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Abstract

Nowadays more and more families with chil-
dren prefer to live in cities. Nevertheless young 
parents leave the city when their children get 
older and go to school at the age of 4 or 5. These 
parents have different reasons for leaving the 
city; for example the lack of quality and safety 
of the public space for their children and houses 
being too small. 

Islands and public space 

Children spend lots of their free time in spatially 
isolated facilities, like playgrounds, schools 
and sports clubs. Those facilities are designed 
for children only or there is a specific time for 
activities for children. The facilities do not have 
the characteristics children would expect, since 
some playgrounds are boring and lack diversity 
in play opportunities. Because of this the facili-
ties are not that challenging for children. 

Although it is good for the personal develop-
ment of children to have their own place in the 
city, it is even more important for children to be 
part of social life in the city and learn from other 
people. Before this shift to ‘islands’ children 
played mostly on the streets, they learned a lot 
by discovering the world around them. Nowa-
days it is a shortcoming for the development of 
children to be excluded from the public space. 

Strategy

Next to the improvement of the quality and 
safety of the public space, children have to be 

involved in the public space to prevent families 
from leaving the city. To create this involvement 
three types of interventions to the public space 
are proposed: 

- Connect
By connecting islands children are given the 
opportunity to move between children facilities 
and their house. The connections should be safe 
and attractive and offer possibilities to play.

- Reduce borders
Designing the spatial transition between islands 
and the public space, to enlarge the island and 
make it part of the public space. This interven-
tion can also be applied to spaces in the public 
domain which are not specifically designed for 
children. 

- Improve
Playgrounds and the connections in the public 
space should be made more attractive to chil-
dren. This means that there should be play 
opportunities which trigger the creativity and 
imagination of children.

These interventions should be combined since 
they strengthen each other in making the public 
space attractive and safe for children.

For each intervention spatial design principles 
are formulated. These principles offer a solu-
tion for different age groups (0-5, 6-8 and 9-12), 
after all each age group has its own behaviour 
which should be addressed. Each principle will 



5

contribute to the realisation of the proposed 
intervention. When several principles are 
applied together the best result will be obtained. 

Casestudy De Pijp
‘De Pijp’ in Amsterdam is a dense residential 
area and includes many facilities like shops 
and bars. Due to barriers such as main roads, 
the area is separated in isolated districts. Chil-
dren cannot move between these districts on 
their own. Connections between the districts 
and the spatially isolated child facilities in these 
districts are important for the mobility of chil-
dren. The connections should be designed in 
such a way that (improved) places become part 
of the connection and that a connection is really 
connected to a facility by reducing borders.

The connections should be different for age 
groups to meet the specific behaviour of each 
group. Young children discover everything on 
their way in the public space. This should be 
possible on the connection. Moreover, young chil-
dren should have the possibility to play outside 
near their home. A combination of these two 
possibilities can be made by allowing residents 
to take responsibility for the space between 
their home and the public space. Multiple of 
these spaces can function as a connection. 
Older children in the age of 6-8 and 9-12 should 
be able to go to facilities themselves and play in 
spaces which are at some distance from their 
home and the supervision of their parents. 
Therefore a pedestrian crossing for safety and 
a recognizable connection is a must. In order 

to make the public space attractive for children 
different themes should be used for the connec-
tions. Using different themes around schools 
allows children to choose the connection they 
like the most, causing pedestrians to be spread 
over different connections. 

realising the strategy

To realise the strategy for ‘De Pijp’ a tactical 
intervention to connect children facilities is 
proposed. The connections will be realised by 
residents and actors in the area. The munici-
pality (Stadsdeel Zuid) provides guidelines to 
residents for placing objects in the public space 
and realising small gardens near their home. 
The pedestrian crossings are ‘anchor points’ for 
these connections. Anchor points are the most 
important parts of the connection since they 
will offer children the possibility to cross the 
barriers in ’De Pijp’. The pedestrian crossings 
should therefore be realised by the municipality 
(Stadsdeel Zuid). 

On attractive connections playing in the adja-
cent public space should be possible. Also, chil-
dren facilities should be part of the connection, 
which can be done by reducing the borders of 
these facilities. Especially the larger playgrounds 
should be made part of the connection. 
To realise all this, a number of projects should be 
defined in which participation of the residents 
and actors in the area is required. For each pro-
ject the municipality has two options regarding 
the participation. They can either let the resi-

dents participate in the decision making process 
or give the residents and actors the opportunity 
to develop their own plans for a piece of public 
space provided by the municipality. 
When residents and actors, such as merchants, 
day care facilities and sports clubs, make their 
own plan an urban designer should encourage 
them to get involved in these projects together. 

When the aforementioned interventions are 
realised, the connections will become safe and 
attractive for children. Since residents partici-
pate, they will feel responsible for keeping 
the connections attractive and if needed, new 
projects will be started. As a result, children 
are able to use the public space to discover the 
world around them.
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Aanleiding

Steeds meer jonge ouders hebben de voorkeur 
om in de stad te wonen. Toch verruilen zij de 
stad voor een suburbaan woonmilieu als kinde-
ren de basisschoolleeftijd bereiken of als er een 
tweede kind wordt geboren. De grootte van de 
woning, het aanbod van scholen, de privé bui-
tenruimte, de veiligheid van de publieke ruimte 
zijn factoren die bepalend zijn bij het maken van 
de kezue om in de stad te blijven of te verhuizen.

De verwachting voor de toekomst is dat steden 
verder verdichten en dat daarmee een toename 
van de schaarste van ruimte gepaard gaat [Werk-
groep Binnenstedelijk Bouwen, 2010]. Hier-
door zal de mogelijkheid voor het gebruik van 
de publieke ruimte onder druk komen te staan. 
Met het oog op deze ontwikkeling is het zinvol 
onderzoek te doen naar de publieke ruimte die 
kinderen tot hun beschikking hebben en de ken-
merken daarvan. 

Een onderzoek naar de plaats van kinderen in 
de stad is ook zinvol vanwege het belang van ge-
zinnen voor stad. Zij zorgen voor draagvlak van 
voorzieningen en ouders vormen de ruggegraat 
van de arbeidsmarkt. Gezinnnen dragen bij aan 
sociale netwerken en aan het imago en sfeer van 
de stad. Met het oog op de toekomst van de stad 
is het verstandig om kinderen op jonge leeftijd 
een aantrekkelijke buitenruimte in de stad te 
bieden. Kinderen raken gehecht aan de stad en 
dus blijven ze er op latere leeftijd wonen of ke-
ren weer terug naar de stad. [Karsten, 2011]

Momenteel richt het beleid van steden zich nau-
welijks op gezinnen, [Karsten, 2006b] beleid ge-
richt op kinderen is nog zeldzamer. Daarmee is 
er te weinig aandacht voor kinderen in de stad. 
Ook al zijn zij een minderheid in de stad, het is 
wel belangrijk hen een plaats te bieden die bij 
hen past. Die plaats kan niet beperkt blijven tot 
speelplekken, want de publieke ruimte, zoals 
straten en pleinen is ook een ruimte waar kin-
deren gebruik van (kunnen) maken. De publieke 
ruimte is in veel steden schaars en wordt door 
ouders vaak onveilig genoemd. Als er geen aan-
dacht wordt besteedt aan dit vraagstuk zal er 
weinig veranderen voor gezinnen en kinderen 
en zal de stad een minder aantrekkelijke vesti-
gingsplaats voor gezinnen zijn. Dat brengt me 
tot het formuleren van het doel en de probleem-
stelling voor dit project.

Doel

De publieke ruimte van de stad aantrekkelijk ma-
ken voor gezinnen met kinderen tot 12 jaar, zodat 
zij in de stad blijven wonen. 

Probleemstelling

Door welke ruimtelijke en strategische ingrepen 
kan aantrekkelijke en veilige buitenruimte voor 
gezinnen met kinderen van 0-12 jaar worden ge-
realiseerd in de publieke ruimte van de stad?

Inleiding
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Leeftijdsgroepen

Een kanttekening bij de probleemstelling is dat 
er binnen de groep tot 12 jaar onderscheid ge-
maakt dient te worden in leeftijdsgroepen. In 
deze leeftijd ontwikkelen zij zich tot een zelf-
standig persoon. Om kinderen een plek te bie-
den met kenmerken die zo goed mogelijk bij hun 
leeftijd past onderscheid ik drie leeftijdsgroe-
pen. 

0-5 jaar: peuters en kleuters die nog sterk afhan-
kelijk zijn van hun ouders. 
6-8 jaar: het kind begint zelfstandigheid te ont-
wikkelen. 
9-12 jaar: het kind kan al veel zelfstandig. 

De indeling in deze groepen is zinvol vanwege de 
snel veranderende interesses van kinderen tot 
12 jaar. Dit onderscheid sluit aan op de leefitjd 
dat kinderen naar school gaan, juist dat moment 
dat ouders de keuze maken om in de stad te blij-
ven wonen of te verhuizen. Deze verdeling sluit 
ook aan bij de leeftijden van kinderen in de on-
derbouw en bovenbouw van de basisschool. Het 
is daarmee een vrij natuurlijke verdeling in leef-
tijdsgroepen.

Casestudy De Pijp Amsterdam

Om de ruimtelijke en strategische ingrepen toe 
te passen en uit te werken wordt een casestudy 
behandeld. De wijk De Pijp in Amsterdam is hier-

voor gekozen. De Pijp is een wijk met een hoge 
dichtheid en daarmee een goed voorbeeld om te 
verkennen hoe de publieke ruimte ingericht kan 
worden voor kinderen. 
Daarbij blijkt uit onderzoek naar de woonvoor-
keur van gezinnen in Amsterdam dat gezinnen 
graag in centrumrandgebieden wonen, waaron-
der De Pijp [Uittenbogaard, 2005]. In deze ge-
bieden wonen zij dichtbij culturele voorzienin-
gen, winkels en horeca. Het is de dynamiek van 
de stad waar veel (jonge) gezinnen geen afstand 
van willen doen. 
In De Pijp heeft nog geen grote groei van gezin-
nen plaats gevonden [O+S, 2008]. Desondanks 
wonen er volgens de bewoners redelijk veel 
kinderen in de wijk. Vanwege de hoge bebou-
wingsdichtheid en de dynamiek van De Pijp 
is het een uitdaging om publieke ruimte in de 
wijk geschikt(er) te maken voor kinderen. En 
daarmee gezinnen een aantrekkelijke en veilige 
woonplaats te bieden in deze voorkeurswijk. 

Leeswijzer

In hoofdstuk 1 wordt verkend welke plaats kin-
deren in het verleden in de publieke ruimte in 
de stad hebben gehad en welke ontwikkelingen 
daarop invloed hebben gehad. Het belang van 
zogenaamde kindvoorzieningen in de vrije tijds-
besteding van kinderen komt daarbij ook aan 
bod. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 in beeld 
gebracht welke ontwikkeling kinderen doorma-
ken en welk gedrag daarmee gepaard gaat. Dit 

wordt vertaald in ruimtelijke behoeften. 

In de praktijk zijn er voorbeelden van concep-
ten en steden waar bij de vormgeving van de 
publieke ruimte rekening is gehouden met de 
ontwikkeling en het gedrag van kinderen. In 
hoofdstuk 3 worden een drietal voorbeelden ge-
toond. Hierbij wordt er ingegaan op hoe de pu-
blieke ruimte wordt ingericht voor kinderen en 
welke plaats kindvoorzieningen daarin hebben.  
Tot slot wordt in hoofdstuk 4 beschreven welke 
ingrepen gedaan kunnen worden in de publieke 
ruimte en kindvoorzieningen om de kenmerken 
daarvan op de ontwikkeling en het gedrag van 
kinderen aan te laten sluiten. 
Vervolgens volgen in hoofdstuk 5 ruimtelijke 
principes, die eraan bijdragen om kindvriende-
lijke publieke ruimte en speelplekken vorm te 
geven. Deze zijn geordend naar de ingrepen die 
in hoofdstuk 4 zijn voorgesteld. 

Hoofdstuk 6  beschrijft de huidige situatie van de 
publieke ruimte en kindvoorzieningen in De Pijp 
in Amsterdam. Hierin is ook een analyse naar het 
gebruik van deze ruimtes door kinderen opge-
nomen. De conclusies uit dit hoofdstuk worden 
gebruikt om in hoofdstuk 7 tot een toepassing 
van de hoofdstukken 4 en 5 te komen. Dit is een 
strategie voor De Pijp wat betreft het vormgeven 
van aantrekkelijke en veilige publieke ruimte en 
kindvoorzieningen. De ingrepen (uit hoofdstuk 
4) zijn uitgewerkt in plannen voor de verschil-
lende leeftijfdsgroepen.
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Uitwerking van de strategie
Welke partijen zijn bij de uitvoering betrok-
ken. Hoe wordt het in gang gezet, welke sa-
menwerkingsverbanden. Hoe worden projec-
ten gefinancierd en uitgevoerd

Strategie voor De Pijp, welke ruimtelijke
ingrepen in de publieke ruimte gedaan die-
nen te worden voor de diverse leeftijds-
groepen

Verkenning

Ontstaan van de Pijp kenmerken
en historie van de stedelijke structuur en
de publieke ruimte
Bron: kaarten en boeken

Analyse met betrekking tot kind-
voorzieningen en de publieke
ruimte: kwaliteiten en tekortkomingen
voor kinderen

Historie van het gebruik van de pu-
blieke ruimte door kinderen en het ont-
staan van kindvoorzieningen
Bron: boeken, artikelen, historische foto’s

Ontwikkeling en gedrag van kin-
deren tot 12 jaar, verdeeld in drie leef-
tijdsgroepen: 0-5, 6-8 en 9-12 jaar
Bron: boeken

Ruimtelijke principes, welke
vormgeving en inrichting van de
publieke ruimte en speelplekken
gewenst is voor kinderen in de stad.

Weergegeven zoals de patronen in ‘A
pattern language’ van Christopher
Alexander.

Bron: boeken en praktijkvoorbeelden

Gebruik en beleving van de open-
bare ruimte door kinderen van 0-5, 6-8 en
9-12 jaar
Bron: observaties en boeken

Praktijkvoorbeelden van concep-
ten voor de herinrichting van de publie-
ke ruimte en speelplekken
Bron: Gesprekken met deskundigen

Casestudy De Pijp

Ruimtelijke principes

Conclusies
wat leer je van het
voorgaande en wat
kan je ermee?

Methode
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Dit afstudeerproject is opgebouwd uit drie de-
len: Verkenning, Ruimtelijke principes en een 
toepassing in de vorm van een Casestudy De 
Pijp. Deze opzet is weergegeven in het schema 
op pagina 10. 

Het project start met een Verkenning naar de 
plaats van het kind in de stad. Daarbij ligt de fo-
cus op het gebruik van de publieke ruimte door 
kinderen en de (maatschappelijke) ontwikke-
lingen die daar invloed op hebben gehad. Voor 
deze historische verkenning zijn boeken, papers 
en historisch beeldmateriaal geraadpleegd. 
De beoordeling van de huidige plaats van het 
kind in de stad wordt op basis van de ontwikke-
ling en het gedrag van kinderen opgesteld. Hier-
bij wordt uiteengezet hoe een kind zich ontwik-
kelt en welke behoeften aan de ruimte in de stad 
daaruit voortkomen. 
De aandacht die er momenteel in het vakge-
bied stedebouw is voor de plaats van het kind 
in de stad wordt middels praktijkvoorbeelden in 
beeld gebracht. De informatie voor de praktijk-
voorbeelden is verkregen door gesprekken met 
professionals die bij dat concept betrokken zijn. 
De voorbeelden worden geëvalueerd op hoe er 
wordt omgaan met de publieke ruimte en voor-
zieningen voor kinderen en wat ervan geleerd 
kan worden. 

De verkenning wordt afgesloten met conclusies 
over wat van het voorgaande geleerd kan wor-
den. Als vertaalslag naar een strategie wordt er 
voorgesteld hoe je daarmee om kan gaan om aan 
te sluiten op de ontwikkeling en het gedrag van 
kinderen. 

De Ruimtelijke Principes zijn ontwerpprincipes 
voor de vormgeving van kindvriendelijke ruim-
tes in steden en sluiten aan op conclusies uit de 
verkenning. De principes worden weergeven 
volgens: ‘A pattern language’ van Christopher 
Alexander. 

De toepassing van de conclusies uit de verken-
ning en de ruimtelijke principes is een Casestudy 
voor De Pijp in Amsterdam. Voor De Pijp wordt 
een strategie opgesteld hoe je het beste om kan 
gaan met de publieke ruimte en welke ingrepen 
voor welke leeftijdsgroep gedaan dienen te wor-
den. De toepassing wordt voorafgegaan door 
een analyse van De Pijp. De ruimtelijke kenmer-
ken van de wijk en de betekenis daarvan voor 
kinderen gaat vooraf aan een analyse naar het 
gebruik van de publieke ruimte en kindvoorzie-
ningen door kinderen. In aanvulling op het ge-
bruik wordt in beeld gebracht hoe kinderen de 
publieke ruimte in De Pijp beleven. De resulta-
ten voor het gebruik en de beleving van de pu-
blieke ruimte wordt verkregen door observaties 
en korte gesprekken. Onderstaande tekst is een 
toelichting op de aanpak van de observaties.

Gebruik
- Er is op diverse dagen van de week geobser-
veerd op speelplekken: doordeweeks tijdens 
schooltijd in de ochtend en in de middag en di-
rect na schooltijd. 
- In aanvulling daarop is er op hetzelfde dagdeel 
meerdere keren in hetzelfde gebied rondgelo-
pen. Daarbij is de indeling van buurten in De Pijp 
aangehouden. 
- De observaties vonden plaats op de vrije 
woensdagmiddag van kinderen en een andere 

doordeweekse dag.  
- Gedurende ongeveer 15 minuten op een plek 
geweest om te observeren welke leeftijd de kin-
deren hebben die er spelen en wat zij daar doen. 
Hierdoor is ook inzicht te krijgen in wat kinde-
ren aanspreekt en wat niet. 
- Tot slot is er aan kinderen en ouders op plek-
ken gevraagd waarom ze daar zijn en of ze ook 
andere plekken gebruiken in De Pijp. Dit is een 
ongestructureerd gesprek en had als doel om in-
zicht te krijgen in de mening van mensen die in 
de wijk wonen en hoe zij deze gebruiken. 

Beleving
De beleving van de openbare ruimte vanuit het 
perspectief van kinderen is in kaart gebracht 
door door de ogen van het kind naar de publieke 
ruimte te kijken. Vervolgens heb ik enkele domi-
nante kenmerken aan de ruimte gekoppeld. 
De kenmerken zijn opgesteld op basis van infor-
matie uit boeken en artikelen: 

Positief
- Gaaf, dit is uitdagend
- Fijn, het is er rustig
- Leuk, er zijn mensen
- Leuk, kleur

Het eindproduct is de uitwerking van een stra-
tegie, waarin de ruimtelijke principes en de con-
clusies van de verkenning worden toegepast. 
Dit zijn ingrepen om met de publieke ruimte 
en kindvoorzieningen in De Pijp om te gaan. De 
strategie wordt uitgewerkt in een voorstel hoe 
de ruimtelijke ingrepen uitgevoerd kunnen wor-
den. Hierbij wordt ingegaan op samenwerkings-
verbanden, financiering, uitvoering en beheer.

Negatief
- Saai, er is niks
- Vervelend, fietsen en auto’s
- Eng, donkere plek
- Eng, drukke weg
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1. Het kind in de stad

De publieke ruimte in de stad heeft voor kin-
deren in de loop der jaren een andere functie 
en betekenis gekregen. Dat heeft te maken met 
de ruimtelijke isolatie van kindvoorzieningen, 
speelplekken en scholen. Het resultaat is dat 
kinderen veel van hun vrije tijd doorbrengen in 
zogenaamde ‘eilanden’. “The islanding of child-
ren must be considered a creation of adults, 
a response to their own needs rather than to 
those of children.” [Gutman , 2007, p. 317] In dit 
hoodstuk wordt de veranderende betekenis van 
de publiek ruimte en de totstandkoming van de 
eilanden geïllustreerd met foto’s en kaarten van 
De Pijp in Amsterdam. 

Spelen op straat

Halverwege de 19e eeuw waren kinderen kleine 
volwassenen, zij verrichtten arbeid en hadden 

nauwelijks vrije tijd. Door de invoering van het 
Kinderwetje Van Houten in 1874, welke voor-
zag in de afschaffing van kinderarbeid, nam de 
kinderarbeid in geringe mate af. Pas na invoe-
ring van de Leerplichtwet in 1901, welke kinde-
ren verplicht stelt om onderwijs te volgen, nam 
de kinderarbeid sterk af. Vanaf die tijd hadden 
kinderen meer vrije tijd om buiten te spelen. Er 
werd op straat gespeeld, ondanks het verkeer 
dat de straat ook gebruikte. Tot halverwege de 
21e eeuw speelden kinderen op straat (afbeel-
ding 1.1). Er was nog geen sprake van ruimte-
lijk geïsoleerde kindvoorzieningen, want er was 
geen specifieke ruimte voor hen ingericht in de 
publieke  ruimte [Verstrate, 2011].  

Speeltuinverenigingen

Een eerste vorm van ruimtelijke isolatie van 
voorzieningen voor kinderen zijn de speeltuin-
verenigingen. Deze speeltuinen zijn vanwege 
het vereiste lidmaatschap voor een beperkte 
doelgroep toegankelijk. Kinderen speelden dan 
ook nog steeds veel op straat in de buurt waar 
zij woonden.

Afbeelding 1.1: De straat als speelruimte Afbeelding 1.2: Speeltuinvereniging Henrick de Keijser in 
1920
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In 1880 werd in Amsterdam de eerste speeltuin 
geopend. Dit was het gevolg van een bescha-
vingsoffensief geleid door politieke leiders en 
vakbonden. [Verstrate, 2011, p.92] De meeste 
speeltuinen werden in arbeiderswijken aange-
legd. In 1912 is in De Pijp speeltuinvereniging 
Henrick de Keijser (afbeelding 1.2) opgericht. 
Kinderen speelden daar onder toezicht op speel-
toestellen en er was ruimte voor bijvoorbeeld 
balspellen.

Tijdens de economische crisis van de jaren ’30 
werden de subsidies voor speeltuinen gekort. 
Deze bezuinigingen zette zich door na de Twee-
de Wereldoorlog. [Verstrate, 2011] Na de oorlog 
werd er gezocht naar meer duurzame oplos-
singen voor openbare speelplekken. [Verstrate, 
2011] Op termijn resulteerde dit in speelplek-
ken in de publieke ruimte die voor iedereen toe-
gankelijk zijn.

Speelplekken in de publieke ruimte

Door de toename van het autogebruik in de ja-
ren ’30 en 40’ was het voor kinderen niet meer 
veilig om op straat te spelen. Daarnaast werd 
vanaf de jaren ’50 recreatie en spelen als een be-
langrijk aspect van het dagelijks leven van kin-
deren gezien [Karsten, 2002]. Met als gevolg de 
aanleg van formele speelplekken met toestellen 
in de publieke ruimte. Deze plekken zijn het al-
ternatief voor het spelen op straat en de speel-
tuinverenigingen. De speelplekken zijn voor ie-
dereen toegankelijk en niet fysiek begrensd van 
de omliggende ruimte. 
In de Pijp werden de plantsoenen op de Sma-
ragdstraat (afbeelding 1.3) en het Henriette 
Ronnerplein (afbeelding 1.4) heringericht als 
speelplek. 
Hoewel de plekken geen fysieke begrenzing heb-
ben is het het begin van de ruimtelijke isolatie 
van voorzieningen voor kinderen. Kinderen heb-
ben een eigen plek om veilig te spelen in de pu-
blieke ruimte.

Aldo van Eyck heeft in Amsterdam een belang-
rijke bijdrage geleverd aan de aanleg van speel-
plekken (afbeelding 1.5). Daaronder waren ook 
veel tijdelijke speelplekken op plaatsen waar 
huizen verwoest waren door bombardementen 
in de Tweede Wereldoorlog. In Amsterdam zijn 
tussen 1947 en 1978 meer dan 700 speelplek-
ken door Van Eyck ontworpen en aangelegd. [Le-
faivre, 2002] en [Karsten, 2002] De centrale stad 
had in die periode 1947-1978 een sterke regie, 
waardoor het mogelijk was om veel speelplek-
ken te realiseren in de publieke ruimte. Aldo van 
Eyck werkte bij publieke werken en kon vanuit 
die functie de speelplekken ontwerpen, later is 
hij als extern ontwerper betrokken gebleven. 

Afbeelding 1.3: Speelplek in het midden van de Smaragd-
straat - 1965

Afbeelding 1.4: Speelplek op het Henriette Ronnerplein - 
1958

Afbeelding 1.5: Speelplek naar ontwerp van Aldo van Eyck
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Afbeelding 1.6: Hemonystraat in de jaren ‘90

Zijn uitgangspunten waren dat het speelobject 
eenvoudig moet zijn en een open functie moet 
hebben, zodat de fantasie van kinderen wordt 
geprikkeld [Lefaivre, 2002]. Zandbakken, klim-
bogen en springstenen zijn objecten die hij be-
dacht en in elk ontwerp liet terug komen (af-
beelding 1.5)

Omheinde speelplekken

Vanaf de herstructurering in de jaren ’70 is in 
de schaarse ruimte van 19e eeuwse wijken ge-
zocht naar ruimtes om nieuwe speelplekken aan 
te leggen. Voormalige restruimtes en delen van 
bouwblokken werden ingericht als speelplek. 
In De Pijp is vanaf de jaren ’70 het aantal speel-
plaatsen in de publieke ruimte sterk toegenomen 
(afbeelding 1.9). Het belangrijkste uitgangspunt 
voor de speelplekken is dat kinderen veilig moe-
ten kunnen spelen. Die veiligheid was vooral op 

Actie voor een speelstraat

In 1972 voerden kinderen in De Oude Pijp actie 
voor de aanleg van een speelstraat. De kinde-
ren hadden geen ruimte om binnen te spelen, 
want daar woonden ze met het hele gezin in een 
twee-kamer woning. Buiten kon ook niet, want 
op straat was het te druk met geparkeerde en 
rijdende auto’s. De kwaliteit van de openbare 
ruimte en de woningen in De Pijp was in die tijd 
erg slecht, woningen die ingestort waren wer-
den niet opnieuw gebouwd. De kinderen waren 
van mening dat zij recht hebben op een veilige 
en nette plek om buiten te spelen. Om hun doel 
te bereiken hebben kinderen zelf de straat afge-
zet, zodat ze daar buiten konden spelen. (bron: 
Namens de kinderen van De Pijp, film 1972) Uit-
eindelijk heeft de actie die de kinderen voerden 
haar vruchten afgeworpen. De Hemonystraat is 
afgesloten voor autoverkeer en vormgegeven als 
speelstraat (afbeelding 1.6). 

Afbeelding 1.8: De speelplek op het Henriette Ronner-
plein is in de jaren ‘70 omheind

Afbeelding 1.7: Omheinde speelplek in de Vincent van 
Goghstraat in 2001.
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straat niet aanwezig, want het autoverkeer was 
sinds de jaren ‘50 sterk toegenomen. Het resul-
taat zijn omheinde speelplekken die ruimtelijk 
geïsoleerd zijn.  Speelplekken die oorspronke-
lijk niet omheind waren zijn in die jaren ook 
ruimtelijk geïsoleerd door er een afscheiding 
omheen te zetten. In de afbeeldingen 1.7, 1.8 
en 1.10-1.12 zijn omheinde speelplekken in 
De Pijp weergegeven. De aanleg van omheinde 
speelplekken zette in de jaren ’80 en ’90 door 
[Karsten, 2002] en daarmee de ruimtelijke iso-
latie van speelplekken.

Vanaf de jaren ‘80 worden speelplaatsen in-
gericht met toestellen uit catalogi [Lefaivre, 
2002]. Echter, de speelplekken met toestellen 
vindt ongeveer de helft van de ouders en kinde-
ren saai [Snel, 2011]. Dat komt mede doordat 
speelplekken zijn vormgegeven zodat ze voor 
kinderen van alle leeftijden geschikt zijn. Dat 
deze plekken niet voor iedereen aantrekkelijk 
zijn wordt door Barbara Hendricks stellig ver-
woord: “The idea is that play opportunities that 
are places there are for all ages and interests, 
with the result that the play items are really of 
little interest to any.” [Hendricks, 2001, p. 54] Afbeelding 1.10: De omheining van de speeltuin op het 

Henrick de Keijserplein

Afbeelding 1.11: De omheining van het basketbalveld op 
het Tabithaplein

Afbeelding 1.12: De omheining van de speelplek voor 
jonge kinderen op het Tabithaplein

Afbeelding 1.9: Nieuwe speelplekken in de Pijp sinds de jaren ‘70

Bestaande speelplek in de jaren ‘70
Nieuwe speelplek vanaf de jaren ‘70
Sarphatipark
Water

N

afb: 1.7

afb: 1.11 & 1.12

afb: 1.10

afb: 1.8
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In de 21e eeuw zijn speelplekken ingericht waar 
nieuwe gedachten over speeltoestellen en om-
gevingsaanleg leidend zijn (afbeelding 1.13). De 
functie van deze toestellen ligt niet vast en het 
zijn over het algemeen toestellen waarop het 
kind zelf een beweging in gang zet. Dergelijke 
speelplekken zijn voor kinderen van meerdere 
leeftijden aantrekkelijk, want de fantasie en cre-
ativiteit van kinderen wordt geprikkeld. Hoewel 
de speelplekken nog steeds ruimtelijk geïsoleerd 
zijn, is de kwaliteit van de inrichting verbeterd.

Voorzieningen voor kinderen

Gelijktijdig met de opkomst van omheinde 
speelplekken in de publieke ruimte is het ge-
bruik van opvang- en vrije tijdsvoorzieningen 
door kinderen toegenomen. De toename van op-
vang- en vrijetijdsvoorzieningen wordt door Lia 
Karsten de institutionalisering van de kindertijd 

genoemd [Karsten, 2002]. Kinderen wordt een 
eigen domein in de stad geboden waarbij reke-
ning wordt gehouden met hun behoeften. het 
gevolg is de ruimtelijke isolatie van kinderen in 
voorzieningen, met als gevolg dat kinderen nau-
welijks gebruik maken van de stedelijke publie-
ke ruimte die niet specifiek voor hen is vormge-
geven. 

Gedurende de jaren ‘70 emancipeerde vrouwen 
op de arbeidsmarkt, dat resulteerde in een toe-
name van de vraag naar kinderopvang. In de ja-
ren daarop is de emancipatie van vrouwen op 
de arbeidsmarkt verder toegenomen. Daardoor 
gaan kinderen tegenwoordig veel naar de bui-
tenschoolse opvang (afbeelding 1.14). Scholen 
en opvang zijn ruimtelijk geïsoleerde voorzie-
ningen waar kinderen de hele dag kunnen ver-
blijven, terwijl de ouders op hun werk zijn.

Vrije tijdsbesteding onder kinderen in de stad is 
toegenomen. Het belang van persoonlijke ont-
wikkeling en welvarende middenklasse gezin-
nen zijn hiervan de oorzaak. [Karsten, 2002] 
Sommige vrije tijdsvoorzieningen zijn uitslui-
tend vormgegeven voor kinderen, zoals een spe-
lotheek en kinderboerderij (afbeelding 1.15). Bij 
andere faciliteiten wordt er ruimte en tijd gere-
serveerd voor kinderen, zoals workshops in een 
buurthuis. [Karsten, 2002]

De afstanden tussen voorzieningen zijn door 
schaalvergroting en functiescheiding sterk toe-
genomen. Ouders begeleiden hun kinderen 
daarom naar de voorzieningen. Dit doen zij ook,  
omdat ze het verkeer onveilig vinden. De zelf-
standige bewegingsvrijheid van kinderen is door 
de verplaatsingen met de auto, achterop de fiets 
of in de bakfiets sterk afgenomen. Dit heeft de 
afname van het gebruik van de publieke ruimte 
door het kind verder doen toenemen.

Afbeelding 1.13: De nieuwe inrichting met toestellen en 
omgevingsaanleg op het Hercules Seghersplein (2012) 

Afbeelding 1.15: Kinderboerderij De Pijp, een populaire 
plek om de vrije tijd door te brengen

Afbeelding 1.14: Buitenschoolse opvang
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Spelen in het privé domein

Door de toename van de woninggrootte, digitale 
middelen en vele vormen van speelgoed is de 
woning ook ruimtelijk geïsoleerd geraakt van de 
aangrenzende publieke ruimte. 
Vanaf de herstructurering in de jaren ‘70 is de 
ruimte in het privé domein toegenomen. Echter, 
de woninggebonden speelruimte is vaak te klein 
om met vriendjes te kunnen spelen. Het is wel 
een geschikte plaats om de digitale middelen te 
gebruiken. Het gebruik van de computer,  gamen 
(afbeelding 1.16) en televisie kijken (afbeelding 
1.17) zijn voor kinderen belangrijke vormen van 
vrijetijdsbesteding. 

Tot slot

Toegenomen verkeer op straat heeft er sinds de 
jaren ‘30 toe geleidt kinderen een eigen plek in 
de stad te geven. De bescherming van kinderen 
tegen gevaar heeft geresulteerd in het uitslui-
ten van kinderen in het gebruik van de publieke 
ruimte en de institutionalisering van de kinder-
tijd. Het gebruik van vrije tijdsvoorzieningen 
door kinderen is mogelijk geworden door de ge-
stegen welvaart. 

De andere kant van de ruimtelijke isolatie van 
voorzieningen voor kinderen is dat er nog nooit 
tevoren zoveel aandacht besteed is aan de be-
hoefte van kinderen [Karsten, 2002].

Afbeelding 1.16: Kinderen spelen thuis met de (spel)com-
puter

Afbeelding 1.17: Kinderen kijken thuis TV (auteursrechte-
lijk beschermd: 123rf.com)
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Een kind maakt in de leeftijd tot 12 jaar een 
grote ontwikkeling door. In de loop der jaren 
verandert het gedrag en de mogelijkheden van 
het kind. Om deze ontwikkeling inzichtelijk te 
maken wordt onderscheid gemaakt in drie leef-
tijdsgroepen. De eerste groep is die van 0-5 jaar. 
In deze periode ontwikkelt het kind zich van 
baby naar kleuter en is nog sterk afhankelijk van 
de ouders. Kinderen van 6-8 jaar zijn in mindere 
mate afhankelijk van hun ouders, maar hebben 
deze nog wel nodig om begeleid te worden. De 
groep 9-12 jaar begint zelfstandig te worden en 
onderneemt steeds meer activiteiten zelfstan-
dig. 

De ontwikkeling van kinderen

Over het algemeen zijn er twee benaderingen 
over de ontwikkeling van het kind: de klas-
sieke en romantische ontwikkelingstheorie 

[Hendricks, 2001]. De kenmerken van beide 
zijn  weergegeven in het schema in afbeelding 
2.1. In de klassieke theorie staat het bieden van 
bescherming en het controleren van het kind 
centraal. In de romantische theorie wordt er uit-
gegaan van de mogelijkheden van het kind zelf 
en de vrijheid die het kind nodig heeft. Hoewel 
deze theorieën tegenovergestelde van elkaar 
lijken te zijn, sluiten ze elkaar niet uit.  Tegen-
woordig gaat men uit van een combinatie van 
beide theorieën.  Hierbij is het in het belang van 
het kind dat het zich ontwikkelt op verschillende 
vlakken: sociaal, fysiek, mentaal en emotioneel 
[Hendricks, 2001 en Dudek, 2005]. Voor de so-
ciale en emotionele ontwikkeling heeft het kind 
contact met andere mensen en kinderen nodig. 
Dit contact moet bestaan uit het samen spelen 
met kinderen en het toekijken naar andere kin-
deren en volwassenen. De fysieke ontwikkeling 
is mogelijk door buiten te spelen en zelfstandig 

2. Ontwikkeling en 
gedrag van kinderen

Klassieke ontwikkelingstheorie Romantische ontwikkelingstheorie

- kinderen ontwikkelen zich natuurlijk

- kinderen moeten vrij zijn
- kinderen staan dicht bij de natuur

- kinderen weten wat ze nodig hebben, ze zul-
len het leren als ze eraan toe zijn

- een kind moet gevormd en onderwezen wor-
den tot een volwassen mens
- controle op kinderen
- een kind is een ‘empty vessel’ en moet gevuld 
worden door de maatschappij
- kinderen hebben verschillende niveaus van 
verantwoordelijkheid gedurende hun ontwik-
keling
- ouders moeten beschermen, leiden en onder-
wijzen

Afbeelding 2.1: Ontwikkelingstheorieën in de westerse maatschappij
Bron: [Hendricks, 2001]
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te verplaatsen naar voorzieningen. Zelfstandig 
verplaatsen op jonge leeftijd is van belang op 
latere leeftijd: “Met te weinig verkeerservaring 
komen naar verhouding veel 12-15 jarigen terug 
in de ongevalstatistieken, als ze opeens zelf naar 
de middelbare school gaan fietsen.” [SOAB, 2005] 
Zelfstandigheid maakt het mogelijk om af en toe 
te ontsnappen aan het toezicht van de eigen ou-
ders. Dat draagt bij aan de ontwikkeling van het 
kind. In afbeelding 2.2 zijn de factoren  genoemd 
waardoor een kind zich onder andere ontwik-
kelt. 
 
Mogelijkheden en gedrag

Het schema in afbeelding 2.3 geeft voor verblij-
ven en verplaatsen weer wat de mogelijkheden 
en het gedrag voor een bepaalde leeftijdsgroep 
zijn. Dit gedrag kan een kind alleen vertonen als 
de stedelijke omgeving daar geschikt voor is. 
 
Een kind tot 5 jaar verblijft onder begeleiding 
van een ouder dichtbij huis. Daar spelen ze een 
rustig spel. Verder van huis spelen ze onder be-
geleiding van hun ouders. Een veel voorkomen-
de spelvorm is het kijken naar andere spelende 
kinderen. 

Afbeelding 2.3: Mogelijkheden en gedrag van kinderen naar leeftijdsgroepen.
Bron: Gebaseerd op: [KpVV, 2008] en [CROW, 2000] en [Hendricks, 2001]

Afbeelding 2.2: Wat een kind nodig heeft in de ontwikke-
ling tot volwassen persoon

- kruipen
- leren lopen
- spelen met water en 
zand

- leren fieten, steppen, 
rolschaatsen
- bewegingsspelletjes

- doorontwikkelen fietsen, 
skaten, crossen, voetbal-
len en bouwen

- de woning en de prive 
buitenruimte, onder bege-
leiding buitenshuis
- binnen 100m van het huis

- buitenspelen in de directe 
omgeving van de woning 
(de straat)
- binnen 300 m van het huis

- actief gebruik van de 
woonomgeving in een straal 
van 600 m

- aanwezig zijn bij 
spelende kinderen
- toekijken naar spe-
lende kinderen

- spellen met regels
- alleen spelen en 
toekijken

- samen spelen met 
anderen
- grenzen verleggen 
en risico’s nemen

- kinderdagverblijf
- peuterspeelzaal
- speeltuin
- kinderboerderij

- kleuterschool
- naschoolse opvang
- zwembad

- basisschool
- naschoolse opvang
- verenigingen/clubs
- muziekschool

-n.v.t.

- zelfstandig in de 
straat 

- zelfstandig naar 
school
- zelfstandig spelen in 
de buurt

- n.v.t.

- kennis van de functie van stoep, stoplichten 
en zebrapad
- complexe situaties zijn niet te overzien
- fietsen alleen om te oefenen en spelen

- kennis van verkeersborden en basisregels
- complexe situaties zijn niet te overzien
- fietsen kan zelfstandig in de buurt

- ze moeten op gevaar geat-
tendeerd worden, anders 
zien ze het niet

- toename van besef van 
gevaar
- gevaar is een kenmerk van 
een object

- kunnen gevaar zien als 
kenmerk van een situatie in 
plaats van een kenmerk van 
een object

speelactiviteiten
Verblijven

Verplaatsen

leefomgevingtype spel voorzieningen

zelfstandigheid verkeersparticipatie gevaar

Een kind ontwikkelt zich door:

- Contact met andere kinderen en volwassenen
- Zelfstandig te verplaatsen
- Te ontsnappen aan het toezicht van ouders
- Spelenderwijs de wereld te ontdekken
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Kinderen van 6 tot 8 jaar spelen zelfstandig in 
de ruimtes dichtbij huis. Onder begeleiding van 
ouders gaan ze naar plekken die verder van huis 
liggen. Deze kinderen spelen een actiever spel 
en spelen daarbij ook samen met andere kinde-
ren. De groep van 9 tot 12 jaar heeft de moge-
lijkheid om zelfstandig naar ruimtes in de buurt 
te gaan. Zij bewegen zich spelenderwijs door de 
buurt om deze te ontdekken en de grenzen te 
verleggen. 

Ruimtelijke kenmerken

De ruimtelijke kenmerken die bij de mogelijkhe-
den en ontwikkeling van het kind past zijn per 
leeftijdsgroep in afbeelding 2.4 weergegeven.

0-5 jaar
- Kleine ruimtes met speelaanleidingen nabij de 
woning om onder toezicht te spelen.
- Grotere ruimte in de wijk om langdurig te kun-
nen spelen, onder toezicht van ouders.

6-8 jaar
- Veilige ruimte in de directe woonomgeving om 
zelfstandig te spelen en te verplaatsen.
- Ruimte om te leren fietsen en dit verder te ont-
wikkelen.
- Veilige route tussen huis naar school.
- Grotere ruimte in de wijk om langdurig te kun-
nen spelen, al dan niet onder toezicht van ou-
ders.

9-12 jaar
- Veilige ruimtes in de buurt om zelfstandig te 
spelen en te verplaatsen.
- Veilige routes tussen huis en school, speelplek 
en kindvoorzieningen.
- Grotere ruimtes in de wijk die avontuur zijn en 
waar risico’s genomen kunnen worden.

Afbeelding 2.4: Ruimtelijke kenmerken per leeftijdsgroep 
die past bij de mogelijkheden en ontwikkeling van het kind

Zelfstandige 
verplaatsing 

Verplaatsing 
begeleid

Woning

Onderwijs

Ruimte om te spelen

0-5 jaar

6-8 jaar

9-12 jaar
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3. Praktijkvoorbeelden

De praktijkvoorbeelden die in dit hoofdstuk 
worden behandeld zijn concepten die een reac-
tie zijn op de ruimtelijke isolatie van voorzienin-
gen voor kinderen. Elk van de concepten gaat op 
een andere manier om met de publieke ruimte 
en de ruimtelijk geïsoleerde speelplekken en 
voorzieningen. 
Gesprekken met mensen die betrokken zijn bij 
het concept, zijn een waardevolle bron van in-
formatie geweest. De gespreksverslagen zijn als 
bijlage opgenomen.

3.1 Kindlint®

Ineke Spapé (SOAB) heeft het concept Kindlint 
ontwikkeld. Aanleiding was de constatering in 
1995 dat kinderen een vergeten groep zijn in 
de stedelijke planning. Vanuit verkeers- en ste-
debouwkundigen was er volgens haar te weinig 
aandacht voor kinderen. Deze beperkte aan-
dacht komt tot uiting door het verdwijnen van 
speelplaatsen ten gunste van parkeerruimte of 
bebouwing. De speelplaatsen die over blijven 
zijn door het steeds drukker wordende verkeer 
moeilijker bereikbaar.

Daarnaast nemen de afstanden tot ‘kinder’-
voorzieningen door schaalvergroting, fusering 
en functiescheiding toe. Kinderbestemmingen 
komen steeds meer op eilanden te liggen waar-
tussen ouders hun kinderen met de auto heen en 
weer rijden. Kinderen kunnen en mogen steeds 
minder zelfstandig buiten spelen en worden in 
hun ontwikkeling geremd. 

Het concept Kindlint is een reactie op deze maat-
schappelijke ontwikkelingen.

Het ontwerpen en realiseren van een Kindlint is 
maatwerk. Bij de totstandkoming van een Kind-
lint worden kinderen in de buurt en actieve in-
stanties en personen betrokken. Gezamenlijk 
wordt er toegewerkt naar een ontwerp voor het 
aan te leggen Kindlint. Ook in de uitvoering wor-
den kinderen, ouders en buurtbewoners zoveel 
mogelijk betrokken.

Concept

Het Kindlint is een route waarlangs kinderen 
naar allerlei opvang-, onderwijs,- en vrijetijds-
voorzieningen kunnen lopen of fietsen (afbeel-
ding 3.1). Hierdoor worden ruimtelijk geïso-
leerde voorzieningen verbonden en de kwaliteit 
van de voorziening zelf behouden. De route en 

Afbeelding 3.1: Concept Kindlint®



22

Afbeelding 3.2: Looproute enkel gemarkeerd met tegels

Afbeelding 3.3: Oversteekplaats bij een basisschool

oversteekplaatsen worden gemarkeerd met 
kleurrijke tegels. Op de route worden speelaan-
leidingen geplaatst die de route speelwaarde te 
geven. Deze maken de route meer dan alleen een 
verbinding tussen voorzieningen. 

Speelplekken in de wijk en op de route worden 
verbeterd, daarbij wordt speeldifferentiatie toe-
gepast. Dit houdt in dat verspreid in een buurt 
kleine speelplekken voor de jongste kinderen 
liggen. Op wijkniveau liggen grotere speelplek-
ken die voor oudere kinderen aantrekkelijk zijn, 
dit zijn er minder dan voor de jonge kinderen. 
Het resultaat is een passende ruimte voor kin-
deren van verschillende leeftijden binnen hun 
actieradius.

Voorbeeld: Spaarndammerbuurt Amsterdam
De routes zijn gemarkeerd met tegels waarop 
dieren zijn afgebeeld. Op veel plekken is dit de 
enige aanduiding van de route (afbeelding 3.2). 
De route is op die plekken niet meer dan een 
markering op de stoep. Dat is voor kinderen 
geen speelaanleiding en voegt weinig toe aan de 
kwaliteit van de ruimte.

De oversteekplaats bij school is vormgegeven 
door gekleurde vlakken op straat aan te brengen 

(afbeelding 3.3). Deze vormgeving is functioneel 
voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, 
maar vormt geen ruimtelijke verbinding tussen 
de route en de school.

Het binnengebied van een bouwblok maakt on-
derdeel uit van de route (afbeelding 3.4). In deze 
ruimte zijn speelaanleidingen in de vorm van 
grashellingen en een waterpomp. Dit is een plek 
die niet ruimtelijk geïsoleerd is en zowel voor 
kinderen als andere gebruikers een prettige ver-
blijfsruimte is.

Wat kan je ervan leren?

Het behouden van kindvoorzieningen en speel-
plekken als kwaliteitsvolle plekken is belangrijk. 
Deze worden versterkt door ze te verbinden met 
een verkeersveilige route.

De verbinding tussen voorzieningen is pas echt 
waardevol als de aansluiting van de route op een 
voorzieningen ruimtelijk wordt vormgegeven.

Een verbinding tussen voorzieningen is meer 
dan een route van A naar B, als deze wordt voor-
zien van speelaanleidingen die bespeelbaar zijn 
en beleefbaar zijn op ooghoogte van het kind.

Afbeelding 3.4: Ruimte om te spelen als onderdeel van de 
route
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3.2 Speelwijken

Jantje Beton voert projecten uit vanuit de op-
vatting dat zodra een kind de deur uitstapt de 
speelwereld voor hem begint. Vanuit dit uit-
gangspunt willen zij een bijdrage leveren aan de 
mogelijkheid en de kwaliteit van buiten spelen 
voor kinderen.

Aanleiding voor het project Speelwijken is het 
onderzoek ‘Kinderen in tel’ naar de kwaliteit van 
informele speelplekken in wijken voor kinderen. 
Het onderzoeksresultaat is een lijst van 50 ste-
den die slecht scoren. Vier steden van die lijst 
zijn door Jantje Beton uitgekozen om een ‘Speel-
wijk’ te realiseren. Jantje Beton heeft  zelf de wij-
ken uitgekozen, zodat ze op basis van vier ver-
schillende stedebouwkundige typologieën het 
concept en de werkwijze kunnen ontwikkelen. 

Jantje Beton werkt nauw samen met de betref-
fende gemeente. Beide partijen investeren 4 jaar 
lang tijd en geld in het realiseren van de Speel-
wijk. Jantje Beton heeft in dit proces de taak om 
alle partijen bij elkaar te brengen en het project 
te leiden. Vanuit de gemeente is er een ambte-
naar aangesteld wie zich met de ontwikkeling 
van de wijk bezig houdt. Een minder stricte 
voorwaarde is het multi-sectoraal samenwerken 
binnen de gemeente.

Bij het realiseren van projecten is er veel samen-
werking met (basis)scholen. Daarnaast werken 
ook instanties en bedrijven uit de stad mee aan 
diverse projecten, zowel in het ontwerp als in 
de uitvoering. Kinderen participeren in het ont-

werp, de uitvoering en het beheer van projecten. 
Zij zijn  de toekomstige gebruikers en weten het 
beste wat ze nodig hebben. Kinderen worden in 
het ontwerpproces uitgedaagd om eerst te dro-
men. Daarna wordt in samenwerking met ont-
werpbureaus een ‘reality check’ gedaan en het 
plan aangepast totdat het uitvoerbaar is. Bij de 
uitvoering en het beheer worden ook andere 
buurtbewoners zoveel mogelijk betrokken. 

Concept

Het concept is niet eenduidig te benoemen, om-
dat er vanuit de problemen die in een wijk of 
buurt zijn wordt gewerkt. De Speelwijken heb-
ben enkele gemeenschappelijke kenmerken.

De projecten gaan niet uitsluitend over de speel-
plekken en kindvoorzieningen maar om het ver-
groten van de bespeelbaarheid van de publieke 
ruimte. Bespeelbare ruimtes vormen verbindin-
gen tussen voorzieningen en buurten waar kin-
deren wonen. 

Speelplekken en schoolpleinen worden heringe-
richt, dit wordt altijd in samenwerking met kin-
deren gedaan. De samenwerking met kinderen 
resulteert in een verbetering van de kwaliteit 
van de plekken, omdat het aansluit bij hun wen-
sen. Grenzen van schoolpleinen worden wegge-
nomen door het openstellen van het plein voor 
de buurt. Daarmee verdwijnt gedeeltelijk de 
ruimtelijke isolatie van de school. 

Voorbeeld: Schoolplein JP Thijsseschool Den 
Helder
In Den Helder is het schoolplein van de Thijsse-
school  in samenwerking met kinderen herin-
gericht (afbeelding 3.5). In de bestrating van 
het plein zijn namen van kinderen opgenomen. 
Daarop zijn  unieke klim,- klauter-, kruip- en 
hangobjecten geplaatst die samen de letters JAN 
vormen. Kinderen van verschillende leeftijden 
kunnen zelf hun spel bepalen op deze span-
nende speelobjecten en ze steeds weer op een 
andere manier gebruiken. Dit is een verbetering 
van de kwaliteit en de gebruiksmogelijkheden 
van het schoolplein.

Afbeelding 3.5: Schoolplein Thijsseschool Den Helder
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Voorbeeld: Survivalpad Leeuwarden
In Leeuwarden wordt een survivalpad gereali-
seerd, dit is een pad met veilige oversteekplaat-
sen en spannende speelaanleidingen door de 
wijk. Een impressie van een gedeelte van het pad 
door een plantsoen is weergegeven in afbeelding 
3.6. Dit project is in samenwerking met speelle-
verancier Nijha uitgevoerd. Zij dachten mee over 
een vernieuwende inrichting van de openbare 
ruimte. Het resultaat zijn door Nijha ontworpen 
survivalelementen, naar de wens van kinderen 
uit de buurt. Door de survivalelementen is de 
route een aaneenschakeling van  ruimtes gewor-
den en vormt daarmee een aantrekkelijke en be-
speelbare verbinding tussen voorzieningen.

Wat kan je ervan leren

Het streven naar de bespeelbaarheid van de 
woonomgeving levert voor kinderen meer op 
dan enkel de aanwezigheid van formele speel-
plekken in de wijk. De woning is niet langer een 
op zichzelf staand eiland als de aangrenzende 
publieke ruimte bespeelbaar is.  Die ruimte is 
voor kinderen het begin van de verbinding naar 
voorzieningen in de wijk.  

Kinderen van verschillende leeftijden actief be-
trekken bij het verbeteren van de kwaliteit van 
speelplekken is belangrijk. Het resultaat sluit 
dan het beste aan bij de leeftijd van kinderen die 
er in de toekomst gebruik van maken. 

3.3 Speelweefsel &
 Verbindingsweefsel

In 1997 is in Gent  bij de Jeugddienst een speel-
ruimteambtenaar aangesteld om de kwaliteit 
van speelruimtes in de stad structureel aan te 
pakken. Marianne Labre vervult deze functie 
en heeft zich de afgelopen jaren ingezet om de 
openbare ruimte in Gent kindvriendelijk vorm te 
geven. Daarbij is het doel het behartigen van de 
belangen van kinderen en jongeren. Het is niet 
de bedoeling hen op een voetstuk te zetten, maar 
wel om de aandacht op hen vestigen. Dit heeft 
geresulteerd in de handleiding Speelweefsel 
(2007) en de handleiding Verbindingsweefsel 
(2011). Beide bevatten richtlijnen en inspiratie 
voor de realisatie van kindgerichte kwalitatieve 
openbare ruimte. 

De Jeugddienst had zelf geen financiele midde-
len en kennis in huis om projecten voor kinde-
ren en jeugd uit te voeren. Er is daarom gekozen 
voor een strategische aanpak, wat resulteerde in 
de samenwerking met andere diensten* binnen 
de Stad Gent. Hierdoor is er een groot draagvlak 
van politici bij het college (de gemeenteraad). 
Gezamenlijk vormen de diensten  de Plangroep 
Speelruimtebeleid, welke in maart 1998 is op-
gericht, zij komen drie tot vier keer per jaar bij 
elkaar. De Jeugddienst van de Stad Gent vervult 
een belangrijke rol als kartrekker. Zij voeren in 

* De volgende diensten zijn betrokken: Stedelijke Vernieu-
wing en Gebiedsgerichte Werking, Stedenbouw en Ruim-
telijke Planning, Mobiliteit, Sportdienst, Departement On-
derwijs, GroendienstAfbeelding 3.6: Impressie survivalpad Leeuwarden
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samenwerking met andere diensten van de Stad 
Gent het concept Speelweefsel en Verbindings-
weefsel uit. 

Door de samenwerking met andere diensten van 
de stad Gent en organisaties die binnen de stad 
actief zijn, kan de plangroep Speelruimtebeleid 
tijdig betrokken raken bij een project en de be-
langen van kinderen (en jeugd) behartigen.

Kinderen worden actief betrokken in de ont-
werpfase. De participatie van kinderen wordt 
vaak in samenwerking met scholen gedaan. 
Daardoor is het mogelijk om educatieve doelen 
te verbinden met het verzamelen van informatie 
over een buurt en de wensen van kinderen.

Concept

Het Speelweefsel is een handleiding voor de 
vormgeving van de verbinding tussen voorzie-
ningen en speelplekken. Het doel is een netwerk 
te maken en de kwaliteit van de plekken in het 
netwerk te verbeteren (afbeelding 3.7). De mid-
delen die hiervoor worden ingezet zijn de omge-
vingsaanleg van een plek en avontuurlijke vor-
men van spelen.  

Het speelweefsel gaat ook over het bespeelbaar 
maken van ruimtes die niet de functie speelplek 
hebben. Deze plekken hebben geen harde gren-

zen. Zo wordt er ook geprobeerd om schoolplei-
nen en sportvelden voor iedereen toegankelijk 
te maken, ook daardoor vervagen de grenzen 
van ruimtes.

Het Verbindingsweefsel gaat in op de verbindin-
gen tussen de voorzieningen. Een verbinding 
is geen lineair element van A naar B, maar een 
opeenvolging van belevingsplekken (afbeelding 
3.8). Die belevingsplekken hebben geen fysieke 
begrenzing, wat bijdraagt aan de bespeelbaar-
heid van de publieke ruimte.

Wat kan je ervan leren?

Het zoeken naar speelmogelijkheden in de pu-
blieke ruimte die niet als speelplek of kindvoor-
ziening zijn vormgegeven levert speelplekken 
op voor kinderen die niet ruimtelijk geïsoleerd 
zijn.

Een verbinding is niet enkel een lijn van A naar 
B. Het is een route waarop plekken zonder gren-
zen zijn die kinderen aantrekkelijk vinden en 
waar ze (voor korte tijd) kunnen verblijven. 

De participatie van kinderen in het ontwerp en 
uitvoeringsproces, levert oplossingen op die 
leeftijdsgebonden zijn en aansluiten op de wen-
sen van de doelgroep. Hierdoor wordt leetijds-
differentiatie bereikt.Afbeelding 3.8: Concept Verbindingsweefsel

Afbeelding 3.7: Concept Speelweefsel
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4. Eilanden en 
tussengebieden

De ruimtelijke isolatie van voorzieningen voor 
kinderen is goed, want het geeft het kind een ei-
gen domein in de stad. Aan de andere kant is het 
niet goed dat de publieke ruimte in de vorm van 
tussengebieden geen aantrekkelijke en veilige 
ruimte is voor kinderen. 

Speelplekken en kindvoorzieningen zijn waar-
devolle plekken voor kinderen en moeten als zo-
danig behouden worden in de stad. 
In de huidige inrichting van speelplekken is 
(soms) te weinig rekening gehouden met de  
wensen van verschillende leeftijdsgroepen. 
Sommige speelplekken zijn eenzijdig ingericht 
en saai. Zowel grote en kleien speelplekken die-
nen verbeterd te worden, zodat er meerdere 
gebruiksmogelijkheden zijn voor verschillende 
leeftijdsgroepen.

De tussengebieden zijn belangrijk voor het spe-
lenderwijs ontdekken van de wereld, het contact 
met anderen en het ontwikkelen van zelfstan-
dige bewegingsvrijheid.  Daarom dienen de tus-
sengebieden ruimtelijk verbonden te zijn met de 
eilanden en/of op zichzelf bespeelbaar en aan-
trekkelijk te zijn voor kinderen. 

De praktijkvoorbeelden zijn goede concepten 
en inspirerende voorbeelden hoe de publieke 
ruimte en speelplekken meer het domein van 
kinderen kan worden. Enkele lessen uit deze 
voorbeelden kunnen worden geleerd:

- Ruimtelijk geïsoleerde voorzieningen, zoals 

een schoolplein en speelplek als waardevolle 
plekken behouden, maar in samenwerking met 
kinderen herinrichten. Zij weten het beste wat 
ze aantrekkelijk vinden. Daardoor is het moge-
lijk leeftijdsgebonden aantrekkelijke ruimtes te 
realiseren. 

- De routes tussen de ruimtelijk geïsoleerde 
voorzieningen vormgeven als bespeelbare ruim-
tes. De publieke ruimte wordt dan mede het do-
mein van kinderen en aantrekkelijker voor hen 
om in te spelen en te verblijven.

- Ruimtes in het publiek domein die niet ruim-
telijk geïsoleerd zijn en niet specifiek voor kin-
deren zijn vormgegeven multifunctioneel in-
richten. Deze plekken zonder fysieke grenzen 
kunnen door jong en oud gebruikt worden.

- De woonomgeving bespeelbaar vormgeven, zo-
dat kinderen hun actieradius vanuit huis uit kun-
nen breiden. In een bespeelbare woonomgeving 
kunnen kinderen spelen in de publieke ruimte in 
plaats van in de ruimtelijk geïsoleerde woning.

Er zijn 3 ingrepen af te leiden waardoor de 
ruimtelijke isolatie van kindvoorzieningen kan 
afnemen (afbeelding 4.1): verbinden van voor-
zieningen, verminderen van grenzen van voor-
zieningen en verbeteren van de inrichting van 
de ruimte. Voor elk van deze ingrepen worden 
in hoofdstuk 5 ruimtelijke principes opgesteld, 
die eraan bijdragen een ingreep te realiseren. 
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Verbinden

Aantrekkelijke, veilige verbindingen realiseren 
tussen kindvoorzieningen en woonbuurten met 
voldoende ruimte om te verplaatsen en te spe-
len. Hierbij moet aandacht zijn voor de ruim-
telijke vormgeving van de aansluiting van een 
voorziening op de aanliggende publieke ruimte.  

Verminderen van grenzen

Vormgeven van een ruimtelijke overgang tus-
sen het eiland en tussengebieden, waardoor het 
eiland groter wordt en deel uit gaat maken van 
de publieke ruimte. Deze ingreep kan ook toege-
past worden op ruimtes in het publiek domein 
die niet specifiek voor kinderen zijn vormgege-
ven.

Verbeteren

Verbeteren van de vormgeving van de ruimte 
met een flexibele en multifunctionele inrichting 
en speeltoestellen. Speelmogelijkheden bieden 
die bij de leeftijdsgroep past, daarom dienen 
kinderen bij de (her)inrichting betrokken te 
worden.

Afbeelding 4.1: Mogelijke ingrepen waardoor de ruimtelijke isolatie van kindvoorzieningen kan afnemen
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5. Ruimtelijke principes

 5.2 Weergave

In de patroontaal van Alexander heeft elk pa-
troon dezelfde indeling. Te beginnen met een 
titel en een korte tekst waarin het patroon in 
groter verband wordt geplaatst. Vervolgens 
volgt er een probleemstelling om de essentie 
van het probleem weer te geven. Het probleem 
wordt onderbouwd in een omschrijving waarin 
de empirische achtergrond en geldigheid wordt 
beschreven. Daarop volgt de oplossing en een 
schematische afbeelding met verwijzingen naar 
de voornaamste componenten die daarvan deel 
uitmaken. Tot slot wordt het patroon in verband 
gebracht met kleinere en grotere patronen. 

De opbouw van een ruimtelijk principe is geba-
seerd op de opbouw van de patronen van Alexan-
der. De opbouw die voor de ruimtelijke principes 
wordt gebruikt is weergegeven in afbeelding 4.1 
en wordt in onderstaande tekst toegelicht.

Het ruimtelijke principe begint met een Titel 
(1), welke de essentie van het ontwerpprincipe 
weergeeft.
Vervolgens wordt in een Stelling (2) toegelicht 
waarom  het principe bijdraagt aan geschikte bui-
tenruimte voor kinderen. In sommige gevallen is 
deze stelling een veronderstelling, omdat een 
wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. De 
veronderstelling is gebaseerd op verschillende 
wetenschappelijke onderbouwingen en bron-
nen die in het onderzoek zijn geraadpleegd. De 
(veronder)stelling wordt in de Toelichting (3) 
verder uitgewerkt en onderbouwd. 

5.1 Indeling

De indeling en weergave van de ruimtelijke prin-
cipes is gebasseerd op de patroontaal van Chris-
topher Alexander (A pattern language: towns, 
buildings and construction, 1977).  De patronen 
die in zijn boek zijn opgenomen bieden een taal 
voor bouwen en plannen. Het beschrijft gede-
tailleerde patronen voor onder andere steden en 
buurten. Ieder patroon is een concreet hulpmid-
del bij het oplossen van problemen. Een patroon 
beschrijft de kern van een oplossing zodanig 
dat de ontwerper deze op vele manieren uit kan 
werken. 

De patronen zijn ingedeeld als lineaire reeks met 
verwijzingen naar grotere en kleinere patronen. 
Een patroon kan namelijk niet op zichzelf staan 
en gebruikt worden, maar moet in verband wor-
den gebracht met andere patronen.  Een patroon 
helpt grotere patronen ‘erboven’ af te maken 
en wordt door de kleinere patronen die ‘eron-
der’ staan zelf afgemaakt. De hoogste patronen 
scheppen structuren en de lagere patronen ver-
fraaien de structuren. Patronen die nog lager 
staan zijn patronen die verfraaiingen verfraaien. 

De indeling van de ruimtelijke principes is naar 
de 3 ingrepen die toegepast kunnen worden op 
de ruimtelijk geïsoleerde voorzieningen: verbin-
den, verminderen van grenzen en verbeteren 
uit hoofdstuk 4. Principes voor het verbeteren 
van de inrichting van de ruimte zijn ook toepas-
baar op de vormgeving van de verbindingen tus-
sen eilanden. De ruimtelijke principes vormen 
geen uitputtende lijst van ontwerpprincipes per 
ingreep.
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5.3 De ruimtelijke principes

Verbinden

[01] Langzaam verkeernetwerk
[02] Beperking doorgaand verkeer 
[03] Oversteekplaatsen
[04] Herkenningspunten 
[05] Luwe woonstraat
[06] Brede stoep
[07] Parkeren auto’s
[08] Parkeren fietsen

Verminderen van grenzen

[09] Informele speelplek
[10] Combinatie van activiteiten
[11] Overgangszone woning en openbare ruimte
[12] Zachte grens verblijfsruimte

Verbeteren

[13] Bespeelbaar groen
[14] Subruimtes
[15] Gelegenheid om te zitten
[16] Beschutting
[17] Speelaanleiding
[18] Fysieke uitdaging
[19] Diversiteit in ondergrond
[20] Niveauverschillen

Vervolgens volgt een gedeelte waarin mogelijke 
oplossingen worden gegeven. Hierbij wordt on-
derscheid gemaakt voor Oplossingen per leef-
tijdsgroep (4) kinderen. Hierin worden oplos-
singsrichtingen per leeftijdsgroep (0-5 jaar, 6-8 
jaar en 9-12 jaar) toegelicht, omdat de algemene 
oplossing niet voor elke groep passend is. De op-
lossing wordt visueel gemaakt door een foto of 
schematische afbeelding. 
Tot slot volgen er Verwijzingen (5) naar ruimte-
lijke principes. De verwijzingen zijn naar ruim-
telijke principes binnen de categorie en naar 
ruimtelijke principes in andere categorieën. Im-
mers, een ruimtelijk principe lost niet het volle-
dige ‘probleem’ op. 

1 Titel

2 Stelling

5 Verwijzin-
gen

3 Toelichting

4 Oplossin-
gen: foto’s en 
schema’s

4 Oplossingen 
per leeftijds-
groep

Afbeelding 5.1 Opbouw van de ruimtelijke principes
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[01] Langzaam verkeernetwerk

Stelling

Over een netwerk voor langzaam verkeer kun-
nen kinderen zelfstandig tussen kindvoorzienin-
gen verplaatsen.

Toelichting

Autovrije routes zijn voor een kind veiliger, om-
dat het inzien van gevaar vaak nog lastig is. Een 
netwerk van voetpaden en/of fietspaden is voor 
het kind een veilige route om over te verplaat-
sen. Het geeft het kind ook de mogelijkheid om 
te leren fietsen zonder aan grote gevaren bloot-
gesteld te worden. 

Een langzaam verkeernetwerk kan de verbin-
ding vormen tussen verblijfsruimtes voor kinde-
ren. Waardoor ze zelfstandig kunnen verplaat-
sen naar voorzieningen waar ze gebruik van 
maken.

Oplossingen voor leeftijdsgroepen

Een langzaam verkeernetwerk is een autovrije 
fiets- en/of voetgangersroute parallel aan door-
gaande wegen voor gemengd verkeer. 

Mogelijke oplossingen hiervoor zijn het maken 
van doorsteekjes door bouwblokken en het ge-
bruik van achterpaden langs woningen. Een au-
tovrije woonstraat met een fiets en/of voetpad 
behoort ook tot de mogelijkheden. Hierbij moet 
er in de buurt voldoende parkeergelegenheid 

zijn. 

Aan de fietsroutes moeten ruimtes grenzen 
waar het kind kan leren fietsen, zonder andere 
gebruikers tot last te zijn.  

De oversteekplaatsen waar het langzaam ver-
keernetwerk doorgaande wegen kruist zijn ver-
keersveilig vormgegeven. 

Het langzaam verkeernetwerk is voor alle leef-
tijdsgroepen van waarde, het is dus niet nodig 
onderscheid te maken per leeftijdsgroep. 

Verwijzingen

- Op het netwerk is: [02] Beperking doorgaand 
verkeer, [03] Oversteekplaatsen, [04] Herken-
ningspunten, [06] Brede stoep, [17] Speelaanlei-
ding, [19] Diversiteit in ondergrond

Langzaam verkeersroutes
Gemengde verkeersruimtes: langzaam en snel 
verkeer

Langzaam verkeersroutes: fietspad en voetpad

Langzaam verkeernetwerk parallel aan doorgaand ver-
keer
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[02] Beperking doorgaand verkeer

Stelling

De beperking van doorgaand verkeer maakt ver-
keersluwe verbindingen voor kinderen mogelijk.

Toelichting

De verkeerssituatie op wegen waar geen door-
gaand verkeer is, is veiliger voor kinderen. Dat 
maakt zelfstandig verplaatsen naar een voorzie-
ning (school of speelplek) in de buurt mogelijk. 

Wegen voor doorgaand verkeer verkleinen het 
verblijfsgebied en daardoor de actieradius van 
kinderen. [CROW, 2000] Daarom moet door-
gaand verkeer door buurten beperkt worden. 
Dan is het eerste stuk verbinding van huis naar 
voorzieningen veiliger.

Oplossingen voor leeftijdsgroepen

Beperking van doorgaand verkeer is mogelijk in 
straten die als lus of L-vorm verbonden zijn met 
wegen voor doorgaand verkeer. Andere maat-
regelen om het doorgaand verkeer te beperken 
hebben te maken met snelheidsbeperking. Mo-
gelijkheden om de snelheid te beperken zijn: 
smalle wegen, wegversmallingen, een rij bomen 
met geringe tussenruimte, drempels, klinker be-
strating, lage kleinschalige verlichting. Deze op-
lossingen stimuleert de automobilist om zachter 
te rijden. 

Voor dit principes is geen onderscheid nodig 
per leeftijdsgroep, want voor elk kind is een ver-
keersveilige straat prettig om te wonen, te spe-
len en zelfstandig te verplaatsen.

Verwijzingen

- Komt voor op: [01] Langzaam verkeernetwerk, 
[05] Luwe woonstraat

Weg met doorgaand verkeer op wijkniveau

Woonstraat zonder doorgaand verkeer

Beperking doorgaand autoverkeer door een smalle weg 
met  hoge objecten erlangs

Beperking van doorgaand autoverkeer door de verkeers-
structuur
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[03] Oversteekplaatsen

Stelling

Een veilige oversteekplaats maakt de verbinding 
tussen en naar kindvoorzieningen compleet.

Toelichting

Oversteekplaatsen zorgen voor conflictvrije op-
lossingen tussen auto’s en voetgangers/fietsers. 
Dat is noodzakelijk, omdat kruispunten de grote 
problemen zijn voor fietsende kinderen. [CROW, 
2000] 

Te voet oversteken over drukke wegen is lastig 
voor kinderen, oversteekplaatsen helpen het 
kind daarbij. Daardoor is een kind niet beperkt 
tot de eigen buurt waar het woont, maar is het 
mogelijk om meerdere plekken te bezoeken. Te-
vens maakt het de route van school naar huis 
veiliger. 

Oplossingen voor leeftijdsgroepen

De breedte van de rijbaan die overgestoken moet 
worden, moet zo smal mogelijk zijn. Waar moge-
lijk kan de rijbaan smaller worden gemaakt. De 
rijbaan kan ook in twee delen verdeeld worden 
door het maken van een middeneiland tussen de 
rijbanen. Deze ruimte moet breed genoeg zijn, 
anders wachten kinderen er niet, omdat ze het 
eng vinden.

Oversteekplaatsen op drempels remt de snel-
heid van automobilisten af. Dit is op drukke 

wegen een noodzakelijke aanvulling op het ze-
brapad. Ook andere vormen van snelheidsbe-
perking zijn denkbaar, zoals: bomenrij met wei-
nig tussenruimte en lage straatverlichting.

Door onder andere markeringen, (verkeers)bor-
den en verkeerslichten wordt duidelijk aangege-
ven dat er een oversteekplaats is voor kinderen 
en welke verkeersdeelnemer voorrang heeft.

0-5 jaar
Voor kinderen van 0-5 jaar zijn voetgangers-
oversteekplaatsen belangrijk. Deze gebruiken 
zij onder begeleiding van hun ouders. 

6-8 jaar en 9-12 jaar
Kinderen van 6-12 jaar gebruiken voetgangers-
oversteekplaatsen en fietsoversteekplaatsen 
ook zelfstandig gebruiken. Daarom heeft de 
oversteekplaats een herkenbare markering en is 
er snelheidsbeperking van auto’s. 

Verwijzingen

- Komt voor op: [01] Langzaam verkeernetwerk
- Vormgeven als: [04] Herkenningspunten
- Beperken van: [07] Parkeren auto’s, [08] Parke-
ren fietsen

Gemarkeerde oversteekplaats, Antwerpenplein in Gent
Bron: http://fietsbult.wordpress.com

Oversteekplaats met zebrapad op een drempel
Bron: www.pzc.nl: archieffoto Peter Nicolai
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[04] Herkenningspunten

Stelling

Herkenningspunten maken een verbinding be-
leefbaar en herkenbaar voor kinderen. 

Toelichting

Herkenningspunten kunnen kinderen ertoe ver-
leiden om de veilige route in de buurt te kiezen 
[CROW, 2000]. Daardoor draagt het bij aan de 
zelfstandigheid van het kind voor het verplaat-
sen tussen voorzieningen.

Herkenningspunten dragen er ook aan bij dat 
het kind zich kan  oriënteren in de ruimte. Kin-
deren kunnen zich pas thuis voelen in een om-
geving als zij er houvast en herkenbaarheid kun-
nen vinden of creëren [Meire, 2010].

Oplossingen voor leeftijdsgroepen

Herkenningspunten zijn unieke objecten, ob-
jecten die op verschillende plaatsen in de wijk 
voorkomen. Deze objecten zijn al dan niet in 
een kleine ruimte geplaatst waar het kind enige 
tijd kan verblijven. Herkenningspunten die een 
boodschap uitdragen zijn van waarde voor het 
kind. ‘Hier kan je spelen’ of ‘pas op gevaar’ zijn 
enkele boodschappen die uitgedragen kunnen 
worden.

Herkenningspunten zijn lage objecten en her-
kenbaar op ooghoogte van het kind. De hoogte 
van objecten is dus per leeftijdsgroep verschil-

lend. Cartoonachtige objecten, een bijzondere 
boom of gebouw spreken het kind aan. 

Een kleurrijke omgeving blijkt voor kinderen 
belangrijk en interessant te zijn. [Rob van Gaal, 
Jantje Beton, 2010] en [Hendricks, 2001] Daar-
bij moet rekening worden gehouden met het 
verschil tussen jongens en meisjes. Van nature 
wordt roze en paars geassocieerd met meisjes en 
blauw en groen met jongens. [Hendricks, 2001] 

0-5 jaar 
Objecten op ooghoogte tussen: 75 cm en 1,20 m. 
De kleur van objecten is opvallend, dat spreekt 
het kind aan. 

6-8 jaar
Objecten op ooghoogte tussen: 1,20 m en 1,30 
m. Voor deze groep is het van belang rekening 
te houden met de kleurvoorkeur van jongens en 
meisjes. 

9-12 jaar
Objecten op ooghoogte tussen: 1,30 m en 1,50 
m. Objecten op andere hoogtes worden door 
deze groep opgemerkt, hun blikveld is ruimer 
dan van jongere kinderen. Voor deze groep is 
het van belang rekening te houden met de kleur-
voorkeur van jongens en meisjes. 

Verwijzingen

- Komt voor op: [01] Langzaam verkeernetwerk, 
[03] Oversteekplaatsen
- In de vorm van: [09] Informele speelplek, [17] 
Speelaanleiding

Herkenningspunten op gebouwen

Herkenningspunten in kleur en objecten

Herkenningspunten op ooghoogte van kinderen
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[05] Luwe woonstraat

Stelling

Een luwe woonstraat is het eerste veilige stuk 
van een verbinding van huis naar kindvoorzie-
ningen.

Toelichting

Elke activiteit van een kind begint met een ver-
plaatsing in de verkeersruimte bij de woning. De 
luwe woonstraat maakt het mogelijk om het be-
gin van de verplaatsing op een veilige, zelfstan-
dige manier te maken. 

Tevens is een luwe woonstraat de wens van mid-
denklasse gezinnen [VROM, 2006], [Karsten, 
2006]. Deze groep stadsbewoners vind het be-
langrijk om rustig te wonen in de nabijheid van 
de drukte en voorzieningen van de stad.
De luwe woonstraat maakt het ook mogelijk om 
dichtbij de woning in een veilige rustige ruimte 
te spelen. Hierdoor kan de beperkte tijd die kin-
deren tussen activiteiten door hebben gebruikt 
worden om buiten te spelen.

Oplossingen voor leeftijdsgroepen

Een luwe woonstraat heeft een breed straatpro-
fiel met een relatief smalle rijbaan en hoogstens 
aan één zijde parkeren. Hierdoor wordt ook het 
doorgaande verkeer beperkt. 
In het brede straatprofiel past een brede stoep  
met plaatselijke verbredingen van de stoep, dit 

kunnen gezinnen als verblijfsruimte gebruiken. 
De luwe woonstraat kan ook autovrij worden 
vormgegeven, met ruimte voor de fietser.

De ruimte wordt ingericht met speelaanleidin-
gen, met groen, zoals bomen en struiken en met 
kleinschalige straatverlichting. Dat geeft de luwe 
woonstraat een rustig karakter. In deze straat is 
ruimte om te fietsen op een brede stoep of op de 
straat. 

Voor dit principe is geen onderscheid in leef-
tijdsgroepen nodig, want voor elke groep is een 
luwe woonstraat prettig om te verplaatsen en te 
spelen.

Verwijzingen

- In de luwe woonstraat is: [02] Beperking door-
gaand verkeer,  [06] Brede stoep
- Beperken van: [07] Parkeren auto’s, [08] Parke-
ren fietsen

Luwe woonstraat, eenzijdig parkeren

Luwe woonstraat, autovrij
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[06] Brede stoep

Stelling

Over een brede stoep kunnen kinderen vanuit 
huis veilig verplaatsen naar voorzieningen in de 
buurt.

Toelichting

De stoep is in steden over het algemeen de bui-
tenruimte die direct aan de woning grenst. De 
ruimte op een brede stoep is groot, zodat het 
kind spelenderwijs naar voorzieningen kan 
verplaatsen en op de stoep voor de woning kan 
spelen. Daarnaast is het veilig ten opzichte van 
autoverkeer, omdat het kind op afstand van de 
rijbaan kan blijven. 

Oplossingen voor leeftijdsgroepen

Een brede stoep heeft in ieder geval een vrije 
breedte van 3 meter. De stoep dient vrij te zijn 
van obstakels waaronder fietsen, maar wel ob-
jecten te bevatten die het mogelijk maken om te 
spelen en te verblijven. Een plantenbak, muur-
tje, bankje en boom zijn objecten die de stoep 
verblijfskwaliteit geven voor kinderen en hun 
ouders.

De grens tussen de brede stoep waarop gespeeld 
kan worden en de aanliggende rijbaan of par-
keerplaatsen moet veilig zijn, door het maken 
van een afscheiding.

0-5 jaar

De ruimte dichtbij voordeuren van woningen 
wordt als verblijfsruimte vormgegeven met aan-
leidingen om te spelen.

6-8 jaar en 9-12 jaar
De stoep als brede speelruimte vormgeven met 
aanleidingen om te spelen. Voorzie de stoep van 
een vlakke ondergrond zodat kinderen kunnen 
waveboarden, skeeleren en fietsen. De overgang 
van de stoep naar andere stoepen en straten is 
veilig zijn, zodat ze zich ook verder in de buurt 
kunnen verplaatsen.

Verwijzingen

- Als onderdeel van: [01] Langzaam verkeernet-
werk, [05] Luwe woonstraat
- De brede stoep heeft de functie van: [09] Infor-
mele speelplek, [11] Overgangszone woning en 
openbare ruimte
- Beperken van: [07] Parkeren auto’s, [08] Parke-
ren fietsen
- Voorzien van: [15] Gelegenheid om te zitten, 
[17] Speelaanleiding

De brede stoep biedt mogelijkheden voor speelactiviteiten
Bron: wijkkrant-haarlem-oost.nl: zomerkade Haarlem, foto: 
Ans Baars

De brede stoep biedt mogelijkheden voor verblijf
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[07] Parkeren auto’s

Stelling

In een straat zonder geparkeerde auto’s is het 
voor kinderen veiliger om te fietsen en te lopen. 

Toelichting

Geparkeerde auto’s belemmeren het zicht voor 
kinderen. Een auto is ongeveer 1,55m hoog, voor 
veel kinderen een hoogte waar ze nog niet over-
heen kunnen kijken. Dat maakt het oversteken 
van een straat met een rij geparkeerde auto’s 
gevaarlijk.

Auto’s die aan het inparkeren zijn vormen ook 
een gevaar voor kinderen. Automobilisten zien 
kinderen niet altijd, omdat ze nog klein zijn en 
het kind kan niet inschatten waar de auto heen 
gaat. 
  
Auto’s in het straatbeeld heeft een negatieve 
invloed op de verblijfskwaliteit en het karakter 
van de openbare ruimte. 

Oplossingen voor leeftijdsgroepen

Een afscheiding tussen geparkeerde auto’s en 
de stoep maakt de stoep veiliger om over te ver-
plaatsen. Dit kan door een muurtje, hek, groen-
strook of niveauverschil. 

Parkeren aan één zijde van de weg en parkeer-
plaatsen tussen twee rijbanen in is een veilige 
parkeeroplossing. Daardoor wordt de stoep niet 

afgeschermd door een rij auto’s en is de straat 
goed te overzien. 

Om het oversteken voor kinderen veiliger te 
maken dienen lange rijen geparkeerde auto’s te 
worden voorkomen. Op plekken moeten er on-
derbrekingen zijn en moet de stoep doorgetrok-
ken worden tot aan de rijbaan, zodat het kind de 
rijbaan kan overzien. 

Voor parkeren zijn er verschillende mogelijk-
heden: langs parkeren en haaks of schuin par-
keren. Langs parkeren heeft als voordeel dat 
de automobilist gebruikers van de stoep en de 
rijbaan goed kunnen zien, een nadeel is dat het 
veel weglengte in beslag neemt. 
Haaks of schuin parkeren heeft als voordeel dat 
het minder weglengte in beslag neemt. Daar-
door neemt het minder weglengte in beslag. Het 
is dus een goede oplossing voor eenzijdig parke-
ren en het maken van onderbrekingen. Een na-
deel is dat er een breed straatprofiel voor nodig 
is. Daarnaast is het een gevaarlijke variant, om-
dat de stoep en rijbaan door het achteruitrijden 
niet goed te overzien zijn. 

Per situatie moet gekeken worden hoeveel ruim-
te beschikbaar is en wat daarvoor de beste par-
keeroplossing is. 

Bij nieuwbouw wordt er geparkeerd in  garages 
of op binnenterreinen, daardoor blijft de open-
bare ruimte vrij van parkeerplaatsen. De in- en 
uitrit van de parkeerplaats moet op afstand lig-
gen van verblijfsruimtes van kinderen. 

Verwijzingen

- Beperken bij: [03] Oversteeklaatsen, [05] Luwe 
woonstraat, [06] Brede stoep

Parkeren tussen twee rijbanen, vrij zicht vanaf de stoep 
op de rijbaan
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[08] Parkeren fietsen

Stelling

Een stoep zonder geparkeerde fietsen geeft 
ruimte voor kinderen om zich spelenderwijs te 
verplaatsen.

Toelichting

Fietsen worden aan lantaarnpalen, bomen, hek-
jes en speeltoestellen vastgemaakt. Daardoor 
staan de stoepen vol met gepaarkeerde fietsen 
en zijn speeltoestellen niet te gebruiken waar-
voor deze bedoeld zijn. Het beperkt het kind in 
de mogelijkheden om over de stoep te verplaat-
sen en te spelen. 

De populariteit van bakfietsen bij gezinnen in 
de stad heeft tot gevolg dat er meer ruimte no-
dig is om fietsen te parkeren. Ouders willen de 
bakfiets dichtbij de voordeur van de woning par-
keren. Daar is niet altijd ruimte om deze brede 
fietsen te stallen. Slimme oplossingen voor het 
stallen van de bakfiets in de stad zijn nodig.

Fietsen die gestald zijn op willekeurige plaatsen 
in de openbare ruimte zorgen voor een onver-
zorgde uitstraling.

Oplossingen voor leeftijdsgroepen

Plaats fietsenrekken met goede voorzienin-
gen om je fiets aan vast te zetten in clusters. De 
ruimte bij voordeuren van woningen moet daar-
bij vrij worden gelaten. 

Indien er voldoende parkeerplaatsen voor auto’s 
aanwezig zijn, dan moeten deze worden ingezet 
als fietsparkeerplaatsen. 
Om te voorkomen dat fietsen geplaatst worden 
waar deze niet gewenst zijn, moeten er op die 
plek geen objecten staan waar een hangslot om-
heen kan.
Het stallen van fietsen in bewaakte fietsenstal-
lingen en stallingsmogelijkheden en binnen een 
bouwblok vermindert het gebruik van de open-
bare ruimte. De afstand van binnengebieden tot 
een entree van de woning moet klein zijn om 
deze oplossing te laten slagen. 

Bij nieuwbouw moeten stallingsmogelijkheden 
geboden worden in bergingen met een korte af-
stand tot de straat en de woning. 

Verwijzingen

- Beperken bij: [03] Oversteekplaatsen, [05] 
Luwe woonstraat, [06] Brede stoep

Fiets parkeren in clusters - ontwerp: Ilian Milinov 
Bron: www.todoazul.nl/overig/fietsparkeerrek/ 
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[09] Informele speelplek

Stelling

Kinderen kunnen hun eigen spel bepalen op 
informele speelplekken, deze plekken zijn niet 
ruimtelijk geïsoleerd van de publieke ruimte. 

Toelichting

Een informele speelplek vergroot de mogelijk-
heid voor kinderen om de publieke ruimte te 
gebruiken. In deze ruimtes is er kans op ont-
moeting en interactie tussen verschillende 
stadsbewoners, dat is waardevol voor de ont-
wikkeling van het kind.

Informele speelplekken stimuleert de creativi-
teit en verbeelding, want niet alle speelmoge-
lijkheden zijn vooraf vastgelegd. Daarbij geven 
dergelijke plekken het kind de mogelijkheid om 
te kiezen waar ze spelen, immers: ‘The spaces 
adults map for childhood are not necessarily the 
same as the territories children wish to occupy.’ 
[Gutman, 2007, p. 327] 

Oplossingen voor leeftijdsgroepen

Restruimtes, (kleine) pleintjes of plaatselijke 
verbreding van de stoep, grasveldjes en groen-
stroken kunnen een informele speelplek vor-
men. Een veilige route naar deze plekken, maakt 
gebruik door kinderen mogelijk. Vooral in de 
woonomgeving en op routes van school naar 
huis hebben informele speelplekken een toege-

voegde waarde. 
De inrichting van een informele speelplek kan 
bestaan uit verschillende elementen, welke geen 
speelobject zijn. Te denken valt aan: straatmeu-
bilair, diversiteit in ondergrond en niveauver-
schillen zoals: paaltjes, muurtjes en trappen.

0-5 jaar
Voor deze kinderen zijn informele plekken dicht-
bij de woning van waarde. Het zijn kleine ruim-
tes waar aanleiding is om te gaan spelen. Dit kan 
op daartoe bestemde speelobjecten, maar het 
kunnen ook objecten in de ruimte zijn die eigen-
lijk een andere fucntie hebben.

6-8 jaar
Voor deze groep is de informele speelplek een 
kleine ruimte in de buurt waarin gespeeld kan 
worden en uitdaging is om de grenzen te verleg-
gen. Er dient wel aanleiding zijn om te gaan spe-
len in de vorm van inrichtingselementen van de 
openbare ruimte.

9-12 jaar
Voor deze groep is een grotere ruimte in de wijk  
gewenst. Daar is het mogelijk om een actief spel 
te spelen. Objecten om te zitten zijn aantrekke-
lijk voor deze groep. 

Verwijzingen

- Komt voor in de vorm van: [04] Herkennings-
punten, [06] Brede stoep, [10] Combinatie van 
activiteiten, [11] Overgangszone woning en 
openbare ruimte

- Voorzien van: [12] Zachte grens verblijfsruimte, 
[15] Gelegenheid om te zitten, [17] Speelaan-
leiding, [19] Diversiteit in ondergrond, [20] Ni-
veauverschillen

Jongens voetballen op een informele speelplek
Bron: Bouw, 2004, p. 66
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[10] Combinatie van activiteiten

Stelling

Grenzen vervagen doordat kinderen samen met 
andere gebruikers een ruimte gebruiken, dat 
is positief voor de sociale ontwikkeling van het 
kind.

Toelichting

Kinderen geven zelf aan dat ruimtes aantrekke-
lijk zijn als er andere kinderen of volwassenen 
aanwezig zijn. [CROW, 2000] Daarbij is de aan-
wezigheid van volwassenen in het leven van kin-
deren van belang voor de sociale ontwikkeling 
van het kind. Kinderen moeten dan ook niet uit-
sluitend een plek hebben in kindvoorzieningen, 
maar ook een plek hebben waar volwassenen 
activiteiten ondernemen. 

Combinatie van activiteiten is alleen prettig voor 
alle groepen als rustige activiteiten in dezelfde 
ruimte plaatsvinden. Hierdoor kunnen conflic-
ten zoals geluidsoverlast en elkaar in de weg lo-
pen worden voorkomen. 

Oplossingen voor leeftijdsgroepen

Pleinen inrichten met elementen die voor kinde-
ren aantrekkelijk zijn om op te spelen. Kinderen 
zijn samen met andere gebruikers in de publieke 
ruimte, waar zij hun eigen spel kunnen bepalen.

0-5 jaar en 6-8 jaar
Een kleine informele speelplek op een plein met 

terrasjes is voor deze groepen geschikt. De af-
stand tussen speelplek en terras moet groot ge-
noeg zijn om geen overlast van elkaar te hebben. 
De afstand mag niet te groot zijn, want dat be-
perkt ouders in het toezicht houden op hun kind. 

9-12 jaar
Een plek in een rustige winkelstraat of plein 
biedt het kind de mogelijkheid om de dynamiek 
van het stedelijk leven te ervaren. De ruimte 
wordt als informele speelplek vormgegeven, 
maar er is geen actief spel mogelijk. Gelegenheid 
om te zitten maakt de ruimte aantrekkelijk voor 
kinderen en andere gebruikers. 

Verwijzingen
- Komt voor op: [09] Informele speelplek
- De ruimte heeft: [12] Zachte grens verblijfs-
ruimte, [17] Speelaanleiding

Plein met terrassen gecombineerd met een (speel)plek 
voor jonge kinderen 
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[11] Overgangszone woning en openbare 
ruimte

Stelling

De woning als ruimtelijk geïsoleerde ruimte 
wordt vergroot door een overgangszone tussen 
de woning en de openbare ruimte vorm te geven.

Toelichting

Kinderen hebben tussen alle activiteiten door 
geen tijd om echt iets te doen. [Meire, 2010] De 
digitale middelen die zij in huis hebben worden 
dan gebruikt. Een overgangszone tussen de wo-
ning en de openbare ruimte maakt het mogelijk 
om in die korte tijd buiten te spelen in de publie-
ke ruimte.

Buiten spelen moet vanaf de voordeur mogelijk 
zijn, zodat kinderen langzaam hun actieradius 
kunnen uitbreiden. [KpVV, 2008] In een stad 
met hoge dichtheid en kleine of geen privé bui-
tenruimte is een overgangszone daarvoor een 
geschikte ruimte. 

Oplossingen voor leeftijdsgroepen

Een overgangszone kan  bestaan uit de ontslui-
ting van de woning(en) of uit een gedeelte van 
de openbare ruimte. Bij nieuwbouw is het moge-
lijk om de ontsluiting van de woning te gebrui-
ken bij het vormgeven van een overgangszone. 
Bij bestaande bouw zijn de mogelijkheden be-
perkt tot de openbare ruimte die aan de voor-
deur grenst. Gebruik daarvoor een gedeelte van 

de stoep. Mogelijheden voor de vormgeving zijn 
een verhoging aangrenzend aan de voordeur of 
het plaatsen van objecten zoals plantenbakken 
en bankjes, waardoor een ruimte ontstaat.

Verwijzingen

- Komt voor in de vorm van: [06] Brede stoep, 
[09] Informele speelplek
- Er is: [15] Gelegenheid om te zitten,  [16] Be-
schutting, [17] Speelaanleiding
- Vormgeven door: [19] Diversiteit in onder-
grond, [20] Niveauverschillen

Een gedeelte van de stoep is als overgangszone vormge-
geven door het plaatsen van een bank en plantenbakken
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[12] Zachte grens verblijfsruimte

Stelling

Een zachte grens defineert de verblijfsruimte 
voor kinderen, en voorkomt de ruimtelijke iso-
latie ten opzichte van de aangrenzende publieke 
ruimte.

Toelichting

Zachte grenzen maken integratie met de leef-
wereld van volwassenen mogelijk en dragen bij 
aan het verminderen van ruimtelijk geïsoleerde 
voorzieningen voor kinderen.  Een zachte grens 
maakt de psychologische barrière om een ruim-
te in te gaan kleiner , maar draagt wel bij aan de 
veiligheid [Moore, 1992].

De begrenzing van ruimtes is belangrijk voor de 
veiligheid van het kind. Een grens rondom een 
speelplek voor kinderen voorkomt overlast van 
hondenpoep op hun plek. Kinderen ergeren zich  
aan hondenpoep op hun speelplekken [Snel, 
2011]. 

Oplossingen voor leeftijdsgroepen

Een zachte grens heeft een beperkt hoogte, zodat 
kinderen zicht hebben op de ruimte aan de an-
dere kant. Een groenstrook (gras, struiken), laag 
muurtje of hekwerk zijn enkele mogelijkheden. 
Indien een hogere afscheiding wordt geplaatst 
is is het mogelijk dat het kind er doorheen kan 
kijken. 
Entrees van ruimtes zijn onderbrekingen in de 

grens of verspringingen in de grens.

Indien de omliggende ruimte een doorgaande 
weg is voor auto’s of fietsers moet voor de vei-
ligheid van het kind toch voor een harde grens 
gekozen worden. 

0-5 jaar
Vanwege de kwetsbaarheid van het kind zijn af-
gesloten ruimtes wenselijk. Vanwege het rustige 
spel dat deze kinderen nog spelen is een geringe 
hoogte van de afscheiding voldoende. De schei-
ding moet zo worden vormgegeven dat er ook 
ook gespeeld kan worden.

6-8 jaar
Kinderen van 6-8 jaar spelen een actief spel, ren-
nen rond en letten daarbij niet op de omgeving. 
Een afscheiding van de verblijfsruimte is dan 
ook van belang voor de veiligheid van het kind. 
Het heeft de voorkeur om de scheiding vorm te 
geven, zo dat er ook gespeeld kan worden.

9-12 jaar
Voor de veiligheid van deze groep is een fysieke 
begrenzing eigenlijk niet nodig. In het geval er 
balspellen kunnen worden gespeeld is een hoge 
(3 meter) afscheiding wel wenselijk.

Verwijzingen

- Vormgeven door: [13] Bespeelbaar groen, [15] 
Gelegenheid om te zitten, [17] Speelaanleiding, 
[19] Diversiteit in ondergrond, [20] Niveauver-
schillen

Zachte grens tussen speelplek en publieke ruimte

Opening en verspringing in de zachte grens
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[13] Bespeelbare groene ruimte

Stelling

Het spelen in een groene ruimte geeft een kind 
rust en stimuleert de creativiteit. 

Toelichting

Kinderen verliezen hun binding met de natuur-
lijke omgeving. Dat wordt steeds vaker als pro-
bleem opgemerkt, want de natuurlijke omgeving 
is voor een kind van waarde. Het maakt kinde-
ren rustig, maar ze kunnen zich er ook uitleven. 
Immers, kinderen worden aangetrokken door 
natuurlijke elementen, zoals water, zand, dieren 
en bomen [Hendricks, 2001]. Dat maakt spelen 
in de natuur spannend. “De natuur is niet voor-
gekauwd. Het is er steeds weer anders, je raakt er 
niet snel op uitgekeken.’’ [Berg, 2007, p. 27] Juist 
in de stad waar groene ruimtes beperkt zijn, is 
een bespeelbare groene ruimte dus van belang. 
Ook de verbinding naar grotere groene gebie-
den buiten de wijk is belangrijk, zodat het kind 
in aanraking kan blijven komen met de natuur.

Oplossingen voor leeftijdsgroepen

Parken, plantsoenen, groenstroken en andere 
restruimtes kunnen ingericht worden als be-
speelbare groene ruimte. Een zachte grens tus-
sen verblijfsruimtes kan ook bespeelbaar groen 
zijn.

Het onderhoud moet regelmatig uitgevoerd wor-
den om te voorkomen dat de plek onoverzichte-

lijk en onaantrekkelijk wordt. Kinderen kunnen 
hierbij betrokken worden.

0-5 jaar
Voor de jongste kinderen is zand en ondiep wa-
ter leuk om mee te spelen. Dit kan ook in bakken 
in een verharde ruimte dichtbij de woning. Een 
grasveldje om op te spelen is ook fijn voor deze 
groep. 

6-8 jaar en 9-12 jaar
In de ruimte zijn struiken, bosjes en (lage) klim-
bomen om in te spelen. Vaste planten aangevuld 
met losliggend natuurlijk materiaal maakt het 
mogelijk om zelf iets te bouwen. 
Een andere vorm van bespeelbare groene ruim-
te zijn moestuintjes. Moestuintjes zijn er in al-
lerlei vormen zoals een geveltuintje en grotere 
oppervlaktes op een plek waar meer ruimte be-
schikbaar is dan op de stoep.

Verwijzingen

- Komt voor in de vorm van: [12] Zachte grens 
verblijfsruimte
- In de ruimte is: [18] Fysieke uitdaging, [20] Ni-
veauverschillen

Bespeelbare groene ruimte
Bron: http://www.ilovenoord.nl: Natuurspeeltuin Noor-
derpark
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[14] Subruimtes

Stelling

Een ruimte die bestaat uit verschillende kamers 
biedt voor meerdere leeftijdsgroepen kinderen  
mogelijkheden tot gebruik.

Toelichting

De verdeling van een grote ruimte in kamers 
maakt het mogelijk om bij de inrichting aan te 
sluiten op de behoeften van kinderen. Daardoor 
zullen ruimtes minder vaak saai gevonden wor-
den en kunnen conflictsituaties voorkomen wor-
den. 

Wat betreft de sociale ontwikkeling van het kind 
is het van belang dat het contact heeft met ande-
re kinderen. [Moore, 1992] Dat moeten niet al-
leen kinderen zijn van dezelfde leefijd, maar ook 
kinderen die jonger en ouder zijn. Het is daarom 
goed een ruimte onder te verdelen in kleinere 
ruimtes, zodat groepen de mogelijkheid hebben 
om elkaar te zien en samen te spelen.

Oplossingen voor leeftijdsgroepen

Ruimtes worden gedefinieerd door verticale 
elementen, massa’s en volumes. Dergelijke ele-
menten vormen de scheiding tussen de ruimtes. 
Bomen, struiken, niveauverschillen, en objecten 
die speelaanleiding bieden zijn hiervoor ge-
schikt. 

Hoewel een goed gedefinieerde scheiding nood-

zakelijk is om ruimtes te creeëren moet dit een 
zachte grens zijn. Daardoor is er de mogelijkheid 
voor het ontstaan van sociale contacten tussen 
de gebruikers.

Een onderscheid per leeftijdsgroep is niet nodig, 
hoewel er bij de inrichting van de kamers wel re-
kening moet worden gehouden met de wensen 
en behoeften van de verschillende leeftijdsgroe-
pen. 

Verwijzingen

- In de ruimte is: [10] Combinatie van activiteiten
- Subruimtes zijn van elkaar gescheiden door: 
[12] Zachte grens verblijfsruimte, [13] Bespeel-
baar groen, [19] Diversiteit in ondergrond, [20] 
Niveauverschillen

Voorbeeld van de verdeling van de ruimte in kamers Foto: google streetview, Tuindorp Utrecht

Principe van de opdeling van een ruimte in subruimtes
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[15] Gelegenheid om te zitten

Stelling

Zitgelegenheid biedt kansen voor ontmoeting en 
het biedt ouders de mogelijkheid om toezicht te 
houden op hun kind.

Toelichting

Opvallend is het hoge aandeel van rust in het 
spel bij zowel jongens als meisjes. Rondhangen, 
kijken naar anderen, kletsen, rustig nadenken 
of verwerken van dingen die gebeurd zijn is een 
belangrijk onderdeel van het buitengebeuren. 
[CROW, 2000] Voor deze vorm van rustig spel 
zijn mogelijkheden om te zitten belangrijk. Ook 
voor ouders is zitgelegenheid bij een speelplek 
belangrijk, want jonge kinderen spelen onder 
hun toezicht buiten. 

Oplossingen voor leeftijdsgroepen

In de openbare ruimte is er gelegenheid om te 
zitten in ruimtes waar mensen verblijven: op de 
stoep, de formele en informele speelplek. Plaats 
zitobjecten tegenover elkaar  zodat er onderling 
contact mogelijk is. Objecten om op te zitten zijn 
op meerdere manieren te gebruiken: bijvoor-
beeld als speelaanleiding of begrenzing van de 
ruimte.

Een zitvlak van hout heeft de voorkeur, want me-
taal en steenachtige materialen zijn koud om op 
te zitten.

0-5 jaar
Maak voor deze groep een plaats om zittend te 
kunnen spelen, dit kan op de grond zijn of op een 
verhoging. Er is ook zitgelegenheid voor ouders, 
zodat ze toezicht kunnen houden op hun kind.

6-8 jaar en 9-12 jaar
Creeër een plek om uit te rusten en rond te kij-
ken met aantrekkelijke zitgelegenheden: zoals 
een vogelnestschommel of muurtje.

Verwijzingen

- Vormgeven door: [12] Zachte grens verblijfs-
ruimte, [17] Speelaanleiding, [20] Niveauver-
schillen

Zitgelegenheid in de openbare ruimte

Subtieler zitgelegen-
heid, muurtje oid
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[16] Beschutting

Stelling

Een kind heeft de mogelijkheid nodig om zich te-
rug te trekken op een rustige plek.

Toelichting

Het zoeken van beschutting is heel menselijk: 
“When people enter into a larger open space they 
will always settle first near the boundary or fence 
or a vertical element. This is even more the case 
for very young children who are learning about 
outdoors.” [Hendricks, 2001, p. 109] Daarnaast 
blijkt ook uit onderzoek dat kinderen een ruimte 
aantrekkelijk vinden als er veilige intieme plek-
ken aanwezig zijn. [CROW, 2000] 
Kinderen kunnen zich even terugtrekken en kij-
ken naar andere spelende kinderen. Het geeft 
kinderen ook de mogelijkheid om zich even te-
rug te trekken en hun eigen plek te creeëren. 
Daarnaast beschermt beschutting kinderen te-
gen de invloeden van het weer, zoals regen, wind 
en zon. 

Oplossingen voor leeftijdsgroepen

De grootte van de ruimte en elementen die de 
beschutting vormen staan in verhouding tot de 
lengte van het kind. Voor jonge kinderen voldoet 
een kleinere ruimte dan voor oudere kinderen. 

Voor alle leeftijden geldt dat bomen en gebou-
wen in de zomer bescherming bieden tegen felle 
zon. Gebruik bomen die in de winter geen blad 

hebben, zodat het kind dan wel in de zon kan 
spelen en er voldoende licht is. Een afscherming 
in de vorm van bomen belemmert niet het zicht 
vanuit woningen op de ruimte. 

0-5 jaar
Kleine ruimtes om in weg te kruipen in de vorm 
van afdaken en hoeken. Vanuit de beschutte 
plaats is er zicht op andere spelende kinderen.

6-8 jaar
Ruimte om onder te zitten en in terug te trek-
ken waar gespeeld kan worden. Deze worden 
gevormd door speeltoestellen, struiken of muur-
tjes. 

9-12 jaar
Voor deze leeftijd zijn er grote ruimtes waarin 
een groepje kinderen zich terug kan trekken. 
Deze ruimte biedt beschutting, maar is wel 
zichtbaar vanuit aangrenzende ruimtes.

Verwijzingen

- Vormgeven door: [12] Zachte grens verblijfs-
ruimte, [14] Subruimtes, [20] Niveauverschillen
- Er is: [15] Gelegenheid om te zitten

Beschutting onder een speeltoestel
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[17] Speelaanleiding

Stelling

Speelaanleidingen in de openbare ruimte biedt 
het kind de mogelijkheid om de ruimte spelen-
derwijs te ontdekken.

Toelichting

Speeltoestellen zijn niet altijd noodzakelijk voor 
kinderen want: “Children approach the outdoor 
environment with a different view than adults. 
For them this is an exciting new world. Objects, 
to the child are curious and wonderful and they 
want to explore them. (...) Sculptures are used by 
children to climb on.” [Hendricks, 2001, p. 68 en 
46] Objecten in de publieke ruimte zijn dus net 
zo waardevol voor kinderen, dergelijke objecten 
zijn speelaanleidingen. Dit kunnen inrichtings-
elementen van de openbare ruimte zijn,want 
ook algemeen aantrekkelijk straatmeubilair 
heeft zijn speelwaarde [CROW, 2000].

De aanwezigheid van speelaanleidingen in het 
publiek domein draagt bij aan een aantrekkelijk 
karakter van de ruimte. Tevens zal het regelma-
tig bijdragen aan een levendig karakter doordat 
kinderen met en rondom deze objecten spelen. 

Oplossingen voor leeftijdsgroepen

Gebruik als speelaanleiding functionele objecten 
en objecten die een ruimte verfraaien. Dergelijke 
elementen kunnen op elke plaats in de stad ge-
plaatst worden, zodat kinderen kunnen spelen. 

Vooral routes die kinderen vaak gebruiken moe-
ten worden voorzien van dergelijke objecten.

De grootte van de ruimte waarin speelaanleidin-
gen worden geplaatst moet voldoende zijn, zodat 
er gespeeld kan worden. Die ruimte is ook nodig, 
zodat spelende kinderen geen belemmering vor-
men voor passanten. Een veilige afscheiding met 
een rijbaan of fietspad is belangrijk voor de vei-
ligheid van spelende kinderen.

0-5 jaar
Plaats voor deze groep eenvoudige kleine ele-
menten zoals een zwerfkei, trapje of zitbank. Dit 
is voldoende vanwege het rustige spel wat deze 
groep speelt.

6-8 jaar en 9-12 jaar
Gebruik elementen die uitdaging bieden en een 
fysiek spel mogelijk maken. Een muurtje, bielzen 
of paaltjes om over te lopen, een boom om in te 
klimmen.

Verwijzingen

- Aanwezig op: [01] Langzaam verkeernetwerk, 
[04] Herkenningspunten, [06] Brede stoep, [09] 
Informele speelplek 
- Vormen van speelaanleiding zijn: [15] Gelegen-
heid om te zitten, [19] Diversiteit in ondergrond, 
[20] Niveauverschillen

Speelaanleidng in een woonstraat
Bron: baanbrekers.be

Speelaanleiding op een speelplek
Bron: architectuur.org
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* Attractiebesluit, 1996

[18] Fysieke uitdaging

Stelling

Op een speelplek moeten kinderen in beweging 
kunnen zijn en de grenzen van hun fysieke mo-
gelijkheden kunnen  verleggen.

Toelichting

Spelen is voor een kind één van de belangrijkste 
fysieke inspanningen. Waarbij de betekenis van 
spelen als volgt moet worden uigelegd:  “Playing 
means it is possible to take risks that would other-
wise be too dangerous”. [Hendricks, 2001, P. 6] 
Dit betekent dat ondanks regelgeving over vei-
lige speeltoestellen*, de toestellen ook een fy-
sieke uitdaging moeten bieden. Datzelfde geldt 
ook voor speelaanleidingen en informele speel-
plekken. Daarin moet een kind steeds weer de 
grenzen kunnen verleggen. [Moore, 1992]

Oplossingen voor leeftijdsgroepen

Er zijn verschillende vormen van beweging wel-
ke fysieke uitdaging vormen, zoals evenwicht 
houden, glijden, schommelen, springen en ren-
nen.

0-5 jaar
Mogelijkheid om te glijden en te schommelen. 
Vorm een kleine ruimte om te rennen met daar-
in kleine hoogteverschillen om op te klimmen en 
van af te springen. 

6-8 jaar
Biedt mogelijkheden om te glijden en te schom-
melen.  Smalle muurtjes en balken voor even-
wichtsoefeningen en om vanaf te springen. 
Plaats deze mogelijkheden in een grote ruimte 
en houdt daarin ruimte vrij om te rennen, te fiet-
sen, steppen of waveboarden. 

9-12 jaar
Maak voor deze groep grote ruimtes voor actief 
spel, zoals balspellen, fietsen, rennen. Bied mo-
gelijkheden om te klimmen en voor evenwichts-
oefeningen op paaltjes, balken en muurtjes. 

Verwijzingen

- Aanwezig op: [09] Informele speelplek
- Vormgeven door: [13] Bespeelbaar groen, [17] 
Speelaanleiding, [19] Diversiteit in ondergrond, 
[20] Niveauverschillen Evenwichtsbalk

Bron: spereco.nl
Paaltjes
Bron: thelakesidefarmshop.
co.uk

Links: evenwicht houfrn op schijven en rechts: bewegen op een 
ronddraaiend element
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[19] Diversiteit in ondergrond

Stelling
Een ruimte met verschillende ondergronden is 
leuk en uitdagend voor kinderen.

Toelichting

Verschillende materialen voor de ondergrond 
is voor kinderen een teken dat er iets gebeurt. 
Diversiteit in ondergrond geeft daardoor aan-
leiding voor spel, zoals ook een zebrapad dat 
doet. Een speelplek met speeltoestellen wordt 
aantrekkelijker door het gebruik van verschil-
lende materialen voor de ondergrond. Daardoor 
wordt de speelplek als geheel gevormd, want 
een speelplek is niet enkel het toestel. [Hen-
dricks, 2001] 

Diversiteit in ondergrond is ook een indicatie 
voor de doelgroep van de ruimte. Hierdoor kan 
er eenvoudig een plek worden gevormd voor 
jonge en oudere kinderen. Het is ook een middel 
om routes aan te geven. Hierdoor kunnen kinde-
ren ertoe worden verleid om de veilige route te 
kiezen. 

Oplossingen voor leeftijdsgroepen

Verschil in kleur en textuur van de ondergrond 
vergroot de speelaanleiding en aantrekkelijk-
heid van de route en ruimte.

0-5 jaar
Voorzie kleine ruimtes van zachte ondergron-
den zoals: gras, zand, rubber en houtsnippers. 

Gebruik voor de aantrekkelijkheid van de ruim-
te verschillende kleuren.

6-8 jaar en 9-12 jaar
Gebruik verschillende materialen om een indi-
catie van veilige routes te geven, geef daarbij aan 
waar een kruising is. In kleine ruimtes waar rus-
tig spel gespeeld kan worden is een afwisseling 
in materialen als gras, rubber en houtsnippers 
geschikt. 

Verwijzingen

- Komt voor in: [01] Langzaam verkeernetwerk, 
[09] Informele speelplek, [12] Zachte grens ver-
blijfsruimte, [14] Subruimtes
- Het biedt: [17] Speelaanleiding, [18] Fysieke 
uitdaging

Diversiteit in ondergrond
Bron: Verzetsplein Duijnwijk in Zandvoort (speelplan.nl)
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[20] Niveauverschillen

Stelling

Ruimte met niveauverschillen zijn op meerdere 
manieren te gebruiken, het daagt het kind uit tot   
en het draagt bij aan de fysieke ontwikkeling van 
het kind.

Toelichting

Een speelplek met speeltoestellen wordt aan-
trekkelijker als er niveauverschillen zijn. Immers 
het speeltoestel zelf is niet de gehele speelplek 
[Hendricks, 2001]. Niveauverschil biedt moge-
lijkheden voor diverse vormen van gebruik. Een 
kind kan er bijvoorbeeld klimmen, zitten en naar 
beneden rennen. Dergelijke activiteiten zijn 
goed voor de fysieke ontwikkeling van het kind. 

Niveauverschillen als afscheiding tussen de 
speelplek en het publiek domein zorgt voor de 
veiligheid van kinderen ten opzichte van het ver-
keer in de omgeving. 

Oplossingen voor leeftijdsgroepen

Pas niveauverschillen toe in de vorm van trap-
treden, hellingen en lage muurtjes. Integreer dit 
met het ontwerp van de openbare ruimte, zodat 
het ook andere functies kan vervullen. 
Op routes zijn voor alle leeftijdsgroepen kleine 
niveauverschillen van waarde. Beperk hiermee 
niet andere gebruikers van de ruimte. Voor 
ruimtes waar kinderen spelen zijn er wel ver-
schillen per leeftijdsgroep.

0-5 jaar
Maak voor deze groep kleine niveauverschillen 
om op te klimmen en te klauteren.

6-8 jaar en 9-12 jaar
Voor deze groepen zijn grote niveauverschillen 
om op te klimmen, naar beneden te fietsen en 
rennen een uitdaging. Hiervoor zijn grote ruim-
tes nodig, zodat andere gebruikers niet gehin-
derd worden.

Verwijzingen

- Komt voor in: [09] Informele speelplek, [11] 
Overgangszone woning en openbare ruimte, 
[12] Zachte grens verblijfsruimte
- Het biedt: [16] Beschutting, [17] Speelaanlei-
ding, [18] Fysieke uitdaging

Hellingen als niveauverschil

Trap als niveauverschil
Bron: brede school Lelystad (Straategie.nl)
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Centrum

6.1 De Pijp als casestudy

Ligging in Amsterdam

De Pijp ligt ten zuiden van het oude centrum 
van Amsterdam, net  buiten de Singelgracht (af-
beelding 6.3). De Singelgracht vormde jarenlang 
samen met de stadswallen de grens van de stad 
Amsterdam. Aan het einde van de 19e eeuw was 
er in Amsterdam vraag naar nieuwe woningen. 
Toen is De Pijp vanaf de Singelgracht naar het 
zuiden toe gebouwd. De grenzen van De Pijp 
worden gevormd door de rivier De Amstel in 
het oosten, het Amstelkanaal in het zuiden en de 
Boerenwetering in het  westen (afbeelding 6.1). 

In De Pijp worden drie delen onderscheiden: de 
Oude Pijp, de Nieuwe Pijp en de Diamantbuurt 
(afbeelding 6.2). 

De Pijp is gunstig gelegen tussen het centrum van 
Amsterdam en de Zuidas in, zoals weergegeven 
in afbeelding 6.3. Met de komst van de Noord-
Zuidlijn ontstaat een metroverbinding tussen 
de Zuidas en Amsterdam Noord via De Pijp en 
het centrum van Amsterdam. De verwachting is 
dat in de toekomst meer Amsterdammers een 
bezoek zullen brengen aan De Pijp. Deze bezoe-
kers komen vooral af op de Albert Cuypmarkt 
(afbeelding 6.4), een dagelijkse markt (behalve 
op zondag) op de winkelstraat de Albert Cuyp. 

6. Ruimte voor kinderen 
in De Pijp

Noord

Zuidas

De Pijp
Singelgracht
Noord-Zuidlijn
Ringweg A10 en knooppunten
Water
Bebouwd gebied (wonen)
Gemeentegrens Amsterdam

Afbeelding 6.3: Ligging De Pijp in AmsterdamAfbeelding 6.1: De Pijp in Amsterdam, ligging tussen wa-
terwegen

Afbeelding 6.2: Naamgeving van gebieden in De Pijp. 
Deze benamingen en ook de straatnamen uit afbeelding 
6.1 worden in dit hele hoofdstuk gebruikt. 

N

Oude Pijp

Nieuwe Pijp

Diamantbuurt
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6.2 Het ontstaan van De Pijp

Vanaf halverwege de 19e eeuw was de woning-
nood in Amsterdam hoog, want veel mensen 
van het platteland kwamen naar de stad voor 
werk. Binnen de Singelgracht waren de huizen 
klein en waren de leefomstandigheden onhygi-
enisch.  Gezinnen woonden dicht op elkaar en 
kinderen hadden weinig ruimte in huis en in de 
openbare ruimte om te spelen als zij niet hoef-
den te werken. Vanwege de erbarmelijke woon-
omstandigheden binnen de Singelgracht was het 
noodzakelijk om in Amsterdam nieuwe wonin-
gen te bouwen. Er werden plannen gemaakt om 
de stad buiten de Singelgracht uit de breiden. 
Jacobus van Niftrik maakte in 1867 een uitbrei-

dingsplan waarin hij met een ringboulevard ver-
wijst naar de grachtengordel (afbeelding 6.5). 
Door die boulevard worden verschillende wij-
ken met elkaar verbonden. Het plan gaat uit van 
een articulatie van de openbare ruimte. Voor het 
realiseren van dit plan was het noodzakelijk om 
te onteigenen, maar dat was in die tijd voor een 
gemeente niet makkelijk uitvoerbaar. Daarnaast 
was er voor de aanleg en inrichting van parken 
en de openbare ruimte veel geld nodig, maar die 
financiering was er niet. Het plan kon dus niet 
worden uitgevoerd. Als het plan wel uitgevoerd 
had kunnen worden, was er veel openbare ruim-
te beschikbaar geweest waar kinderen zouden 
kunnen spelen. De geplande parken zouden na 
realisatie ook voor kinderen die binnen de sin-

Deze bekende markt met een grote diversiteit 
aan producten, bestaat al sinds het begin van de 
20e eeuw toen venters op markten hun produc-
ten verkochten. Steeds meer venters kwamen 
samen op de centraal gelegen, brede Albert Cuy-
pstraat. Op en rond de Albert Cuypstraat en op 
de Ferdinand Bolstraat en Van Woustraat is de-
tailhandel en horeca gevestigd (afbeelding 6.4) 
Daardoor is het noordelijke gedeelte van De Pijp 
een winkel- en uitgaansgebied. Door deze pro-
grammatische invulling, lijkt de Oude Pijp min-
der geschikt voor kinderen. Desondanks is dit 
een gebied dat vooral jonge ouders aantrekke-
lijk vinden, vanwege de gunstige ligging in Am-
sterdam en de dynamiek van de voorzieningen.

Afbeelding 6.5: Plan van Niftrik (1867) voor de uitbreding 
buiten de Singelgracht

Afbeelding 6.4: Winkel- en uitgaansgebied in het noordelijke gedeelte van De Pijp met de 
winkelstraten Albert Cuypmarkt, Ferdinand Bolstraat en Van Woustraat

Albert Cuypmarkt
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gelgracht woonden bereikbaar zijn. De uitvoe-
ring van dit plan had grote speelruimtes voor 
kinderen in de bestaande en nieuwe woongebie-
den in Amsterdam kunnen opleveren.

Speculatiebouw

Jan Kalff, directeur Publieke Werken van Am-
sterdam, maakt 10 jaar na het plan van Van Nif-
trik een uitbreidingsplan voor buiten de Singel-
gracht (afbeelding 6.6). Het stratenpatroon volgt 
de oude poldersloten, welke zijn weergegeven 
in afbeelding 6.7. Hierdoor hoefde er niet ont-
eigend te worden, waardoor het plan financieel 
haalbaar was en werd goedgekeurd. In de ruim-
telijke structuur die ontstaat door het volgen 

Afbeelding 6.6: Plan Kalff (1877) voor de uitbreiding 
buiten de Singelgracht

Afbeelding 6.7: De Pijp in 1854. Zichtbaar is hoe in de 
bouw van de wijk de polderstructuur gevolgd is

Afbeelding 6.8: Woningen in de Oude Pijp: speculatie-
bouw, afgewisseld met nieuwbouw

Poldersloot

van de polderstructuur, kunnen meergezinshui-
zen in de vorm van gesloten bouwblokken wor-
den gebouwd. Deze structuur trok speculanten 
aan, zij bouwden in snel tempo veel kleine wo-
ningen in hoge dichtheid. De meergezinshuizen 
werden gebouwd in 4-6 bouwlagen (afbeelding 
6.8). Deze vorm van bouwen werd mogelijk ge-
maakt doordat banken vanaf de jaren ’70 van de 
19e eeuw krediethypotheken verstrekten. Het 
enige wat nodig was, was grond en kredietwaar-
digheid, de grond en de nieuwbouw dienden 
daarbij als onderpand. Dit was interessant voor 
speculanten, want daardoor konden zij snel geld 
verdienen. Deze bouwpraktijk ging ten koste van 
de kwaliteit van de woningen, met instorten er-
van tot gevolg. Ook de kwaliteit van de openbare 
ruimte liet te wensen over, vanwege de smalle 
straten. Dit plan is voor kinderen minder aan-
trekkelijk dan het plan dat Van Niftrik maakte. 
Er is in de openbare ruimte nauwelijks ruimte 
om te spelen en ook binnen is de ruimte schaars. 
De structuur van parallelle en loodrechte straten 
heeft tot gevolg dat alle wegen als doorgaande 

weg gebruikt kunnen worden. Het stratenpa-
troon biedt daardoor geen rustige ruimte voor 
kinderen waar ze zich terug kunnen trekken.

De stedelijke structuur kent slechts enkele 
plekken waar de openbare ruimte groter is. In 
het meest noordelijke gedeelte van het plan lo-
pen de straten evenwijdig aan de singelgracht. 
Deze structuur is doorgezet tot de eerste pol-
dersloot (afbeelding 6.7 en 6.9). Vanaf die sloot 
is het verloop van de straten evenwijdig aan de 
poldersloten. Op de lijn waar beide structuren 
samenkomen is er op enkele plekken grotere 
openbare ruimte. Deze overgang is in afbeelding 
6.9 weergegeven met de rode lijnen. Hoewel 
deze openbare ruimte aanwezig is, is deze nau-
welijks geschikt als speelruimte voor kinderen. 
De openbare ruimte is namelijk een ruim beme-
ten kruispunt van straten en dus geen rustige 
ruimte voor kinderen. Tot het begin van de 20e 
eeuw zijn er woningen in de vorm van specula-
tiebouw gerealiseerd, zoals te zien is op de kaart 
van de situatie in 1903 in afbeelding 6.9. 
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De woningwet 

In 1902 werd de Woningwet van kracht, deze wet 
stelde eisen aan de kwaliteit van de woningen. 
Hiermee kwam een einde aan de slechte kwali-
teit woningen van de speculatiebouw. Een groot 
deel van de Nieuwe Pijp is gebouwd nadat de 
Woningwet van kracht was. In dit gebied staan 
kwalitatief betere woningen en er is meer open 
ruimte. De ruimtelijke structuur van dit gebied 
volgt ook het oude polderpatroon en bestaat net 
als Plan Kalff uit ondiepe gesloten bouwblok-
ken. Ook hier hebben de woningen weinig privé 
buitenruimte en zijn de straten smal. Hoewel er 
open ruimte is, is deze niet voor kinderen vorm-
gegeven, waardoor er ook in dit gebied weinig 
speelruimte voor kinderen is. Dit gedeelte van 
de Nieuwe Pijp is in afbeelding 6.10 aangegeven 
met donker bruin boven de rode stippellijn.

Afbeelding 6.9: Bebouwing in De Pijp in 1903, de Oude Pijp en een deel van de 
Nieuwe Pijp is voltooid

Afbeelding 6.10: Bebouwing in De Pijp in 1921, de Nieuwe Pijp en de Dia-
mantbuurt zijn nu ook voltooid

van de open plekken voor het gezin. Doordat het 
stratenpatroon niet de polderstructuur volgt, 
maar opgebouwd is uit blokken zijn er rustige 
straten in de structuur. In deze straten kunnne 
kinderen zonder overlast van doorgaand ver-
keer spelen.  

De architectuur van de gebouwen van Plan Zuid 
kenmerkt zich door de Amsterdamse School stijl 
(afbeelding 6.12). De woningen zijn door de in-
vloed van de Woningwet van betere kwaliteit 
en werden in eerste instantie bewoond door de 
‘betere arbeiders’. Vanwege de bredere straten,  
openbare ruimte en de esthetiek van de wonin-
ngen en het plan is deze buurt in de tijd dat het 
opgeleverd werd aantrekkelijker om te wonen 
dan in de Oude Pijp. 

N

N

De Woningwet maakt het een gemeente makke-
lijker om te onteigenen, voorwaarde daarvoor 
was een goed uitbreidingsplan. In Amsterdam 
maakt Berlage in 1917 het Plan Zuid (afbeelding 
6.11), een uitbreidingsplan voor Amsterdam 
Zuid. Het meeste noordelijke deel van dit plan 
beslaat het grondgebied van De Pijp, begrenst 
door de Lutmastraat en het Amstelkanaal in De 
Pijp. Dit gebied is aangegeven onder de rode lijn 
in afbeelding 6.10. Het plan bouwt voort op het 
polderpatroon van de Oude en Nieuwe Pijp. De 
ruimtelijke structuur van dit plan is gebaseerd 
op het maken van aparte blokken: woningblok, 
pleinblok, tuinblok. Dit resulteerde voor De Pijp 
in de aanleg van plantsoenen op open plekken. 
Hoewel de open plekken zijn ingericht als plant-
soen is er voor kinderen wel de ruimte om te 
spelen. In de jaren ‘50 als plantsoenen worden 
heringericht als speelplek blijkt de grote waarde 

Grens Plan Zuid Berlage 1917
Bestaande bebouwing tot 1903
Nieuwe bebouwing tot 1921
Sarphatipark
Waterloop

Overgang ruimtelijke structuur
Bestaande bebouwing tot 1877
Nieuwe bebouwing tot 1903
Sarphatipark
Waterloop
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Afbeelding 6.11: Plan Zuid van Berlage (1917), In het 
gestippelde gebied is de bestaande bebouwing van De Pjip 
met bruin weergegeven

Afbeelding 6.12: Woongebouw in de Amsterdamse School 
stijl

Afbeelding 6.13: Percentage kinderen per leeftijdsgroep 
per buurt [O+S, 2011, cijfers: 0-4, 5-9 en 10-14 jaar]

N

3 - 4 %
2 - 3 %
1 - 2 %
0 - 5 jaar
6 - 8 jaar
9 - 12 jaar

4 - 5 %

5 - 6 %

Gezinnen in De Pijp

Dat De Pijp een populaire wijk is blijkt ook uit de 
hoeveelheid studenten en YUPpen die er wonen 
[O+S, Bevolking stadsdeel Zuid naar buurten 
en leeftijdsgroepen, 1 januari 2011]. Zij wonen 
voornamelijk in kleine woningen in de Oude en 
Nieuwe Pijp. De woningen hebben nauwelijks 
privé buitenruimte, mede doordat panden aan 
de binnenkant van het bouwblok uitgebouwd 
zijn (afbeelding 6.14). Desondanks zijn dergelij-
ke woningen ook geschikt voor jonge gezinnen.  
Het zijn vooral de dynamiek en de voorzieningen 
in de Oude Pijp, waardoor jonge gezinnen daar 
blijven wonen. Als het kind ouder wordt schiet 
zowel de grootte van de woning als die van de 
openbare ruimte tekort en verhuist het gezin.

In de loop der jaren zijn oude panden die in 

slechte staat waren vervangen door nieuwbouw. 
Daardoor zijn er in de Oude Pijp grotere wonin-
gen met privé buitenruimte bij gekomen. De wo-
ningprijzen in de Oude Pijp zijn hoog, ook van 
de woningen in oude panden. Het zijn dan ook 
middenklasse gezinnen die het zich kunnen ver-
oorloven in de Oude en Nieuwe Pijp te wonen.

Het percentage 0-5 jarigen is in de hele wijk aan-
zienlijk hoger dan het percentage 6-8 en 9-12 
jarigen (afbeelding 6.13). In De Pijp wonen de 
kinderen van 6-8 jaar en 9-12 jaar voorname-
lijk in de Nieuwe Pijp en Diamantbuurt. Deze 
woningen zijn onder de woningwet gebouwd, 
wat resulteerde in grotere woningen dan wat de 
speculanten bouwden. Daarnaast zijn er minder 
voorzieningen zoals winkels en horeca (afbeel-
ding 6.4, p.52), waardoor de buurten rustiger 
zijn om in te wonen met de voorzieningen op 
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korte afstand. De eigenschappen van deze buur-
ten zijn geshikter voor gezinnen met meerdere 
en/of oudere kinderen, dat zie je ook terug in de 
cijfers (afbeelding 6.13).

Hoewel de ruimtelijke structuur van de Diamant-
buurt ook uit gesloten ondiepe bouwblokken be-
staat, is er meer ruimte voor privé tuinen binnen 
het blok (afbeelding 6.15). Binnen het bouwblok 
is de woning niet uitgebouwd door particuliere 
eigenaren, want de woningen zijn het bezit van 
woningbouwverenigingen. De woningen beho-
ren tot de sociale huursector. De lagere huurprij-
zen trekt mensen aan met een lager inkomen, 
waaronder allochtone gezinnen. 

N

6.3 Ruimtelijk geïsoleerde buurten en 
voorzieningen

Barrières voor kinderen

De Pijp is door de begrenzing met waterwegen, 
ruimtelijk geïsoleerd van de stad. Doorgaand 
verkeer door de stad heeft via enkele bruggen 
de mogelijkheid om De Pijp te passeren. De Van 
Woustraat, Ceintuurbaan en de Ferdinand Bol-
straat zijn de grootste barrières voor kinderen  
(afbeelding 6.17). Ook de verschillende tram-
lijnen maken van deze wegen gebruik. Andere 
toegangswegen tot De Pijp en winkelstraten 
vormen ook barriéres voor kinderen (afbeelding 
6.17). De vele drukke barrières zorgen ervoor 
dat het kind niet zelfstandig in de wijk kan ver-
plaatsen.

Afbeelding 6.14: Uitbouw van panden aan de binnenkant 
van gesloten bouwblokken in de Oude Pijp en Nieuwe Pijp

Afbeelding 6.15: Gesloten bouwblok met privé tuinen in 
het binnenblok in de Diamantbuurt

Afbeelding 6.17: Bruggen en barrières

Grenzen: winkelstraat
Grenzen: autoverkeer
Grenzen: autoverkeer en tram
Brug die een barrière veroorzaakt
Brug
Begrenzend water De Pijp

Afbeelding 6.16: Amstelkanaal met op de achtergrond de 
brug op de Ferdinand Bolstraat
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N

N

Buurten zijn ruimtelijk geïsoleerd door de bar-
rières. In afbeelding 6.18 zijn grotere en kleinere 
ruimtelijk geïsoleerde buurten weergegeven. In 
de grote gebieden, gemarkeerd met *, wonen 
relatief veel kinderen van 6-8 en 9-12 jaar (af-
beelding 6.13, pagina 55). Dit is gunstig voor 
hen, want zij hebben een groot gebied waarin ze 
kunnen verplaatsen zonder barrières te moeten 
overbruggen. 

In de kleinere gebieden, gemarkeerd met #, wo-
nen juist relatief veel 0-5 jarigen (afbeelding 
6.13, pagina 55). Voor kinderen van deze leeftijd 
is dat voldoende, vanwege de actieradius die bij 
hun leeftijd past: de directe woonomgeving. On-
der begeleiding van hun ouders moeten ze om in 
andere gebieden te komen wel één of meerdere 
barrières overbruggen. Dit dient op een veilige 
en aantrekkelijke manier mogelijk te zijn, dat is 
nu niet het geval.  

Afbeelding 6.18: Ruimtelijk geïsoleerde buurten

Ruimtelijk geïsoleerde buurten
Grenzen in De Pijp
Begrenzend water De Pijp

Afbeelding 6.19: Ligging van de ruimtelijk geïsoleerde voorzieningen in 
de ruimtelijk geïsoleerde buurten

Ruimtelijk geïsoleerde voorzie-
ningen: leisure
Ruimtelijk geïsoleerde voorzie-
ningen: onderwijs en opvang
Sarphatipark
Ruimtelijk geïsoleerde buurten
Begrenzend water De Pijp

Leisure en onderwijs

In De Pijp zijn veel voorzieningen zoals kinder-
opvang, onderwijs en sport, de ligging van deze 
voorzieningen is in afbeelding 6.19 weergege-
ven. Het zijn ruimtelijke geïsoleerde plekken 
specifiek voor kinderen vormgegeven en daar-
door aantrekkelijk om de vrije tijd door te bren-
gen. 

Kinderen kunnen de hele dag in voorzieningen 
doorbrengen. Jonge kinderen gaan naar de kin-
deropvang en peuterspeelzaal en voor kinderen 
in de basisschooleeftijd is er voor- en naschoolse 
opvang. In de middagen na schooltijd zijn er ac-
tiviteiten in het buurthuis, op speelplek Henrick 
de Keijserplein (Combiwel) en vanuit de voor-
malige speeltuinvereniging Henrick de Keijser.

De ruimtelijk isolatie van kindvoorzieningen op 
zich is niet goed voor de ontwikkeling van het 
kind. Het kind heeft daardoor nauwelijks contact 
met andere mensen en leert de wereld slechts 
beperkt kennen. 
De ligging van de ruimtelijk geïsoleerde voor-
zieningen in De Pijp is echter wel gunstig. Veel 
voorzieningen zijn gelegen in de grotere ruim-
telijk geïsoleerde buurten, waar ook veel kin-
deren wonen. Echter, uit de kleinere gebieden 
zullen ook veel kinderen naar de voorzieningen 
in de grotere gebieden gaan. Aandacht voor het 
overbruggen van de grenzen is in het belang 
van het opheffen van de ruimtelijke isolatie van 
voorzieningen voor kinderen. De Ceintuurbaan, 
Van Woustraat, Ferdinand Bolstraat en de gren-
zen rondom het gebied met de kinderboerde-
rij, sporthal en het buurthuis zijn barrières die 
verminderd dienen te worden. Hoewel de kin-
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derboerderij aan de rand van de wijk binnenin 
een bouwblok gelegen is, is het een populaire 
kindvoorzieningen in De Pijp. Kinderen tot 8 
jaar bezoeken regelmatig de boerderij, het is 
een uitje voor het kind. Kinderen lopen tussen 
de dieren door en leren spelenderwijs de namen 
van dieren kennen. Oudere kinderen (tussen 8 
en 17 jaar) helpen als vrijwilliger mee met het 
voeren van dieren en schoonmaken van de hok-
ken. Het is waardevol dat de kinderboerderij een 
rustige plek is in een wijk waar weinig publieke 
ruimte is. Het contrast met de drukte van de 
stad is groot, ouders met kinderen  vinden het 
juist prettig om af en toe de rust op te zoeken. 
De ruimtelijke isolatie van deze voorzieningen is 
dus juist prettig voor hen. Zoals gezegd moeten 
wel de barrières rondom het bouwblok waarin 
de kinderboerderij gelegen is verminderd wor-
den. 

Speelplekken 

Het rustige karakter van de kinderboerderij 
is uniek in De Pijp in tegenstelling tot andere 
kindvoorzieningen. Speelplekken in de publieke 
ruimte zijn ingepast in het stedelijk weefsel en 
daardoor minder rustig. In De Pijp is er relatief 
veel ruimte ingericht als speelplek ten opzichte 
van de totale hoeveelheid publieke ruimte in 
De Pijp (afbeelding 6.21). Dit zijn zowel grote 
ruimtelijk geïsoleerde speelplekken (afbeelding 
6.22), als kleine speelplekken die in open verbin-
ding staan met de publieke ruimte (afbeelding 
6.23 en 6.24). Op plekken waar eigenlijk weinig 
ruimte is zijn kleine speelplekjes aangelegd op 
de stoep. Dergelijke plekken zijn voornamelijk 
in de Nieuwe Pijp en Diamantbuurt aanwezig 
waar de stoepen breder zijn en de parkeerdruk 
lager is. De kleine plekjes verschillen onderling 

N

Openbare ruimte
Speelplek
Begrenzend water De Pijp

Afbeelding 6.21: Ruimte om te spelen voor kinderen in relatie tot de 
beschikbare openbare ruimte (plein, stoep, restruimte)

Afbeelding 6.20: Impressie kinderboerderij De Pijp

Kinderboerderij 
De Pijp
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Afbeelding 6.22: Grote omheinde speelplek met entreees Afbeelding 6.23: Kleine speelplek in open verbinding met 
de publieke ruimte

Afbeelding 6.24: Speelplekje op de stoep in open verbin-
ding met de publieke ruimte

sterk, er zijn plekken met enkel een wipkip en 
rekstok en anderen met een klimtoestel. Deze 
plekjes zijn vanwege de grootte en de toestellen 
geschikt voor jongere kinderen tot 8 jaar. 

De grote speelplekken zijn voorzien van omhei-
ningen met hekken en verdeeld in subruimtes. 
Voor elke leeftijdsgroep is er een plek om te 

spelen en om de grenzen te verleggen. De grote 
speelplekken zijn recent opgeknapt en gemo-
derniseerd. De plekken zijn voorzien van toe-
stellen welke op meerdere manieren gebruikt 
kunnen worden. Een impressie van enkele grote 
speelplekken is op de volgende pagina’s weer-
gegeven. De ligging van deze speelplekken in De 
Pijp is weergeven op de kaart op p. 64.
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Henrick de Keijserplein
Stichting Combiwel verzorgt welzijnswerk in 
Amsterdam en werkt in opdracht van het Stads-
deel Zuid op speelplek Henrick de Keijser. Op de 
speelplek is op werkdagen toezicht door Combi-
wel en zijn zij verantwoordelijk voor het uitle-
nen van speelgoed. 
De speelplek is opgedeeld in ruimtes, elk met 
een eigen karkater en speelmogelijkheden. Cen-
traal op de speelplek is een lege ruimte welke via 
de beide entrees wordt betreden. Rondom deze 
ruimte staan bankjes waar ouders toezicht kun-

nen houden op hun kind. In de ruimte zelf spelen 
kinderen met het geleende speelgoed. De vele 
mogelijkheden die deze plek biedt en de ver-
deling in subruimtes maakt deze plek een aan-
trekkelijke speelruimte voor kinderen van alle 
leeftijden. Daarbij is het Henrick de Keijserplein 
gunstig gelegen. De speelplek ligt centraal in een 
rustig woongebied, waar relatief veel kinderen 
wonen. Dit zijn voor kinderen waardevolle ken-
merken van deze speelplek.

Tabithaplein
Op het Tabithaplein heeft elke leeftijdsgroep 
een eigen plek doordat de ruimtes begrensd zijn 
met hekken. Het voetpad tussen de twee ruim-
tes biedt geen geen mogelijkheden om te spelen, 
dat is een gemiste kans om de publieke ruimte 
bij de speelplekken te betrekken. De begrenzing 
is echter wel noodzakelijk om de schoolklass-
sen en kinderen van het nabijgelegen kinder-
dagverblijf een eigen veilige afgesloten ruimte 
te bieden. Basisschoolleerlingen spelen op het 
voetbal- en basketbalveld. De kinderen van het 
kinderdagverblijf spelen op de kleinere plekken 
met een klimtoestel, glijbaan en wipwap. 

Afbeelding 6.25: Subruimtes op het Henrick de Keijserplein met een grote diversiteit aan speelmogelijkheden Afbeelding 6.26: Speelplekken op het Tabithaplein zijn 
begrensd door hekken en gescheiden door een voetgan-
gersverbinding

Tabithaplein

Henrick de 
Keijserplein

voetgangers-
verbinding

voetgangersverbinding
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Hercules Seghersplein
Het Hercules Seghersplein is een grote ruimte 
waarbij subruimtes zijn gerealiseerd door diver-
siteit in ondergrond en niveauverschillen. Er is 
ruimte om te spelen op moderne speeltoestellen 
en om te fietsen en rennen. Er zijn volop bank-
jes voor ouders, welke de grens van de speelplek 
vormen. Het is een aantrekkelijke plek voor kin-
deren, vanwege de vele speelmogelijkheden en 
het integrale ontwerp van de ruimte en de gren-
zen ervan. 

Sarphatipark
Het Sarphatipark is centraal gelegen in de wijk 
en heeft toegangen in alle windrichtingen. De 
ligging aan de Ceintuurbaan is beperkend voor 
de bereikbaarheid vanuit het zuiden van de wijk. 
Deze weg vormt een barrière voor kinderen. 

Het park is waardevol voor de wijk, want het is 
de enige groene ruimte waar gespeeld kan wor-
den en waar rust en ruimte is. Hoewel er een 
klimboom en vele grasvelden zijn om te spelen, 
ontbreekt de mogelijkheid om echt in en met de 
natuur te spelen. 

De zandspeelplaats en eenden in het park zijn 
vooral bij jonge kinderen populair. Op de hon-
denuitlaatplek waar de honden los mogen lopen 
is het voor kinderen spannend om de honden te 
aaien. 

Afbeelding 6.27: Moderne speeltoestellen en open ruimte 
om te spelen op het Hercules Seghersplein

Afbeelding 6.28: Rust en ruimte om te spelen in het Sarp-
hatipark

Sarphatipark

Hercules Seghersplein

Zandspeelplaats
Losloopveld 
voor honden

Ceintuurbaan
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De route is gemarkeerd met stoeptegels die de 
weg wijzen, maar ze lijken te veel op bestrating 
waarin ze zijn opgenomen. De gekleurde be-
tontegels die de oorspronkelijke tegels hebben 
vervangen slijten namelijk erg snel. De tegels die 
er eerst lagen waren kleurrijke slijtvaste tegels 
met structuur, deze bleken in de praktijk te glad 
te zijn. De betontegels zijn afgewisseld met mo-
zaiektegels welke door kinderen van de basis-
school zijn gemaakt. Voor een kind is het lastig 
om de volgende tegel te zien, omdat deze nau-
welijks onderscheidend zijn en ze op te grote 
afstand liggen. Om dezelfde reden zijn de over-

steekplaatsen niet goed herkenbaar, ondanks 
dat deze gemarkeerd zijn door meerdere tegels. 
Als de route bekend is, is deze goed te volgen, 
maar behalve de tegels zijn er geen andere her-
kenningspunten die het kind leiden. De speelob-
jecten die vlakbij de gevels geplaatst zijn, zodat 
de stoep vrij blijft van obstakels, voorzien daarin 
ook niet. Enkele van de geplande objecten zijn 
niet geplaatst of in  aangepaste vorm, omdat er 
klachten waren van bewoners met betrekking 
tot (te verwachten) geluidsoverlast. Het stads-
deel heeft hier gehoor aan gegeven en de plan-
nen gewijzigd.  

Basisschool
Kindvoorziening
Speelplek Henrick 
de Keijserplein
Speelobject
Route
Oversteekplaats

kinder-
boerderij

sporthal

N

Kindroute

Enkele speelplekken, scholen en de kinderboer-
derij zijn met elkaar verbonden in de vorm van 
de Kindroute. In 2009 is deze route aangelegd 
door Stadsdeel Zuid.  Het doel was een verkeers-
veilige, sociaal veilige en speelveilige route aan-
leggen, zodat kinderen zelfstandig tussen kind-
voorzieningen kunnen verplaatsen. Wat betreft 
het verbinden van voorzieningen is het een ge-
slaagd project. Echter, de uitvoering laat te wen-
sen over wat betreft de herkenbaarheid en be-
speelbaarheid van de route. 

Afbeelding 6.30: Kindroute in de Nieuwe PijpAfbeelding 6.29: Betegelde route bij de sporthal, waarop 
de volgende tegel nauwelijks zichtbaar is
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Afbeelding 6.31: Oversteekplaats met op de achtergrond 
speelaanleiding in de vorm van een bollenmachine, beide 
zijn nauwelijks te herkennen

Afbeelding 6.32: Hinkelbaan op de route, welke weinig op-
vallend is

Door de concessies die gedaan zijn in de uitvoe-
ring is het een route die in theorie aanwezig is, 
maar in de praktijk te beperkt herkenbaar en be-
speelbaar is.

Versnipperd stedelijk landschap

De kindvoorzieningen in De Pijp zijn divers en 
liggen verspreid in de wijk. Het zijn aantrekke-
lijke voorzieningen, maar het is niet goed dat 
deze ruimtelijk geïsoleerd zijn van de publieke 
ruimte en van buurten onderling. Hoewel er met 
de aanleg van de Kindroute geprobeerd is kind-
voorzieningen te verbinden is de invloed hier-
van te beperkt. Veel woonbuurten waar kinde-
ren wonen zijn niet via een route verbonden met 
kindvoorzieningen. De Pijp is voor kinderen een 
versnipperd stedelijk landschap door de aan-
wezigheid van barrières, ruimtelijk geïsoleerde 
buurten en voorzieningen. Hierdoor hebben kin-
deren niet de mogelijkheid om het leven in de 
stad te leren kennen, dat is niet goed. 



Henrick de 
Keijserplein

Smaragd-
plein

Lutma-
straat

Henriette 
Ronnerplein

Vincent van
Goghstraat

Sarphati-
park

Zandspeel-
plaats

K i n d e r -
boerderij

Gerard
Doustraat

Hercules 
Seghersplein

Tabitha-
plein

Dora 
Tamanaplein

Hemony-
straat

Afbeelding 6.33: Grote, ruimtelijk geïsoleerde speelplekken (licht paars) en kleine speelplekken in open verbinding 
met de publieke ruimte (donker paars) in De Pijp. In dit hoofdstuk worden de speelplekken bij deze namen genoemd
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Afbeelding 6.34: Verbindingen tussen school en speelplekken Afbeelding 6.35: Smalle stoep met geparkeerde fietsen

N

Basisschool
Route naar een speelplek
Voorziening die na schooltijd 
bezocht wordt

Tabitahplein
Hercules 
Seghersplein

Sarphatipark

Kinderboerderij

Henrick de 
Keijserplein

direct na schooltijd buiten op de dichtbij gelegen 
grote speelplekken. De veel gebruikte verbin-
dingen tussen scholen en de speelplekken zijn 
weergegeven in afbeelding 6.34.
 
De verbindingen naar voorzieningen en tussen 
school en speelplekken is niet voor kinderen 
vormgegeven. Het is de kortste route naar de 
voorzieningen toe. De stoepen rondom scho-
len zijn te smal voor de grote hoeveelheid kin-
deren die er voor en na schooltijd gebruik van 
maken. De oorzaken hiervan zijn geparkeerde 
fietsen op de stoep en de breedte van de stoepen 
zelf (afbeelding 6.35). Immers de straten in de 
Oude en Nieuwe Pijp zijn smal, vanwege de hoge 
dichtheid waarin gebouwd is. Door deze smalle 
stoepen kunnen kinderen zich slechts beperkt 
spelenderwijs verplaatsen, dat is een gemis voor 
het kind. Daarbij zijn de stoepen niet aantrekke-
lijk voor kinderen, want er is niks te doen en niks 
leuks te zien op ooghoogte van het kind. Voor elk 
van de leeftijdsgroepen wordt op de volgende 
pagina’s dieper ingegaan op het gebruik en de 
beleving van de ruimtes.

deze plekken en de andere speelplekken in de 
wijk weer. 
Ouders begeleiden hun kinderen naar de voor-
zieningen en naar school, zij doen dit voorname-
lijk te voet en met de (bak)fiets. De drukke we-
gen met doorgaand verkeer die moeten worden 
overgestoken is een reden om het kind te be-
geleiden naar voorzieningen. Logisch, maar als 
kinderen zelfstandige bewegingsvrijheid dienen 
te ontwikkelen, moeten oversteekplaatsen veili-
ger, zodat ouders meer vertrouwen hebben in de 
veiligheid van hun kind. 

De grote scholen, kinderdagverblijven en peu-
terspeelzalen in De Pijp hebben een tekort aan 
buitenspeelruimte bij het gebouw. Daarom ge-
bruiken schoolklassen de begrensde speelplek-
ken in de openbare ruimte. Kinderen spelen ook 

6.4 Gebruik door kinderen

Het gebruik van de publieke ruimte en speelplek-
ken door kinderen in De Pijp wordt per leeftijds-
groep (0-5, 6-8 en 9-12 jaar) in beeld gebracht. 
Hoewel er verschillen zijn in het gebruik door de 
leeftijdsgroepen zijn er ook overeenkomsten in 
het gebruik van ruimtes. 

Eilanden en routes

Een aantal voorzieningen  in De Pijp wordt door 
alle leeftijdsgroepen veel en regelmatig gebruikt 
in hun vrije tijd. Dit zijn de grote speelplekken: 
Henrick de Keijserplein, Hercules Seghersplein 
en Tabithaplein. Ook aan het Sarphatipark en de 
kinderboerderij wordt regelmatig een bezoek 
gebracht. Afbeelding 6.33 geeft de ligging van 
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Gebruik 0-5 jaar
Rondlopen en spelen 
in het Sarphatipark

Fietsen in het Sarphatipark en 
spelen op de zandspeelplaats

Spelen op de stoep  
voor de woning

Spelen op een ruimtelijke geïso-
leerde  speelplek op het Tabithaplein
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Gebruik 0-5 jaar

Gebruik door 0-5 jarigen

Buiten spelen voor de deur
Jonge kinderen spelen in de Diamantbuurt op de 
brede stoep voor de woning (afbeelding rechts 
boven op pagina 66). De brede stoep is een ge-
schikte ruimte om voor korte tijd onder toezicht 
van de ouders buiten te zijn. Het is prettig voor 
het kind om in een rustige, vertrouwde omge-
ving dichtbij huis van de publieke ruimte ge-
bruik te maken. 

Voorkeur voor eilanden
Hoewel er kleine speelplekken in de buurt van 
de woning van 0-6 jarigen zijn, worde deze plek-
ken nauwelijks gebruikt. De odues gaan hoe dan 
ook met hun kind mee naar buiten en kiezen dan 
voor speelplekken die groot zijn en waar meer 
te doen is. Door de omheining van de speelplek-
ken  zijn ze veiliger, want het kind kan zich niet 
buiten de speelplek begeven. De ligging van de 
speelplekken die wel en niet worden gebruikt is 
weergegeven in afbeelding 6.36.Vooral het Sarp-
hatipark is populair bij 0-5 jarigen. Het kind kan 
in een rustige omgeving rennen, fietsen en spe-
len, zonder direct gevaar te lopen. 
Het is op zich goed dat 0-5 jarigen naar de grote 
speelplekken gaan. Het is wel jammer dat de 
kleine plekken dichtbij huis niet aantrekkelijk 
zijn en dus weinig gebruikt worden, daardoor 
maakt het kind geen deel uit van de publieke 
ruimte.

Afbeeldingen pagina 66: Gebruik van de publieke ruimte  en 
speelplekken door kinderen van 0-5 jaar

N

Groot percentage 0-5 jarigen
Speelplekken die ze gebruiken
Speelplekjes die ze nauwelijks gebruiken
Kinderboerderij

Afbeeldingen 6.36: Buurten waar veel 0-5 jarigen wonen  en de voorzieningen en 
speelplekken waar zij wel en geen gebruik van maken
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Te voet naar voorzieningen
Om bij de voorzieningen en speelplekken te ko-
men gaan ouders met hun kind te voet vanaf 
de woning. De verplaatsingen die ouders met 
hun kind moeten maken om daar te komen zijn 
weergegeven in afbeelding 6.37. Echter, zoals op 
de foto’s rechts op pagina 69 te zien is zijn de 
straten op ooghoogte van het kind saai. Zij zien 
slechts geparkeerde auto’s en fietsen en een en-
kele keer een leuk element zoals de boomstam 
op de foto links boven op pagina 69. 
De routes zijn niet uitdagend voor kinderen, ze 
zijn zelfs saai. Dat is erg jammer, aangezien jonge 
kinderen alles willen ontdekken. Daar is nu niet 
de mogelijkheid voor in de publieke ruimte.

Afbeeldingen pagina 69: Ruimtes die kinderen van 0-5 jaar 
aanspreken (linker kolom) en die ze saai vinden (rechter ko-
lom)

Afbeelding 6.37: Verplaatsingen  over grenzen naar grote speelplekken 
en voorzieningen: 0-5 jaar

N

Groot percentage 0-5 jarigen
Bestemming
Verplaatsing naar bestemming
Barrières door doorgaande weg
Barrière door winkelstraat
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Leuk Saai
Hierop kan ik 
leuk spelen

Hier zijn allemaal mensen 
dat is leuk om te zien

Er is niks te doen 
en de muur is saai

Geparkeerde auto’s en op 
de stoep is niks te doen
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Gebruik 6-8 jaar
Rondfietsen in de 
Diamantbuurt

Onder begeleiding van school 
naar huis door de Oude Pijp

Voetballen op het Hen-
riette Ronnerplein

Spelen met de vogelnest-
schommel op de Hemonystraat
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Gebruik door 6-8 jarigen

Voorkeur voor grote speelplekken 
Op de kleine speelplekken in de buurt spelen 
nauwelijks kinderen, terwijl zij wel de doelgroep 
van deze plekken zijn. De speelplekjes zijn saai, 
eenzijdig ingericht, niet goed onderhouden en 
er is overlast van fietsen. Enkele voorbeelden 
zijn weergegeven in afbeelding 6.38 en de foto 
rechts boven op pagina 73. Kinderen laten deze 
plekken ‘links’ liggen ten gunste van de grotere 
plekken in de wijk (afbeelding 6.40). Op de grote  
omheinde speelplekken kunnen ze naar harte-
lust spelen op uitdagende toestellen en in grote 
ruimtes. 
Het is niet goed dat de kleine speelplekken zo 
slecht gewaardeerd worden,  want voor een kind 
van 6-8 jaar is het juist waardevol om dichtbij 
de woning te kunnen spelen zonder barrières te 
overbruggen. 

Spelen in de buurt
Kinderen van 6-8 jaar dwalen zelfstandig door 
het oostelijke gedeelte van de Diamantbuurt 
(foto links boven op pagina 70). In kleine groep-
jes gaan zij te voet en op de fiets door de buurt 
en spelen op het Smaragdplein. De speelplek aan 
de Lutmastraat (afbeelding 6.39) wordt nauwe-
lijks gebruikt, ondanks de ligging in de buurt. 
De speelplek aan de Lutmastraat wordt wel veel 
door jeugd gebruikt om tijd met leeftijdsgenoten 
door te brengen.  

Afbeeldingen pagina 70: Gebruik van de publieke ruimte en 
speelplekken door kinderen van 6-8 jaar

N

Groot percentage 6-8 jarigen
Speelplekken die ze gebruiken
Voorzieningen die ze gebruiken
Lopen/fietsen door de buurt
Speelplek die ze nauwelijks gebruiken
Basisschool

Afbeeldingen 6.40: Buurten waar veel 6-8 jarigen wonen en de speelplekken, 
voorzieningen en publieke ruimte waar zij wel en geen gebruik van maken

Afbeeldingen 6.39: De speelplek aan de Lutmastraat 
wordt nauwelijks gebruikt door kinderen van 6-8 jaar

Afbeeldingen 6.38: Speelplekje aan de Willem Passtoors-
straat die nauwelijks gebruikt wordt door kinderen van 
6-8 jaar

Smaragdplein
Henriette Ronnerplein

Rondom en op het Henriette Ronnerplein spe-
len kinderen uit de buurt in de voetbalkooi en 
op de speeltoestellen (foto’s rechts boven op pa-
gina 70). Het is een autoluwe plek in de buurt en 
daardoor goed geschikt als speelplek.

De combinatie van een speelplek en rustige stra-
ten waar gespeeld kan worden is waardevol. Dat 
is de kracht van de Diamantbuurt. Voor kinderen 
van 6-8 jaar is het geschikt om hun actieradius 
uit te breiden en zelfstandigheid op te doen.
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Saaie routes naar voorzieningen
Na schooltijd brengen kinderen een bezoek aan 
de grote speelplekken die door alle leeftijden 
worden gebruikt (pagina 65). Ook de speelstraat 
Hemonystraat (foto rechts onder op pagina 84) 
wordt direct na schooltijd bezocht.
De routes (afbeelding 6.41) naar de speelplek-
ken en ook naar school zijn saai voor kinderen 
van 6-8 jaar (foto rechts onder op pagina 87). De 
geparkeerde auto’s langs de stoep en fietsen op 
de stoep zijn vervelend. Door de smalle stoepen 
en vele auto’s en fietsen ontbreken leuke plekken 
op de route en ontdekken zij niet spelenderwijs 
de omgeving. Dat is jammer, want het spelender-
wijs ontdekken van de omgeving is waardevol 
voor de ontwikkeling van kinderen van 6-8 jaar.

Afbeeldingen pagina 73: Ruimtes die kinderen van 6-8 jaar 
aanspreken (linker kolom) en die ze saai vinden (rechter ko-
lom)

Afbeelding 6.41: Verplaatsingen over grenzen naar speelplekken, voor-
zieningen en scholen: 6-8 jaar

N

Groot percentage 6-8 jarigen
Bestemming
Route naar bestemming
Oversteekplaats over barrières
Barrières door doorgaande weg
Barrière door winkelstraat
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Leuk Saai
Gezellig met al die mensen en 
op de ‘koe’ kan  ik leuk spelen

Leuk, het water 
met al die boten

Stom dat al die fietsen op 
mijn speelplek staan

Vervelend, geparkeerde auto’s en 
fietsen en op de stoep is niks te doen
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Gebruik 9-12 jaar
Spelen op straat in 
de Diamantbuurt

Voetballen op het Hen-
rick de Keijserplein

Spelen op en rondom het klim-
toestel op het Smaragdplein

Zelfstandig op de fiets 
naar de bibliotheek
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Gebruik 9-12 jaar

Afbeeldingen pagina 74: Gebruik van de publieke ruimte  en 
speelplekken door kinderen van 9-12 jaar

Afbeeldingen 6.42: Buurten waar veel 9-12 jarigen wonen en de speelplekken, 
basissscholen, voorzieningen en publieke ruimte waar zij gebruik van maken

N

Groot percentage 9-12 jarigen
Speelplekken die ze gebruiken
Voorzieningen die ze gebruiken
Lopen/fietsen door de buurt
Basisscholen waar ze heen gaan

Gebruik door 9-12 jarigen

Spelen en leren op ‘eilanden’
De grote speelplekken waar 9-12 jarigen heen 
gaan zijn prima. Ze zijn ruimtelijk geïsoleerd, 
maar wel met veel speelmogelijkheden. Daar-
naast maken zij gebruik van de vele basisscho-
len die verspreid in de wijk gevestigd zijn. De 
speelplekken en scholen waar zij heen gaan zijn 
weergegeven in afbeelding 6.42.

Spelen in de buurt
In de Diamantbuurt spelen veel kinderen samen 
op het Samaragdplein (foto rechts boven op pa-
gina 74). Zij combineren het spelen met het te 
voet of op de fiets dwalen door de buurt (foto 
links boven op pagina 74). Het is een speelplek 
op een autoluw plein waar kinderen uit de buurt 
zich verzamelen. De onderdoorgang vlakbij deze 
plek vinden de kinderen spannend, het is er don-
ker en ze kunnen daar aan het toezicht van hun 
ouders ontsnappen (foto links onder op pagina 
77). De combinatie van een speelplek en straten 
waarin gespeeld kan worden is waardevol voor 
kinderen van 9-12 jaar, want ze kunnen zelfstan-
dig buiten spelen op verschillende plekken in de 
buurt.

Smaragdplein
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Saaie, onveilige routes naar voorzieningen
Kinderen van 9-12 jaar wonen niet in de gebie-
den waar de scholen en speelplekken gelegen 
zijn die zij veel gebruiken (afbeelding 6.42 en 
6.44). Ondanks de zelfstandigheid die een kind 
op deze leeftijd zou kunnen hebben, gaan de 
kinderen in De Pijp nog vaak onder begeleiding 
van hun ouders naar school en speelplekken. 
Sommige kinderen tussen 9 en 12 jaar gaan met 
leeftijdsgenootjes zelfstandig naar een plek of 
naar school. Echter, bij de verplaatsingen naar 
voorzieningen zijn de Ceintuurbaan en Van 
Woustraat de grootste barrières voor kinderen. 
Hoewel er zebrapaden aanwezig zijn om deze 
wegen over te steken, is het toch onveilig, omdat 
het verkeer op de kruising vanwege de grootte 
lastig te overzien is (afbeelding 6.43). 

De routes die zij volgen naar de bestemmingen 
(afbeelding 6.44) zijn saai en niet herkenbaar 
(foto rechts boven op pagina 83). Aantrekkelij-
kere routes zijn voor deze groep van belang om 
zelfstandiger te worden en meer verkeerserva-
ring op te doen. Daardoor zouden ze de ruimte-
lijk geïsoleerde buurten zelf kunnen verlaten om 
naar voorzieningen in andere gebieden te gaan. 

Afbeeldingen pagina 77: Ruimtes die kinderen van 9-12 jaar 
aanspreken (linker kolom) en die ze saai vinden (rechter ko-
lom)

Afbeelding 5.44: Verplaatsingen en knelpunten op de route naar voor-
zieningen voor 9-12 jarigen

Afbeelding 6.43: Grote kruising op de Ceintuurbaan, waarop het verkeer voor kinderen lastig te overzien is

N

Groot percentage 9-12 jarigen
Bestemming
Route naar bestemming
Oversteekplaats over barrières
Barrières door doorgaande weg
Barrière door winkelstraat
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Leuk Saai
Gezellige straat met al 
die mensen en kraampjes

Een spannende onderdoor-
gang bij het Smaragdplein

Hier is echt niks 
te beleven

Wat een saaie speelplek, 
er is geen uitdaging
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6.5 Conclusies en kansen

De grote speelplekken zijn aantrekkelijk voor 
alle leeftijdsgroepen, vanwege de verdeling in 
subruimtes. Het is goed dat er uitdaging is voor 
het kind op kwalitatief goede speeltoestellen die 
meerdere speelmogelijkheden bieden. Deze zijn 
aangevuld met speelaanleiding, niveauverschil-
len en diversiteit in ondergrond in de ruimte. 
Enkele plekken zijn minder uitdagend en aan-
trekkelijk voor kinderen, maar zijn vanwege de 
grootte aantrekkelijk genoeg. Het is jammer dat 
deze plekken ruimtelijk geïsoleerd zijn van de 
publieke ruimte. 

De publieke ruimte in De Pijp wordt dan ook 
voornamelijk gebruikt om, onder begeleiding 
van ouders, te verplaatsen tussen voorzienin-
gen. De publieke ruimte heeft kenmerken waar-
door deze niet geschikt is voor kinderen. 
Er zijn onveilige situaties door de verkeers-
drukte in de wijk. Kinderen moeten zich om bij 
voorzieningen te komen in deze drukte begeven. 
Daarbij moeten zij barrières overbruggen via  
oversteekplaatsen die soms niet overzichtelijk 
en veilig zijn. Geparkeerde auto’s en fietsen be-
lemmeren het zicht of vormen zo’n lange rij dat 
er in een straat geen ruimte is om over te ste-
ken. De vele parkeerplaatsen voor fietsen nemen 
ruimte op de stoep in, waardoor weinig ruimte 
om te spelen overblijft. Mede door de gestalde 
fietsen zijn de stoepen saai. Vooral voor de rou-
tes tussen scholen en speelplekken is het jam-
mer dat er niks te doen en te ontdekken is. 

Zoals eerder genoemd zijn er goede alternatie-
ven om te spelen in de vorm van de grote speel-
plekken. Het is dus logisch dat de publieke ruim-
te nauwelijks gebruikt wordt om te spelen. Maar 
het is ook jammer, want het kan juist ook uitda-
gend en leuk zijn voor het kind om in de ruimtes 
van ‘grote mensen’ te spelen. 
Er is een kans in het verbinden van die speel-
plekken (en andere voorzieningen) met woon-
buurten. Dan wordt het gebruik van de publieke 
ruimte gestimuleerd. De verbindingen dienen 
veilige en aantrekkelijke bespeelbare routes en 
plekken te zijn.

Kinderen van 0-5 jaar die in de Oude Pijp wo-
nen kunnen niet op een veilige en aantrekkelijke 
plek dichtbij huis spelen. De ruimte in dat deel 
van De Pijp is schaars, maar de woninggebonden 
buitenruimte is vaak ook te klein om te spelen.  
Voor 0-5 die de wereld nog aan het ontdekken 
zijn is het een gemis om niet dichtbij de woning 
in de publieke ruimte te kunnen spelen. 
De Oude Pijp zal vanwege de dynamiek van win-
kels en uitgaansgelegenheden altijd populair 
blijven bij jonge gezinnen. Het is dan ook be-
langrijk de publieke ruimte in dat gebied vorm 
te geven, zodat de jonge kinderen er veilig kun-
nen spelen.

Voor het spelen dichtbij huis zijn kleine speel-
plekken in de buurt waardevol, vooral voor 0-5 
en 6-8 jarigen. Hoewel er relatief veel van deze 
plekjes zijn in de Nieuwe Pijp en Diamantbuurt 
worden ze nauwelijks gebruikt door kinderen.  

De kwaliteit en aantrekkelijkheid is beperkt, 
vanwege gestalde fietsen en verouderde, niet 
uitdagende speeltoestellen. Vanwege de schaar-
se openbare ruimte in De Pijp en de kleine wo-
ninggebonden buitenruimte dienen dergelijke 
plekjes wel behouden te worden. 

Er is een kans om deze plekjes te verbeteren, 
zodat kinderen in de buurt hun actieradius uit 
kunnen breiden. In het drukke schema van de 
ouders en het kind kan op zo’n plekje voor korte 
tijd buiten worden gespeeld. Daarnaast kunnen  
kinderen uit de buurt samen spelen op deze 
plekjes. Dat is goed voor de sociale cohesie/con-
tacten in de buurt.

Een andere kans is er in het combineren van 
verbindingen tussen voorzieningen en woon-
buurten en deze kleine plekjes als bespeelbare 
ruimte. Vanwege de open verbinding met de 
stoep waarover de kinderen te voet verplaatsen 
is dit een waardevolle toevoeging aan eventuele 
verbindingen.  

In de Nieuwe Pijp en Diamantbuurt is het rusti-
ger wonen dan in de Oude Pijp. Er is meer open 
ruimte en de woningen zijn groter. Vanwege deze 
kenmerken zullen er altijd gezinnen met oudere 
kinderen wonen. In deze gebieden is het dus 
belangrijk om de publieke ruimte voor oudere 
kinderen aantrekkelijk te maken. Een nieuwe 
inrichting van kleine speelplekjes en het reali-
seren van verbindingen naar grote speelplekken 
en scholen kan daaraan bijdragen.
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In dit hoofdstuk wordt een strategie voor De Pijp 
voorgesteld waardoor de ruimtelijke isolatie van 
kindvoorzieningen kan afnemen en het gebruik 
van de publieke ruimte door kinderen kan toe-
nemen (hs 4, p. 27). De strategie is gebaseerd op:
- de conclusies over De Pijp uit hoofdstuk 6.5 (p. 
78);
- de ruimtelijke principes (hoofdstuk 5.3, p. 29);
In hoofdstuk 7.1 wordt de strategie met voor-
stellen voor leeftijdsgroepen en de ruimtelijke 
principes die daarbij toegepast dienen te wor-
den toegelicht. Vervolgens wordt in hoofdstuk 
7.2 een voorstel gedaan hoe de strategie kan wo-
ren uitgewerkt door verschillende partijen en 
tot welke projecten dat kan leiden. 

7.1 Kindvoorzieningen verbinden

Verbeterde plekken met verminderde gren-
zen als deel van een verbinding

Kinderen in De Pijp gaan voornamelijk te voet 
naar kindvoorzieningen. De strategie voor De 
Pijp richt zich dan ook op het kind als voetgan-
ger. 
KIDScape is de strategie die ik voorstel om aan-
trekkelijke en veilige publieke ruimte voor kin-
deren te realiseren. Daarin zit Escape: kinderen 
kunnen ontsnappen aan het toezicht van ouders  
en kunnen zelfstandige bewegingsvrijheid ont-
wikkelen. Hiervoor moeten verbindingen vanuit 
woonbuurten naar kindvoorzieningen worden 
gerealiseerd en moeten barrières in De Pijp wor-
den overbrugd. In de strategie zit ook Lands-
cape: kinderen kunnen gebruik maken van de 
publieke ruimte in de stad. Zij kunnen verplaat-

7. KIDScape in De Pijp

Kinderen kunnen ontsnappen aan het 
toezicht van ouders, omdat ze zelfstan-
dig via verbindingen naar kindvoorzie-
ningen in de buurt kunnen verplaatsen. 

Afbeelding 7.1: De twee componenten van de strategie 
KIDScape

Aantrekkelijke en veilige publieke ruimte voor kinderen 
tot 12 jaar

Kinderen maken gebruik van de publieke ruimte in de 
stad. Ze gebruiken de tussengebieden die lange tijd geen 
geschikte plaats voor hen is geweest. 
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sen en spelen in aantrekkelijke en veilige tus-
sengebieden die lange tijd geen geschikte plaats 
voor hen is geweest. Om dit te bereiken moeten 
grenzen van kindvoorzieningen worden vermin-
derd en moet de publieke ruimte en speelplek-
ken worden verbeterd.

De  aanwezige ruimtelijk geïsoleerde kindvoor-
zieningen in De Pijp zijn waardevol en dienen 
te worden behouden en versterkt door deze te 
verbinden (afbeelding 7.2). Voor sterke herken-
bare verbindingen moeten speelplekken die in 
open verbinding staan met de publieke ruimte 
bij de verbinding betrokken worden. De plek-
ken moeten wel verbeterd worden om beter aan 
te sluiten bij het gedrag van kinderen en wat zij 
aantrekkelijk vinden om te spelen. Om de ver-
bindingen werkelijk aan te laten sluiten op de 
grote speelplekken en kindvoorzieningen moe-

ten van deze plekken de grenzen verminderd 
worden en waar nodig de speelplekken zelf ver-
beterd worden. 
Door speelplekken en kindvoorzieningen ruim-
telijk te betrekken bij de verbindingen hebben 
de verbindingen meerwaarde voor het kind. Het 
resultaat is dat eilanden gedeeltelijk worden op-
geheven en dat het tussengebied voor kinderen 
bespeelbaar is en veilig om in te verplaatsen. 

Verbindingen voor leeftijdsgroepen

In de vormgeving van de verbindingen die in 
de Pijp gerealiseerd worden, dient er rekening 
te worden gehouden met de verschillende leef-
tijdsgroepen:

0-5 jaar
Voor kinderen van 0-5 jaar is het waardevol om 

op de stoep voor de deur van de woning en vlak-
bij de woning buiten te kunnen spelen. Dit sluit 
aan op de kleine actieradius die deze kinderen 
hebben. Als zij ergens te voet heen gaan zullen 
zij objecten en ruimtes willen ontdekken. Dit 
dient mogelijk te zijn op veilige en aantrekke-
lijke verbindingen vanuit huis naar de de kwa-
liteitsvolle en aantrekkelijke kindvoorzieningen 
en speelplekken. 

De voorgestelde verbinding (afbeelding 7.3) is 
een combinatie van dichtbij de woning buiten 
spelen en het verbinden van woonbuurten en 
kindvoorzieningen. Dit kan gerealiseerd worden  
door een overgangszone tussen de woning en 
de openbare ruimte [11] vorm te geven. Meer-
dere overgangszones in een buurt vormen ver-
bindingen tussen voorzieningen, want het zijn 
bespeelbare ruimtes die andere kinderen ook 

Afbeelding 7.2: Strategie KIDScape: verbindingen worden gerealiseerd en ver-
sterkt door grote en kleine speelplekken ruimtelijk te koppelen aan de verbinding

Afbeelding 7.3: Verbindingen voor verplaatsing voor 0-5 jarigen onder 
begeleiding van ouders naar voorzieningen

N

Overgangszone woning en 
openbare ruimte
Vrije tijdsvoorzieningen
Verbinding die wordt ge-
vormd door gebruikers

Barrière
Overbruggen van barrière
Verbinding: ruimtelijke ge-
koppeld aan speelplekken
Kindvoorziening

N



81

kunnen  en willen ontdekken. Vooral in de Oude 
Pijp en het noordelijke gedeelte van de Nieuwe 
Pijp dienen verbindingen met deze kenmerken 
te worden gerealiseerd.

6-8 jaar en 9-12 jaar
Voor deze groepen kinderen is het goed als ze  
zelfstandige bewegingsvrijheid kunnen ontwik-
kelen. De verbindingen hiervoor dienen vooral 
tussen scholen en kindvoorzieningen en woon-
buurten in de Diamantbuurt en Nieuwe Pijp 
aanwezig te zijn (afbeelding 7.4). De barrières 
tussen de woonbuurten en kindvoorzieningen 
moeten overbrugd worden door veilige en her-
kenbare oversteekplaatsen. 
Verbindingen hebben voor kinderen de meeste 
waarde als deze over brede stoepen gaan. Deze 
verbindingen kunnen aantrekkelijk en herken-
baar gemaakt worden door middel van thema’s 

zoals sport, natuur en kunst. Het geeft kinderen 
een keuze voor een aantrekkelijke route die past 
bij de eigen interesses. 

Ruimtelijke principes

Voor het toepassen van de ruimtelijke principes 
(p. 29) moet zoveel mogelijk gezocht worden 
naar plekken die al kenmerken hebben van één 
of meer ruimtelijke prinicpes. Dan zijn zo min 
mogelijk nieuwe ingrepen nodig om een project 
in de publieke ruimte te realiseren. De ontwer-
per moet op zoek gaan naar dergelijke plekken 
en deze aanvullen met een combinatie van ruim-
telijke principes uit de verschillende categorie-
en. 

Verbindingen dienen te worden voorzien van 
herkenningspunten [04] op een brede stoep 

Afbeelding 7.4: Thema verbindingen voor verplaatsing voor 6-8 en 9-12 
jarigen vanuit woonbuurten naar school en vrije tijdsvoorzieningen

N

Vrije tijdsvoorziening
Basisschool
Verbinding met een thema
Oversteekplaats over barrière
Barrière

[06] en veilige oversteekplaatsen [03], deze vor-
men gezamenlijk een langzaam verkeernetwerk 
[01]. Het is in De Pijp niet mogelijk om een lang-
zaam verkeersnetwerk parallel aan wegen met 
doorgaand verkeer te realiseren, vanwege de ge-
sloten bouwblokken. 
Daarom moeten verbindingen zoveel mogelijk 
over straten gaan waar doorgaand verkeer [02] 
al beperkt is en welke het karakter hebben van 
een luwe woonstraat [05]. Op deze verbindingen 
en met name bij bestemmingen en plekken om 
te spelen dient het parkeren van auto’s [07] en 
fietsen [08] te worden beperkt.

Om speelruimte op de verbinding in de publieke 
ruimte te realiseren moeten de principes voor 
het verminderen van grenzen worden toegepast. 
Daar waar ruimte is kunnen informele speel-
plekken [09] of plekken met een combinatie van 
activiteiten [10] worden aangelegd. 

Van de bestaande kleine speelplekken met een 
open verbinding met de publieke ruimte op stoe-
pen in de Nieuwe Pijp en Diamantbuurt moet 
de zachte grens [12] worden behouden. Tevens 
moeten deze plekken worden verbeterd  (princ-
pes [13]-[20]) voor kinderen van 0-5 en 6-8 jaar, 
zodat het beter zodat het beter aansluit bij wat 
kinderen aantrekkelijk en uitdagend vinden. 

De verbindingen moeten aansluiten op de kind-
voorzieningen. Om dat te bereiken moeten gren-
zen worden verminderd door het toepassen van 
een zachte grens [12] die bespeelbaar is. Deze 
bestemmingen dienen waar nodig verbeterd te 
worden met de ruimtelijke principes [13]-[20], 
zodat de ruimtes aantrekkelijker zijn voor kin-
deren. 
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7.2 Uitwerking van de strategie het dichtbij basisscholen en kinderopvang voor-
zieningen wordt gerealiseerd. Elk van de pilot 
projecten moet vervolgens onder de aandacht 
worden gebracht door deze in lokale kranten en 
nieuwsbrieven te publiceren. Vervolgens kun-
nen bewoners en partijen zelf projecten gaan 
uitvoeren. Indien andere partijen geen gevolg 
geven aan projecten zal het Stadsdeel in samen-
werking met de stedebouwkundige een bijeen-
komst in het Huis van de Wijk moeten organi-
seren. Tijdens die bijeenkomst wordt draagvlak 
gecreeërd en worden gezamenlijk plannen ge-

maakt. 
Het Stadsdeel stelt regels op waaraan projecten 
moeten voldoen die door bewoners en partijen 
zelf kunnen worden uitgevoerd. De stedebouw-
kundige probeert deze partijen bij elkaar te 
brengen om projecten op te realiseren. Bewo-
ners en partijen uit de wijk (grijs kader) krijgen 
daardoor zelf een actieve rol in het plannen en 
uitvoeren van ingrepen in de publieke ruimte. 
De stedebouwkundige en het Stadsdeel dienen 
er zorg voor te dragen dat in de ontwerpfase van 
projecten kinderen participeren. 

De uitwerking van de strategie gaat in op hoe 
de ruimtelijke ingrepen die voorgesteld zijn in 
de strategie gerealiseerd kunnen worden. In het 
voorstel voor de uitwerking komen de volgende 
zaken aan bod: 
- Wie doet wat en in welke samenwerkingsver-
banden. In het grijze kader op deze pagina is een 
overzicht opgenomen van partijen die bij pro-
jecten betrokken kunnen worden. Daarin wordt 
genoemd wie zij zijn en wat zij momenteel voor 
rol hebben. 
- Hoe partijen overtuigt kunnen worden.
- Hoe de uitvoering en het onderhoud gefinan-
cierd kunnen worden.
- Wie het project uitvoert. 
- Wie verantwoordelijk is voor het beheer en on-
derhoud

Belanghebbenden dragen bij aan ingrepen in 
de publieke ruimte 

Voor de uitvoering van de strategie dient een 
stedebouwkundige te worden aangesteld die 
partijen samenbrengt en de lijn van de strategie 
vasthoudt. Hij zoekt contact met partijen en het 
Stadsdeel om ze te overtuigen van het belang van 
de plannen. Hij stuurt erop aan dat het Stadsdeel 
de rol van initiatiefnemer voor bepaalde ingre-
pen op zich neemt. 
Voor het creeëren van draagvlak voor de strate-
gie binnen de wijk dienen eerst pilot projecten 
op strategische plekken in de publieke ruimte te 
worden gerealiseerd. Kinderen en hun ouders 
kunnen het meest van een plan profiteren als 

Partijen in de wijk

Stadsdeel Zuid
Stadsdeel Zuid is een deelraad van de gemeente Amster-
dam. De Pijp is in dit stadsdeel gelegen. Het stadsdeel 
voert een eigen beleid en is verantwoordelijk voor de 
openbare ruimte in De Pijp.

Wijkcentrum Ceintuur
Stichting bestaande uit betrokken bewoners van De 
Pijp. Iedereen kan terecht bij Wijkcentrum Ceintuur met 
ideeën, initiatieven, klachten en suggesties voor en over 
de buurt. Wijkcentrum Ceintuur neemt de aanvraag 
voor geveltuintes in behandeling en stelt boomtuintjes 
ter adoptie beschikbaar aan bewoners.

Combiwel
Verzorgt welzijnswerk in het Huis van de Wijk en op 
speelplek Henrick de Keijser. Zij werken in opdracht van 
het Stadsdeel Zuid. 

Huis van de wijk (buurthuis)
In samenwerking met bewoners organiseert Combiwel 
activiteiten. Er is budget beschikbaar voor initiatieven 
van bewoners die bijdragen aan de sociale cohesie in de 
wijk.

Bewoners
Ouders en kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.

Ondernemers
Ondernemers in het winkel- en uitgaansgebied in de 
Oude Pijp en op andere locaties in De Pijp. Zij profiteren 
van een verzorgde publieke ruimte.

Kinderdagverblijven
Commercieel ingestelde kinderdagverblijven  die in De 
Pijp gevestigd zijn.

Basisscholen
Basisscholen met en zonder buiten schoolse opvang die 
in De Pijp gevestigd zijn. Op school is de mogelijkheid 
om zaken onder de aandacht te brengen van kinderen 
en hen bij plannen te betrekken. 

Kunstenaars en ontwerpers
Creatievelingen die in De Pijp gevestigd zijn en graag 
hun werk onder de aandacht willen brengen. 

Stichting Jantje Beton (extern)
Jantje Beton ondersteunt projecten voor de (her)inrich-
ting van buitenspeelruimte voor kinderen. Een aanvraag 
voor financiering kan worden ingediend bij de stichting, 
waarna zij beoordelen of deze wordt gehonoreerd.
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Werkwijze voor het vormen van verbindingen

Bestemmingen

Scholen, grote speelplekken en kindvoorzienin-
gen zijn belangrijke bestemmingen voor kin-
deren. Daarom dienen deze met elkaar en met 
woonbuurten verbonden te worden.

Sommige kindvoorzieningen moeten ook ver-
beterd worden. Voor de verbetering van speel-
plekken en het verminderen van de grenzen van 
de plek is het goed als het Stadsdeel inspeelt op 
de onderhoudscyclus van een speelplek. Het be-
schikbare budget dat beschikbaar is voor herin-
richting van en speelplek kan dan ingezet wor-
den om aan de wensen of het plan van bewoners 
te besteden. Bewoners moeten daarvoor tijdig 
bij de planvorming voor de herinrichting betrok-
ken worden. 

Inspraak van bewoners
De participatie van bewoners kan worden ge-
regeld zoals in onderstaande beschreven. Het 
stadsdeel geeft voor een bepaalde speelplek 
enkele inrichtingselementen weer op een inter-

netsite waar kinderen op kunnen stemmen. Elk 
element kost een bepaald bedrag en kinderen 
mogen een selectie maken tot een maximum be-
reikt is. Het maximum staat gelijk aan het bud-
get dat het Stadsdeel beschikbaar heeft voor 
de herinrichting van de plek. Kinderen kunnen 
kiezen uit speeltoestellen en zitgelegenheden, 
maar ook typen ondergrond, niveauverschillen 
en speelaanleidingen. Deze elementen zijn door 
een stedebouwkundige geselecteerd op basis 
van de ruimtelijke principes voor verbetering. 
Vervolgens voert het stadsdeel de plannen uit en 
betrekt daarbij kinderen en ouders die gestemd 
hebben, want zij hebben hun gegevens achter  
kunnen laten toen zij op elementen stemden. 

Ankerpunten

Voor de verbindingen zijn oversteekplaatsen van 
groot belang voor kinderen om de barrières in 
De Pijp te overbruggen. In de strategie zijn over-
steekplaatsen weergegeven die voor kinderen 
van belang zijn om van huis bij voorzieningen te 
komen en om van school bij speelplekken te ko-
men (afbeelding 7.2, p. 80). Dit zijn zogenaamde 
ankerpunten die onderdeel uit zullen gaan ma-

ken van een verbinding. Deze oversteekplaatsen 
dienen aantrekkelijk en veilig te worden (her)
ingericht voor en met kinderen.

Het is goed voor het verstigingsklimaat voor ge-
zinnen in De Pijp als het Stadsdeel investeert in 
de oversteekplaatsen. Gezinnen zijn immers van 
belang voor de stad. Het Stadsdeel zal in ieder 
geval verkeerskundige regels op moeten stellen 
waaraan de oversteekplaatsen dienen te vol-
doen. Ook dient zij in overleg met de stedebouw-
kundige aan te geven welke oversteekplaatsen 
prioriteit hebben om heringericht te worden, 
zodat kinderen de barrière kunnen overbrug-
gen. Tevens zal het Stadsdeel zorg moeten dra-
gen voor het verplaatsen van parkeerplaatsen 
voor de auto en de fiets, zodat er voldoende vrije 
ruimte is bij de oversteekplaats en zodat er vrij 
zicht is op de rijbaan. 

Het Stadsdeel doet er verstandig aan om het 
maken van een ontwerp voor de oversteek-
plaatsen uit te besteden aan andere partijen. 
Ontwerpers en kunstenaars uit de wijk krijgen 
de mogelijkheid om zich in te schrijven voor het 
ontwerpen van een oversteekplaats. Dit doen 

Afbeelding 7.5: Principe voor het vormen van verbindingen

Bestemmingen Ankerpunten Verbindingen
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Geveltuin: 60 cm diep (2 stoeptegels), lengte onbe-
perkt tot de breedte van de woning. 2 m vrije stoep-
breedte behouden.

Stoeptuin: U-vorm, maximaal 1 m diep, lengte onbe-
perkt, hoogte maximaal 0,5 m, 2 m vrije stoepbreedte 
behouden.

Boomtuin: cirkel met een diameter van 1-1,5 meter. 
Vierkant: zijden van 1-1,5 m. 
Aan één zijde 2 m vrije stoepbreedte behouden.

Afbeelding 7.6: Voorbeeld en regels voor de verschillende tuintjes

zij in workshopvorm met kinderen uit de wijk. 
Voor het aantal deelnemende kinderen is er een 
maximum, waarbij geldt dat wie zich als eer-
ste inschrijven deel kunnen nemen en elk kind 
maar één keer mee kan doen aan een workshop 
voor het ontwerpen van een oversteekplaats. Er 
wordt per oversteekplaats één partij gekozen 
om een ontwerp te maken dat voldoet aan de 
opgestelde regels.

Verbindingen

Tussen de woonbuurten en bestemmingen kun-
nen via de ankerpunten verbindingen ontstaan. 
Voor de aantrekkelijkheid van de verbindingen 
is het goed als deze door bewoners zelf en ande-
re partijen, die belang hebben bij een verzorgde 
publieke ruimte, worden aangelegd. Hierdoor 
kan een grote diversiteit aan verbindingen ont-
staan en kunnen ook de thema’s worden gere-

aliseerd.  Dergelijke verbindingen zullen weer 
verdwijnen als mensen verhuizen of de kinderen 
ouder worden. Op andere plekken ontstaan na 
verloop van tijd juist weer nieuwe verbindingen. 

Bij het realiseren van de verbindingen wordt 
door de stedebouwkundige gestuurd op ver-
schillende thema’s. De thema’s van verbindingen 
dienen zo veel mogelijk aan aan bestemmingen 
te worden gekoppeld. Naar het Sarphatipark toe 
is natuur een passend thema. Voor de Kindroute 
(hs. 6.3, p. 62) die er nu al ligt is het thema sport 
passend, vanwege het verbinden van de sporthal 
en een grote speelplek met sportvelden. Hier-
door kan de aantrekkelijkheid en bespeelbaar-
heid van de Kindroute worden versterkt. 

Het beste voor het uitvoeren van deze thema-
verbindingen is om verschillende partijen bij 
elkaar te brengen. Dat maakt het mogelijk om 

de planvorming, uitvoering en financiering gere-
aliseerd te krijgen. Dit is een taak voor de stede-
bouwkundige. 

Ook bij het vormgeven van de verbindingen 
moeten kinderen uit de wijk betrokken worden. 
De herkenningspunten die aangelegd worden 
zijn dan ook aantrekkelijk voor kinderen.

Regels en deregulering 
Om te bevorderen dat bewoners zelf verbindin-
gen realiseren zal het Stadsdeel de burger de 
mogelijkheid moeten geven om ingrepen in de 
publieke ruimte uit te voeren. Hierdoor kan ook 
de overgangszone tussen de woning en de pu-
blieke ruimte voor 0-5 jarigen (p. 80) ontstaan.

Het is goed als Wijkcentrum Ceintuur een rol 
speelt in het bedenken van ingrepen die bewo-
ners zelf in de publieke ruimte mogen doen. Het 
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Wijkcentrum is al actief in de wijk wat betreft 
de aanleg van geveltuintjes en de adoptie van 
boomtuintjes. De aanleg van dergelijke tuin-
tjes bij de woning kan nog toenemen in wijk zal 
aantrekkelijke verblijfsruimtes opleveren. Het 
Wijkcentrum zal daarvoor in gesprek moeten 
met het Stadsdeel Zuid over het voortbestaan 
van geveltuintjes, adoptie van boomtuintjes en 
een nieuwe variant: stoeptuintjes (afbeelding 
7.6). Tevens zullen zij bij het Stadsdeel moe-
ten vragen om regels op te stellen omtrent het 
plaatsen van objecten in de publieke ruimte. Het 
Stadsdeel zal deze regels vast moeten stellen en 
daarin vrijheid bieden voor nieuwe ideeën en 
initiatieven van burgers. 

De aanvraag voor de tuintjes bij het Stadsdeel 
kan, zoals reeds gebruikelijk is, via Wijkcentrum 
Ceintuur gaan. Bewoners dienen de aanvraag in 
bij het Wijkcentrum en het Wijkcentrum contro-
leert deze en stuur het door naar het Stadsdeel.  
Het Stadsdeel beoordeelt de aanvraag en legt bij 
goedkeuring de begrenzing en grond voor een 
tuintje aan. Dit is voor het Stadsdeel een kleine 
investering in tijd en geld om bewoners een 
prettige leefomgeving te bieden. 
Voor de geveltuintjes moet er ook de optie zijn 
om een gedeelte met zand voor een zandbak te 
laten vullen. Dit kan op het aanvraagformulier 
vermeld worden.  De bewoners moeten de zand-
bak, indien gewenst, zelf van een deksel voor-
zien.

Ruimte scheppen voor verbindingen
Om het voor bewoners ook mogelijk te maken 
om tuintjes en objecten te realiseren zal het 

Stadsdeel fietsenstallingen op bepaalde plaat-
sen in de straat moeten concentreren. Aanvra-
gen van bewoners om ruimte vrij te maken van 
geparkeerde fietsen of auto’s ten behoeve van 
een verbinding moeten door het Stadsdeel in be-
handeling worden genomen. 
De bespeelbaarheid van de verbinding moet 
worden gewaarborgd door in de directe om-
geving van een speelplekje fietsenstallingen te 
plaatsen. Er zullen in ieder geval fietsenstallin-
gen geplaatst moeten worden bij de bestaande 
kleine plekjes in open verbinding met de publie-
ke ruimte. Hierdoor kan de speelplek zelf vrij 
blijven van gestalde fietsen en daardoor onder-
deel zijn van de verbinding. Dit is een taak die 
het Stadsdeel op zich zal moeten nemen.

Inrichting van de publieke ruimte door acto-
ren uit de wijk
Om werkelijk te voorzien in plekken die kinde-
ren in de wijk aantrekkelijk vinden, is het beter 
als het Stadsdeel een ander beleid voert. Dat be-
treft het beleid met betrekking tot het verbete-
ren van bestaande kleine speelplekjes in open 
verbinding met de publieke ruimte en voor de 
aanleg van bespeelbare plekken op de verbin-
ding. Het Stadsdeel heeft twee mogelijkheden 
voor het voeren van een ander beleid:

1) Het Stadsdeel kan het hele proces van plan-
vorming, uitvoering en onderhoud uit handen 
geven aan externe partijen. Dit is een goede optie 
als het Stadsdeel nauwelijks budget beschikbaar 
heeft. Het Stadsdeel biedt een partij de ruimte 
aan en die partij zorgt zelf voor het ontwerp, uit-
voering en beheer voor een periode van 5 jaar. 

Het Stadsdeel heeft hier geen kosten aan en kan 
het beschikbare budget dat bespaard wordt op 
andere plekken in de wijk investeren. 

Deze vorm van het herinrichten van de publieke 
ruimte is aantrekkelijk voor partijen zoals een 
kinderdagverblijf, ondernemer of sportclub. 
Door zelf publieke ruimte in te richten zet een 
partij zichzelf met een sterke concurrentieposi-
tie in de markt, want ze zetten zich zichtbaar in 
voor de buurt. Een partij kan ook een aanvraag 
indienen bij Jantje Beton voor de financiering 
van de (her)inrichting van de speelplek. 

2) Het Stadsdeel kan zelf de regie houden over 
de inrichting van de ruimte en het beheer en 
onderhoud tijdelijk uit handen geven. Het Stads-
deel geeft in dat geval het onderhoud en beheer 
voor een periode van 5 jaar uit handen aan een 
partij, in ruil voor het uitvoeren van het plan van 
de betreffende partij. 
De kosten die gepaard gaan met herinrichting 
zijn dan wellicht hoger, maar het geld dat op 
termijn bespaart wordt op onderhoud kan dan 
direct geïnvesteerd worden in de inrichting van 
de plek. Voor het uitvoeren van een dergelijke 
constructie moet het Stadsdeel een partij tijdig 
bij de planvorming betrekken en ook inspelen 
op de eigen onderhoudscyclus van een plek. 
Het ontwerp voor de plek kan zoals voorgesteld 
onder het kopje ‘inspraak van bewoners’ op p. 
83 worden gemaakt. Het opstellen van heldere 
regels over het onderhoud en het beheer en de 
kwaliteit waaraan de ruimte moet voldoen is 
een vereiste om op termijn een aantrekkelijke 
publieke ruimte te hebben.
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Ruimtelijke projecten

De werkwijze voor het vormen van verbindin-
gen, zoals in voorgaande beschreven, wordt op 
de volgende pagina’s toegelicht door middel van 
projecten die in De Pijp uitgevoerd kunnen wor-
den. Hierin komt aan bod hoe verbindingen voor 
verschillende leeftijdsgroepen gerealiseerd kun-
nen worden. De projecten zijn een toelichting op 
de voorgestelde werkwijze en gaan dieper in op 
de planvorming, financiering, uitvoering en wel-
ke verantwoordelijkheden partijen hebben. 

Afbeelding 7.8: Bespeelbare verbindingAfbeelding 7.7: Herkenbare en aantrekkelijke verbindingen 
naar bestemmingen en langs plekken met verminderde grenzen

N

Speelplek
Kindvoorziening vrije tijd
School/kinderdagverblijf
Oversteekplaats als ankerpunt
Bespeelbaar reclame object van ondernemers
Tuintje of object van bewoners
Boomtuintje 
Natuurroute
Kunstroute
Sportroute
Speelplek in open verbinding met de publieke ruimte
Speelas Smaragdplein-Smaragdstraat

De verbindingen tussen bestemmingen en 
woonbuurten die door de voorgestelde strategie 
en projecten kunnen ontstaan, maken het voor 
kinderen mogelijk om de publieke ruimte te ont-
dekken en zelfstandig te gebruiken. Op de kaart 
in afbeelding 7.7 is weergegeven waar de verbin-
dingen in De Pijp gerealiseerd kunnen worden. 
Dit is geen eindbeeld, want bewoners en actoren 
uit de wijk dragen zelf bij aan de vormgeving van 
verbindingen. De kaart toont ook dat kindvoor-
zieningen en kleine speelplekken onderdeel uit-
maken van de verbindingen met verschillende 
thema’s. 
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Verbindingen voor 0-5 jarigen

Pilotproject: Stoeptuin als overgangszone 
tussen de woning en de publieke ruimte
Wijkcentrum Ceintuur heeft zoals voorgesteld 
een rol in de aanleg van tuintjes (afbeelding 7.6, 
p. 84) in de publieke ruimte. Het is goed als zij 
hun huidige geveltuin voor hun vestiging aan de 
Gerard Doustraat vervangen voor een stoeptuin. 
Het Wijkcentrum kan voor de financiering en het 
onderhoud van de stoeptuin de financiële mid-
delen van de stichting inzetten, want de ingreep 
is in het belang van de wijk.
De stoeptuin is een voorbeeld voor ouders wat 
er mogelijk is in De Pijp, doordat deze vlakbij 
de speelplek aan de Gerard Doustraat is gelegen 
(afbeelding 7.9). Ook in de vormgeving van de 
stoeptuin dient het Wijkcentrum een voorbeeld-
functie te hebben. De stoeptuin is waardevol 
voor kinderen als er ook bespeelbare objecten in 
geplaatst worden (afbeelding 7.10). 

Om bewoners te stimuleren om zelf ook een 
stoeptuin of geveltuin aan te leggen is het goed 
de stoeptuin van het Wijkcentrum onder de 
aandacht te brengen in plaatstelijke krantjes en 
nieuwsbrieven. Dit is mogelijk in de  nieuwsbrief 
van het Wijkcentrum: Bulletin De Pijp.nl en de 

Afbeelding 7.9: Stoeptuin in de Gerard Doustraat vlakbij 
de speelplek aan de Gerard Doustraat

Afbeelding 7.10: Stoeptuin met glijbaan op een brede 
stoep

Afbeelding 7.11: De ligging van de Boerenweteringgarage 
en de parkeerplaatsen waar ruimte vrij kan komen

Speelplek Gerard Doustraat

Stoeptuin voor de deur van 
Wijkcentrum Ceintuur

Stadsdeelkrant Zuid. In het artikel dat geplaatst 
wordt dient in ieder geval het eindresultaat 
getoond te worden en vermeld te worden hoe 
mensen zelf een stoeptuin, geveltuin en boom-
tuin aan kunnen leggen.
Daarnaast dient de informatie over de aanleg 
van tuintjes ook verstrekt te worden in het Wijk-
centrum en in het Huis van de Wijk in de vorm 
van posters en folders. Deze vorm van publiciteit 
zal in samenwerking met het Stadsdeel tot stand 
moeten komen. 

Tuintjes en objecten van bewoners
In navolging van het voorbeeld dat Wijkcentrum 
Ceintuur heeft gegeven kunnen bewoners zelf 
tuintjes aanleggen. Een geveltuin of stoeptuin 
is voor bewoners een overgangszone tussen de 
woning en publieke ruimte. Voor kinderen zijn 
deze tuintjes ruimtes en objecten om te ontdek-
ken. Ouders zullen met hun kinderen vanzelf de 
verbinding naar bestemmingen kiezen waarop 
dergelijke plekken aanwezig zijn. 

Vanwege de ligging van de tuin in de publieke 
ruimte worden bewoners door het Wijkcentrum 
aangemoedigd om voor een duurzame oplos-
sing voor de inrichting van de tuin te kiezen. 
Een duurzame oplossing vergt minder onder-
houd en heeft een langere levensduur. Hierdoor 
is het voor bewoners financieel aantrekkelijker, 
zij dragen immers zelf zorg voor de financiering 
van de inrichting en het onderhoud van de tuin.

Voor het bevorderen van een verzorgde uitstra-
ling van de verschillende tuintjes in de wijk is 
het goed als Wijkcentrum Ceintuur de bevoegd-
heid heeft om tuintjes te controleren. Zij kunnen 
steekproefsgewijs controleren of mensen zich 
aan de regels houden en of hun tuin netjes ver-
zorgd is. Indien dit niet het geval is kunnen zij 
mensen terecht wijzen en in het ergste geval het 
tuintje weer op laten ruimen door het Stadsdeel.  

Verminderen van de parkeerdruk
De publieke ruimte in de Oude Pijp, waar veel 
kinderen van 0-5 jaar wonen, is momenteel 

Boerenweteringgarage
Parkeerplaatsen in de Oude Pijp
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schaars. De grote parkeerdruk in de Pijp is hier-
van de oorzaak. 

Het Stadsdeel Zuid is bezig met het maken van 
een plan om onder de Boerenwetering (afbeel-
ding 7.11) een parkeergarage met 400  of 600 
parkeerplaatsen te realiseren. Hierdoor moet de 
parkeerdruk in de Oude Pijp verminderd wor-
den. Het plan is momenteel nog in ontwikkeling 
en het doel is dat de garage in 2017 gerealiseerd 
is. Dan komt er in de Oude Pijp ruimte vrij op de 
plaats van huidige parkeerplaatsen. [Gemeente 
Amsterdam, 2012] Deze ruimte kan worden in-
gericht voor andere functies. Het Stadsdeel moet 
dan tijdig bewoners informeren over de plaat-
sen waar ruimte vrij komt. Het zou goed zijn als 
zij aanwonenden van die ruimtes vervolgens 
aanmoedigen om een stoeptuin te realiseren of 
met andere ideeën voor de inrichting van de pu-
blieke ruimte te komen (afbeelding 7.12). 

Afbeelding 7.12: Bespeelbare bank op de stoep waar een 
parkeerplaats is vrij gekomen

Afbeelding 7.13: Bespeelbare reclame uitingen op de ver-
bindingen naar het Sarphatipark

Afbeelding 7.15: Bespeelbare reclame uiting: koe

Afbeelding 7.14: Bespeelbare reclame uiting: boomstam

Bespeelbare reclame
Veel routes die kinderen met hun ouders naar 
bestemmingen volgen gaan door rustige winkel-
straten en straten waar ondernemers gevestigd 
zijn. Vooral aan de routes in de Oude Pijp naar 
het Sarphatipark zijn veel ondernemers geves-
tigd (afbeelding 7.13). Indien zij reclame mogen 
uiten in de vorm van bespeelbare objecten, zal 
de route aantrekkelijker worden voor jonge kin-
deren. Dit is een investering die de ondernemer 
zelf dient te doen om naamsbekendheid op te 
bouwen. 

In De Pijp zijn al enkele voorbeelden van deze 
vorm van reclameuiting te vinden (afbeelding 
7.14 en 7.15).
Het Stadsdeel zal regels op moeten stellen waar-
aan de reclameuitingen dienen te voldoen. Zij 
dient de nieuwe regels in samenwerking met de 
ondernemersvereniging op te stellen. Er dient in 
ieder geval een stoep van 2 meter breed over te 
blijven. Ondernemers dienen door het Stadsdeel 
aangemoedigd te worden om duurzame objec-
ten te plaatsen die eventueel ook buiten ope-
ningstijden in de publieke ruimte staan.
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ding 7.17 is een voorbeeld weergegeven van een 
bespeelbaar hekwerk, waardoor er een bespeel-
bare grens ontstaat. Daarnaast zal er een inte-
graal plan voor de oversteekplaats en voetgan-
gerverbinding gemaakt moeten worden. 
De verbinding die hierdoor ontstaat kan onder-
deel worden van een grotere verbinding naar  
een woonbuurt in het zuiden van De Pijp en naar 
de basisschool (afbeelding 7.18).

Om te komen tot een integraal plan voor dit 
gebied is het verstandig als het Stadsdeel deze 
ruimtes aan de stedebouwkundige aanbiedt die 
bij de uitwerking van deze strategie betrokken 
is. Voorwaarde hierbij is dat er workshops met 
kinderen worden georganiseerd om tot een ont-
werp te komen. In het ontwerp dient er rekening 
te worden gehouden met de (verkeerskundige) 
regels die het Stadsdeel heeft opgesteld voor de 
oversteekplaatsen. 

De uitvoering en het onderhoud van de over-
steekplaats dient door het Stadsdeel betaald te 

Afbeelding 7.18: Het Tabithaplein en de oversteekplaats 
die onderdeel uit gaan maken van een verbinding

Afbeelding 7.17: Inspiratie voor een bespeelbaar hekwerk
Bron: One Architecture - School De Vlinderboom

Afbeelding 7.16: Bestaande situatie Tabithaplein met 
harde grenzen en publieke ruimte die niet bespeelbaar is

Verbindingen voor 6-8 en 9-12 jarigen

Pilotproject: Verminderen van grenzen van 
het Tabithaplein
De voetgangersverbinding over het Tabithaplein 
en de oversteekplaats over de Ceintuurbaan die 
daaraan grenst wordt veel gebruikt door school-
gaande kinderen. Dit is ook de plek waar kinde-
ren uit de Oude Pijp oversteken om op het Tabit-
haplein te komen. De oversteekplaats is echter 
onoverzichtelijk doordat de kinderen vele ver-
keersstromen van auto, tram en fiets moeten 
kruisen. Daarbij verlenen automobilisten  niet 
altijd voorrang, deze oversteekplaats moet dus 
overzichtelijker, veiliger en aantrekkelijker ge-
maakt worden. Het heeft meerwaarde voor een 
verbinding als deze oversteekplaats ruimtelijk 
wordt verbonden met de voetgangersverbin-
ding en de ruimtelijk geïsoleerde speelplekken 
op het Tabithaplein (afbeelding 7.16). 
Om dit te bereiken dienen enkele ingrepen uit-
gevoerd te worden. De grenzen van de speel-
plekken moeten vermindert worden. In afbeel-

worden, zoals is voorgesteld voor het vormen 
van ankerpunten op pagina 83. Voor de finan-
ciering van de ruimte tussen de speelplekken 
dient door de stedebouwkundige naar aanvul-
lende  financiële middelen gezocht te worden. 
Plaatstelijke ondernemers, het kinderdagver-
blijf en de basisschool worden gevraagd mee te 
werken aan de planvorming en om een kleine in-
vestering te doen in deze ruimte. Mocht het niet 
mogelijk zijn de financiering rond te krijgen met 
de investering van deze partijen uit de wijk, dan 
kan de stedebouwkundige een aanvraag indie-
nen bij Jantje Beton.

basisschool

oversteekplaats 
en Tabithaplein

woonbuurt
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zijn voor een tuintje: 1 jaar. En regels over wat 
wel en niet mag: binnen de afbakening blijven en 
er moeten planten in staan. De ouders moeten 
vooraf worden geïnformeerd door het Wijkcen-
trum, zodat het kind na de les een boomtuintje 
kan kiezen. Aan de ouders wordt gevraagd mede 
verantwoordelijkheid te nemen voor het onder-
houd van het boomtuintje. 

Om het voor de kinderen aantrekkelijk te maken 
om een tuintje te adopteren is het goed als er een 
wedstrijd wordt georganiseerd wie het mooiste 
boomtuintje heeft. Wijkcentrum Ceintuur zal als 
betrokkene bij dit project deze wedstrijd leiden 
en de winnaar op school bekend maken. 

Op termijn kan deze verbinding, via boomtuin-
tjes en een oversteekplaats over de Ceintuur-
baan, uitgebreid worden naar het Sarphatipark 
(afbeelding 7.19). 

Afbeelding 7.19: Oversteekplaats en verbinding met 
boomtuintjes tussen een school en woonbuurt

Afbeelding 7.20: Oversteekplaats en de overgang ervan naar de verbinding van boomtuintjes

Pilotproject: Verbinden van basisscholen, 
het Sarphatipark en woonbuurten
Dit pilotproject dient ervoor om bewoners  be-
kend te maken met de wijze waarop verbindin-
gen worden gevormd tussen ankerpunten en 
kindvoorzieningen. Voor dit project is regie op 
het verloop van de verbinding gewenst, zodat 
een herkenbaar resultaat wordt verkregen. In 
eerste instantie zal door het Stadsdeel een over-
steekplaats worden aangewezen waarvoor een 
ontwerper of kunstenaar in workshops met kin-
deren een ontwerp zal maken. De Van Woustraat 
is een barrière voor kinderen, waar veel van hen 
moeten oversteken om bij hun basisschool te 
komen, dit is dus een geschikte locatie voor een 
eerste project. 

Wijkcentrum Ceintuur heeft de mogelijkheid 
om regie op de verbindingen te voeren. Zij kan 
bomen  aanwijzen waar kinderen een boomtuin 
aan kunnen leggen (afbeelding 7.19). Momen-

teel stelt het Wijkcentrum al boomtuintjes ter 
adoptie beschikbaar aan bewoners van De Pijp, 
het is goed als zij dit via een les op school ook 
voor kinderen mogelijk maakt. Hierdoor dragen 
kinderen zelf bij aan het realiseren van een ver-
binding. Het eigen boomtuintje en ook dat van 
vriendjes zal voor kinderen een herkennings-
punt zijn op deze verbinding.

Om kinderen bekend te maken met boomtuin-
tjes en ze te enthousiasmeren om er een te adop-
teren, dienen er voorbeelden te zijn in de publie-
ke ruimte bij de school. Hierin kan Wijkcentrum 
Ceintuur een rol spelen door vrijwilligers van de 
stichting alvast een aantal boomtuintjes in te la-
ten richten. 
Vervolgens zal de les op school gehouden moe-
ten worden. Kinderen krijgen dan les over tui-
nieren en de regels die gelden voor het onder-
houden van een boomtuintje. Dit zijn regels 
betreffende de termijn dat ze verantwoordelijk 

Van W
oustraat

Ceintuurbaan

Sarphatipark

Basisscholen
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sporten in de sporthal en het Huis van de Wijk 
samenbrengt kunnen zij samen een speelplek  
bij de entree van de sporthal realiseren (afbeel-
ding 7.22 en 7.23). Deze speelplek is het begin 
van een verbinding naar andere kindvoorzienin-
gen en naar woonbuurten.

De sportverenigingen hebben er baat bij als de 
entree van de sporthal aantrekkelijker is. Voor 
het Huis van de Wijk is het prettig buitenfacili-
teiten te hebben waar spelactiviteiten voor kin-
deren kunnen plaatsvinden. De stedebouwkun-
dige zal als ontwerper en bemiddelaar moeten 
optreden om het proces te leiden. Tevens zal hij 
de plannen voorleggen aan het Stadsdeel en toe-
stemming vragen voor de uitvoering ervan. 
Door deze samenwerking is het mogelijk om de 
financiële middelen voor de uitvoering bij elkaar 
te krijgen. De kosten voor de uitvoering van de 
plannen en het onderhoud zullen door de be-
trokken partijen moeten worden gedragen. Voor 
sportverenigingen is het een manier om de ver-

Thema verbindingen
Natuur: Bewoners kunnen op eigen initiatief 
boom-, gevel- en stoeptuinen aanleggen (p. 84 
en 85). Dit zijn plekken met een natuurlijk ka-
rakter waartussen kinderen zelf verbindingen 
kunnen ontdekken. Op deze verbindingen is 
weinig invloed uit te oefenen, in tegenstelling tot 
de verbindingen van geadopteerde boomtuin-
tjes. De verbindingen met boomtuintjes kunnen 
versterkt worden, door met graffitmallen blade-
ren en de naam van de boom die erbij staat op 
de stoep  te spuiten (afbeelding 7.21). Hiervoor 
zijn twee mogelijkheden: de figuren kunnen met 
gekleurde verf op de grond worden gespoten of 
de stoep wordt schoon gespoten met een hoge-
drukspuit, waardoor een figuur zichtbaar wordt. 

Het is leerzaam voor kinderen om namen van 
bomen en de bladeren te leren kennen. Het is 
daarom goed als de Het Huis van de Wijk (Com-
biwel) activiteiten organiseert om deze figuren 
op de stoep te spuiten. Bij het Huis van de Wijk is 

budget beschikbaar voor activiteiten die bijdra-
gen aan de sociale cohesie in de wijk. Deze ac-
tiviteit zal daarvoor wellicht ook in aanmerking 
komen. Daarnaast heeft het resultaat een posi-
tief effect op de ruimte en leren kinderen ervan, 
het geld zal dus zinvol besteedt worden.

Na verloop van tijd slijten de afbeeldingen en 
kunnen er op andere plekken weer nieuwe af-
beeldingen worden gespoten. Daardoor kan 
de activiteit regelmatig worden herhaald en 
ontstaan er steeds op andere plekken in de wijk 
verbindingen waar kinderen van leren.

Sport: Rondom de sporthal in De Pijp is veel pu-
blieke ruimte beschikbaar. Dit is tevens de plek 
waar de Kindroute (pagina 62) start. De bespeel-
baarheid van deze route laat echter nog te wen-
sen over, het is daarom goed deze te verbeteren, 
zodat er echt een verbinding gevormd wordt 
naar andere kindvoorzieningen in de wijk. 
Als de stedebouwkundige sportverenigingen die 

Afbeelding 7.22: Sport - Verbinding met speelplek zonder 
grenzen vanaf de sporthal 

Afbeelding 7.23: Sport - Klimmuur en speelplek bij de 
sporthal

Afbeelding 7.21: Natuur - boomtuin en graffiti in de vorm 
van bladeren

buurthuis

sporthal
kinderboerderij
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Afbeelding 7.25: Sport - verspringen op de stoepAfbeelding 7.24: Sport - wedstrijdjes hardlopen in de pu-
blieke ruimte voor de sporthal

Afbeelding 7.26: Kunst - Muurschildering en bespeelbaar 
kunstobject

eniging onder de aandacht te brengen en nieuwe 
leden te werven.  Voor het Huis van de Wijk is 
het een investering in de welzijnsactiviteiten die 
zij organiseren. 

In de afbeeldingen 7.23 en 7.24 zijn impressies 
weergegeven van een mogelijke inrichting van 
de publieke ruimte bij de sporthal. Deze inrich-
tingsprincipes kunnen ook op andere plekken 
in de wijk toegepast worden om een verbinding  
met het thema sport te realiseren.  De stoep blijft  
bij dergelijke speelaanleidingen vrij van obsta-
kels (afbeelding 7.25).
Klimwanden op blinde muren zijn ook een goe-
de oplossing waarbij de (smalle) stoep vrij blijft 
van obstakels. Deze wanden zijn voor kinderen 
van alle leeftijden zichtbaar, omdat de klimwand 
op verschillende ooghoogtes te herkennen is. De 
partij die dit plan wil uitvoeren dient zelf contact 
te zoeken met eigenaren van panden om toe-
stemming te vragen. Deze partij vraagt ook het 

Stadsdeel om rubberen matten op de stoep aan 
te brengen, zodat kinderen een zachte landing 
maken als ze vallen.

Kunst: Voor het realiseren van verbindingen met 
het thema kunst is het aan te raden om kunste-
naars uit de wijk te betrekken bij het ontwerp. 
Kunstenaars kunnen in samenwerking met het 
Huis van de Wijk en Combiwel activiteiten or-
ganiseren om De Pijp te voorzien van kunstob-
jecten. Er zijn verschillende mogelijkheden van 
activiteiten die georganiseerd kunnen worden. 
- Een groep kinderen ontwerpt in het Huis van 
de Wijk samen met kunstenaars een muurschil-
dering. Vervolgens wordt dit ontwerp door deze 
groep op een blinde gevel geschilderd (afbeel-
ding 7.26). Op deze manier kunnen verschillen-
de gevels in de wijk worden voorzien van ‘kunst’. 
- Op knutselmiddagen worden door kinderen 
kunstobjecten en tekeningen gemaakt. Deze 
kunnen tijdelijk op verbindingen in de publieke 

ruimte worden tentoongesteld. Kunstenaars 
kunnen een bijdrage leveren door tijdelijk be-
speelbare kunstobjecten beschikbaar te stellen 
voor de publieke ruimte. Deze objecten kunnen 
tevens als inspiratie dienen voor de kinderen, 
waardoor er eenheid is in de door kinderen ge-
maakte kunstwerken. 

Het zou goed zijn als het Huis van de Wijk de 
activiteiten initieert. Zij hebben als doel om de 
sociale cohesie in de wijk te bevorderen, dat is 
met dergelijke activiteiten goed mogelijk. Te-
vens hebben zij budget voor dergelijke activitei-
ten. Het budget is wellicht niet toereikend voor 
het realiseren van plannen zoals het maken van 
een muurschildering. Het is daarom verstandig 
om ondernemers uit de wijk bij de plannen te 
betrekken. De stedebouwkundige die bij de stra-
tegie betrokken is zal ondernemers moeten  vra-
gen en aanmoedigen om te investeren in deze 
plannen, in ruil voor naamsbekendheid.
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In de Diamantbuurt wonen relatief veel kinde-
ren van verschillende leeftijden tot 12 jaar. Zij 
hebben dichtbij huis enkel de grote speelplek op 
het Smaragdplein om buiten te spelen. Voor an-
dere plekken moet zij grote afstanden afleggen 
en barrières overbruggen. De kinderen tussen 
6 en 12 jaar spelen ook buiten in de Smaragd-
straat. Het is daarom van meerwaarde voor deze 
kinderen als de verbetering van de speelplekken 
op het Smaragdplein en op de Smaragdstraat als 
integraal project wordt benaderd. 
Het integrale aspect van dit project moet het 
vormen van een visie over het ideale spelen en 
verblijven op de as Smaragdstraat-Smaragd-
plein (afbeelding 7.27) zijn. Deze bespeelbare 
as zal tevens onderdeel zijn van verbindingen 
naar kindvoorzieningen in andere buurten in De 
Pijp. Het is het beste als bewoners uit de buurt 
worden samengebracht om hierover na te den-
ken. Dit is een taak van de stedebouwkundige, 

hij zal na het vormen van een ontwerpgroep ook 
het ontwerpproces en de uitvoering van het ont-
werp moeten leiden. 

Gezien de omvang van dit project dient het on-
derhoud door het Stadsdeel uitgevoerd te wor-
den. Om het voor het Stadsdeel financieel mo-
gelijk te maken, moet er in het ontwerpproces 
rekening mee worden gehouden dat de kosten 
voor het onderhoud laag zijn. De bewoners en 
stedebouwkundige hebben de taak om te stre-
ven naar het realiseren van een onderhoudsar-
me plek. Wellicht is het budget van het Stadsdeel 
desondanks niet toereikend. De bewoners van 
deze buurt hebben zelf echter ook niet de finan-
ciële middelen om te investeren in de uitvoering, 
omdat veel van hen lage inkomens hebben. Het 
is daarom nodig om vanwege de omvang en kos-
ten een aanvraag voor aanvullende financiering 
in te dienen bij Jantje Beton.

Bespeelbare verbinding in de Diamantbuurt
De speelplek aan de Lutmastraat (afbeelding 
7.27) wordt nauwelijks door kinderen tot 12 
jaar gebruikt. Deze wordt wel gebruikt door jon-
geren (ongeveer 13-16 jaar). Gezien de speelmo-
gelijkheden vlakbij op het Smaragdplein en in de 
Smaragdstraat, heeft het meer waarde voor de 
buurt om de Lutmastraat in te richten als plek 
voor jongeren. Gezien de problemen met jon-
geren in de Diamantbuurt doet het Stadsdeel 
er verstandig aan te investeren in deze groep. 
Een eigen plek voor deze groep, centraal in de 
buurt is daarbij belangrijk. Het Stadsdeel moet 
de jongeren dan wel bij de inrichting van de plek 
betrekken. 
De speeltoestellen die nu op de Lutmastraat 
staan kunnen dan worden gebruikt om de plek-
jes op het Smaragdplein en/of in de Smaragd-
straat te verbeteren voor de groep tot 12 jaar. 
De kwaliteit van de speeltoestellen die nu op de 
Lutmastraat staan is namelijk goed.

Afbeelding: 7.27: Speelas Smaragdplein-Smaragdstraat Afbeelding: 7.28: De onderdoorgang grenzend aan het 
Smaragdplein is bespeelbaar als klimmuur

Afbeelding: 7.29: Spelen in het groen op het Smaragdplein

Lutmastraat

Smaragdplein
Smaragdstraat
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Ideeën voor  het ontwerp van de speelas
Voor de verbinding van de Diamantbuurt naar 
het westen toe is het mogelijk om de onderdoor-
gang aan het Smaragdplein van een klimmuur te 
voorzien (afbeelding 7.28). Hierdoor wordt de 
verbinding ruimtelijk bij de speelplek betrok-
ken. 

Met kleine ingrepen is het mogelijk om bespeel-
baar groen te realiseren. Aan het Smaragdplein 
grenst een perkje dat nu omheind is (afbeelding 
7.29). Door hekken te verwijderen en groen te 
snoeien en verplaatsen ontstaat een ruimte 
waarin kinderen zich kunnen verstoppen en in 
kunnen spelen. Een dergelijke ingreep is een-
voudig uit te voeren door bewoners en er zijn 
geen financiële middelen voor nodig.

Afbeelding 7.30: Spelen in de Smaragdstraat
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Kindvoorzieningen in de stad hebben de ver-
schijningsvormen van eilanden. Ook het buiten 
spelen van kinderen vindt plaats in ruimtelijk 
geïsoleerde voorzieningen. Er is in de publieke 
ruimte dan ook geen aandacht voor het buiten 
spelen voor kinderen. Dit is een te beperkte visie 
op buiten spelen en de plaats van kinderen in de 
stad. Door ruimtelijke en strategische ingrepen 
kan de publieke ruimte voor kinderen worden 
vormgegeven en de eilanden gedeeltelijk wor-
den opgeheven. Daarmee is er een antwoord op 
de probleemstelling:

Door welke ruimtelijke en strategische ingrepen 
kan aantrekkelijke en veilige buitenruimte voor 
gezinnen met kinderen van 0-12 jaar worden ge-
realiseerd in de publieke ruimte van de stad?

De voorgestelde ruimtelijke en strategische 
ingrepen kunnen niet los van elkaar worden 
gezien. De strategische ingrepen: verbinden, 
verminderen van grenzen en verbeteren zijn 
de middelen om eilanden op te heffen en de pu-
blieke ruimte voor diverse leeftijdsgroepen kin-
deren vorm te geven. Daaruit volgen ruimtelijke 
prinicpes, waarmee de ingrepen gerealiseerd 
kunnen worden. 

Combinatie van strategische ingrepen

De strategische ingrepen moeten in combinatie 
met elkaar worden gerealiseerd. De stedebouw-
kundige heeft de verantwoordelijk om hierin te 
sturen en de integraliteit van de strategie te be-
waken.

Enkel het verbeteren van eilanden, zorgt voor 
het behoud van de eilanden, wat niet wenselijk 
is. Dat draagt immers niet bij aan het realiseren 
van buitenruimte voor kinderen in de omliggen-
de publieke ruimte. 
Het verbinden van ruimtelijk geïsoleerde kind-
voorzieningen en woonbuurten zorgt ervoor dat 
kinderen veilig van de publieke ruimte gebruik 
kunnen maken om te verplaatsen. Door het toe-
passen van de principes voor het verbeteren 
worden de verbindingen ook aantrekkelijk als 
speelruimte voor kinderen. 
Het verminderen van grenzen is een ingreep die 
kinderen relatief meer ruimte geeft in de stad en 
de verbinding naar andere voorzieningen ver-
sterkt. Door deze ingreep is de grens zelf en de 
ruimte daaromheen ook te gebruiken als speel-
ruimte. 

De strategische ingrepen gaan dus verder dan 
het inrichten van speelplekken voor kinderen. 
Met deze ingrepen kan er structureel gewerkt 
worden aan buiten spelen en zelfstandig ver-
plaatsen naar kindvoorzieningen in de publieke 
ruimte. Dat betekent ook dat bij de herinrichting 
van een speelplek onderzocht moet worden hoe 
grenzen vermindert kunnen worden en welke 
verbindingen naar woonbuurten en andere 
voorzieningen gemaakt kunnen worden. 

Ruimtelijke principes: handreiking en inspi-
ratie

De ruimtelijke principes zijn ingedeeld naar de 
ingrepen die je kan doen voor het opheffen van 

Conclusie & discussie
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eilanden. Een ruimtelijk principe is geen doel 
op zich en dus ook geen oplossing. Principes 
moeten worden toegepast om een bepaald doel 
te bereiken in de vorm van een combinatie van 
verbinden, verminderen van grenzen en verbe-
teren. Door deze combinatie van principes kan 
meerwaarde worden verkregen in de vorm van 
aantrekkelijke en veilige publieke ruimte. 

De ruimtelijke principes zijn een handreiking en 
inspiratiebron voor ontwerpers. De ontwerper 
moet zelf op basis van de specifieke kenmerken 
van de locatie zoeken naar combinaties. De toe-
passing van meerdere principes is beter, want bij 
enkele principes is het resultaat te beperkt.
Daarbij moet bij de uitwerking van de principes 
kinderen betrokken worden, zodat zij deze aan 
kunnen vullen met hun specifieke wensen.
De lijst van ruimtelijke principes binnen elke 
categorie kan aangevuld worden met nieuwe 
inzichten, want het is geen uitputtende lijst met 
mogelijkheden.

Het onderscheid in leeftijdsgroepen levert een 
strategie en ruimtelijke ingrepen op voor een 
bepaalde groep. Dat onderscheid moet er altijd 
zijn bij het vormgeven van publieke ruimte voor 
kinderen. Ook als dat in de praktijk projecten 
oplevert die een langere looptijd hebben, dan 
wanneer kinderen tot 12 jaar als één groep wor-
den gezien.

Tactische uitwerking van de strategie

De voorgestelde uitwerking van de strategie is 

via bottum-up tactieken. Bestemmingen, anker-
punten en verbindingen worden door verschil-
lende partijen aangelegd, vormgegeven en ver-
beterd. Een balans tussen een actieve rol van het 
Stadsdeel (de gemeente) en partijen en bewo-
ners uit de wijk is van groot belang. 
Hierbij moet de strategische lijn die is uitgezet 
altijd in de gaten worden gehouden door een 
stedebouwkundige. Als er teveel vrijheid wordt 
gegeven aan partijen slaagt de strategie niet. Ook 
als er niet de juiste middelen worden ingezet en 
de aandacht verslapt zal de strategie niet slagen.

Partijen uit de wijk zelf verbindingen laten vor-
men is een tactische ingreep die breed gedra-
gen projecten oplevert. De verbindingen  kun-
nen hierdoor meegroeien met de ontwikkeling 
van de wijk en met bewoners die verhuizen en 
zich vestigen. Deze tactiek biedt ook ruimte voor 
nieuwe ideeën en initiatieven om de publieke 
ruimte aantrekkelijk te houden en dynamische 
verbindingen ook werkelijk te realiseren. Het is 
een strategie die steeds moet worden aangevuld 
om het resultaat te behouden. Dit is positief voor 
het behoud van de dynamiek en aantrekkelijk-
heid van de publieke ruimte in de wijk. Het is 
ook de valkuil van dit plan, want als de aandacht 
verslapt is de kans groot dat ingrepen niet meer 
worden uitgevoerd. 

Een andere valkuil is de afhankelijkheid van het 
Stadsdeel (de gemeente) om de strategie te rea-
liseren. Dat komt vooral door de huidige struc-
tuur van gemeentes, waarbij zij de regie op de 
publieke ruimte zelf in de hand houdt. Een ande-

re rol van gemeentes is nodig, maar een cultuur-
verandering binnen een overheidsorganisatie is 
niet snel doorgevoerd. 
Ook de rol van burgers voor het nemen van ini-
tiatief en het actief meewerken aan projecten en 
verbindingen is een onzekerheid voor het slagen 
van de strategie.

Deze strategische en tactische aanpak is, hoewel 
voor De Pijp opgesteld, ook toepasbaar op an-
dere wijken en steden. De uitgangspunten en de 
werkwijze is immers niet locatiegebonden.

Is het doel behaald?

De publieke ruimte van de stad aantrekkelijk ma-
ken voor gezinnen met kinderen tot 12 jaar, zodat 
zij in de stad blijven wonen. 

Het voorstel voor de uitwerking van de strategie 
gaat ervan uit dat bewoners zelf een bijdrage le-
veren aan het uitvoeren van projecten. Als een 
project in de buurt van jezelf is zal je meer bin-
ding hebben met die locatie en daar wellicht wil-
len blijven wonen. 
De actieve rol van het Stadsdeel is van belang 
om bewoners aan de wijk te binden. Een inves-
tering in het veiliger en aantrekkelijker maken 
van de publieke ruimte voor kinderen, zal door 
bewoners niet onopgemerkt blijven. De vrijheid 
die zij krijgen van het Stadsdeel om ingrepen te 
doen in de publieke ruimte is ook positief voor 
het vestigingsklimaat voor gezinnen in De Pijp. 
Kortom, deze tactiek versterkt de positie van De 
Pijp als voorkeursstadsdeel. 
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Hoewel verwacht mag worden dat mensen in de 
stad zullen blijven wonen, is het niet zeker dat 
zij werkelijk door de voorgestelde ingrepen zul-
len blijven. Andere factoren zijn daarop ook van 
invloed, deze zijn niet in dit project meegeno-
men. Het aanbod van kwalitatief goed onderwijs 
en voorzieningen en betaalbare woningen die 
geschikt zijn voor gezinnen zijn net zo belang-
rijk als een aantrekkelijke en veilige publieke 
ruimte.

Aanbevelingen vervolgonderzoek

Hoewel het onderzoek resultaten heeft opgele-
verd voor de ruimtelijke en strategische inrepen, 
zijn er aanbevelingen te noemen voor vervolg-
onderzoek. In dit project is er geen vergelijking 
gedaan hoe de ruimtelijke principes en strategi-
sche ingrepen in verschillende typen morfologie 
toegepast kunnen worden. Een onderzoek naar 
de wijze waarop ruimtelijke en strategische in-
grepen in een bepaald type morfologie toege-
past kan worden, geeft wellicht een beter resul-
taat voor kindvriendelijke publieke ruimte. 

De overgang tussen de woning en de publieke 
ruimte is de eerste ruimte die kinderen vanuit 
huis in de publieke ruimte betreden. Ruimtelijke 
oplossingen voor deze ruimtes zijn niet tot in 
detail onderzocht. Aanvullend onderzoek naar 
die overgangen  en de betekenis van die ruimtes 
voor kinderen wordt aangeraden. In een derge-
lijk onderzoek moet ook het type woningont-
sluiting worden meegenomen.

In dit project zijn ingrepen aangedragen voor het 
kind als voetganger in de publieke ruimte. Hier-
bij is het kind als fietser buiten beschouwing ge-
laten. Onderzoek naar fietsroutes, plekken om te 
leren fietsen en de plaats van het fietsende kind 
ten opzichte van snel verkeer is waardevol om 
kinderen voor te bereiden op het fietsen op la-
tere leeftijd. 

Plaatsing in het vakgebied

Een bottom-up tactiek waarbij bewoners, maat-
schappelijke organisaties, buurthuizen en on-
dernemers worden betrokken bij stedelijke pro-
jecten, wint aan populariteit in het vakgebied 
van de stedebouw. De kennis, kunde, inzichten 
en middelen van deze partijen zijn belangrijk 
om projecten mogelijk te maken en te realiseren. 
Deze ontwikkeling vraagt een andere rol van 
de stedebouwkundige. Hij krijgt naast ontwer-
pen de taak om mensen bij elkaar te brengen en 
draagvlak te creeëren zodat mensen zelf willen 
investeren in tijd en geld. 
De strategie en tactiek die voorgesteld is in dit 
project sluit aan op deze ontwikkelingen, waar-
door de haalbaarheid van het project realistisch 
is. 

Het dynamische en kleinschalige karakter van 
de verbindingen heeft een stuk tijdelijkheid in 
zich. Dat is een actueel thema in de stedebouw 
in een tijd waarin het uitvoeren van projecten 
moeizaam is. Tijdelijke invulling van gebieden 
en het starten met kleine ingrepen is noodzake-
lijk om projecten van de grond te krijgen, dat kan 
later tot iets groters leiden.
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Eigen werk, tenzij anders vermeld in het onder-
schrift bij de afbeelding.
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Bijlage: 
gespreksverslagen

Kindlint®

Ineke Spapé
SOAB adviseurs voor woning en leefomgeving
25-08-2011

Ineke Spapé is samen met 2 compagnons eige-
naar van SOAB adviseurs voor woning en leef-
omgeving. Zij heeft een verkeerskundige en 
stedenbouwkundige achtergrond en heeft het 
concept Kindlint® ontwikkeld. Dit is een route 
die verschillende kinderbestemming op een 
veilige én voor kinderen aantrekkelijke manier 
verbindt. Deze route kan voor de voetganger of 
fietser zijn vormgegeven.

Achtergrond en aanleiding

In 1995 kwam Ineke met het idee om ruimtes 
in de stad geschikter te maken voor kinderen. 
Ze had op dat moment zelf jonge kinderen en 
verbaasde zich erover dat er voor die doelgroep 
bijna niets was in stedelijk gebied.Het heeft lang 
geduurd totdat gemeenten bereid waren om met 
het concept Kindlint aan de slag te gaan. Van-
wege de diverse thema’s (sociaal, groen en ver-
keerskunde) die het omvat was het voor die tijd 
nog een te integrale aanpak. In diezelfde periode 
sloeg een ander SOAB-concept voor het verbete-
ren van de schoolomgeving wel aan. Dat begre-
pen gemeenten wel, omdat het concreter was. 

Rol van SOAB

De opdrachtgever (bijvoorbeeld een gemeente) 
geeft SOAB opdracht om een ontwerp te maken 

voor een Kindlint. SOAB toetst of een wijk vol-
doet aan de criteria* die zij opgesteld hebben 
voor het keurmerk Kindlint en doet op basis 
daarvan aanbevelingen voor ingrepen die er ge-
daan moeten worden om het Kindlint te realise-
ren. Kinderen worden bij dit proces betrokken, 
want zij weten het beste waar ze echt behoefte 
aan hebben. 

Kenmerken van het Kindlint

Het doel is om kinderen vrijer en zelfstandiger 
te maken in hun beweging en hun actieradius te 
vergroten. 

Door het bundelen van stromen kinderen wordt 
de ruimte intensiever gebruikt en dus levendi-
ger. Ook kunnen op die concentraties effectie-
vere maatregelen genomen worden. Er zal meer 
toezicht zijn en dat komt het sociale klimaat ten 
goede. SOAB hanteert daarbij het uitgangspunt: 
‘Wat goed is voor kinderen, is goed voor ieder-
een’. 

Het Kindlint bestaat uit drie lagen: plekken, ver-
binding (routes) en het overkoepelende netwerk 
daarvan. Deze kunnen niet los van elkaar wor-
den gezien, maar moeten geïntegreerd worden.

Het Kindlint verbindt kinderbestemmingen 
door prettige, leuke, veilige en aantrekkelijke 
routes in te richten. Het gaat echter niet alleen 
over verbindingen maken (mobiliteit), de plek-
ken (bestemmingen) moeten ook goed zijn, 

* Deze criteria gebruikt SOAB om te toetsen en te ontwer-
pen en worden niet aan andere partijen verstrekt.
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daarom zijn er door SOAB kwaliteitscriteria aan 
speelplekken  en aande verbindende  route-on-
derdelen gesteld. 

De actieradius (afstand die een kind te voet of op 
de fiets zelfstandig af kan leggen) van een kind 
moet passen bij de leeftijd, daarom wordt er bij 
het ontwikkelen van een Kindlint rekening ge-
houden met speeldifferentiatie. Dit houdt in dat 
speelruimte voor kinderen van 0-4 jaar kleine 
ruimtes zijn die op veel plekken en dus op korte 
afstand in de buurt aanwezig zijn. Met het toe-
nemen van de leeftijd worden de speelruimtes 
en actieradius groter: er zijn er minder ‘om de 
hoek’.

Positieve aspecten 

Het is lastig om deze concreet te benoemen, 
omdat noch SOAB noch de gemeente waar het 
Kindlint wordt aangelegd een evaluatie doet. 
Wel bleek uit onderzoek in Amsterdam (OTB, 
Delft, 2008) dat een Kindlint resulteert in betere 
verkeersveiligheid op straat en dat het deels de 

Schematische weergave van de 3 lagen van Kindlint Schematische weergave van speeldifferentiati

drukte van ouders om hun kinderen te begelei-
den wegneemt, omdat kinderen zelfstandig van 
A naar B kunnen.

Verbeterpunten

Ook over de verbeterpunten is moeilijk iets con-
creets te zeggen, vanwege het ontbreken van 
evaluaties. Wel blijkt bij veel projecten dat de 
financiering van een Kindlint een probleem is, 
daarom wordt er gesneden in de plannen. Een 
voorbeeld hiervan is het aanleggen van een tegel 
met ‘start’en met ‘finish’ en daartussenin stre-
pen als speelaanleiding in plaats van randjes en 
richeltjes waar kinderen kunnen spelen.

Daarnaast blijft educatie een belangrijk aspect, 
omdat er elk jaar een nieuwe lichting kinderen 
bij komt. Dit moet de desbetreffende gemeente 
zelf oppakken, bij voorkeur in samenwerking 
met scholen. Tevens wordt het concept steeds 
doorontwikkeld door SOAB, want de criteria 
moeten actueel worden gehouden.

Speelwijken 
 
Rob van Gaal
Jantje Beton
20-09-2011

Rob van Gaal is directeur van Stichting Jan-
tje Beton, hij is 3 jaar geleden met zijn functie 
begonnen. Tot op dat moment waren de taken 
van Jantje Beton beperkt tot het verstrekken 
van financiële middelen en het organiseren van 
roefeldagen. Er werd toendertijd aan een meer-
jarenbeleid gewerkt. De raad van toezicht gaf 
opdracht om de stichting te profileren en in een 
niche te nestelen. Er is toen besloten om zich be-
zig te gaan houden met buiten spelen in infor-
mele openbare ruimte. 

Het onderscheid tussen informele en formele 
buitenruimte is het niet respectievelijk wel be-
stemmen van de ruimte als speelruimte (speel-
tuinen met objecten). 

Hierbij wil Jantje Beton zich niet uitsluitend rich-
ten op de fysieke veranderingen van de ruimte 
zelf, maar ook op de toegankelijkheid van de 
ruimtes en de sociale en fysieke veiligheid. Infor-
mele ruimtes moeten beter in de buurt worden 
ingebed, zodat ze aantrekkelijk zijn voor kinde-
ren. 

Werkwijze

Jantje Beton heeft 1,5 jaar geleden een conve-
nant gesloten met vier gemeentes (Leeuwarden, 
Gouda, Tilburg en Den Helder). Gemeenten zeg-
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gen toe te investeren in de betreffende wijk en 
een ambtenaar aan te stellen die zich met de 
ontwikkeling van de wijk bezig gaat houden. 
Daarnaast is een wat minder strikte voorwaarde 
dat er multi-sectoraal samengewerkt dient te 
worden binnen de gemeente.

In het proces worden naast de gemeente ook kin-
dercommittees betrokken. Dit is een groep van 
kinderen uit de buurt die meedenkt over de in-
richting van de plekken en hun wensen uit. Voor 
het ontwerp laten ze kinderen eerst dromen en 
daarna wordt een reality test gedaan. Het ont-
werp wordt aangepast totdat het te realiseren is. 
Naast input voor het ontwerp hebben zij ook een 
verantwoordelijkheid bij de uitvoering en het 
onderhoud. Deze laatste twee aspecten worden 
in samenwerking met andere partijen gedaan. 

Er wordt met zoveel mogelijk organisaties sa-
mengewerkt, daarbij wordt de buurt en de lo-
kale middenklasse betrokken bij het ontwerp en 
de uitvoering. Daardoor wordt er ook gewerkt  
aan het sociale aspect binnen een buurt. Daar-
naast is er samenwerking met woningbouwcor-
poraties en natuurorganisaties. 

Jantje Beton werkt er ook hard aan om binnen 
gemeentes draagvlak te creëren voor het con-
cept. Nu is Jantje Beton de kartrekker maar over 
enkele jaren zal een gemeente dat zelf over moe-
ten nemen. Het is dan van belang dat het in het 
beleid wordt opgenomen, zodat er geld en per-
soneel voor vrij wordt gemaakt. Het is nu nog 
afwachten hoe de toekomst eruit zal gaan zien. 

Keuze van de steden

Op basis van ‘Kinderen in tel’ een onderzoek naar 
de kwaliteit van de informele plekken in wijken 
voor kinderen. Het resultaat hiervan is een lijst 
van 50 steden die slecht scoren, vier hiervan zijn 
door Jantje Beton uitgekozen om een ‘Speelwijk’ 
te realiseren. Zij hebben zelf de wijk uitgekozen, 
zodat er vier verschillende typen wijken (stede-
bouwkundige typologie) kunnen gaan dienen als 
voorbeeld hoe een ‘speelwijk’ eruit kan zien.
 
Karakteristieken van speelplekken

Jantje Beton heeft de opvatting dat zodra een 
kind de deur uitstapt de speelwereld voor hem 
begint. Om die reden is het te beperkt als er al-
leen formele speelplekken in een buurt aanwezig 
zijn. De openbare ruimte op zichzelf bestaande 
uit straten en open plekken moet ook aantrek-
kelijk gemaakt worden voor kinderen. 

Jantje Beton heeft wel een ontwerper in dienst 
met een stedebouwkundige achtergrond, maar 
het ontwerp van de speelplekken wordt vaak 
door externen gemaakt. Dit kunnen zowel land-
schapsarchitecten, stedebouwkundigen, archi-
tecten of kunstenaars zijn. Jantje Beton stuurt 
erop aan om interdisciplinair samen te werken.
 
Er zijn geen algemene kenmerken te benoemen 
van de plekken die worden gerealiseerd. Het lo-
kale karakter is sterk aanwezig op iedere plek en 
dat maakt de plek uniek. 

Voorbeeld Gouda. Poortjes en achterpaden zijn 

heringericht met kleur en tegels. De woningcor-
poratie wilde wel meewerken, maar eigenaren 
van koopwoningen niet, daardoor zijn er ‘gaten’ 
in de uitvoering van het plan. 

Voorbeeld schoolplein Delft. De open ruimte 
rondom het plein is bij de herinrichting betrok-
ken, waardoor nu een plein is ontstaan dat drie 
keer zo groot is als het voormalige plein. Daar-
naast is het nu altijd toegankelijk voor kinde-
ren. Hierbij was wel weerstand uit de buurt van 
mensen die niet wilden dat het speelplein werd 
uitgebreid. Ze waren bang er te veel overlast van 
te ondervinden, nu het gerealiseerd is blijkt dit 
mee te vallen.

Karakteristieken van verbindingen

Herkenningspunten, als je kinderen vraagt om te 
tekenen wat ze willen gebruiken ze vaak kleur, 
een kleurrijke omgeving blijkt belangrijk voor ze 
te zijn. 

Op verzoek van Jantje Beton wordt er soms voor 
het verbeteren van de veiligheid een aanvraag 
gedaan voor het aanleggen van een oversteek-
plaats. 

Enkele ingrepen voor het verbeteren van ver-
keersruimtes zijn het maken van kleurrijke 
muurschilderingen op flats, het inrichten van  
achterpaadjes, het plaatsen van speelaanleidin-
gen. Deze elementen vormen herkenningspun-
ten voor kinderen, deze zijn erg belangrijk voor 
hen. Het is dan ook mogelijk om daarmee het 
gedrag van kinderen te sturen en het gevoel van 
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veiligheid te vergroten (niet alleen voor de kin-
deren, maar ook voor de ouders). 

Rob uit zijn kritiek op het Kindlint als volgt: Het 
is te beperkt en te veel gedacht vanuit volwas-
senen. Kinderen lopen de betegelde routes niet. 
Jantje Beton kenmerkt zich door niet met één 
oplossing te komen, maar verschillende oplos-
singen uit te proberen, waarbij elke oplossing 
zichzelf moet bewijzen. 

Verbeterpunten

Er worden ook evaluaties gedaan, maar gezien 
de korte looptijden van de projecten tot nu toe 
zijn er nog geen harde gegevens. Over het alge-
meen zijn er positieve reacties, zowel van kinde-
ren, scholen, als bewoners. 

Bij sommige projecten blijkt er onvoldoende 
plaatselijke draagkracht te zijn. In dat geval pro-
beert Jantje Beton door middel van gesprekken 
deze draagkracht te vergroten, maar helaas sla-
gen zij daar niet altijd in. Er blijkt dan een sociaal 
probleem aan ten grondslag te liggen wat zij niet 
op kunnen lossen.

Speelweefsel & Verbindingsweefsel

Marianne Labre
Jeugddienst Stad Gent
08-09-2011

Marianne Labre is sinds 1997 werkzaam bij de 
gemeente Gent op de afdeling Jeugddienst en 
heeft een maatschappelijke achtergrond. Zij 
heeft sinds oktober 1997 de functie van Speel-
ruimteambtenaar, samen met twee andere 
Speelruimteambtenaren vervult zij ongeveer 2 
fte. 

Begrippen in Belgie:

Een centrumstad  oefent een centrale functie uit 
voor zijn omgeving, onder andere op het vlak 
van werkgelegenheid, verzorging, onderwijs, 
cultuur en ontspanning.Vanaf een bepaalde be-
volkingsgrootte is een gemeente een centrum-
stad.

 Stad Gent 

Departement Departement Departement 

 

Departement 

 

Dienst 

Dienst 

Dienst 

Dienst 

Beluikhuisjes zijn kleine arbeiderswoningen 
(werkhuisjes), deze stonden op binnenterreinen 
van bouwblokken.

Aanleiding/ontstaan

Toen Marianne Labre in oktober 1997 begon 
met de functie van speelruimteambtenaar was 
deze nieuw in Gent en gebaseerd op de functie 
van speelruimteambtenaar die ze al wel hadden 
in Antwerpen (zij hadden zelf geld in beheer en 
konden directer zaken aanpakken). Ze was de 
opvolger van iemand die verantwoordelijk was 
voor het buurtspeelwerk (verzorgen van anima-
tie in buurten). 

De reden om een speelruimteambtenaar aan 
te stellen was het structureel aanpakken van 
speelruimtes in de stad. Daarbij ligt de focus op 
de 19e eeuwse gordel van de stad Gent, kansar-
mere buurten van Gent. In die tijd bleek dat de 
speelruimtes niet geschikt waren voor de leeftij-

Organisatiestructuur  stad Gent
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den kinderen die er omheen woonden, ook was 
het onderhoud en de draagkracht gering. 

Beleid/werkwijze

Doel is belangen behartigen van kinderen en 
jongeren, hen niet op een voetstuk zetten, maar 
wel de aandacht op hun vestigen. 
De Jeugddienst had zelf geen financiele midde-
len en kennis in huis om werk te kunnen verzet-
ten. Er is daarom gekozen voor een strategische 
aanpak, wat resulteerde in de samenwerking 
met diverse andere diensten bij de gmeente 
Gent, veel van deze diensten vallen ook onder 
een ander departement. Hierdoor is er een groot 
draagvlak van politici bij het college (gemeen-
teraad). Gezamenlijk vormen zij de Plangroep 
Speelruimtebeleid, welke in maart 1998 is op-
gericht, zij komen drie tot vier keer per jaar bij 
elkaar. 

In het begin bleek dat elke dienst zijn eigen 
jargon heeft en spreekt, het was dan ook nood-
zakelijk om elkaars jargon te leren kennen en 
gezamenlijk te bepalen welke taal ze onderling 
zouden gaan spreken. Tevens hebben de dien-
sten elkaars gevoeligheden moeten leren ken-
nen, om conflicten in de toekomst te kunnen 
voorkomen. 

Samenwerking met andere partijen

De stad Gent werkt samen met de centrumste-
den in België. Deze steden hebben een soortge-
lijke organisatiestructuur. Dat maakt het voor 
deze steden zinvol om regelmatig overleg te 

voeren en ideeën over beleid en plannen uit te 
wisselen. Gent werkt daarbij het meest intensief 
samen met Antwerpen. 

Tevens is er sprake van beperkte samenwerking 
met steden in Nederland (Delft, Rotterdam). 
Deze samenwerking berust vooral op het ver-
krijgen van inspiratie voor Gent. Hetzelfde geldt 
voor de samenwerking met organisaties in Ne-
derland zoals: SOAB (Ineke Spape, stedebouw-
kundige en verkeerskundige) en Stichting Speel-
ruimte (Dirk Vermeulen, stedebouwkundige).

In België is er zoals gezegd samenwerking tus-
sen verschillende diensten. Daarnaast is er ook 
samenwerking met externe partijen binnen 
de stad die zoals scholen, buurtcommittees en 
jeugdwelzijnswerk (VZW Jong), dergelijke or-
ganisaties hebben een signaalfunctie . Buiten de 
stad Gent is er samenwerking met ontwerpers 
en stichtingen (kind en samenleving), dit kan 
betrekking hebben op het opstellen van visie do-
cumenten of het maken van een ontwerp voor 
een project.

Door de samenwerking met andere diensten van 
de stad Gent en organisaties die binnen de stad 
actief zijn, kan de plangroep Speelruimtebeleid 
tijdig betrokken raken bij een project en de be-
langen van kinderen (en jeugd) behartigen.

Participatie van kinderen

De Plangroep Speelruimte vindt participatie van 
kinderen en jeugd erg belangrijk. Dit wordt vaak 
in samenwerking met scholen gedaan. Daardoor 

is het mogelijk om educatieve doelen te verbin-
den met het verzamelen van informatie over een 
buurt en de wensen van kinderen. Op een der-
gelijke wijze wordt er ook inspraak vormgege-
ven rond stadsvernieuwingsprojecten. Als één 
of meerdere plekken in een buurt zijn aangepakt 
worden de resultaten teruggekoppeld naar de 
kinderen. Er zijn diverse methoden van partici-
patie mogelijk, wel worden er altijd mensen van 
de verschillende diensten bij betrokken. 

Ruimtelijke kwaliteiten

In de ‘Handleiding Speelweefsel’ worden ne-
gen belangrijke componenten onderscheiden: 
formele speelterreinen, woonstraten, pleinen, 
groene ruimte, sportvoorzieningen, buiten-
ruimte van scholen en buitenruimte van andere 
collectieve voorzieningen, water en trage weg 
(fiets-, wandel- of skateroute, zachte wegverbin-
ding). Dit rijtje van componenten toont dat het 
niet alleen om formele, maar ook om informele 
plekken gaat. Het doel van het Speelruimtebe-
leid is om een totale benadering van de open-
bare ruimte en de speelmogelijkheden te volgen.

Naast de ‘Handleiding Speelweefsel’ is er afgelo-
pen week goedkeuring gegeven door het college 
voor de ‘Handleiding verbindingsweefsel’, deze 
is echter nog niet uitgegeven. 

Uit een observatie onderzoek  in 2009 bleek dat 
het gebruik van toestellen in relatie tot het om-
liggende terrein slechts 30% is. Daarnaast bleek 
ook dat toestellen waarvan de wijze van gebruik 
te ongedefineerd is niet werken. Het is goed om 
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de creativiteit van kinderen te stimuleren door 
toestellen te plaatsen die tot de verbeelding 
spreken, maar daaraan zit wel een grens. 
Zo moet er ook een balans zijn in het plaatsen 
van speelobjecten en de omgevingsaanleg, beide 
zijn belangrijk voor het spel van kinderen. Wat 
betreft deze balans is heeft er de afgelopen ja-
ren een evolutie plaats gevonden. Voorheen was 
een voetbalveld (of ander speelobject) de totale 
inrichting, tegenwoordig worden diverse speel-
objecten en omgevingsaanleg naast elkaar ge-
bruikt op een speelplek. 
De gemeente Gent past ook speeltoestellen toe 
die het samenspel tussen kinderen stimuleren 
(bv. een vogelnest-schommel).

Kinderen vinden drukke wegen interessant om 
te gebruiken, omdat er lawaai is en iets te bele-
ven is. Nadeel van dergelijke ruimtes is dat het in 
de ogen van volwassenen te onveilig is voor kin-
deren. Om die reden worden zogenaamde ‘zach-
te assen’ aangelegd welke aantrekkelijk gemaakt 
worden door kinderen door het toepassen van 
speelaanleidingen (spelprikkels). Deze zachte 
assen zijn verkeersluw en daardoor veiliger. 

Wat betreft verkeersruimtes heeft Gent veel 
fietsroutes aangelegd, om de stad fietsvriende-
lijker te maken. Deze routes zijn zowel geschikt 
voor kinderen als volwassenen en verbinden 
niet alleen kinderbestemmingen, maar bijvoor-
beeld ook een treinstation.

Positieve aspecten 
Marianne Labre beschouwt de aantrekkelijkheid 
voor zowel jong als oud van de stad als grootste 
winst. Door het verbeteren van speelruimte en 
de daarmee gepaard gaande toename van ge-
bruikt zorgt ervoor dat mensen samen buiten 
zijn. Hierdoor is de mogelijkheid gecreërd om 
elkaar te ontmoeten. 
Ze vat het zelf als volgt samen: “de stad wordt 
mede door het toepassen van het Speelruimte-
beleid weer terug gegeven aan de mensen”.  

Tevens merkt zij op dat de zwakkere wegge-
bruiker een veiligere route wordt aangeboden, 
zij kunnen zich nu gemakkelijker/prettiger zelf-
standig door de stad verplaatsen. 

Verbeterpunten
Momenteel is er een tevredenheidsonderzoek 
bezig onder ouders van kinderen over de speel-
ruimte in de stad, de resultaten hiervan zijn nog 
niet bekend.

Het beleid wordt continu doorontwikkeld, want 
de wensen voor speelruimte veranderen gedu-
rende de tijd. Met de komst van de ‘Handleiding 
Verbindinsweefsel ‘ hopen ze ook de verkeers-
ruimtes aantrekkelijker te maken voor kinderen, 
op dit punt is nog veel winst te behalen. 
Enkele problemen die altijd blijven zijn claimge-
drag en conflicten tussen groepen. Concrete op-
lossingen zijn hiervoor niet te noemen. 






