordt, de haven, de werkplaats waar mensen deuren en ramen 
maken, de steeg achter het Chinese restaurant, het kerkhof. 

Daarom: 
Ontwikkel als onderdeel van het fietspaden-netwerk een 
systeem van paden dat extra veilig is, helemaal geschei
den van auto's, met verkeerslichten of bruggen op kruis
punten en met huizen en winkels langs het pad zodat er 
altijd op het pad gelet wordt. Laat dit pad door elke buurt 
lopen zodat de kinderen er zonder dat ze een hoofdweg 
hoeven te kruisen op kunnen komen. Laat het pad door 
de hele stad lopen, door voetgangersgebieden, langs 
werkplaatsen, assemblagebedrijven, pakhuizen, drukkerij
en, bakkerijen en al die andere plaatsen waar het 
'onzichtbare' leven van de stad zich afspeelt. Leg het pad 
zo aan dat de kinderen vrij op hun fietsen rond kunnen 
zwerven. 



'kinderpad' 
fietspad 

het leven in de stad 

Omgeef het kinderpad met ramen, vooral van kamers 
die vaak in gebruik zijn, zodat op de straat gerichte 
ogen het pad veilig maken: RAMEN AAN DE STRAAT 
(164); 
zorg ervoor dat het overal aan speciale plaatsen voor 
kinderen raakt: ONONDERBROKEN SPEELRUIMTE (68), 

18 BOUWSPEELPLAATS (73), KLEINE TOEGANKELIJKE SCHO
LEN (85), HUIS VOOR KINDEREN (86), maar laat het ook 
raken aan andere fasen van de levenscyclus: OVERAL 
OUDE MENSEN (40),WERKGEMEENSCHAP (41), UNIVERSI
TEIT ALS MARKT (43), BEGRAAFPLAATSEN (70), SPORT
VELDJES (72), DIEREN (74), TIENER-GEMEENSCHAP (84). 

(In deze laatste alinea wordt verwezen naar andere relevante patronen elders in het 

boek.) 

Uit: C. Alexander, et al. ( 1977, 1995). 
Steden, gebouwen, constructie: 
Een patronentaaL Drachten: Educase, p. 336-338. 



De rol van het kind binnen de gebouwde omgeving. 
Dirk Vermeulen, Bureau Speelruimte. 

I. Waarom gemeentelijk speelruimtebeleid ? 
Marktargument 
Woonconsumenten kiezen tegenwoordig hun woning op een regionale 
markt. Uit tal van woonruimte-onderzoeken komt naar voren dat bij de 
woningkeuze de woonomgeving een belangrijke rol speelt. Met name 
jonge startende gezinnen kijken naar de speelmogelijkheden in hun toe
komstige woonomgeving. Voor de gemeente geeft speelruimtebeleid 
dus een mogelijkheid om zich op het gezinssegment van de woning
markt te profileren. Lia Karsten heeft in een recente voordracht een 
aantal andere punten genoemd waarom kinderen een belang zijn voor 
de gemeente. Als eerste noemt zij levendigheid. Een omgeving zonder 
buitenspelende kinderen is doods, saai en niet aantrekkelijk. Als twee
de geeft zij aan dat wijk- en buurtbeheer staan of vallen met goede 
sociale netwerken in de gemeente. Via de kinderen (school, vereniging, 
ontspanning) ontstaan die netwerken vaak gemakkelijk. Het derde punt 
is het economisch draagvlak. Een huishouden met kinderen zet gewoon 
meer om dan een kinderloos huishouden.AIIerlei voorzieningen vinden 
juist daarin hun bestaansrecht. Een vierde punt is het imago. Een 
gemeente waar het goed voor kinderen is, is tevens een goede plek om 
te zijn. Een vijfde punt is dat specifieke kindervoorzieningen op gemeen
telijk niveau een toeristische trekpleister in de regio of het land kunnen 
zijn. Het laatste punt is dat een gemeente waar niet geboren en geto
gen wordt uiteindelijk zijn wortels (roots) kwijtraakt. Immers het eige
ne van de cultuur van een gemeente wordt vooral doorgegeven binnen 
de familie. 

Aangrijpingspunt voor speelruimtebeleid ? 
Het aangrijpingspunt voor speelruimtebeleid is het huidige aantal speel
voorzieningen en de door bewoners geuite wensen. Maar zoals ieder
een weet spelen kinderen niet alleen op speelplaatsen, maar ook op 
straat, op het grasveldje, op het schoolplein, aan de waterkant en in het 
bos. Als grote mensen nu iets zouden moeten vertellen over hoe zij 
speelden in hun jeugd hoor je verhalen over het bos, het weiland, hut
ten bouwen, voetballen op straat, met karren van de dijk racen, de die
ren op de boerderij, appeltjes jatten, slootje springen en soms vertelt 
iemand iets over het duikel- of klimrek of de schommel. Onze jeugder
varingen vertellen iets over een rijk spelpatroon waarin wij als mens 
gegroeid zijn en hebben geleerd om met grote mensen problemen om 
te gaan. 
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Die belangrijke leef- en leerervaring mogen we onze kinderen niet ont
houden. Immers het gaat bij speelruimtebeleid ook om het bieden van 
een leuke en leerrijke kinder- en jongerenwereld. Speelruimtebeleid is 
dus niet alleen een beleid voor speeltoestellen maar een beleid voor de 
totale speelomgeving van het kind. Het richt zich dus behalve op de 
speeltoestellen ook op de totale woonomgeving, gezien door de ogen 
vim het spelende kind en de buitenverblijvende jeugd. 

Onderzoek 
Onderzoek door o.a. van Andel en van Gils laat zien dat slechts 30% van 
de buitenverblijvende kinderen op speelplaatsen spelen. De rest speelt 
daarbuiten en meestal op straat. Van Gils heeft dit verder onderzocht 
en komt tot de conclusie dat met name de hoofdontsluitingen van een 
wijk populair zijn om op te spelen. In de wijken die volgens het cul-de
sac-principe zijn gebouwd in de jaren '60 bleken in zijn onderzoek de 
meeste kinderen voor hun buitenspel gebruik te maken van de hoofd
ontsluiting (zonder trottoirs aangelegd) en niet van het voor hen 
bestemde groene middengebied. Niet zo vreemd eigenlijk als je bedenkt 
dat het gebruik van de openbare ruimte al op zeer jonge leeftijd van de 
ouders wordt geleerd. Een mooi voorbeeld: enige jaren geleden heeft 
de politie in Tilburg een peuter met zijn driewieler van de autosnelweg 

20 af gehaald. Hij was op weg naar oma en nam dezelfde route als zijn 
ouders met de auto. In de auto op weg naar .... Kinderen hebben daar
bij dezelfde behoefte als grote mensen: het kijken naar en ontmoeten 
van andere mensen.Verder observatieonderzoek (dit zijn heel globaal 
samenvattende cijfers; voor de precieze getallen kun u de literatuur 
nagaan) laat zien dat van de kinderen die op speelplaatsen spelen slechts 
30% gebruik maakt van een speeltoestel. Dit gebruik is meestal van 
korte duur. Ruim 30% van de aanwezige kinderen doet niets; is in rust, 
kijkt naar wat er gebeurd, zit en kletst met elkaar, of staat/zit te beden
ken wat de volgende activiteit zal zijn. Nog eens 30% maakt gebruik van 
een grote ruimte door te rennen en met een bal te spelen. Het restant 
is bezig met creatief spel: spelen met zand, vadertje en moedertje, cow
boytje, takken afbreken of zomaar wat rommelen met plantenresten of 
beestjes. In de grote steden neemt dit creatieve spel overigens af ten 
gunste van doelloos bewegen. 

Een hut bouwen, kan dat nog ? 
Het creatieve spel is volgens verschillende pedagogen en onderzoekers 
een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van kinderen. Het speelt bij 
jonge kinderen (± 3-6 mnd.) een rol bij het onderscheiden van bedrei
gingen van buitenaf en het gewilde contact met de buitenwereld. 



Het speelt een rol bij het bepalen van de eigen identiteit (in meerdere 
fasen van de ontwikkeling). Het speelt een rol bij de ontwikkeling van 
probleemoplossend gedrag. Nu is het overigens zo dat er meer alter
natieven binnenshuis zijn gekomen: computerspelletjes, lego, transfor
mers, ruimte in de eigen kamer. Toch moet het tot nadenken stemmen 
dat wij bij onze gebruiksonderzoeken op speelplaatsen zo'n bedroe
vend laag aandeel van creatief spel waarnemen (3-6%). 
Het ruimtegebruik is in Nederland steeds complexer geworden. Er lig
gen steeds minder stukken grond ongebruikt (braak). Het zijn juist deze 
"marges" die aantrekkelijk zijn voor creatief spel. 
Het speelruimtebeleid heeft dus mede tot taak om dit soort waarden 
in de gemeente te benoemen en als het kan in te brengen als speel
waarde in nieuwe plannen. 

Startvragen voor speelruimtebeleid 
Het antwoord op de volgende vragen levert een goed startpunt voor 
speelruimtebeleid: 
• waar wonen de kinderen ? 
• waar kun je spelen ? 
• waar wordt er gespeeld ? 
• hoe kun je spelen in de buurt; zijn er drukke wegen of kun je spelen 

waar je wilt ? 21 
• zijn er plekken waar je zonder afspraak elkaar kunt ontmoeten ? 
Een afgeleide vraag is: 
• hoe is het gesteld met de veiligheid en de staat van de speeltoestel-

len ? 
Om op deze vragen een antwoord te kunnen geven is de volgende 
werkwijze nodig: 
• analyse van bevolkingsgegevens 
• inventarisatie van de openbare speelplaatsen en de informele speel-

ruimte 
• observatie van het gebruik van de speelplaatsen 
De aldus verzamelde gegevens worden gebruikt om knelpunten, moge
lijkheden en goede punten in de speelruimte te benoemen. Het speel
ruimteplan bevat vervolgens oplossingen voor de knelpunten, aanbeve
lingen om mogelijkheden uit te buiten en om goede punten te bewaren. 

2. Spelen in de openbare ruimte 
Het belang van spel 
Spelen is uitdagend en ontspannend. Voor kinderen en volwassenen. 
Maar voor kinderen komt daar nog iets bij: hun spelen is van groot 
belang voor hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. In het spel 
leren ze lichaam en verstand te gebruiken; leren ze goed met eigen 
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gevoelens en die van anderen om te gaan. Wanneer we kinderen de 
mogelijkheden tot spelen onthouden, doen we ze ernstig te kort. 

Buitenspelen versus binnenspelen. 
De mogelijkheden om in de eigen woning te spelen zijn de afgelopen 25 
jaar geweldig toegenomen. Door de kleinere gezinsomvang wonen er 
minder mensen in huis en is er meer ruimte per kind. Heel wat kinde
ren in Nederland hebben tegenwoordig een eigen kamer, die ze niet 
met een broer of zus hoeven te delen. Het aanbod aan leuk en leerzaam 
speelgoed is nog nooit zo groot geweest als nu. Het aanbod aan vers
trooiing via de televisie, videotheek en computer-spelletjes is eveneens 
groot. Daarnaast is er ook sprake van een rijker en meer toegankelijk 
aanbod van naschoolse activiteiten (muziekschool, sport, etc.). 
Een belangrijk aspect is dat ouders hun kinderen binnen veiliger weten 
dan in de onveilige buitenwereld. 

Spelen op de stoep met natuurlijk materiaal. 

Is het belang van de openbare buitenruimte voor de jeugd daarom ver
waarloosbaar klein geworden ? Nee, eigenlijk niet. De openbare bui
tenruimte biedt een grote schakering aan mogelijkheden en verras
singen in ruimte en tijd. Onverwachte ontmoetingen of gebeurtenissen 
terwijl je wacht, kijkt of kletst. Bewegingsmogelijkheden als skaten, fiet
sen, balspel of rennen. Spellen als verstoppertje, tikkertje. Of hutten 
bouwen langs het kanaal. Voor veel kinderen is buitenspelen iets waar
van je van tevoren niet weet wat je gaat doen. Het is iets waar je wel 
van ziet wat er gebeurt, je doet je jas aan, je roep nog even naar binnen: 
" ... ik ga buitenspelen!".Vijf minuten later kom je terug om een bal of je 
skates, omdat iemand op straat zegt: "zullen we gaan ... ". 
Het onverwachte, onbestemde en afwisselende van buitenspelen maken 
het zo leuk en aantrekkelijk. 



Kinderen gebruiken hun totale woonomgeving 
Volwassen ouders, planners, ontwerpers en beleidsmakers beseffen 
onvoldoende dat ze hun kinderen vanaf de geboorte een soort cursus 
geven in het gebruik van de stad. Zittend in de kangaroo-zak, het rug
zitje en de buggy krijgen ze een film voorgeschoteld van de routes en 
plekken in de stad waar hun ouders winkelen, anderen op straat ont
moeten, naar hun werk gaan en kinderen naar school brengen. 
Al zittend, kijkend en ervarend leren ze dat de stad bestaat uit plekken 
waar iets gebeurt, waar je anderen tegenkomt, routes naar die ervarin
gen toe en dat er plekken zijn waar je nooit heen gaat, niet hoort of die 
je links laat liggen. 

Uit diverse gebruiksonderzoeken komt naar voren dat kinderen vooral 
op straat (= stoep/rijbaan) spelen en dat de straten op weg naar " . . . " 
populairder zijn dan straten die nergens heen gaan. Zo zie je ook dat 
speelplekken aan zo'n route op weg naar winkel, school of werk druk-
ker wordt gebruikt dan die ergens aan het eind liggen. Kinderen en jon
geren maken dus in hun spel en verblijf in de openbare buitenruimte 
gebruik van precies hetzelfde patroon als devolwassen gebruikers daar-
van. Kinderen en jongeren hebben in hun groei naar volwassenheid het 
ook nodig om zich te kunnen spiegelen aan anderen, ouderen en aan 
elkaar. Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik later worden. Die ander kom 23 
je tegen vooral tegen op routes. Speelvoorzieningen aan die routes fun
geren als een soort baken, een herkenbaar en vast punt: hier mag je spe-
len, hier komen ook andere kinderen, hier is een ontmoetingsplek en 
vaak ook een startpunt van spel met elkaar in de woonomgeving. "Even 
naar de speelplaats: kijken of er iemand is ......... even op het huisje zit-
ten kletsen, en van daaruit weer op zoek naar nieuwe belevenissen." 

Betekent dit nu dat de rand, de buitenkant van de buurt/wijk minder 
belangrijk is voor spelen? Nee eigenlijk ook weer niet. Het voorgaande 
betoog gaat vooral over de beste locatie en functie van voorzieningen. 
Het volgende onder het kopje over creatief spel geeft aan dat er ook 
plekken nodig zijn waar je niet ontmoet en waar je ongestoord kunt 
spelen en rommelen. 

Ruimte voor creatief spel. 
Uit onderzoek van o.a. van Gils blijkt dat in de loop van de jaren na de 
oorlog creatief spel afgenomen is en grotendeels verdrongen door 
bewegingsspel (en dan met name doelloos bewegen). Dit terwijl het 
juist belangrijk is voor de ontwikkeling van probleemoplossend gedrag. 
Er zijn tal van verklaringen voor dit fenomeen. 



Deze hebben te maken met: 
o afnemende ruimte zowel fysiek als sociaal (tolerantie), 
o afnemende vrij beschikbare tijd door georganiseerde activiteiten en 

de komst van de televisie. 
De rol van de woonomgeving voor creatief spel moet niet worden 
onderschat. Een omgeving die aan een aantal voorwaarden voldoet kan 
creatief- of fantasiespel juist stimuleren. 
Creatief spel speelt zich namelijk bij voorkeur af in onbestemde zones. 
In België noemen ze dat "wildland". Kenmerk van zo'n gebied is de grote 
invulbaarheid ervan. De verkeersomgeving is veilig; de bodem is niet 
verhard; er zijn talloze kleuren, geuren, bloeiwijzen en vruchten in de 
groenvoorziening; er zijn niveauverschillen en er is ruimte voor ont
moeting. Een herkenbaar oriëntatiepunt versterkt verder de aantrek
kingskracht van dit soort zones. Speeltoestellen zijn hier eigenlijk niet 
nodig. 

3. Basisvoorwaarden bespeelbaarheid van de woonomgeving 
De woonomgeving in de openbare ruimte moet voldoen aan een aan
tal basisvoorwaarden om optimaal te kunnen functioneren voor het 
buitenspelen. Deze zijn uitgebreid beschreven in "Het speelruimteplan" 
( 1986) van de Stichting Ruimte. 

24 Hier worden ze zeer kort aangeduid: 
o Veiligheid 

De directe woonomgeving moet voor kinderen zodanig veilig zijn dat 
ze niet geconfronteerd worden met gevaren die ze niet zelf kunnen 
hanteren. Ook ouders moeten hun kinderen veilig weten. 
Bronnen van gevaar zijn: verkeer, water, ontwerp en detaillering 
(hieronder speeltoestellen) in de woonomgeving. 

o Bereikbaarheid 
Speelplekken in de woonomgeving moeten bereikbaar zijn voor de 
doelgroep (0-6 jaar circa I 00 meter; 6-12 circa 400 meter; ouder dan 
12 gaan beduidend verder). 
Een speelplek langs een druk gebruikte route is beter bereikbaar dan 
op een afgelegen plek aan de rand. Dat laatste geldt overigens ook 
voor jongeren. 

o Herbergzaamheid 
Speelplekken moeten herbergzaam zijn, ze moeten bescherming bie
den tegen de elementen wind, regen, zon en kou. 

o Samenhang 
De speelruimte moet samenhangen met de overige functies en voor
zieningen in de woonomgeving. Samenhang heeft verbindingen met 
bereikbaarheid en gebruik van speelruimte. 



• Herkenbaarheid 
De woonomgeving moet voor het spelende kind herkenbaarheid bie
den. In de zin van: .. . hier mag je spelen .. . of ... zo kom je bij die 
steentjes ... en ... dat is de weg terug naar huis. Door wat je er kunt 
doen krijgt de speelruimte die betekenis voor kinderen (en volwas
senen). 

4. Principes voor de planning van speelruimte 
Soorten speelruimte. 
Om het "kinderen gebruiken hun totale woonomgeving" hanteerbaar te 
maken wordt onderscheid gemaakt tussen formele en informele speel
ruimte: 
• Formeel 

Is die ruimte die speciaal voor buitenspelen bedoeld en ingericht is: 
een speelplaats met toeste_llen en/ of een zandbak en/ of voorzieningen 
voor balspel (doelen, baskets, net, etc.) of een speeltuin. 
Dit is het belangrijkste aangrijpingspunt voor het dagelijkse speel
ruimtebeleid in de gemeente. Juist omdat hiermee voor de korte en 
middellánge termijn beleid kan worden gemaakt voor het beheer van 
bestaande woongebieden. 

• Informeel 
Is die ruimte in de woonomgeving die niet speciaal is ingericht voor 25 
buiten spelen, maar toch (gezien het gebruik) daar heel geschikt voor 
is: grasvelden, pleinen, brede stoepen, verhoogde boomkransen, por
tiekluifels, etc. Hierin komt de samenhang van routes, plekken en 
woonomgeving tot stand. 

Toegevoegde speelviaarde door extra brede stoep. 
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Dit is het belangrijkste aangrijpingspunt voor het lange termijn speel
ruimtebeleid in de gemeente. Als de informele ruimte voldoet aan de 
basisvoorwaarden en voldoende ruimte biedt is de noodzaak voor het 
aanleggen van kostbare voorzieningen kleiner. In het speelruimtebeleid 
van de gemeente wordt dit ook gebruikt worden als ijkpunt om 
buurt/wijken met elkaar te kunnen vergelijken en als startpunt voor 
mogelijke veranderingen in de formele speelruimte. 

Leeftijd, spelontwikkeling en bereik. 
Oudere kinderen spelen beduidend anders dan jonge kinderen. 
Kinderen maken een spelontwikkeling door: is het ene spel geleerd en 
uitgespeeld dan komt het volgende aan de beurt. In relatie tot de spel
ontwikkeling en bereik wordt in de speelruimteplanning de volgende 
indeling in leeftijden gebruikt: 

Categorie Leeftijd Bereik 

Jonge kinderen 0 tot 6 jaar baby's 0·1 jaar 

peuters 1-3 jaar 

kleuters 3-6 jaar tot 100m 

Schoolkinderen 6 tot 12 jaar jonge 6-9 jaar 

oudere 9·12 jaar tot300m 

Jongeren 12 tot 18 jaar 12·18 jaar tot 800 á 1600m 

In de speelruimteplanning wordt deze spelontwikkeling bij kinderen 
gekoppeld aan de planningsniveau's op blok-, buurt- en wijkniveau. In de 
eerder genoemde publikatie "Het speelruimteplan" vindt u een over
zicht van ontwikkelingskenmerken per leeftijdsgroep en hun relatie met 
planniveau's. 

Planniveau's van speelruimte. 
De volgende indeling in planniveau's wordt gehanteerd: · 

Planniveau Bereik 1edoelgroep overige doelgroepen 

Blokniveau tot 1 OOm (=kernbereik) 0-12 jaar 12+ 

Blokniveau tot 300 á 400m 6-18 jaar vorig niveau 

Wijkniveau tot 800 m 12+ vorig niveau 

Stadsdeel/stedelijk tot 1600m en meer Gezinnen zie boven 



De woning fungeert als uitvalsbasis voor al het spelen en verblijven in 
de eigen woon-omgeving voor elke inwoner. 
Het blokniveau (= tot I 00 m. spelbereik) wordt daarom ook het kern
bereik genoemd. In de speelruimteplanning is dit met name van belang 
voor kinderen van 0-6 jaar. Het wordt tevens veel gebruikt door kin
deren van 6- I 2 jaar. Ook zie je vaak dat jongeren dichtbij huis op dit 
niveau een eigen ontmoetingsplek kiezen. Op wat grotere afstand liggen 
de speel- en recreatiemogelijkheden op buurtniveau (= 300 à 400 m. 
spelbereik). 
In de speelruimteplanning is dit met name van belang voor schoolkin
deren en jongeren (6-18 jaar), die daar zelfstandig komen. 
Deze speelmogelijkheden worden tevens gebruikt door jonge kinderen 
indien dit binnen het bereik vanuit hun woning ligt. 
Op nog grotere afstand liggen de speel- en recreatiemogelijkheden op 
wijkniveau (= 800 m. spelbereik). In de speelruimteplanning is dit met 
name van belang voor jongeren (I 2- I 8 jaar). Deze speelmogelijkheden 
worden tevens gebruikt door jonge kinderen en schoolkinderen indien 
dit binnen het bereik vanuit hun woning ligt. 
Op het stadsdeel- en stadsniveau liggen die speel- en recreatiemoge
lijkheden die door kinderen voornamelijk worden bezocht in het kader 
van gezins- of groepsrecreatie. De invloedssferen van deze mogelijkhe-
den strekken zich uit tot 1600 m. en meer. Hier geldt tevens dat deze 27 
speelmogelijkheden vaak ook een rol spelen voor zelfstandig spelende 
en recreërende jeugdigen indien dit binnen het bereik vanuit hun 
woning ligt. 

5. Checklist informele speelruimte in de woonomgeving 
In deze paragraaf vindt u een opsomming van bespeelbare details in de 
woonomgeving. Het is een beschrijving van de checklist voor het reali
seren van een informeel bespeelbare woonomgeving (zie bijlage I). 
De checklist wordt behandeld per aflopend schaalniveau. 
Dit omdat in de praktijk van de planning vaak aflopend langs de schalen 
wordt ont-wor-pen: eerst de wijk op een A4-tje, later de buurt op een 
AO en tenslotte het bouwprojekt in een uitvoerige documentatie. 

Wijkniveau 
• Is de ontsluiting zodanig dat er door verkeersbarrières geen te klei

ne speelgebieden ontstaan ? 
In een aanééngesloten speelgebied van voldoende omvang lopen de 
schalen voldoende in elkaar over. Zodanig dat kinderen als het ware 
"vloeiend" leren omgaan met het bereik in hun speelomgeving. 
Doorgaand ontsluitingsverkeer trekt hier een zware wissel op. 
Een maaswijdte van 400 m. wordt daarom voor barrières aanbevolen. 



• Is er op redelijke afstand (300 - 800 m.) voldoende informele groene 
ruimte voor bewegingspel (sportief) en balspel ? 
Dit stelt eisen aan de grootte van groenzones. In een groenzone op 
wijk- en buurtniveau moeten vrije ruimtes vanaf 3000 m2 mogelijk 
zijn. Voor de gebruikswaarde is een breedte vanaf ± I 00 m. nodig 
(= breedte vrije ruimte + paden + struiken en bomen). 

• Is bovenstaande groene ruimte goed bereikbaar ? 
Vaak worden dit soort groene voorzieningen los gedacht van de 
woonomgeving. Je ziet dan vaak dat ze aan de andere kant van een 
drukke weg komen te liggen. Op die wijze verwordt een park tot iets 
voor die dagen dat een volwassene tijd wil vrij maken om met jou die 
weg over te steken. Het is een leuke speelomgeving je mag er echter 
niet alleen of met je vriendjes naartoe. 

• Waar zou een JOP kunnen ontstaan ? 
Jongeren ontmoeten elkaar vaak op plekken waar ze met elkaar wat 
kunnen rondhangenVoorkeur hebben plekken waar je mensen ziet en 
je gezien wordt. Dit zijn bij voorkeur plekken op routes en kruispun
ten naar de winkels en andere voorzieningen waar veel mensen ge
bruik van maken. Waar liggen die en is daar ruimte voor zo'n plek ? 
Kun je daar herbergzaamheid bieden ? 
Beantwoording van deze vragen in de planning leiden tot een betere 

28 speelruimte op wijkniveau. Bovendien spaar je uiteindelijk zo ook op 
de vraag naar grotere buurtspeelvoorzieningen. 

Buurtniveau 
• Waar liggen mogelijke barrières ? 

Zie ook wijkniveau. Op deze schaal nog eens kijken: hoe is de ont
sluiting, waar ligt het water en zijn er andere scheidende elementen 
en hoe gaan we daarmee om, om een de speelruimte op buurtniveau 
toegankelijk te maken voor een zo groot mogelijke groep kinderen. 

• Ontstaan er geen geïsoleerde speelgebieden, waardoor er meer 
speelvoorzieningen nodig zijn ? Zie bovenstaande vraag. 

• Zijn er langs barrières op buurtniveau voldoende informele veilige 
speelruimtes ? 
Vaak zie je dat de vormgevers van dit soort ruimtes wel denken aan 
de hoofdfunctie (verkeer) en ruimte bieden aan auto's, fietsers, voet 
gangers en wat begeleidend groen, maar dat er geen rekening wordt 
gehouden met spelende kinderen. Terwijl kinderen vaak daar zijn waar 
je iets kunt beleven. Zoals een drukke weg waar veel gebeurt. 
Zorg daarom voor voldoende brede trottoirs langs wegen op buurt 
niveau. Een minimale breedte voor spel op straat is 2 m. Als er geen 
parkeerstrook en groenstrook is kan beter voor een grotere breed
te worden gekozen vo.or de veiligheid. 



• Kan de snelheid van de auto's beperkt worden tot 30 km. per uur ? 
Een belangrijk gevoel van onveiligheid voor kinderen en hun ouders 
is die enkele auto die veel harder rijdt dan voor de veiligheid accep
tabel is. Uit allerlei onderzoek blijkt ook dat dat gevoel niet onrede
lijk is.Automobilisten hebben de neiging om te laat te reageren bij 
conflictsituaties met voetgangers en fietsers. Daarom is een lage snel
heid belangrijk (zie ook Blok- en straatniveau). 

• Is er op redelijke afstand (300 m.) voldoende informele ruimte voor 
bewegingspel en balspel ? 
Zijn er voldoende verharde en onverharde plekken in de buurt vanaf 
500 m2 tot ± 2000 m2 voor ruimtevragend spel beschikbaar ? 
Dit hoeven niet persé afgeschermde ruimtes te zijn. Een dubbelfunc
tie met parkeren is heel goed denkbaar.Ais die maar niet permanent 
voor die functie vol in gebruik is. Een combinatie met speelvoorzie
ningen kan maar is niet noodzakelijk. 

• Waar kun je creatief spel stimulerende groenzones ontwikkelen ? 
en ... 

• Zijn er voldoende garanties dat een avontuurlijke inrichting voor 
creatief spel kan "overleven" ? 

Een voor creatief spel geschikte groenzone moet voldoende maat heb
ben en niet al te veel in het zicht liggen. Immers een avontuurlijke omge-
ving vertoond veel overeenkomst met een ecologisch beheerd gebied 29 
en kan er wat rommelig uitzien. 

Fantasiespel buiten. 



Enige afscherming door een "nette" rand kan voorkomen dat ergernis 
ontstaat. Een absolute minimummaat voor de breedte van een avon
tuurlijke strook met speelbosjes is 8 à I 0 m. 
Voor kleine open plekjes en hoogteverschillen moet een wat grotere 
breedte worden gekozen. In de buitenrand kunnen snelgroeiende hees
ters worden gebruikt die een visueel aantrekkelijke afronding vormen. 
In het binnenste kunnen pioniersoorten wilg, els, populier, esdoorn, 
acer-campestre, etc. worden gebruikt. De avontuurlijke groenstrook 
kan in een groter groen geheel liggen, maar zou ook op zichzelf kunnen 
staan. Speeltoestellen zijn hier niet nodig. 

• Waar zou een JOP kunnen ontstaan ~ 

Zie ook wijkniveau. 

Blok- en straatniveau 
• Kun je goed spelen op straat ~ 

Achter deze vraag zit een omvattend geheel: verkeersveiligheid, 
beschikbare ruimten indeling. 

Verkeersveiligheid speelt een belangrijke rol in woonstraten, die als het 
goed zijn geen doorgaand verkeer hebben, en waar het op een natuur-

30 lijke wijze regelen van een lage snelheid centraal staat. Uit Engels 
onderzoek blijkt namelijk dat automobilisten meestal pas op 25 meter 
van een conflictsituatie met voetgangers reageren. Bij 50 km/u is de 
remweg dan al te lang. Het is beste als de woonomgeving uit zichzelf al 
aanleiding geeft om niet harder dan ca. 30 km/u te rijden. Om dat te 
checken zijn de volgende vragen handig: Zijn de woonstraten zo dat 
rechtstanden langer dan 50 m. niet voorkomen ~ Zo ja, is er voldoende 
profielbreedte om de rijbaan te laten slingeren ~ Zijn er voldoende aan
leidingen (kruispunten, bochten etc.) om snelheidsremmers in het ver
keersentwerp op te nemen r Met een aanvullend bord woonerf of een 
30-km. erfgebied kan een lage snelheid ook nog juridisch worden gere
geld. Dit heeft echter alleen zin als bovenstaande fysieke uitgangspun
ten zijn meegenomen. 

Bij het aspect beschikbare ruimte en indeling in de straat is belangrijk 
dat in een woonstraat een duidelijke ruimte aanwezig is die altijd veilig 
is om te spelen. In een traditionele straat is dat de stoep en in een 
woonerf is dat de vriie (met paaltjes of strepen aangegeven) vrije loop
strook. Deze moet een functionele speelmaat hebben. 
De overige functies. in de straat kunnen ook voor spel gebruikt wor
den. Alleen zul je hier moeten wijken als er een auto of fietser langs 
komt. 



Op de parkeerstrook en de rijbaan kun je heel goed spelen, als er geen 
auto's staan of rijden. Bij dwars- of schuinparkeren is er zo meer ruim
te beschikbaar dan bij langsparkeren. 
Verder kan de inrichting allerlei elementen bevatten die uitnodigen om 
ook mee te spelen. 
Om een en ander te checken zijn de volgende vragen handig: 
• Is het trottoir of de vrije loopstrook 2 m. breed of breder ? 
• Zijn er kleine hoogteverschillen in de straat (stoepranden, boom 

kransen, container-opstelplaatsen etc.) ? 
• Is de profielmaat tussen de trottoirs/loopstroken 7 meter of meer ? 
• Staan er bomen in de straat ? 
• Zijn er bredere plekken in de straat ? (bijv. bij drempels en asver

schuivingen) 
• Komt er ook ander straatmeubilair voor dat als spelaanleiding te 

gebruiken is ? (bank, muurtje, paal, blok, bol, etc.) 
• Is er beschutting tegen regen ? 

(gebouwoverstek, luifel, passage, poort, abri, bushok, etc.) 
Bij de verkaveling spelen de volgende vragen een rol: 
• Zijn er plekken in de verkaveling waar geen auto's komen ? 
De informele speelruimte kan profiteren van verkavelingstypen en 
oplossingen waar bij de auto niet persé altijd voor de deur komt. 
Voorbeelden hiervan zijn woonpaden, hofjes en afgesloten stukken 31 
straat. Als dit soort elementen in een plan voorkomen levert dat een 
goede bijdrage. 
• Zijn er achterpaden ? En kun je daar spelen ? of 

Zijn ze breder dan 4 tegels (I ,2 m.) ? 
Achterpaden zijn geliefde speelgebieden, zeker als ze een groter aan
eengesloten geheel vormen. Ze zijn met name in trek bij jonge kinde
ren en meisjes. Ze bieden vaak een veilige en beschutte omgeving die 
aanleiding geeft voor allerlei ontdek- en fantasiespeL 
Denk maar eens aan die belevenis uit je kindertijd toen je er achter 
kwam dat als je steeds de weg nam naar die hand dat je dan bij je eigen 
voordeur uitkwam. 
Voor jonge kinderen een geweldige ontdekking. Meisjes zijn hier vaak te 
vinden met poppewagens en ander fantasiespeL Omdat je bij zoiets 
graag wat ongestoord wilt spelen en dus beschutting zoekt. 
• Zijn er plekken waar je uit de wind bent ? 
Straatrichtingen komen meestal voort uit randvoorwaarden in het ter
rein en de interne logica van een plan. Met de heersende windrichtin
gen wordt geen rekening gehouden. 
Zo zijn er van die dagen dat de wind als het ware in de straat valt. Als 
er dan plekken zijn die door beplanting of gebouwvormen uit de wind 
liggen kun je toch buiten zijn. 



Op het niveau van gebouwen dient aandacht besteed te worden aan de 
volgende vragen: 
• Kun je makkelijk naar buiten gaan om te spelen ~ 

Bij niet gestapelde woningen geven de voordeur en de keukendeur 
een directe weg naar buiten. Bij gestapelde woningen wordt het naar 
buiten gaan echter al een reis. 
Dit zal mede voor kinderen moeten worden ontworpen. Denk maar 
aan de enge galerij,het te hoge liftknopje, de te zware deur, etc. 
Als je buiten komt moet er ook al iets te spelen zijn (op zijn minst 
ruimte zonder auto's). 
• Zijn de voortuinen groter dan 3 meter ~ 
Dit is een maat waarin iets kan gebeuren. Denk maar aan het volgende 
patroon: drempel - onder de luifel - op het bordes - het voortuinpad 
(border!) -tuinhek- trotteir.Vooral jonge kinderen vinden in zo'n pa
troon heel veel spelaanleidingen. 
En het is bovendien dicht bij moeder/vader thuis. Heel beschermd. 
Je kunt het vaak niet ontwerpen omdat de bewoners dat vaak zelf 
inrichten. Als er echter te weinig ruimte is kan er niets ontstaan dat 
informele speelwaarde biedt. 
• Zijn de achtertuinen groter dan 8 meter ~ 
Zie vorige vraag. Spelen rond de eigen. woning vraagt ook een eigen 

32 maat. 
Hier past het volgende patroon: achterdeur - bordes/plaats - tuin[pad] 
- berging - hek/achterpoort - achterpad/steeg - trottoir/woonpad. 

Detailleringen 
• Wat betekent dit voor spelende kinderen ~ 

Op allerlei plaatsen kun je de informele speelruimte bevoordelen of 
benadelen in de manier waarop een schijnbaar onbelangrijk detail 
gemaakt wordt. Het voert te ver om alle mogelijke voetangels en klem
men uitvoerig te benoemen. Hierna volgen slechts enige voorbeelden. 
Het is dus niet bedoeld als een uitvoerige checklist. 
Het is meer de bedoeling dat naar aanleiding van deze voorbeelden 
kinder- en spelinclusief wordt ontworpen. 
Zo is er het voorbeeld van een uitbreidingsgebied waar de waterkan
ten al wat onveilig waren. Door een te schuin talud konden jonge kin
deren met hun driewieler te water raken, als ze van het trottoir reden. 
Niet alleen was dit niet bedacht, er ontbraken ook plasbermen en 
mogelijkheden om er zelf uit klimmen of gered te worden (haken). 
De overstort was ook zonder bescherming ontworpen. Zo is een kind 
verdronken omdat het in de ruimte tussen takkenkorf en overstort 
terecht kwam en er niet meer uit kon. Een ander voorbeeld is de ver
keerstechnisch juiste oplossing bij een wegversmalling in een woonerf. 



De oplossing nodigde sterk uit om mee te spelen. Het ontbrak echter 
aan overzicht vanuit de auto en voor de kinderen zelf. Bij de oplossing 
was de vraag:"wat betekent dit voor kinderen?" niet gesteld.Waardoor 
deze uiteindelijk gevaarlijker werd dan de oude situatie. 

Een heel bekend voorbeeld is de blinde muur die uitnodigt om met een 
bal tegen aan te schieten.Als zich hierachter de slaapkamer bevindt van 
die meneer in de nachtdienst bij ... , kun je je het conflict al voorstellen. 
Blinde muren zijn heel goed voor het informele balspel maar moeten 
niet tot conflicten leiden. 

Keennuur als onbedoeld maar onveilig speelobject 

Een keermuur kan heel nodig zijn, maar nodigt ook uit tot spel. 
Zo kom je situaties tegen waar een doorgaande brom-/fietsroute 
gescheiden moest worden van een speelstraat. De keermuur die daar
voor ontworpen werd, was echter op zich een prachtig speelelement, 
samen met de lantaren die er vlak naast stond en enkele paaltjes. 
Kortom de situatie werd speelser maar beslist niet veiliger. 
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Bijlage I 
Checklist voor het realiseren van een informeel bespeel
bare woonomgeving 

WijkniveaU 
• Is de ontsluiting zodanig dat er door verkeersbarrières geen te 

kleine speelgebieden ontstaan ? 
• Is er op redelijke afstand (300 - 800 m.) voldoende informele 

groene ruimte voor bewegingspel (sportief) en balspel ? 
• Is bovenstaande groene ruimte goed bereikbaar ? 
• Waar zou een JOP kunnen ontstaan ? 

Beantwoording van bovenstaande vragen in de planning leiden tot 
een betere speelruimte op wijkniveau. Bovendien spaar je uitein
delijk zo ook op de vraag naar grotere buurtspeelvoorzieningen. 

Buurtniveau 
• Waar liggen mogelijke barrières ? 
• Ontstaan er geen geïsoleerde speelgebieden, waardoor er meer 

speelvoorzieningen nodig zijn ? 
34 • Zijn er langs barrières op buurtniveau voldoende informele vei-

lige speelruimte ? 
• Kan de snelheid van de auto's beperkt worden tot 30 km. 

per uur ? 
• Is er op redelijke afstand (300 m.) voldoende informele ruimte 

voor bewegingspel en balspel ? 
• Waar kun je creatief spel stimulerende groenzones ontwikkelen? 
• Zijn er voldoende garanties dat een avontuurlijke inrichting 

voor creatief spel kan "overleven" ? 
• Waar zou een JOP kunnen ontstaan ? 

Blok- en straatniveau 
• Kun je goed spelen op straat ? 

verkeersveiligheid 
• Zijn de woonstraten zo dat rechtstanden langer dan 50 m. niet 

voorkomen? 
• Zo ja is er voldoende profielbreedte om de rijbaan te laten 

slingeren ? 
• Zijn er voldoende aanleidingen (kruispunten, bochten etc.) 

om snelheidsremmers in het verkeersantwerp op te nemen ? 



beschikbare ruimte en indeling in de straat 
• Is het trottoir of de vrije loopstrook 2 m. breed of breder ? 
• Zijn er kleine hoogteverschillen in de straat (stoepranden, 

boomkransen, containeropstelplaatsen etc.) ? 
• Is de profielmaat tussen de trottoirs/loopstroken samen ?meter 

of meer? 
• Staan er bomen in de straat ? 
• Zijn er bredere plekken mogelijk in de straat ? (bijv. bij drempels 

en asverschuivingen) 
• Komt er ook ander als spelaanleiding te gebruiken straatmeubi

lair ? (bank, muurtje, paal, blok, bol, etc.) 
• Is er beschutting tegen regen ? (gebouwoverstek, luifel, passage, 

poort, abri, bushok, etc.) 

verkaveling 
• Zijn er plekken in de verkaveling waar geen auto's komen ? 
• Zijn er achterpaden? 

En kun je daar spelen of zijn ze breder dan 4 tegels (I ,2 m.) ? 
• Zijn er plekken waar je uit de wind bent ? 

gebouwen 
• Kun je makkelijk naar buiten gaan om te spelen ? 
• Zijn de voortuinen groter dan 3 meter ? 
• Zijn de achtertuinen groter dan 8 meter ? 

detailleringen 
• Wat betekent dit voor spelende kinderen ? 
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Speelvoorzieningen in Eindhoven 
Hein Franke, Dienst Stadsontwikkeling, Gemeente Eindhoven 

I. Inleiding 
In dit verhaal probeer ik de relatie tussen stedebouw en speelmogelijk
heden voor het voetlicht te brengen. 
Dat doe ik om verschillende redenen. 

• Ik heb de indruk dat die relatie nog onderbelicht is, ook in Eind
hoven. 

• Dit aspect is belangrijk, omdat een eenmaal ingerichte wijk voor een 
periode van tientallen jaren de speelmogelijkheden vastlegt. 

• In Eindhoven wordt de inbreng van externe marktpartijen steeds bij 
de ontwikkeling van stedebouwkundige plannen steeds groter. 
Het is daardoor nuttig dit aspect in bredere kring aan de orde te stel-
len. · 

• In Meerhoven liggen wellicht kansen aan dit aspect extra aandacht te 
geven. 

Het idee dat dit aspect nog onderbelicht is komt voort uit ervaringen 
rond verzoeken van bewoners, buurtverenigingen en actiegroepen. 
Die verzoeken t.a.v. het niveau van de speelvoorzieningen (enkele tien
tallen per jaar) worden in de "commissie woonomgeving" behandeld. 
Dit is een ambtelijke commissie waarin de betrokken diensten derge
lijke zaken coördineren. Dit platform, waarin ik al jaren meedraai geeft 
je inzicht in de problemen rond speelvoorzieningen. 

2. Huidig speelvoorzieningenbeleid 
Voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar richt de gemeente zich vooral op 
speelvoorzieningen. In Eindhoven zijn er ongeveer 350. 
De oudere woonwijken zijn over het algemeen wat slechter bedeeld 
dan de nieuwere. Dit wordt enigszins gecompenseerd door de aanwe
zigheid van speeltuinen in die oudere wijken. 
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Een speelplein als struaurele voorziening . 

. De speelvoorzieningen zijn ingedeeld in structurele en niet-structurele 
speelvoorzieningen. 

38 De structurele speelvoorzieningen hebben over het algemeen een in
vesteringsniveau van ca. f 30.000,- en zijn bedoeld als centrale grotere 
speelplek voor een buurt. Deze plekken moeten ook geschikt zijn voor 
de jeugd van ca. 8 t/m 12 jaar. Bij voorkeur is er dan ook een speelveld 
aanwezig. Ze worden structureel genoemd omdat het speelvoorzieningen 
zijn die zonder meer aanwezig blijven en die actief gerenoveerd worden. 
De niet-structurele speelvoorzieningen (inrichtingsniveau ca. 
fl. 15.000) zijn meer bedoeld voor de kleinere kinderen. Deze worden 
niet actief gerenoveerd.Ais een toestel defect is wordt het verwijderd. 
Als niemand piept gebeurt er verder niets. Uiteindelijk kan zo'n speel
voorziening daardoor verdwijnen. Reageert de buurt wel, dan wordt 
bekeken of het aantal kinderen voldoende is om tot renovatie over te 
gaan. Met deze niet-structurele speelvoorzieningen kan worden inge
speeld op de veranderende leeftijdsopbouw in een wijk. 

De belangrijkste knelpunten bij deze aanpak zijn de volgende: 
Het beleid doet (nog) geen uitspraak over de hier en daar aanwezige 
en gewenste grote speelvoorzieningen (wijkspeelvoorzieningen met 
een investeringsniveau van f 60.000,- en meer). 
• Er blijft een spanning tussen enerzijds het aantal aanwezige speel

voorzieningen en anderzijds het daarvoor beschikbare onderhouds
budget. 



• In een aantal buurten is het niet mogelijk om het streefniveau te 
halen. Ook de spreiding, inrichting en het aantal trapveldjes schiet 
plaatselijk tekort (mede vanwege de hondepoep-problematiek). 

• Vooral oudere bewoners klagen nog al eens over overlast van speel-
voorzieningen. 

De speelmogelijkheden voor de oudere jeugd ( 12 jaar en ouder) zijn 
minder goed in kaart te brengen. Pas de laatste tien tot vijftien jaar 
wordt daar meer en meer aandacht aan besteed. 
Meestal is overlast en vandalisme door de oudere jeugd een aanleiding 
om die problematiek aan te pakken. Her en der in Eindhoven heeft dat 
inmiddels geleid tot de aanleg van hangplekken, de aanleg van verharde 
velden en het organiseren van sportactiviteiten op de velden. 
Wat dat betreft is er echter nog geen structurele doorvertaling naar de 
inrichting van stadsuitleggebieden. 
Ook ligt er een probleem t.a.v. het speelvoorzieningenniveau in wijk
parken. Een aantal (oudere) wijkparken heeft wat dat betreft te weinig 
te bieden, terwijl ze met name voor de oudere jeugd een belangrijke rol 
zouden kunnen spelen (o.a. middels kleinschalige sportvoorzieningen). 
Wel zijn er de afgelopen jaren twee grote ramps geplaatst. 

3. Stedebouwkundige aspecten 
Sommige van de bovengenoemde knelpunten hebben met geld te 39 
maken, andere hebben direct te maken met de stedebouwkundige 
structuur. De belangrijkste daarvan zijn de volgende: 
• In een aantal oudere woonwijken is geen ruimte aanwezig voor een 

goede spreiding van speelvoorzieningen. Ook de straten hebben er 
weinig speelwaarde (bovendien staan ze nu vaak vol auto's). 
In deze buurten zijn wel vaak pleinen aanwezig. De wel aanwezige 
speelvoorzieningen staan er onder grote recreatieve druk en hebben 
veel last van vandalisme. 
Een berucht voorbeeld is het Lavendelplein, dat al meerdere malen 
in samenspraak met de bewoners is gerenoveerd. 
Hier gaat het mijns inziens om een erfenis uit het verleden, die pas 
bij herinrichting van de totale wijk echt opgelost kan worden. 

• De combinatie flat-speelvoorziening leidt vrijwel overal tot proble
men. 

• Echter, vroeger werden juist bij flats speelvoorzieningen geprojec
teerd. In veel flats wonen nu bijna geen kinderen meer. Veel van deze 
speelvoorzieningen hebben hun functie dus verlorenVerplaatsing van 
de voorziening naar de aangrenzende laagbouwwijk is ruimtelijk 
vaak moeilijk of onmogelijk. 

• Hier en daar komen kleine door drukke wegen afgesloten woonge
bieden voor. 



Traditioneel speeltoestel bij hoogbouw. 

• Het aantal kinderen in die woonbuurtjes is dan vaak te laag om er 
voorzieningen voor te treffen. Verzoeken van bewoners kunnen dan 
niet gehonoreerd worden. Hiermee zou meer rekening gehouden 
moeten worden door een aanpassing van de woningtypologie of 
door meer aandacht te geven aan veilige verbindingen voor de jeugd 

40 naar speelvoorzieningen elders. 
• Hier en daar zijn er in de stad achterterreinen, die al of niet bedoeld 

waren om er speelgelegenheid te realiseren. Dergelijke plekken zijn 
vanwege het tekort aan sociale controle totaal ongeschikt als speel
terrein. Soms is het helaas de enige ruimte die voor een speelvoor
ziening beschikbaar is. 

Groen achterterrein als speelgebied. 



• Er doen zich in Eindhoven nogal veel situaties voor waarbij speel 
voorzieningen (eventueel gelegen in een buurtpark) gesitueerd zijn 
nabij woningen, waarin vooral ouderen wonen. Dit geeft hopeloos 
veel conflicten. In diverse gevallen leidt dat uiteindelijk tot het ophef
fen van de speelvoorziening (of het niet realiseren ervan). 
Dergelijke conflicten zijn niet nodig wanneer er een betere afstem
ming is tussen recreatieve structuur en woningtypologie. 

4. Aanbevelingen 
• Meer aandacht voor de afstemming tussen stedebouwkundige struc

tuur en woningtypologie kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan de 
kwaliteit van de woonbuurt. 

Toelichting: Hierbij haak ik in op problemen van speelvoorzieningen bij 
flats en ouderenhuisvesting en dergelijke. 
Maar het gaat uiteraard niet alleen om het voorkomen van problemen. 
Ik ga er van uit dat een goede toepassing van zo'n integrale benadering 
tot een structurele stedebouwkundige verbetering kan leiden. 
• Een aantrekkelijke woonomgeving voor de jeugd vergt een gediffe

rentieerde stedebouwkundige structuur met een variatie in ver
keersluwe en drukke wegen, sociaal veilige en spannende plekken, 
enz. 
Toelichting:Vooral tijdens de snelle expansie van Eindhoven zijn er 41 
saaie buurten tot stand gekomen. Als reactie is er een aantal jaren 
zeer gedifferentieerd gebouwd met een grote detaillering in de 
woonomgeving (muurtjes, bloembakken, enz.). 
Uit bezuinigingsoogpunt is deze dure aanpak vervolgens weer verla
ten en op een normaal niveau gekomen. Maar met name in grote uit 
leggebieden (zoals Meerhoven) zal toch voor een te grootschalige 
aanpak gewaakt moeten worden. 

• Er is tegenwoordig teveel aandacht voor de uitstraling van een buurt 
en te weinig voor een levendige, aantrekkelijke en functionele open 
bare ruimte. 

Toelichting: Na het openbare groen in het begin van deze eeuw, dat 
vooral kijkgroen was waar men heilzaam kon wandelen, kwam het func
tionele gebruiksgroen waar speelvoorzieningen in lagen en waar de 
buurt zijn feesten organiseerde. De laatste tijd lijkt er echter een ver
schuiving op te treden naar allure-groen. Het openbare groen heeft nu 
vooral betekenis ter verhoging van de uitstraling van de wijk; als groe
ne coulisse voor de dure woning waar beide werkende partners zich 
trots na een werkzame dag 's avonds terugtrekken. 
Kinderen ? .•• dat zien we later wel. 



Onderzoek naar de speelkwaliteit van 
20 Eindhovense buurten 
Joost van Andel, Technische Universiteit Eindhoven, Omgevingstechno
logie. 

I. Inleiding 
Het lijkt voor kinderen tegenwoordig steeds moeilijker te worden om 
rustig buiten te spelen. Hun leven wordt drukker en ook meer en meer 
georganiseerd door volwassenen. Denk hierbij aan sport en andere 
clubs. Ook worden de mogelijkheden steeds kleiner om in de buurt, op 
straat of op andere plaatsen ongestoord te spelen. Het aantal rijdende 
en geparkeerde auto's neemt toe en ook op andere manieren komt de 
veiligheid en aantrekkelijkheid van de woonomgeving als speelplek in 
gevaar. Om preciezer na te gaan hoe het er op dit punt voorstaat met 
Eindhoven, is in het kader van de manifestatie Eindhoven OpGroeiStad 
door de Technische Universiteit een onderzoek uitgevoerd naar de 
speelkwaliteit van de woonomgeving in twintig buurten in Eindhoven. In 
deze bijdrage wordt een aantal van de belangrijkste resultaten en con
clusies van het onderzoek besproken. In de Joop van 1997 zal een uit
gebreider verslag apart verschijnen. Verder zal kort worden ingegaan op 
de onderzoekstechnieken die gebruikt zijn om de benodigde gegevens 
te verzamelen. 

2. Onderzoek 
Om een redelijke dwarsdoorsnede van alle buurten in Eindhoven 
samen te stellen, werden 20 verschillende buurten geselecteerd, die 
staan aangegeven op kaart l.ln deze verzameling buurten zijn zowel de 
binnenstad (de Bergen en Hendrikstraat e.o.) als diverse buitenwijken 
vertegenwoordigd. Ook zijn er buurten met flats (zoals Bennekel, 
Vaartbroek) en met laagbouw. 
En verder buurten uit diverse bouwperiodes. 
Van alle buurten zijn in het afgelopen half jaar systematisch gegevens 
verzameld over drie aspecten: 

•Bevolking 
Op basis van de bevolkingsstatistieken per 1-1-1996 werd telkens bere
kend hoeveel kinderen in de onderzochte buurten woonden, verdeeld 
over de leeftijden 0-6, 6-9, 9-12 en 12-18 jaar. 
•Woonomgeving. 
Per buurt werden de aanwezige beperkingen en mogelijkheden voor 
buitenspelende kinderen geïnventariseerd. Naast formele speelplaatsen 
ging het om pleinen, grasvelden, plantsoenen, water, paden en stoepen. 
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44 Kaart I: Onderzochte buurten in Eindhoven 

•Gebruik door kinderen 

I. Pr. Hendrikstr. e.o. 
2. De Bergen 

3. Drents Dorp 
4. Philipsdorp 

5. Groenewoud 
6. Hagenkamp 

?.Tuindorp 
8. Kruidenbuurt 

9. De Nieuwe Erven 
I 0. Bennekel I 
I I. Bennekel 2 

12. Schuttersbosch 
13. Ooievaarsnest 

14. Geestenberg 
15. 't Hooi 

16. De Tempel 
17. Heesterakker 

18. Vaartbroek 
19. Achtse Barrier I 
20. Achtse Barrier 2 

Het feitelijk gebruik van de openbare ruimte door kinderen werd sys
tematisch geobserveerd. Hierbij werden naast de plaats waar kinderen 
werden aangetroffen, ook gegevens over sekse, leeftijd, activiteit, 
groepsgrootte en begeleiding door volwassenen op kaarten vastgelegd. 

3. Resultaten 
Bevolking 
Uit figuur I blijkt dat de 20 bestudeerde buurten sterk uiteen lopen 
wat betreft het aantal daar wonende kinderen (0-18 jaar). In deze tabel 
zijn de aantallen gecorrigeerd voor het totaal aantal inwoners per 
buurt. Het aandeel van kinderen in de totale bevolking (uitgedrukt in 
percentages) is een goed getal voor onderlinge vergelijking. 
Drie groepen van buurten kunnen onderscheiden worden: Buurten met 
weinig (tot ""I 0%), gemiddeld en veel (> = 25%) kinderen. 

Buurten met weinig kinderen zijn: 
Schuttersbosch (2 %) De Bergen (3 %) Hendrikstraat e.o. (6 %) 
Hagenkamp (I I %) Nieuwe Erven (I I %) 



Buurten met vrij veel kinderen zijn: 
Ooievaarsnest (27%) Heesterakker (27 %) Achtse Barrier (3 I %) 

Vooral deze laatste groep vertegenwoordigt duidelijk de meest recen
te buurten in Eindhoven die vaak ook veel jonge gezinnen aantrekken. 
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Figuur I: Aandeel kinderen in de bevolking 

Wanneer het aantal kinderen gerelateerd wordt aan de beschikbare 
ruimte in een buurt dan blijkt deze 'kinderdichtheid' (aantal kinderen 
per ha.) ook sterk uiteen te lopen. Zo hebben compacte buurten zoals 
Geestenberg en Achtse Barrier I, en flatbuurten zoals Bennekel 2 en 
een deel van Vaartbroek een vrij hoge kinderdichtheid (30-50). 
Logischerwijze hebben de hiernaast genoemde kinderarme buurten 
ook een lage dichtheid (0-1 0), maar dit geldt ook voor een buurt als 't 
Hooi. 

Woonomgeving 
Wat uiterlijk van de woonomgeving en mogelijkheden voor het gebruik 
door kinderen betreft, verschillen de 20 bestudeerde buurten aanzien
lijk. Zo ligt de woningdichtheid (het aantal woningen per ha.) tussen 
enerzijds 12 à 14 voor buurten zoals Ooievaarsnest en Achtse Barrier 
2, en anderzijds rond de 45 voor buurten zoals Vaartbroek, 
Kruidenbuurt en Groenewoud en zelfs op 98 voor het flatgedeelte van 
Bennekel. Wat woningtype betreft overheerst de laagbouw, met af en 
toe gestapelde en hoogbouw, zoals in Vaartbroek en Bennekel 2. 
De verkeersintensiteit is alleen in gemengde buurten zoals in de bin
nenstad en in Groenewoud hoog. 
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In veel buurten is het stedebouwkundig ontwerp zodanig dat de hoe
veelheid en de snelheid van het verkeer laag is. Wanneer we meer in het 
bijzonder kijken naar voorzieningen voor kinderen dan blijken in vrij
wel alle wijken wel speelplaatsen aanwezig te zijn, hoewel aantal, 
omvang en staat van onderhoud nog wel eens uit elkaar kunnen lopen. 
Duidelijke verschillen bestaan ten aanzien van de hoeveelheid voor kin
deren bruikbare ruimte. Figuur 2 geeft een vergelijking tussen de buur
ten voor de hoeveelheid groen en pleinen. 
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Figuur 2: Hoeveelheid groen en pleinen per buun 

Hieruit blijkt dat er maar enkele buurten heel ruim voorzien zijn van 
met name groen. Soms is dit in de vorm van een groot plantsoen zoals 
in de Bergen, en soms door een ruime opzet zoals in 't Hooi. 
In de meeste andere buurten, zowel oudere als hele nieuwe, is duidelijk 
minder open ruimte per kind beschikbaar. 

Gebruik 
In iedere buurt is op 20 verschillende tijdstippen het gebruik geobser
veerd. Figuur 3 toont het percentage van de in een buurt wonende kin
deren dat gemiddeld buiten werd geobserveerd. 
Meestal schommelt dit percentage rond de 15%, met uitschieters naar 
boven in 't Hooi en de twee binnenstadsbuurten, en naar beneden in 
Bennekel 2, Ooievaarsnest en Vaartbroek.Van de buiten geobserveerde 
kinderen was gemiddeld 60% jongens en 40% meisjes. 
Ongeveer 75% van de geobserveerde kinderen is buiten zonder bege
leiding van volwassenen. De leeftijd van gemiddeld 50-60% van de geob
serveerde kinderen ligt tussen de 6 en 12 jaar. 
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Figuur 3: Percentage buiten geobserveerde kinderen to. v. kinderbevolking 

De leeftijdsverdeling is vaak een afspiegeling van de bevolkingsopbouw. 
Zo gaat het in Ooievaarsnest en de Bergen om veel tieners; in Tuindorp 
en Hendrikstraat e.o. om veel kinderen onder de 6 jaar. Kaarten zoals 
onderstaande van 't Hooi tonen de verdeling van kinderen over de 
buurt, waarbij elk geobserveerd kind met een stip wordt weergegeven 
(kaart 2). Ruim 30% van de activiteiten betreft verplaatsing. 
Ook komt veel voor: rust, beweging en balspel, terwijl fantasie en con
structiespel zeldzaam zijn. 
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48 Observatie per activiteit 

..:r verkeer (173) 

• rust (203) 
..t.. bewegingspel (152) 
..,. balspel (130) 
+ constuctiespel (018) 
• fantasiespel (051) 

Kaart 2: Stippenkaart 't Hooi 

Speelplaatsen 
Speciaal aangelegde speelplaatsen ontbreken in geen enkele buurt. 
Opvallend is dat de speeltoestellen zelf nooit heel intensief gebruikt 
worden. Wel dient de speelplaats als ontmoetingsplek voor kinderen en 
mag om die reden nooit ontbreken. Foto I toont een voorbeeld van 
een goed werkende speelplaats aan de Beethovenlaan in Bennekel I. 
Vooral wanneer een speelplaats wat ruimer van omvang is en gecom
bineerd wordt met voorzieningen voor oudere kinderen, blijkt het een 
veel en gevarieerd gebruikte plek in een buurt te zijn. 
Uit de kaart 3 van het gebruik van bovengenoemde speelplek blijkt dat 
kinderen hier op diverse manieren gebruik van maken: Passief als rust 
en ontmoetingsplek, en actief voor bewegings-, bal- en constructiespeL 



Foto I: Speelplaats Beethovenlaan 

Met name in buurten met vrij weinig kinderen en/ of met relatief weinig 
ruimte verdient het aanbeveling om een wat grotere en gecombineer
de speelplaats aan te leggen. In buurten met meer kinderen en vooral 
met relatief jongere kinderen is een spreiding over meerdere, wat klei
nere speelplekken een verstandiger alternatief. 
Een goed werkend voorbeeld hiervan is te vinden in Achtse Barrier 2. 

Kaart 3: Stippenkaart gebruik speelplaats Beethovenlaan 
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Pleinen en Plantsoenen 
Grotere pleinen en plantsoenen zijn in veel buurten in Eindhoven te 
vinden. Ze worden echter lang niet allemaal even intensief gebruikt. 
Vooral in nieuwbouwwijken is er vanuit de optiek van kinderen soms 
sprake van een teveel aan open ruimte, en in sommige vergrijsde wij
ken zijn er eenvoudig niet zoveel kinderen meer in verhouding met de 
hoeveelheid groen. Een goed voorbeeld is het Gelderlandplein in het 
Drents Dorp, waar een park met oude bomen gecombineerd is met 
een basketbaliveld en een aparte omheinde speelplek met toestellen en 
een zandbak (zie foto 2). In dit park concentreren zich de speelactivi
teiten binnen de buurt. Zoals uit bijgaande kaart 4 blijkt, wordt in het 
park op veel verschillende manieren gespeeld. Ook biedt een dergelij
ke plek voldoende ruimte en voldoende aantrekkingskracht voor kin
deren om in wisselende en öok grotere groepen te spelen. 

• rust 
.& bewegingspel 
• balspel 
• eonatuctleapel 
• fantasiespel 

Kaart 4: Stippenkaart gebruik Gelderlandplein 

Andere voorbeelden van dergelijke goed werkende vrij grote combina
ties van pleinen en plantsoenen met speelvoorzieningen zijn te vinden 
in Tuindorp, Kruidenbuurt, Bennekel I en Groenewoud. 
Deze plekken werken als ontmoetingsplekken en bieden ruimte aan 
ouders met kinderen, maar ook aan tieners om 'rond te hangen'. 

Stoepen en Straten 
Kinderen vind je niet alleen op speelplaatsen en in plantsoenen. Juist 
stoepen, paden en straten zijn minstens zo belangrijk en worden vaak 



ook minstens zo intensief gebruikt. Uiteraard gebruiken kinderen deze 
plekken om zich te verplaatsen, maar zodra stoepen en straten inte
ressant en veilig genoeg zijn, wordt er ook gespeeld. Voorbeelden van 
dergelijk gebruik van de totale woonomgeving zijn te vinden in buurten 
zoals Drents Dorp, Groenewoud, Kruidenbuurt, Bennekel I, 't Hooi en 
Achtse Barrier I. Een interessante buurt in dit verband is Heesterakker 
(zie foto 3) waar de kaart 5 laat zien dat ook hier de gehele woonom
geving gebruikt wordt. 

Foto 2: Gelderlandplein, Drents Dorp 

Foto 3: Heesterakker 
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Een positieve factor hierbij vormt hoogstwaarschijnlijk het fijnmazige 
netwerk van straten, stoepen en paden dat kinderen in deze buurt kun
nen gebruiken (zie kaart 6). 

Kaart 5: Stippenkaart gebruik Heesterakker 

Kaart 6: Netwerk Heesterakker 

(100) 
(J71) 
(202) 
(122) 
(015) 
(043) 



4. Conclusies 
• Het activiteitenpatroon van kinderen bestaat voor een vrij groot 

deel uit een combinatie van rust en bewegingsspel 
(samen ruim 50 %). 

• Opvallend weinig zijn geobserveerd de activiteiten fantasie en con 
structiespel (resp. 6% en 4%). 

• Meer jongens (60%) dan meisjes (40%) blijken buiten te spelen. 
• De meeste kinderen spelen alleen (21%) of in kleine groepjes van 

2 tot 4 kinderen (64%). 
• Straten en stoepen worden uiteraard voor verplaatsing gebruikt 

(25%), maar als ze veilig en bruikbaar zijn, wordt er ook veel gespeeld 
zoals bijv. in de Kruiden buurt, Tuindorp en Ooievaarsnest. 

• Speelplaatsen worden redelijk gebruikt en dienen vooral als onmoe
tingsplek. Dit geldt ook voor grotere pleinen en plantsoenen, die vaak 
meer gevarieerd gebruikt worden. Buurten met een variatie aan 
plekken die veel gebruikt worden zijn Bennekel, Drents Dorp, 
Heesterakker en de Tempel. 

S.Aanbevelingen 
• Zorg altijd voor een woonomgeving die veilig, bereikbaar en geva

rieerd is, met samenhang tussen voor kinderen belangrijke plaatsen. 
• Een goede inrichting van buurten voor kinderen is afhankelijk 53 

van de ruimtelijke mogelijkheden en van de bevolkingsopbouw. 
Zo is het in buurten met weinig kinderen zinvol om speelruimte te 
concentreren op een centrale plek met voldoende variatie. 

• In buurten met veel, jonge kinderen, is het gewenst om indien moge
lijk de hele woonomgeving bruikbaar te maken en door middel van 
een veilig, fijnmazig netwerk een aantal verschillend ingerichte speel
plekken met elkaar te verbinden. 

• Fantasie en constructiespel zijn belangrijke activiteiten voor kinderen 
en komen aan bod in meer avontuurlijk ingerichte 'marge' gebieden, 
waar vaak ook 'hangplekken' voor tieners op z'n plaats zijn. 

• Werk met speelruimteplannen om te anticiperen op ontwikkelingen 
in de bevolking en betrek kinderen en volwassenen bij deze plannen. 



Kindercentra, speelbal van architecten en opvoeders? 
Ed Hoekstra,AKTA Adviesbureau 

I. Inleiding 
Laat ik u trakteren op een citaat uit 1914: 
"Oe wijze waarop men een kinderinternaat dient te leiden, is tot in kleine 
maar beslissende details afhankelijk van het gebouw waarin het gevestigd 
is, en van het terrein waarop het gebouwd is. Hoeveel scherpe verwijten 
worden niet aan de kinderen en het personeel gemaakt terwijl het eigenlijk 
om fouten van de architect gaat, hoeveel onnodige problemen, werk en last 
worden niet veroorzaakt door een onzorgvuldigheid in het bouwplan?" 
Dit is een citaat van Janusz Korczak, directeur van een weeshuis in 
Warschau en een van de grote pedagogische vernieuwers van deze 
eeuw. 

Nu een citaat van recentere datum: 
"Leidsters in de kinderopvang handelen vaak meer als bewakers van de vei
ligheid van kinderen dan als opvoeders die hun pedagogische kennis gebrui
ken", een citaat uit 'Spaces for Children' van de Amerikaanse omge
vingspsychologe Carol Weinstein uit 1988. 

Twee uitspraken die er niet om liegen en die beiden ook in de huidige 
Nederlandse praktijk regelmatig bevestigd kunnen worden. Ik heb mijn 
lezing dan ook de titel gegeven: "Kindercentra, speelbal van architecten 
en opvoeders ?" 

In tegenstelling tot veel andere gebouwen is de huisvesting van kinder
centra nog niet tot in de details gereguleerd. Dat laat een grote vrijheid 
aan opdrachtgevers en architecten. 
Enerzijds is dat toe te juichen: er blijft ruimte voor nieuwe ontwikke
lingen. Dit is bij een vrij nieuwe werksoort als de kinderopvang belang
rijk. Anderzijds lijkt het er soms op, dat die vrijheid ten koste gaat van 
de belangrijkste gebruikers: de kinderen. Kinderen kunnen zelf nog 
moeilijk aangeven welke eisen zij aan een gebouw stellen, zij zijn geen 
partner in het geheel. Wel is er onderzoek gedaan naar de invloed van 
de gebouwde omgeving op gedrag van kinderen, maar van dit onder
zoek wordt niet of nauwelijks gebruik gemaakt bij het ontwikkelen van 
huisvestingsplannen. Architecten die bij een bouwopgave voor een kin
dercentrum de ruimte krijgen, laten zich bij het ontwerpen vaak leiden 
door herinneringen aan hun eigen jeugd en hun fantasieën daarover. 
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Het is immers veel leuker om je fantasie de vrije loop te kunnen laten 
dan om je te baseren op 'droge' onderzoeksresultaten. 
Werkers in de kinderopvang willen het kinderdagverblijf vooral gezellig 
en overzichtelijk maken. Gezellig is daarbij synoniem voor veelkleurig 
en vol. Overzichtelijk komt neer op ruimten die gedomineerd worden 
door tafels in het midden en waarbij het overige meubilair zodanig is 
neergezet dat de ruimte in één oogopslag te overzien is. Ik chargeer nu, 
er zijn natuurlijk dagverblijven die niet aan dit beeld voldoen, maar 
helaas is wat ik hier schets nog een veel voorkomend fenomeen. 

2. Ontwerpaspecten 
Omgevingspsychologen, vooral in Amerika, hebben de afgelopen jaren 
veel onderzoek gedaan naar de invloed van de gebouwde omgeving op 
gedrag van kinderen. Ik ga op een paar aspecten in, die van wezenlijk 
belang zijn voor het ontwerpen en inrichten van kinderdagverblijven. 

Oppervlakte van de speelruimte 
Het aantal vierkante meter speelruimte dat per kind beschikbaar is, 
heeft invloed op het gedrag van kinderen. Amerikaanse onderzoekers 
vonden dat een te kleine ruimte voor een groep kinderen (minder dan 
3 m2 per kind) leidt tot meer agressief gedrag en meer grofmotorisch 

56 spel (stoeien, rennen, klimmen) en een afname veroorzaakt van socia
le interactie en rustig spel. Dit lijkt logisch en vanzelfsprekend. Het 
tegenovergestelde blijkt ook mogelijk te zijn: ruimten kunnen te groot 
zijn. Met name in engedifferentieerde ruimten leidt dat dan tot doelloos 
rondzwerven. Het optimum van de oppervlakte ligt ergens tussen de 
3,7 en 4,2 m2 speelruimte per kind.We zijn nu bezig met een evaluatie
onderzoek om de normen in Nederland te bepalen. 

\ Oppervlakte is één aspect, de wijze waarop er met die oppervlakten 
.: wordt omgegaan is minstens zo belangrijk. 

Duidelijkheid en structuur 
Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat kinderen behoefte hebben aan 
duidelijkheid en structuur. Een duidelijk gestructureerde ruimte, waarin 
helder gedefinieerde activiteitenplekken zijn opgenomen biedt zeker
heid en veiligheid. Onder een activiteitenplek verstaan we een plek die 
bedoeld is voor een specifieke activiteit, die als zodanig goed herken
baar is door bijvoorbeeld vormgeving, kleur en of materiaal. Een der
gelijke plek moet duidelijk afgebakend zijn ten opzichte van het ver
keersgebied en andere activiteitenplekken. Hiervoor kunnen bijvoor
beeld verplaatsbare kasten of scheidingspanelen worden gebruikt. In 
een dergelijke plek kunnen maximaal 4 kinderen en I volwassene spe
len. 



In de leefruimte van kinderen dienen minstens 4 activiteitenplekken 
aanwezig te zijn, waaruit kinderen kunnen kiezen. 
Er zijn verschillende onderzoeken gedaan in ruimten zonder en met 
duidelijke activiteitenplekken Het blijkt dat in ruimten met dergelijke 
plekken kinderen langer geconcentreerd met iets bezig zijn. 
Ze vertonen meer onderzoekend gedrag. Er is meer rust en sociaal 
gedrag in dergelijke ruimten en minder agressie en 'zwerfgedrag'. 
Bovendien blijkt dat groepsleiding veel minder hoeft in te grijpen of te 
begeleiden. Hoe die plekken eruitzien en waar ze zich bevinden blijkt 
dan eveneens belangrijk te zijn. Dit brengt ons op het volgende aspect. 

Veiligheid en geborgenheid 
Je veilig en vertrouwd voelen is zeker voor jonge kinderen een basis
voorwaarde voor hun ontwikkeling. Pas als een kind zich veilig voelt, 
gaat het op onderzoek uit. Je veilig en vertrouwd voelen betekent dat 
je als klein kind je verzorger in de gaten moet kunnen blijven houden. 
Plekken moeten dus niet zo ver weg liggen of afgeschermd zijn dat kin
deren de volwassene niet meer kunnen zien. 
Een gevoel van geborgenheid wordt ook bewerkstelligd door de maten 
van de huisvesting. Kleine kinderen voelen zich snel verloren in grote 
en hoge ruimten. Wie kan zich nog de eerste dag op de kleuterschool 
herinneren ~ Hoe hoog en groot was het lokaal wel nied 57 
Een mooi voorbeeld uit onze praktijk: in een peutergroep op een kin
derdagverblijf was een meisje dat altijd het puzzeltje maakte dat voor 
haar werd klaargezet. Ze ging zelf geen ander puzzeltje uit de kast halen. 
In de groepsruimte stonden de tafels aan de ene kant en de kasten met 
spelmateriaal aan de andere kant van een grote open ruimte in het 
midden. Toen de inrichting werd veranderd en de tafels verspreid over 
de ruimte werd neergezet durfde het meisje tot grote verbazing van · 
groepsleiding opeens wel een nieuw puzzeltje te pakken. De nieuwe 
indeling van de ruimte zorgde voor de noodzakelijke veiligheid. 

Privacy 
Naarmate kinderen ouder worden, vermindert die behoefte aan de 
permanente aanwezigheid van de volwassene. De behoefte aan privacy 
neemt toe. Bij kinderen vanaf een jaar of acht zie je dat heel duidelijk. 
Ze trekken zich thuis terug op hun kamer, willen alleen zijn met vriend
jes enzovoorts.lets waarmee een centrum voor naschoolse opvang dan 
ook duidelijk rekening moet houden. 
Die behoefte aan privacy zie je al bij hele jonge kinderen. 
De open toiletjes in de groepsruimte, die een paar jaar geleden mode 
waren, hebben soms tot heel wat onbedoeld kinderleed geleid. 



Kinderen die de hele dag hun poep ophielden of niet zindelijk wilden 
worden. Leuk bedacht door opvoeders en architecten, maar zonder 
rekening te houden met individuele verschillen van kinderen, in aard én 
in opvoeding. Juist jonge kinderen die in groepsverband worden opge
vangen, hebben regelmatig behoefte aan privacy. Hierin kan voorzien 
worden door wat ze in Amerika zo mooi een "stimulus shelter" noe
men: een plek waar je je even terug kunt trekken, indrukken kunt ver
werken, op jezelf kunt zijn. Maar van waaruit je de boel wel kunt over
zien. (In Denemarken zag ik een keer een ingebouwde kast waar de 
deur en de onderste planken waren uitgehaald en die voorzien was van 
een zachte matras: een uitstekend en veel gebruikt terugtrekplekje.) 

Akoestiek 
Uit onderzoek blijkt ook dat de niet zichtbare aspecten van een 
gebouw een grote invloed kunnen hebben op gedrag en ontwikkeling 
van kinderen. Eén belangrijk element dat hoog scoort op de lijst met 
'grote missers' in Nederlandse kinderdagverblijven wil ik hier noemen: 
de akoestiek. Kinderdagverblijven zijn meestal voorzien van een harde 
vloerafwerking zoals marmoleum, een gladde, dus harde wandafwerking 
en veel ramen.Architecten houden niet van systeemplafonds. 
Het resultaat laat zich raden: ruimten met een beroerde akoestiek! 

58 Heel ernstig, omdat blijkt dat een slechte akoestiek een negatieve 
invloed heeft op de spraak-taalontwikkeling van jonge kinderen. 
Kinderen produceren veel geluid, met name in de hogere toonsoorten. 
Daarboven uitkomen is voor een leidster vermoeiend en leidt vaak tot 
hoofdpijnklachten. Het gevolg is: de leidster gaat minder praten, de 
communicatie vermindert. En àls er tegen een kind gepraat wordt moet 
het erg zijn best doen om in de brij van geluid de woorden te ontwar
ren. Voor grotere kinderen is een slechte akoestiek op een andere 
manier belastend: je moet steeds meer lawaai maken om boven elkaar 
uit te komen en dat leidt tot druk gedrag. De resultaten daarvan zijn 
het best zichtbaar als je kinderen uit een speelhal met een slechte 
akoestiek ziet komen: bezweet, met rode koppen en doodop. 

3. Dagelijkse praktijk in Nederland 
Als je deze resultaten van onderzoek nu afzet tegen de dagelijkse prak
tijk in veel Nederlandse kindercentra, wat zie je dan ? 
De meeste centra beschikken over een groepsruimte waar het meren
deel van de activiteiten moet plaatsvinden. 
Denk bijvoorbeeld bij een groep 2 tot 4 jarigen aan de volgende activi
teiten: spel met constructiemateriaal, spelen met poppen, fantasiespel 
(verkleden), boekjes kijken, spelen met water of zand, eten en drinken, 
creatief spel. 



Als de kinderen geluk hebben, is er nog een speelhal of gang voor grof
motorisch spel zoals rennen en fietsen. Is dat niet het geval dan moet 
ook dat nog in diezelfde groepsruimte gebeuren. (En buiten natuurlijk). 
Als ik die verschillende activiteiten opnoem dan is het duidelijk dat er 
een aantal functies zijn die elkaar kunnen storen: spelen met zand gaat 
niet erg goed samen met eten. Tenzij er natuurlijk voldoende ruimte is, 
maar dat is vaak niet het geval. Wat je dan ook in werkelijkheid ziet, is 
dat een aantal van deze activiteiten komt te vervallen. 
Zoals spel met zand, spel met water. Ook verven en kleien zitten in de 
gevarenhoek want dat gebeurt aan de tafels die ook weer voor het eten 
gebruikt moeten worden. En dat vereist steeds opruimen, schoonma
ken, weer tevoorschijn halen. Door onder andere het ontbreken van 
duidelijk gedefinieerde activiteitenplekken worden veel activiteiten 
groepsgewijze gedaan; allemaal samen verven of plakken; allemaal naar· 
de speelhal. Dit doet geen recht aan de individuele benadering van kin
deren en aan hun eigen voorkeuren. 

In de praktijk speelt de taakinvulling van de leidster als bewaakster een 
belangrijke rol. Ze heeft niet alleen onvoldoende ruimte voor al deze 
verschillende activiteiten, ze kan ze ook niet overzien. En, omdat het al 
zo druk en vol is kiest ze vaak voor datgene wat het meest voor de 
hand ligt: alle spullen zoveel mogelijk tegen de muur en ruimte in het 59 
midden. 

En vergeet de rol van de architect niet. Die heeft zich vaak gestort op 
het ontwerpen van kleurrijke en prachtige elementen zoals aankleedta
fels en speelhuizen, maar zich verder niet afgevraagd wat er nog meer 
zou moeten kunnen in de ruimten. Gechargeerd, zijn of haar statement 
bestaat uit een gebouw dat er zonder gebruikers vaak prachtig uitziet, 
maar in gebruik vorm en samenhang verliest omdat er nog zo veel meer 
moet kunnen en kinderen en spelmateriaal ook veel kleur inbrengen. 

Wat zou er naar mijn idee moeten gebeuren ? 
Allereerst zou er veel beter en meer naar kinderen gekeken moeten 
worden. En dan gekeken naar kinderen in relatie tot ruimte. (In een cur
sus die we onlangs gaven aan leidsters in kindercentra, lieten we hen 
gericht naar kinderen op bepaalde plekken in de ruimte kijken. Het 
bleek dat er nieuwe inzichten ontstonden, en dat vooronderstellingen, 
die ze hadden over de wijze waarop de ruimte werd gebruikt, vaak 
totaal niet met de werkelijkheid overeen kwamen). Ten tweede: er moet 
meer onderzoek gedaan worden. Er is nog heel veel wat we niet weten. 
En dat onderzoek moet vertaald worden in ontwerprichtlijnen voor 
architecten en in praktische aanbevelingen voor kindercentra. 



Op de derde plaats denk ik, dat we in Nederland toe zijn aan vernieuwing 
in de functionele plattegrond van het kinderdagverblijf. Het is maar de 
vraag of de huidige groepsruimte, waarin zoveel mogelijk activiteiten 
gebundeld worden, de meest geschikt vorm is. Je zou je kunnen afvra
gen of bijvoorbeeld de eetfunctie daar niet uitgehaald zou kunnen wor
den (door een aparte eetkeuken te maken). Een andere mogelijkheid is 
het maken van een rustige en een drukke ruimte, of van een speciale 
ruimte voor creatieve activiteiten. 
Dat betekent echter ook veranderingen in de organisatie van het kin
derdagverblijf: het team zal op een heel andere manier te werk moeten 
gaan. En uiteraard zal dat consequenties kunnen hebben voor de wijze 
waarop de groepen worden samengesteld. 

Ik vind dat architecten daar niet het voortouw in moeten nemen, maar 
dat kindercentra dat zelf moeten doen. Architecten, en omgevingspsy
chologen, kunnen wel een bijdrage leveren aan de discussie door ideeën 
aan te dragen en onderzoek te doen. Kindercentra zelf zullen stil moe
ten staan bij de functie die ze hebben. Ze zullen hun pedagogische visie 
moeten vertalen naar concrete ideeën voor gebouw en inrichting. 
Dat betekent dat kindercentra die nieuwe huisvesting willen realiseren 
vooral veel tijd zullen moeten steken in de voorbereiding. 

60 Ze zullen stil moeten staan bij de activiteiten die ze mogelijk willen 
maken in en rond het gebouw. Ze zullen zich bij elke activiteit dienen af 
te vragen: hoe zou die voor kinderen het beste kunnen worden vorm
gegeven, waar en met hoeveel personen. Organisaties in de kinderop
vang dienen over hun eigen muurtje heen te kijken naar anderen, in 
zowel binnen- als het buitenland. 
Kinderen kunnen ook bij zo'n voorbereidingsproces betrokken wor
den. Als ze al wat groter zijn door ze te laten tekenen, schrijven en 
bouwen. De kleine kinderen indirect door ze in bestaande kindercen
tra te observeren. Daarbij moet heel gericht gekeken worden naar hoe 
kinderen met ruimte omgaan. Die voorbereiding, nog voor er een lijn 
op papier is gezet, vormt de basis van een goed gebouw. Zo'n pro
gramma van eisen is het werkboek waarmee een architect aan de slag 
kan en waarmee de verantwoordelijkheid van de verschillende betrok
kenen duidelijk wordt. De opdrachtgever geeft de wensen aan en de 
architect kan zijn fantasie de vrije loop laten binnen de door de 
opdrachtgever gegeven grenzen. 



De rol van de opdrachtgever bij de bouw van een 
kinderdagverblijf 
Cees de Zeeuw, Directeur Kinderopvang Beheergroep Nederland. 

I. Inleiding 
Een kinderdagverblijf is een praktische omgeving waarin kinderen 
onvoorspelbaar bewegen. 
Bij het ontwerpen van een kinderdagverblijf vormt de functionaliteit van 
het gebouw - en dan vooral de interne omgeving - de hoofdzaak. 
Kinderen beleven hun omgeving uitsluitend op toegepaste wijze. 
Als je er niets mee kunt doen, is het waardeloos. 
Vanuit dit standpunt wordt vanuit de rol als opdrachtgever de nadruk 
gelegd bij functionaliteit boven vormgeving.Vooral de externe vormge
ving krijgt hierbinnen geen voorname rol en zal dan ook een relatief 
lage budgettoewijzing krijgen. De inpassing in de externe omgeving is 
meer het resultaat van de creativiteit van de vormgever dan van de 
financiële ruimte. 

l.lndeling 
De (ruimtelijke) indeling van een kinderdagverblijf moet zowel rust uit
stralen als nieuwsgierigheid opwekken. Kinderen zijn leergierig, ontdek
ken graag en zijn vooral impulsief en onberekenbaar. Anderzijds heeft 
een kind voortdurend behoefte aan duidelijkheid en zekerheid. 
De omgeving, dus ook het kinderdagverblijf, is voor een kind een in
strument om dingen te ontdekken. Maar ontdekken gebeurt gedoseerd, 
anders blokkeert het. Een kinderdagverblijf moet daarom in z'n ont
werp iets voorspelbaars hebben. Symmetrie, bekende eenvoudige vor
men en overzicht. Kinderen delen hun eigen omgeving in.Actief en pas
sief liggen bij kinderen dicht naast elkaar. Dat zie je dan ook terug in de 
ruimtelijke beleving. Een rustige knuffelhoek wordt niet altijd wegge
stopt, juist niet. Want ook kinderen houden graag het overzicht. 
Het is de rol van de opdrachtgever de architect de begeleiden in de 
belevingswereld van het kind. Het verlangen van de architect te sme
den met de wensen vanuit het kind. 
Dat spanningsveld levert mooie momenten op en goede resultaten. 
Althans, indien er wederzijds begrip bestaat voor de invalshoek van de 
architect en de opdrachtgever: 

3. Aandachtspunten 
De ruimte die een architect heeft om in vor~geving en uitvoering te 
kunnen scoren is beperkt. Dat is niet atleen vanwege het budget. 
Ook de regelgeving beperkt al te drastische invalshoeken. 
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Toch moet een kinderdagverblijf een normale gewone omgeving blijven. 
Veilig, maar niet (extreem) beveiligd. Kinderen moeten ook leren 
omgaan met begrippen als veiligheid en onveiligheid. Als onderdeel van 
een voortdurend leerproces. Met een in alle opzichten beveiligd 
gebouw wordt een kind in zijn of haar ontwikkeling dus niet geholpen. 
Ondanks dat functionaliteit primair is en het budget voor vormgeving 
beperkt, heeft een kinderdagverblijf een beeld- en sfeerbepalende rol in 
de woonomgeving. Maar meer dan het gebouw zijn het de kinderen en 
hun activiteiten die deze sfeer vormgeven. 
De plaats van een kinderdagverblijf in een woonwijk is van groot belang. 
De logistiek rondom een kinderdagverblijf verschilt wezenlijk van 
woonhuizen. Het kind beweegt zich minder voorspelbaar. 
Daarnaast moet de verkeerspiek ten tijde van het halen en brengen 
worden gestroomlijnd. 
Bij het ontwerp van een (nieuwe) woonwijk is de positionering van het 
kinderdagverblijf van groot belang. In dat kader is het zeer spijtig dat bij 
het stedebouwkundig ontwerp van de wijk Meerhoven dit niet is door
gedrongen tot de bedenkers. Gewaakt dient te worden voor een gemis
te kans om een wijk voor de toekomst te ontwerpen op basis van ach
terhaalde opvattingen. 



Twee gebouwen voor jonge kinderen. 
Annette Marx, Architectenbureau Marx & Steketee. 

I. Inleiding 
Mijn bijdrage zal betrekking hebben op de spelontwikkeling van de aller
jongsten. Dit is de leeftijdsgroep van 0 tot 4 jaar. Het is de periode van 
ieders leven waarin de fundamenten van het bestaan gelegd worden. 
Het is een zeer tere, kwetsbare periode en het is een hele belangrijke. 
Voor deze leeftijdsgroep heb ik samen met Ady Steketee twee gebou
wen ontworpen en gerealiseerdVoor deze gebouwen zijn we niet zon
der meer uitgegaan van een programma van eisen zoals dat bij de beide 
projecten vooraf aanwezig was, maar hebben we het spelen en ontwik
kelen van kleine kinderen geobserveerd en onderzocht. Dit heeft bij de 
twee projecten tot verschillende uitgangspunten geleid die ik nader zal 
toelichten. 
Tevens zal ik een aantal opmerkingen maken over de ontwerp-attitude 
die we daarbij ingenomen hebben en waarom deze attitude belangrijk 
is, vooral bij een opgave als deze: de leefomgeving van kleine kinderen. 

De twee projecten zijn: 
• Kinderdagverblijf Minces te Eindhoven. Het gebouw is in gebruik 

sinds maart 1993. Het dagverblijf bestaat uit 5 groepen voor 60 kind 
plaatsen. Er maken dus veel meer dan 60 kinderen gebruik van. 
Er zijn twee baby groepen, twee peutergroepen en een verticale 
groep met buitenschoolse opvang. Kinderdagverblijf Minces werd 
gerealiseerd in het kader van een architectuur initiatief van de 
Gemeente Eindhoven en heeft de twee jaarlijkse architectuurprijs 
van de stad gekregen op I juli 1995. 

• Peutersoos te Terheijden. Dit project is in gebruik sinds maart 1996 
en is dus zeer recent. Het programma is een peuterspeelzaal voor 
twee groepen van 19 peuters, die voor twee à drie dagdelen per 
week de soos bezoeken om te socialiseren en te spelen. De peuter
soos is momenteel de enige in Nederland nieuw gebouwde peuter
speelzaal. Het is dus op alle fronten een pioniersproject. Het is een 
initiatief van de kleine gemeente Terheijden, die voor haar architec
tuurbeleid onlangs de welstandsprijs van Noord Brabant in ontvangst 
heeft genomen. 

Voor beide projecten zijn speciale {speel)meubels ontwikkeld en 
gemaakt in samenwerking met kunstenaars. Bij Kinderdagverblijf 
Minces heeft Huub Cox de meubels bedacht en gemaakt en bij de 
Peutersoos zijn ze ontworpen door Anthony Kleinepier. 
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2. Ontwerp-attitude 
Onze ontwerp-attitude is er een van 'Paranoïde optimisme'. U zult dit 
misschien gek vinden klinken, en daarom zal ik proberen er iets over te 
zeggen. Het optimisme staat voor streven naar iets wat beter is als dat 
wat al aanwezig is. Een optimistische instelling is zeer belangrijk bij de 
maatschappelijke taak die je als architect hebt. Het betekent voor ons 
niet alleen dat we elke opgave met veel interesse en geëngageerdheid 
tegemoet treden, maar ook dat elke hobbel die in een ontwerp en 
bouwproces genomen dient te worden niet behandeld wordt als een 
probleem maar als een aanleiding voor een volgende creatieve stap. 
'Paranoïde' duidt op iets dat twee kanten heeft, op een dubbel spel. 
Het heeft ermee te maken dat onze samenleving georganiseerd is op 
vertrouwen in rationaliteit. Met deze rationaliteit hebben we een hoog 
technologische en welvarende samenleving ontwikkeld die het alle
daagse bestaan steeds verder in rationeel te beheersen fragmenten 
heeft opgedeeld. Deze ver doorgevoerde rationaliteit brengt met zich 
mee dat het niet-rationele, het irrationele, het gebied van creativiteit en 
fantasie, en alle dingen die niet exact te beheersen zijn, in het gedrang 
komen. Zij worden niet alleen uit het dagelijkse leven, maar ook uit de 
architectuur verbannen. Daarom moet je als architect een optimistisch 
en paranoïde spel kunnen spelen. Je moet binnen de rationele wereld 

64 functioneren om te communiceren en te bouwen en je moet tegelij
kertijd ruimte geven aan dat wat hierdoor net verloren zou gaan: 
En dat is het fantastische. Het fantastische in de dubbele zin van zijn 
betekenis: Het fantasievolle en het prachtige. 

3. Kinderdagverblijf Minoes te Eindhoven 
Het aspect van de fantasie stond meteen voorop bij de opdracht voor 
kinderdagverblijf Minoes. Niet zozeer de fantasie van de architect maar 
vooral die van de kleine gebruikers. De wereld van de allerkleinsten 
bestaat uit voor ons volwassenen op het eerste oog onbenullig lijken
de moeilijk te definiëren bezigheden, die niet of nauwelijks in een pro
gramma van eisen te vinden zijn. Een programma van eisen voor een 
kinderdagverblijf is tevens erg vol. Een kinderdagverblijf heeft een stevig 
verzorgend en gezinsvervangend aspect. Dus als je niet oppast teken je 
al snel veel hokjes in een platte koek van drie meter hoog, terwijl het 
er eigenlijk om zou moeten gaan ruimte te creëren voor spel en ont
wikkeling van kinderen. Dit is tevens de reden waarom we het belang
rijk vonden om ons in het ontwerp te onttrekken aan de projecties van 
de volwassenen op de kinderwereld: Dus we wilden geen pasteltintjes 
en olifantjesbehang als representatie voor het veilig bewaren van de 
kinderen. 



Plattegrond kinderdagverblijf Minoes. 

Stedebouwkundig is het gebouw achterstevoren op het terrein 
geplaatst om afscherming ten opzichte van verkeersknooppunt en 
spoorwegovergang te bereiken. Je komt dus achterom binnen. 65 
Tevens is het gebouw zo geplaatst om vorm te geven aan twee buiten
gebieden; een veilig en sociabel entreegebied in de ochtendzon en een 
ruime speeltuin voor alle groepen, op de middagzon georiënteerd. 

Extrerieur kinderdagverblijf Minoes 
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Om niet alleen ruimte te maken in een vol programma met een beperkt 
budget, maar ook ruimte te geven aan spel en fantasie en de mogelijk
heid te bieden van verschillende ruimtelijke ervaringen voor de kinde
ren die er lange dagen verblijven, hebben we het gebouw uit drie delen 
samengesteld. De grote hal is van staal geconstrueerd, terwijl de groe
pen en voorzieningen in stenen gebouwen zijn ondergebracht. 

Interieur kinderdagverblijf Minoes 

Dan zijn de slaapruimtes ontwikkeld als een Chinese puzzel die van de 
grond is getild. Hierin zijn veel aspecten van het programma bij elkaar 
gebracht en minutieus op elkaar afgestemd. Dit hebben we niet alleen 
gedaan vanwege de economie van de ruimte maar ook om de slaap
ruimtes als een huis in de groepen te integreren. Het van de grond til
len heeft eronder 60m2 extra ruimte opgeleverd die benut wordt als 
bergruimte en die tegelijkertijd fungeert als verstopplekken voor de 
kinderen. In de architectuur hebben we de drie delen van het gebouw 
ingezet om een spel te spelen met verhouding van maat en schaal van 
volwassenen en groeiende kinderen. 



Axonametrie kinderdagverblijf Minoes. 

4. Peutersoos te Terheijden 
Bij de peutersoos te Terheijden lag het zwaartepunt van het program
ma niet bij verzorging en dagopvang. Dit gebouw zou bezocht gaan 
worden door de peuters voor korte dagdelen voor spelontwikkeling 
zoals dat in een thuissituatie niet mogelijk is en vooral om de kans te 
krijgen om te socialiseren met leeftijdgenoten. 
De locatie is aan de rand van het dorp in een 60-er en 70-er jaren uit
breidingswijk op het plantsoen voor het schoolgebouw. Er was dus geen 

. echte bouwlokatie en een plek die eigenlijk al ingericht was. 
Ook hier hebben we het gebouw zo gesitueerd om goede buitenspeel
plekken en een ruim en veilig entreegebied te kunnen maken. 

Het gebouw wringt zich tussen de bestaande school, entree en speel
plaats, en maakt een gekromde beweging om de relatie met het om de 
bocht van de weg beginnende landschap op te roepen. 

Van binnen uit is het ontwerp ontwikkeld op basis van het spelgedrag 
van kinderen van 2 tot 4 jaar ook weer met het bewustzijn dat spelen 
onvoorstelbaar belangrijk is voor de geestelijke en lichamelijke ontwik
keling van kinderen. Wat bij Mi noes impliciet is gedaan hebben we hier 
expliciet gemaakt. 
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Hierbij hebben we advies gehad van een pedagoge. We hebben de ver
schillende manieren van spelen onderscheidden: 
Het aktiespel voor de grove motoriek, het spelen met ongevormd 
materiaal zoals klei, water en zand voor het oefenen van de zintuigen 
en het fantasie en rollenspel voor het oefenen van sociaal gedrag. 
Hieraan hebben we verschillende ruimtelijke ervaringen gekoppeld, 
zonder al te definitief te willen zijn over de invulling van gebruik. 
Hoewel de drie hoofdvormen terug te vinden zijn in het gebouw 
(in respectievelijk de speelhal, de knutselstraat, en de groepsruimten) 
vonden we het heel belangrijk dat de grenzen tussen de speelplekken 
vloeiend zouden verlopen. Zo zouden kinderen zelf invulling kunnen 
geven aan hun spelgedrag. De speelplekken zijn net zoals het spel zelf 
niet doelgericht of definitief. Niet alleen het spelen was een uitgangs
punt ook het nietsdoen kreeg in het ontwerp de ruimte. 
We vonden het heel belangrijk dat er ook plekken zouden zijn die rust 
boden: mijmerplekken waar kinderen kunnen fantaseren en zich kunnen 
bezinnen wat nu te gaan doen. Het ontwerp probeert het spelen uit te 
lokken met verschillen in ruimtelijkheid en sfeer. Er zijn hoge ruimtes 
en lage ruimtes, donkere en lichte plekken, grote en kleine elementen, 
terwijl het materiaalgebruik direct en tastbaar is. 

Plattegrond peutersoos Terheijden. 



Dit idee ligt ook ten grondslag aan de meubelelementen die speciaal 
voor het gebouw zijn ontwikkeld. Zij vormen niet alleen een overgang 
tussen het spel, het speelgoed en het gebouw, maar zijn zelf ook een 
aanleiding tot spelen. Sommige elementen zijn verplaatsbaar of be
weegbaar zodat de kinderen ermee kunnen spelen en hun speelplekken 
zelf kunnen maken en veranderen. Met een aaneenschakeling van speel
plekken alleen heb je nog geen prachtig gebouw. Aan het ontwerp ligt 
ook een grotere beweging ten grondslag in de vorm van een zwierige 
ruimtelijke kromming, ondersteund door niveauverschillen en een aan
tal lange doorzichten. 
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Hierdoor wordt er een spanning opgeroepen tussen afstand en nabij
heid: Niet alleen ruimtelijk maar ook sociaal, tussen de kinderen onder
ling en tussen de kinderen en de volwassenen. De peuters kunnen zo 
afstand en nabijheid uitproberen: kleine uitstapjes maken en dan weer 
veilig terug. 

5. Conclusies 
o Spelen is ontwikkelen. 
o Omgevingen voor kinderen moeten niet alleen maar uitdagen, maar 

moeten ook rust- en mijmerplekken bieden, anders krijg je een pret 
park-effect met overgeactiveerde kinderen. 

o Kleine kinderen beleven alles in het nu en zijn dus de echte gebrui
kers van de dagelijkse omgeving. 

o De hedendaagse omgeving toont zich te af. Daardoor wordt spelen 
al snel een soort consumeren. Het is belangrijk dat kinderen besef
fen dat zij invloed op hun omgeving kunnen hebben en er dingen aan 
kunnen veranderen. Er dus creatief mee om kunnen gaan; 
Dit besef is belangrijk voor nu maar vooral ook voor later. 

o Kinderen zijn geen kleine volwassenen en volwassenen zijn geen kin
deren meer. 

o Veiligheidsnormen moeten nauwkeurig en zinvol zijn. 
70 Ze moeten zo geformuleerd zijn dat ze niet de mogelijkheden blokke

ren. Dus apriori iets verbieden, vanuit een vage angst voor eventueel 
gevaa:r is het slechtste wat je kan doen. 

Beelden interieur peutersoos Terheijden. 



Hoe komt een peutersoos tot stand ? 
Een bestuurlijke ervaring 
Hans van Brummen, Burgemeester Terheijden 

I. Inleiding 
Afgelopen 23 mei 1996 opende rijksbouwmeester Wytze Patijn in de 
gemeente Terheijden de plaatselijke peutersoos "Brakkensoos". 
Voordat ik u iets vertel over de peutersoos, eerst even kort iets over 
de gemeente Terheijden; Terheijden bestaat nog tot I januari aanstaan
de uit twee en een half dorp: de kernen Terheijden met 6.500 inwoners 
een gedeelte van Langeweg met 300 inwoners en Wagenberg met 2.1 00 
inwoners, gelegen direct ten noorden van de stad Breda. Met name in 
de 80-jarige oorlog heeft Terheijden een belangrijke rol gespeeld bij de 
verovering van Breda, want voorafgaande aan de herinname sliep de 
turfschipper Adriaan van Bergen in Terheijden. De Schansen zijn daar 
nog de overblijfselen van. De afgelopen jaren is in de gemeente veel aan
dacht besteed aan architectuurbeleid. Dat heeft zich gemanifesteerd in 
een aantal zaken: 
• Gemeentelijk opdrachtgeverschap in het kader van het realiseren 

van een brandweerkazerne/gemeentewerf en een daarbij gesitueerd 
carpoolgebouwtje. Wij vroegen meerdere architecten, op de door 
ons gewenste locatie, na te denken over de ontwerpopgave.Aan de 
noordelijke entree van ons dorp, een belangrijk blikvanger. De aan 
pak en de opvattingen van de architecten De Beer en Van Helmond 
uit Eindhoven spraken ons het meest aan. De totstandkoming van het 
gebouw heeft in goed onderling overleg en discussie gestalte gekre
gen. Ook de gebruikers hebben daarbij een rol gespeeld. 
Het "sporen" van gedachten over het te bereiken doel was basis 
voor het vertrouwen in een goede afloop. 

• Een zelfde proces speelde zich af bij de architectenkeuze voor een 
ontwerp van een multifunctioneel ontmoetingscentrum. Meerdere 
bureaus gaven een presentatie van hun aanpak en kunnen in onze 
situatie. Sommigen maakten er echt niets van en anderen hadden 
werkelijk nagedacht over de ontwerpopgave. De laatste twee over 
gebleven mochten een voorlopig plan opstellen. Het beste ontwerp 
wordt nu uitgevoerd. 

• De woonentree van onze gemeente behoefde een bijzonder accent. 
We hebben twee architecten een ontwerp laten maken waarbij spe
ciale aandacht werd gevraagd voor die essentiële hoek in het plan. 
Naar ons idee is dit prima opgelost. De andere architect heeft een 
vervolgopdracht gekregen. 

• Ook de realisatie van de peutersoos is een goed voorbeeld van de 
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wijze waarop de gemeente Terheijden het architectuurbeleid in de 
praktijk vormgeeft. 

2. Initiatief 
Zoals elk zichzelf respecterend dorp in Brabant heeft de gemeente per 
kern een peutersoos. Niet te verwarren met een kinderdagverblijf, 
immers een peutersoos herbergt de peuters in de leeftijdscategorie van 
2,5 - 4 jaar gedurende maximaal 2 of 3 dagdelen, een ochtend en een 
middag per week. In dit geval in groepen van 19 peuters. 
Zoals eveneens zeer gebruikelijk, was de peutersoos gehuisvest in een 
gebouw dat niet voor dat doel was gebouwd doch wel in gebruik. In een 
voormalige kleuterschool in een semi-permanente vorm huisden de 
peuters al zo'n 8 jaar. Gewoon een houten kleuterschool zoals u ze wel 
kent: groepsruimten van 70 m2 met veel spaanplaat en enkel glas, wat 
vervallen, hier en daar een lekkend dak en in vele hoeken de rommel 
van jaren. Bestuur en leiding weeklaagden bij het gemeentebestuur om 
de zaak eens wat op te knappen en dat al jaren. 

Zo'n vier jaar geleden, bij de besprekingen van de meerjarenraming 
werd als gevolg hiervan een bedrag opgenomen van enige tienduizen
den guldens om de zaak eens op te knappen. Bij nadere analyse kwam 

72 vanuit de bouwkundige afdeling een rapport met een resultaat dat vele 
malen de bedragen uit de meerjarenraming overtrof. Wat te doen ? 
Analyse van de maatschappelijk context: bestaat over 40 jaar in onze 
gemeente de werksoort "peuterspeelzalen" nog steeds ? leverde het 
antwoord "ja" op. U weet hoe dat gaat in een kleine gemeente, zo'n ana
lyse: welnu: we kijken elkaar aan in het college van B&W en als dan 
iedereen "ja" knikt is daarmee de analyse afgerond. 
Niets geen tonnen kostend onderzoek, neen: gewoon nuchter boeren
verstand zeggen ze bij ons, overladen met een beetje grootsteedse 
visie. Immers velen van onze politici zijn in de jaren zestig vanuit de 
Randstad in Terheijden komen wonen. Het college wilde dus een nieu
we peutersoos. Spoedig daarop via de adviescommissies en na overleg 
met het bestuur van de peutersoos, de gemeenteraad ook. 
Wat nu ? Hoe nu verder ? Het college wilde, het bestuur en de leiding 
van de peutersoos wilde, maar wat eigenlijk ? leder oriënteerde zich 
vanuit zijn eigen beleving. De gemeentelijke verliep als volgt: eerst een 
gesprek en aankondiging aan het bestuur van de peutersoos: jullie krij
gen een nieuwe soos, onbegrip alom, vragen alom: waarom, waar, wat 
betekent dat voor de kosten/bijdrage van de ouders enzovoorts. Toch 
bleek al snel dat men het wel als een uitdaging wilde beschouwen zo'n 
proces in te gaan. Temeer daar wij als gemeente als randvoorwaarde 
inbouwden dat de huisvestingslasten voor rekening van de peutersoos 



niet omhoog zouden gaan en de gemeente deze zou betalen. 
Ook wij wisten nog niet veel over hoe een en ander aan te pakken, 
immers onze bestuurlijke activiteit was de afgelopen jaren niet anders 
geweest dan jaarlijks een subsidie vaststellen. 
Binnen de bestuurlijke en ambtelijke organisatie werden een aantal 
mensen bijeengezet die moesten gaan brainstormen over deze nieuwe 
opgave: gemeentesecretaris, chef welzijn, medewerker bouwtoezicht en 
burgemeester en wethouders, dit om zoveel mogelijk de betrokkenheid 
te verhogen. Afspraak met het bestuur van de peutersoos was dat wij 
ieder voor zich maar eens een maand na moesten denken over de ver
volgstappen. 

3. Onderzoek 
Wij zijn een groot aantal peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in 
Nederland gaan bezoeken. Vrolijk zijn wij daar niet van geworden, ter-
wijl we wel op zoek waren naar gebouwen die nog niet echt oud waren. 
Wel hebben we veel opgestoken van de vaak zeer enthousiaste leid-
sters van de speelzalen, en wel in twee opzichten: iedereen had veel 
commentaar op zijn eigen gebouw en een groot aantal praktische tips. 
Welke conclusie leerden wij hieruit: dat het anders moest; hoe wisten 
we evenwel nog niet. Van de leidsters begrepen we dat men vooral 
belang hechtte aan veiligheid en het gebruik van het gebouw door de 73 
peuters, immers daar worden overal door allerlei hulpmiddelen telken-
male oplossingen voor bedacht. Zou dat dan ook niet onderdeel van 
het gebouw kunnen uitmaken ? vroegen wij ons af. Zou er een peuter
vriendelijk gebouw kunnen komen? Ook provinciale en landelijke 
instanties konden ons nauwelijks verder helpen. Veel meer informatie 
dan gewenste aantallen m2 voor diverse functies kwam er niet los. 
Toverwoord denk ik achteraf ligt in het doordringen van het besef van 
het gebruik van het gebouw. 
En dan vooral voor de doelgroep 2,5-4 jaar. De eerste echte sociale 
levensfase van het kind. De eerste echte ontwikkelingsfase van het kind 
dat hij in gezamenlijkheid buiten de deur doorbrengt. Kortom het 
moest een gebouw worden dat de ontwikkeling van het kind tussen de 
2,5 en 4 jaar bevordert.Wat kan een gebouw bijdragen aan de ontwik
keling werd de prangende vraag en hoe. 
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4. Programmering 
Parallel aan onze gedachtenwisseling deed het bestuur van de peuter
soos dat. De eerste gezamenlijke bijeenkomst was een teleurstelling: 
het bestuur kwam met een programma van eisen van 2 groepsruimten 
van 70 m2

, twee ontmoetingsruimten van 50 m2
, een leidstersruimte van 

16 m\ overige ruimten 58 m2 en dat zou zo gegroepeerd kunnen wor
den: twee vierkanten van 8 x 8, daaraan de ontmoetingsruimten van 
7 x 7 en de leidstersruimte van 4 x 4 in de hoek, samen met het sani
tair en de overige ruimten. Zij waren er al uit en wij waren nog niet ver
der dan wat wij voor gebruiksfuncties aan het gebouw wilden geven. 
We kwamen dan ook niet verder dan een uitwisseling van deze opvat
tingen, maar moesten verder, dit was onze bedoeling niet, wij wilden 
meer, anders ? Het bestuur wilde uiteindelijk ook wel meer, maar wist 
ook niet precies hoe, kon zich evenwel na de nodige discussie en terug
koppeling vinden in onze gedachtengang. 

Oost- en zuidgevel. 

S.Ontwerp 
Tijd om op zoek te gaan naar een architect, want zonder architect geen 
gebouw. Navraag in het land leverde een beperkt aantal namen en 
gebouwen, toevallig ook drie in Eindhoven op. 
Het bezoek aan Eindhoven, onder andere aan het kinderdagverblijf 
Minoes leverde uiteindelijk de voorlopige keuze op van de architecten 
Annette Marx en Ady Steketee. Hun opvattingen, bij de rondleiding, 
over de relatie tussen opdracht en resultaat en de te hanteren werk
wijze spraken ons het meest aan. De peuter centraal en daaromheen 
een gebouw ontwerpen werd het leidend principe. De architecten gin
gen aan het werk, gesprekken met de leiding en het bestuur van de peu
tersoos en met de gemeente, leverden genoeg stof op om enige ont
werp-uitgangspunten aan het papier toe te vertrouwen en te presente
ren. Daar ging toch nog wel wat aan vooraf: gezamenlijk huldigden we 
het principe een gebouw te ontwerpen waarin de ontwikkelingskansen 
van de peuters optimaal zouden worden benut. 



Hoe kan een gebouw bijdragen tot die ontwikkeling van de péuters? 
Gesprekken met pedagogen en ontwikkelingspsychologe mevr. 
Abrahams leidden tot nogal wat zaken waarmee rekening moest wor
den gehouden. Daarnaast moest het globale programma van eisen niet 
uit het oog verloren worden: 2 x 70 - 2 x 50 en 74 m2 overige ruim
ten. De eerste presentatie van de architecten voor de gemeente en 
later de peutersoosmensen was een verrassing: moest dat nu zo ? kan 
het ook zo ? leder .vanuit zijn verantwoordelijkheden en opvattingen 
leverde commentaar. Daarmee gingen de architecten weer verder aan 
de slag.Annette Marx heeft daar al veel over verteld. 
Maar toch nog even dit: in het gebouw zitten wel twee groepsruimten, 
verre van vierkant maar wel met snoezelruimten, balkons en peuter
toiletjes. Maar één, geen twee, ook geen vierkante ontmoetingsruimte, 
wel een knutselstraat. Ook een buitenberging, een ruimte voor de lei-
ding en de ruimte voor de ouders, half ondergronds. En de overige func-
ties zijn als een soort speelobjecten in de ruimte vormgegeven; cv, 
opbergruimten, sanitair en dergelijke. Grootste struikelblok in de uit
werking bleek het al of niet opnemen van een trap te zijn. 
Veiligheidsaspecten vanuit de leidsters en ontwerp-resultaten als gevolg 
van analyses van ontwikkelingsperspectieven botsten. Zelf zijn wij toen 
ook op zoek gegaan naar de "waarheid". Bezoeken aan pedagogen en 
psychologen van de KUB in Tilburg brachten ons niet veel verder: men 75 
sprak elkaar tegen en het dilemma bleef: veiligheid en ontwikkelings
perspectief waren niet te combineren. Of toch wel ? De gemeente 
stond achter de architecten om in het gebouw een trap te realiseren, 
vooral omdat de praktijk toch zo is dat in bijna elke woning in onze 
gemeente ook een trap aanwezig is. De oplossing lag uiteindelijk bij de 
architecten die een "luie" trap ontwierpen die na veel overreding ook 
voor de leiding aanvaardbaar was.Vervolgens werd het gehele gebouw 
nader uitgewerkt en door het met elkaar voeren van intensieve discus-
sies over het waarom en het hoe steeds intensiever door een ieder 
beleefd. Het enthousiasme groeide en iedereen werd benieuwd naar 
het resultaat. 

Niveauverschillen in groepsruimte, 



Perspectief, platte tekeningen en verhalen gaven inzicht op het resultaat 
maar de komst van een maquette I op 50 vergrootte het werkelijke 
inzicht: wat een ingewikkeld gebouw!, althans in onze beleving, maar wat 
een feest voor de peuters. 

6. Uitvoering 
Op 2 maart 1995 begon te aannemer te bouwen. De aanbesteding was 
wel duur maar viel nog best mee. Tijdens het bouwproces, waar vele 
bouwvakkers en de uitvoerder weer diep in hun geheugen moesten 
graven hoe zij dingen moesten maken, kwamen nogal wat detailvragen 
naar voren.Via het beschikbaar stellen van een fax tussen aannemer en 
architect werd ook dit weer opgelost. Onderwijl werd naarstig gewerkt 
aan het interieur. Ook hier veel zaken die rechtstreeks te maken heb
ben met de directe betrokkenheid en ontwikkeling van de kleuter. 
Anthony Kleinepier en de architecten zorgden voor fraaie objecten die 
volmaakt aansluiten bij het gebouw. Ook werd aandacht besteed aan de 
buitenruimte zodat deze qua beleving en structuur zou passen bij de 
totaliteit. De uitvoering verliep wat te langzaam maar op 23 mei 1996 
konden we openen. 

7. Gebruik 
76 Hoe bevalt het gebouw nu ? 

Hier zijn twee gezichtspunten te onderkennen: 
• de beleving van de peuters. 
• de beleving van de leiding. 
De peuters hebben het geweldig naar hun zin en gebruiken het gebouw 
voortreffelijk, als een passende handschoen. Alle hoeken en gaten, alle 
smalle en brede delen, alle vernauwingen en vergezichten, alle hoogte
verschillen, alle materiaalverschillen, alle uitdagingen gaan de peuters 
aan met veel enthousiasme. Laatst zag ik in de buurt een moeder met 
een huilend kind lopen. Ach, zei ik, wat is er aan de hand ?, waarop de 
moeder zei: ik heb mijn kind zojuist opgegeven bij de peutersoos en hij 
wilde niet meer weg. Toch een heel andere beleving die ik heb gehad 
toen ik naar de kleuterschool moest, ik huilde al vooraf. 
De beleving van de leidsters is toch anders: men moet opnieuw naden
ken over het begrip veiligheid, het begrip uitdaging, men moet zich aan
passen aan de mogelijkheden van het gebouw. Daar was denk ik niet 
voldoende van te voren over nagedacht. Waar eerst overzichtelijkheid 
troef was zijn nu de acties en reacties van de peuters op al die uitda
gingen leidmotief van handelen. Maar ook dat zal wel weer wennen zijn, 
maar vereist wel een peutergericht denken en handelen. En als ik nu in 
de peutersoos kom wordt de trap zowel door leiding als peuters 
gewoon als speelobject beschouwd.Ais vanzelfsprekend. 



Speelhal. 

8. Evaluatie 
Al met al vinden wij dat we de beste peuterspeelzaal hebben en hij is 
nog mooi ook. Immers de jury van de welstandsprijs schrijft over de 
nominatie van de peutersoos "een expressief avontuurlijk gebouw, 
geënt op de maat en de waarnemingswereld van de jongste architec
tuur-belevers.Vrolijk, experimenteel en eerlijk in materiaaltoepassing is 
het gebouw een feest voor het oog".ln het jaarverslag wordt het tevens 
" het alleszins briljante ontwerp voor de peutersoos" genoemd. 
Bezoekers verzuchten wel eens: ik wou dat wij zo'n gebouw hadden. 
Dat kan dus niet zomaar. Dit gebouw staat daar en is op die plek vorm
gegeven. Uit- en vergezichten, vormgeving en dergelijke zijn volmaakt 77 
gesitueerd op deze plaats.Waarmee nog eens extra meerwaarde wordt 
verkregen. Voor dit alles hulde aan de architecten die de moed en het 
uithoudingsvermogen hebben gehad hun ideeën vorm te geven: maar 
wel voor de peuters, onze Terheijdense peuters. 



Ontwerpen voor een kinderdagverblijf in Blixembosch 
Juryrapport prijsvraag 
Matthijs Prins & Jan v.d. Meulen, Faculteit Bouwkunde, 
Technische Universiteit Eindhoven. 

I. Inleiding 
Door de Tweedejaars-Onderwijsgroep. GEBOUW van de faculteit 
Bouwkunde van de TUE, is aan ongeveer 45 Tweedejaars bouwkunde 
studenten gevraagd een kinderdagverblijf te ontwerpen in Blixembosch. 
De opgave sluit aan bij concrete bouwplannen van de Kinderopvang 
Eindhoven, maar om didactische redenen is het programma van eisen 
aangepast. Op de nog te ontwikkelen Jocatie in Blixembosch is momen
teel een multifunctioneel centrum voorzien waarvan een kinderdagver
blijf met vijf groepen deel zal uitmaken. In de opgave aan de studenten 
is gevraagd een losstaand kinderdagverblijf met vijf groepen te ontwer
pen op deze locatie. Bijzondere aandacht werd in het programma 
gevraagd voor de functionaliteit van het ontwerp, de toegankelijkheid 
en de verbinding met de overige geplande centrumfuncties in de nabij
heid van de locatie. De opgave is gegeven in het lentetrimester van 
1996. In totaal waren voor de studenten 120 studie-uren beschikbaar 
voor het uitwerken van de opgave. Voor de meeste studenten was dit 
binnen de studie het tweede ontwerp voor een gebouw. 

De opgave had het karakter van een wedstrijd waarbij de winnaars 
geselecteerd konden worden om hun werk te presenteren gedurende 
de lustrumactiviteiten van Kinderopvang Eindhoven en gedurende de 
Stadsmanifestatie Eindhoven OpGroeiStad in het najaar van 1996. 
Deze wedstrijd was een gezamenlijk initiatief van Kinderopvang 
Eindhoven en de TUE Faculteit Bouwkunde in het kader van voor
noemde stadsmanifestatie. De betrokken organisatoren van de wed
strijd hebben het voornemen om, indien mogelijk, de winnaar van de 
eerste prijs de mogelijkheid te bieden om betrokken te zijn bij het 
daadwerkelijk ontwerp van het te realiseren kinderdagverblijf, dit afhan
kelijk van de medewerking van de uiteindelijke opdrachtgever en van de 
geselecteerde architect. 

Kenmerkend voor het Onderwijs van de Tweedejaars-Onderwijsgroep 
GEBOUW is dat er wordt getracht een integratie tot stand te brengen 
tussen één bepaalde technische discipline en het architectonisch ont
werp. De technische disciplines betreffen respectievelijk constructie, 
produktietechniek, of bouwfysica. De getoonde ontwerpen worden 
'gekleurd' door deze didactische benadering. 
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Het projectwerk van de Tweedejaars-Onderwijsgroep GEBOUW is een 
verplicht onderdeel van het lesprogramma voor alle bouwkunde stu
denten. 

2. Locatie 
In de opgave aan de studenten was de locatie bindend voorgeschreven. 
De locatie betreft het omcirkelde gebied in onderstaande afbeelding 
(ontleend aan 'Masterplan Blixembosch 11'). Het plan Blixembosch 11 in 
Eindhoven Noord zal een hoogwaardig, duurzaam woon-klimaat krijgen 
met een sub urbaan karakter. Het kavel is driehoekig en vormt mede de 
grens tussen de zogenaamde 'Franse' en 'Engelse' buurt. Verder wordt 
de plek gekenmerkt door de waterpartij en het wijk-centrumgebied aan 
de noordkant. 

plattegrond 8/ixembosch 



].jurering 
Uiteindelijk zijn er door de jury 4 prijswinnaars geselecteerd, uit een 
totaal van 13 door betrokken TUE docenten voorgedragen plannen. 
Het selectiecriterium om te mogen exposeren was, dat de meerderheid 
van de jury van oordeel moest zijn dat het betreffende ontwerp hier
voor voldoende kwaliteit had. Bij de beoordeling is door de jury voor
namelijk gekeken naar de volgende drie criteria: visie op de opgave en 
originaliteit, verwerking van het programma en functionaliteit, de wijze 
waarop het ontwerp is ingepast in de situatie. 

De onafhankelijke jury bestond uit de volgende personen: 
• Ir. Marco Aartsen, architect 
• Jan van der Meulen, student-assistent Tweedejaars-Onderwijsgroep 

GEBOUW, secretaris (zonder stemrecht); 
• Dr. ir. Matthijs Prins, coördinator Tweedejaars-Onderwijsgroep 

GEBOUW, voorzitter (zonder stemrecht); 
• Prof. Dick Slebos, voorzitter Architectuur Centrum Eindhoven 
• Anja Verbeek,Vestigingsmanager Kinderopvang Eindhoven 
• Cees de Zeeuw MSM,Aigemeen directeur Kinderopvang Eindhoven 
• Prof. dr.ir.Gerard van Zeyl, docent Faculteit Bouwkunde TUE 

Door de jury zijn de volgende prijswinnaars geselecteerd: 
• Jan Schevers: eerste Prijs 
• Cornelis Luijsterburg: eervolle vermelding 
• Vione van Leeuwen: genomineerd 
• Erwin Schot: genomineerd 

Met het exposeren van deze plannen wil de Tweedejaars
Onderwijsgroep GEBOUW een bijdrage leveren aan de discussie 
betreffende de kwaliteit van bouwkundige omgevingen voor kinderen in 
het algemeen en van kinderdagverblijven in het bijzonder. 

4. jury-Rapport 
Bij de beoordeling is door de jury voornamelijk gekeken naar drie cri
teria, namelijk: visie op de opgave in samenhang met originaliteit en 
ideevorming, verwerking van het programma en functionaliteit, wijze 
waarop het ontwerp is ingepast in de situatie. 

Bij de visie op de opgave, originaliteit en ideevorming, is gekeken naar 
de mate waarin uit de plannen blijkt dat de ontwerper zich heeft kun
nen inleven in de opgave en dat heeft weten te vertalen in een oor
spronkelijk idee. Een dergelijk idee kan bijvoorbeeld geënt zijn op het 
programma, de functie of de locatie. Dit idee dient dan vervolgens als 
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leidraad bij het verdere (bouwkundig) ontwerp en dient afleesbaar te 
zijn uit de vormgeving. De architectonische kwaliteit van een plan 
wordt hierdoor in hoge mate bepaald. De aan een bepaald ontwerp 
verbonden uitdagingen in termen van constructieve, produktietechni
sche of bouwfysische integratie, worden met name interessant in de 
confrontatie met de idee-vorming. In het algemeen heeft men naar het 
oordeel van de jury in een te vroeg stadium gepoogd een integraal 
gebouw te ontwerpen in plaats van de ideevorming verder te ontwik
kelen. De keuze van de jury voor de toekenning van de eerste prijs, is 
met name gebaseerd op de waardering voor de oorspronkelijkheid van 
het idee dat in het betreffende plan tot uitdrukking wordt gebracht. 

Naast ideevorming zijn de dertien voorgedragen plannen ook beoor
deeld ten aanzien van de programmatische en functionele aspecten. 
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de wijze waarop de functies ten 
opzichte van elkaar zijn gesitueerd, de bruikbaarheid van de ruimtes, de 
mogelijkheden voor overzicht, de sfeer in het gebouw en dergelijke. Uit 
de meeste plannen blijkt dat hier goed over is nagedacht. Een aantal van 
de voorgedragen ontwerpen behoeft op punten nadere aanpassing. 

Als derde criterium heeft de jury gekeken naar de wijze waarop de ont-
82 werpen zijn ingepast in de situatie. Hierbij gaat het ondermeer om de 

reactie op de omringende bebouwing, massa- en ruimtevorming, ont
sluiting van terrein en gebouw, oriëntatie, overgang tussen binnen en 
buiten, bruikbaarheid van de buitenruimte en dergelijke. Uit een aantal 
van de voorgedragen plannen blijkt dat de ontwerpers hier moeite mee 
hebben gehad. 



Commentaar Jury 
Jan Schevers: Eerste Prijs 

Uit het ontwerp blijkt durf en visie, je wordt er door geraakt. 
Dit aspect wordt door de jury hoog gewaardeerd. 
Het plan heeft een duidelijk uitgangspunt; het spelen in een klimrek. 
Het heeft daarbij een streng, bijna monumentaal karakter, zonder in te 
boeten aan speelse kwaliteiten. Het kind wordt door het gebouw niet 
betutteld, maar er wordt geappelleerd aan de potentiële volwassene in 
het kind. Desondanks is de jury van mening dat de vormgeving nog inte
ressanter gemaakt had kunnen worden. 
De functionaliteit van de plattegronden is goed, maar kan nog verder 
worden verbeterd. 

Voor wat betreft de inpassing in de omgeving is de jury van mening dat 
het plan een antwoord geeft op de wat tuttige atmosfeer van de loca
tie. Als statement in de situatie is het sterk, en het plan heeft potentie 
indien het wordt opgevat in termen van een stedelijke structuur. 

jan Schevers, exterieur speelstraat 
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Jan Schevers, gevel groepsruimte. 
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jan Schevers, opengewerkte maquette. 

Jan Schevers, opengewerkte maquette. 



Commentaar Jury 
Cornelis Luijsterburg: Eervolle vermelding 

Het ontwerp heeft een duidelijk, door de situatie ingegeven, uitgangs
punt. De vorm is wat zwak mede door de uitwerking van de volumes 
en de materiaalkeuze. Het plan heeft echter een belofte van kwaliteit 
bij verdere uitwerking. 
Binnen de eenheid die het plan kenmerkt, is er een duidelijke en fraaie 
scheiding aangebracht tussen de dagverblijf- en speelfunctie en de 
overige meer utilitaire functies. De speelruimte is goed bereikbaar en 
overzichtelijk. 

Het ontwerp reageert overtuigend op de situatie en de omgeving. 
De vormgeving op gebouwniveau is daar een adequaat vervolg van. 

Cornelis Luijsterburg, aanzicht 

Cornelis Luijsterburg, bovenaanzicht 
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Commentaar Jury 
Vione van Leeuwen: Genomineerd 

Het programma is op overtuigende wijze geordend in een heldere 
vorm. Het gebouw is betrekkelijk beschermend. Binnen de jury is gedis
cussieerd of de geborgenheid, die wordt geïntroduceerd door het 
gebruikte vormidioom, niet te ver is doorgedreven. 

Functioneel is het programma goed uitgewerkt. De gezamenlijke speel
ruimte is speels, ruimtelijk divers en biedt toch veel overzicht. In prin
cipe zouden de groepen goed kunnen samenwerken bij deze ruimte
lijke organisatie. 

De situering scoort minder en behoeft nadere aandacht. Hiervoor zijn 
aanknopingspunten aanwezig. 

Vione van Leeuwen, aanzicht 

Vione van Leeuwen, aanzicht 



Commentaar Jury 
Erwin Schot: genomineerd 

Het plan bezit een eenvoudige en heldere vormgeving. Het ontwerp 
toont echter geen uitgesproken visie op de opgave. De uitwerking met 
betrekking tot de relatie tussen ruimtelijke vorm en constructie had 
verder kunnen worden geprononceerd. 

De jury heeft waardering voor de wijze waarop de speelhal is vormge
geven. Deze heeft een speels karakter, kent een zekere mate van ruim
telijke geleding, en kan op diverse wijze met beperkt indelingsmateriaal 
verder worden onderverdeeld. Bij dit alles blijft de ruimte een over
zichtelijk karakter houden. De groepen kunnen goed worden ingedeeld. 
De BSO-groep en babygroep zouden beter kunnen worden verwisseld. 

De situering op de locatie behoeft nadere uitwerking. De gerichtheid 
op het centrumgebied wordt positief beoordeeld. 

Erwin Schot, aanzicht 

Erwin Schot, bovenaanzicht 
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