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M~NV TIING 

Diverse maatschappelijke trends hebben ervoor gezorgd dot kinderen tegenwoordig steeds minder 
buiten spelen en daardoor ook minder in contact komen met de natuur. Deze trends zijn de verschuiving 
van het kinderspel van buiten naar binnen; de steeds beperktere hoeveelheid (groene) speelruimte in 

de stad; de groeiende bezorgdheid van ouders; de georganiseerde vrijetijdsbesteding en de invloed 
van de media. (Bouw & Karsten, 2004; Both, 2005; Louv, 2007) 
Uit diverse onderzoeken is echter gebleken dot buiten spelen, vooral in een natuurlijke omgeving, een 

positieve invloed kan hebben op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. (Gezondheidsraad 
& RNMO, 2004) Het effect van natuur op onze gezondheid ligt ten eerste in de rustgevende werking 
van de natuur. Kaplan & Kaplan (1989) wijzen in dit verband op de invloed van een groene omgeving 

op aandachtsherstel. Natuur is een aandachtstrekker en door de fascinatie voor de natuur kan het 
mentale vermogen tot rust komen. Niet alleen het verblijven in de natuur heeft een rustgevend effect 
ook het kijken naar natuur heeft vaak al een kalmerende werking. De natuur heeft echter ook een 

gevaarlijke kant . Er wordt onderscheid gemaakt in directe gevaren als een insectenbeet, giftige plant 
of valpartij en indirecte gevaren als criminaliteit en sociale onveiligheid. (Burgess e.a., 1988; Matthews, 

2001) Reeel gevaar kan een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid doordat het aanzet tot 
het mijden van deze reele gevaren. Vaak wordt de natuur echter onnodig gemeden. Dit levert een 

negatieve bijdrage, omdat de positieve effecten van de natuur niet kunnen worden ervaren . Het 
overwinnen van gevaren van de natuur kan leiden tot innerlijke groei en meer zelfvertrouwen. Naast 

deze verbetering van de geestelijke weerbaarheid wordt men, door een regelmatig bezoek aan de 
natuur, ook lichamelijk weerbaarder. (Louv, 2007) Tot slot blijken jeugdervaringen in de natuur ook een 
belangrijke rol te spelen in het volwassen leven van mensen. Ze goon door de natuur nadenken over 

het leven en voelen zich vaak onderdeel van een groter geheel wot gelegenheid schept tot zingeving. 
(Kaplan & Kaplan, 1989) 
De ontwikkeling van kinderen wordt op diverse gebieden gestimuleerd door contact met de natuur. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de motorische, sociaal-emotionele, cognitieve en geestelijk
creatieve ontwikkeling van kinderen . De grove motoriek van kinderen wordt gestimuleerd door de 

vele gebruiksmogelijkheden van de natuur, die aanzetten tot activiteit. De fijne motoriek komt juist tot 
ontwikkeling als ze creatief en geconcentreerd bezig zijn met verschillende materialen in de natuur. 
[Lobst, 2004; Both, 2004) De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd doordat 
natuur avontuurlijke speelmogelijkheden biedt. Hier leren kinderen hun eigen grenzen kennen, wordt 
de ontwikkeling van hun identiteit gestimuleerd en is hun spel vaak socialer. (De Coninck-Smith, 1999; 
Gezondheidsraad & RMNO, 2004) Daarnaast groeit de kennis van kinderen over lokale biodiversiteit 
door een regelmatig bezoek aan de natuur. (Kong e.a., 1999) Ook indirect heeft de natuur invloed op 
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de cognitieve ontwikkeling van kinderen. doordat hun aandacht hier afgeleid wordt en tot rust kan 

komen. (Kaplan & Kaplan, 1898) Tot slot heeft de geestelijk-creatieve ontwikkeling te maken met de 
prikkeling van de zintuigen. Kinderen hebben tegenwoordig steeds meer prikkels nodig. Natuur biedt 

veel verschillende materia len en elementen en stimuleert zo tot meer creatief spel. (Faber Taylor e .a .. 
1998) 

Ondanks de positieve effecten van natuur op de gezondheid en ontwikkeling, spelen veel kinderen 

nog moor weinig in een natuurlijke omgeving. Richard Louv (2007) spreekt in dit verband van een 
natuurtekortstoornis. Het tekort aan contact met de natuur heeft tot gevolg dot de positieve effecten 
van de natuur uitblijven; kinderen vaak weinig betrokken raken bij de natuur en soms ontstaat zelfs 
angst voor de natuur doordat het onbekend is. 

Veel onderzoeken naar de invloed van natuur op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen 

richten zich op grootschalige natuurgebieden. stadsparken of natuurspeelplekken als voorziening op 
stadsniveau. Kinderen zijn door hun beperkte mobiliteit en kleine actieradius juist erg afhankelijk van 
hun directe woonomgeving. Hieruit ontstond de volgende onderzoeksvraag voor het project: Hoe kan, 
gebaseerd op theorieen over de invloed van natuur op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen, 

een openbare natuurspeelplek warden ontworpen die met uitdagende speelaanleid ingen het buiten 
spelen en contact tussen kinderen en de natuur stimuleert? 

Als case is gekozen voor de Transvaolbuurt in Amsterdam. Dit is een hoogstedelijke en een van de 
meest kinderrijke buurten in het zuidoosten van Amsterdam. De bebouwings- en woningdichtheid zijn 

hoog en de woningen relatief klein. Bovendien heeft het grootste deel van de woningen geen eigen 
buitenruimte. Hierdoor is de behoefte aan aantrekkelijke openbare ruimte groat. De Tronsvaalbuurt 

heeft daarnaast een ge·i"soleerde ligging, waardoor kinderen erg afhankelijk zijn van speelmogelijkheden 

in eigen buurt. 
Kinderen maken vooral gebruik van de formele speelplekken in de buurt. De informele plekken zijn 
door het verkeer niet altijd veilig en auto's, fietsen en andere objecten claimen een steeds grater deel 
van deze ruimte. loch warden ook niet alle formele speelplekken veel gebruikt. Het Afrikanerplein en 

Krugerplein zijn centrale. grate pleinen in de buurt, moor uit observaties blijkt dot deze nauwelijks gebruikt 
warden . Belangrijke redenen hiervoor zijn de weinig uitdagende vormgeving. op sommige plaatsen 

het slechte onderhoud. slechte toegankelijkheid en criminaliteit. Het Joubertplein, Transvaalplein en 
Steve Bikoplein zijn de meest succesvolle speelplekken van de buurt. Dit is deels te danken aan hun 
gunstige ligging ten opzicht van voorzieningen die belangrijk zijn voor kinderen, zoals basisscholen. het 
buurtcentrum etc. 

De meeste speelplekken in de Transvaalbuurt hebben een verharde ondergrond, weinig groen en de 
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inrichting bestaat hoofdzakelijk uit speeltoestellen . De fantasie van kinderen wordt nauwelijks geprikkeld 
doordat de meeste speeltoestellen een duidelijke, enkelvoudige functie hebben. Hieruit kan de vraag 

naar meer spannende speelmogelijkheden en groene speelplekken warden verklaard . (Stichting de 

Bakkerij, 2008) 

Veel speelplekken in de buurt zijn gericht op dezelfde leeftijdsgroepen. Voor kinderen tot ongeveer 

5 jaar oud zijn er veel kleine speelplekken aanwezig, hoewel deze niet allemaal goed over de buurt 
verdeeld zijn. Voor kinderen van 6-11 jaar en 12-18 jaar daarentegen, zijn de speelmogelijkheden 

beperkt. Hoewel voor de laatste groep wel regelmatig activiteiten, als sportmiddagen warden 
georganiseerd. De overlast van kinderen tussen de 8-12 jaar groeit. wot samen kan hangen met de 

beperkte hoeveelheid speelruimte voor kinderen uit deze leeftijdsgroep. 

Om meer speelmogelijkheden te creeren en structuur aan te brengen in het netwerk van speelplekken 

in de buurt zijn twee speelclusters ontworpen, deze functioneren als ontmoetingsplek. Het ontmoeten 
van andere kinderen is een belangrijke reden waarom kinderen buiten spelen leuk vinden. Beide cluster 
bieden speelmogelijkheden voor kinderen uit alle leeftijdsgroepen. Ze zijn bovendien zo gesitueerd 

dot alle kinderen tussen 6-18 jaar, binnen hun actieradius van 300 tot l 000 meter, een van de clusters 
kunnen bereiken. 
Om een ontmoetingsplek goed te laten werken is een centrale ligging noodzakelijk. Het cluster 

Afrikanerplein-Joubertplein ligt te midden van voorzieningen die belangrijk zijn voor kinderen. Hierdoor 

passeren kinderen de speelplekken regelmatig als ze zich verplaatsen van bijvoorbeeld school naar 
huis of naar het buurtcentrum. 

Het Joubertplein is al een goed gebruikt plein, moor biedt weinig speelmogelijkheden voor kinderen 
van 6-11 jaar. Op het Afrikanerplein wordt een natuurspeelplek ontworpen. Dit sluit aan bij de wensen 
van kinderen naar meer avontuurlijke speelmogelijkheden en zal voorzien in de behoefte naar meer 
speelruimte voor kinderen van 6-11 jaar. Het herontwerp van het Afrikanerplein zorgt bovendien dot 

dit plein weer een rol goat spelen in de buurt, waar het nu vooral een plek met kijkgroen en weinig 
gebruikswaarde is. 

'Het Speeleiland' is de naam van de nieuwe natuurspeelplek. Het ontwerp is een studie naar de manier 
waarop een natuurspeelplek kan warden ingepast in een hoogstedelijke omgeving. Daarbij wordt een 

balans gezocht tussen een duidelijke structuur en de vrijheid van de natuur. 
De grenzen van de speelplek warden versterkt door het planten van hagen en plaatsen van een houten 
hek. Hierdoor wordt tevens voorkomen dot kinderen de straat op rennen of ballen weg rollen. Alleen de 

noordwestelijke zijde, die aan het voetpad voor de woningen grenst, krijgt geen afscheiding. Hier wordt 
de straat verwijderd, waardoor meer contact wordt gecreeerd met de aangrenzende woningen en 
de speelplek een soort voortuin voor deze woningen wordt. 
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Het ontwerp van de speelp lek volgt de traditie van speelplekken in Amsterdam. die hoofdzakelijk 
is gevormd door Aldo van Eyck. In navolging van hem krijgt de speelplek een sterke compositie, 

waardoor deze is verankerd in de stedelijke omgeving. De structuur van het ontwerp wordt bepaald 
door lijnen. afgeleid aan de bebouwing en bomen longs de hoofdontsluitingsweg van de buurt. 

Tussen d it lijnenspel worden cirkelvormige speeleilanden gesitueerd, die uitdagende. creatieve en 
fantasierijke speelaanleidingen bieden voor de doelgroep van kinderen van 6 tot 11 jaar. De structuur 

van de speelplek zorgt bovendien. dot speeleilanden kunnen worden toegevoegd of weggehaald als 
de behoeftes van de samenleving veranderen, zonder dot dit afbreuk doet aan het oorspronkelijke 
ontwerp. De hoofdroute 'rijgt' deze speeleilanden vervolgens aan elkaar. Deze route richt zich vooral 
op de educatieve functie van de natuur. De cognitieve ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd 
door prikkeling van de zintuigen. Daarnaast verbindt de hoofdroute vier entrees, d ie zijn geplaatst op 
strategische punten tussen voorzieningen d ie kinderen regelmatig gebruiken. De overgebleven ruimte 

op het plein is vrije speelruimte, waar de natuur aanleiding biedt to t spel. 

Ook is rekening gehouden met de bestaande groenstructuur van het Afrikanerplein en geprobeerd de 
bestaande beplanting in het nieuwe ontwerp le behouden. 

Natuurspeelplek 'het Speeleiland' op het Afrikanerplein kan zorgen voor nieuwe, uitdagende 

speelmogelijkheden in de buurt, die aansluiten bij de wensen van kinderen. (Schleijpen, 2008; Stichting 

de Bakkerij, 2008; Bijlage 2 I Observaties) Het creeren van meer speelaanbod en een grotere 
variatie stimuleert het buiten spelen . (Den Hertog e .a ., 2006) Bovendien zorgt de realisatie van een 
natuurspeelplek dot twee maatschappelijke trends worden doorbroken: De verschuiving van het 

kinderspel van buiten naar binnen en de afname van (groene) speelruimte . Deze trends hangen sterk 
so men met de kwantiteit en kwaliteit van de open bare ruimte en speelgelegenheden in de buurt. Door 
het creeren van openbare speelruimte voor kinderen en deze aantrekkelijk en uitdagend in te richten 

zullen kinderen weer vaker buiten goon spelen. Overheden en gemeenten moeten hier don natuurlijk 
wel aan meewerken en in investeren. 
De grote variatie in materialen. beplanting en speelaanleidingen zorgt ervoor dot de diverse 
ontwikkelingsgebieden van kinderen meer gestimuleerd worden op een natuurspeelplek in de stad don 

op and ere, reeds bestaande, type speelplekken in Amsterdam. Grotere natuurspeelplekken aan de rand 
van steden zullen waarschijnlijk een nog positievere invloed hebben op de gezondheid en ontwikkeling 
van kinderen. Deze zijn echter, voor kinderen, lastig le bereiken, waardoor ze er voornamelijk onder 
begeleiding heen zullen goon. Voor onder andere de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is 
het echter ook erg belangrijk dot kinderen zelfstandig de natuur kunnen ontdekken. Natuurspeelplekken 
in steden kunnen hier uitkomst bieden. 

Beheer, onderhoud en flexibiliteit moeten ervoor zorgen dot de speelplek aantrekkelijk b lijft en eventueel 
aangepast kan worden aan de veranderende behoeftes van de samenleving. 
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. l chte1 rond en motlvotie 

Diverse maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de georganiseerde vrijetijdsbesteding; groeiende 
bezorgdheid van ouders en de opkomst van de digitale wereld hebben er voor gezorgd dot kinderen 

tegenwoordig steeds minder buiten spelen en daardoor ook minder in contact komen met de natuur. 

(Both, 2005; Bouw & Karsten, 2004; Louv, 2007) Het geringe contact tussen kinderen en de natuur is een 

onderwerp wot steeds meer aandacht krijgt . Diverse studies onderzoeken de invloed van natuur op de 
gezondheid en ontwikkeling van kinderen . (Gezondheidsraad & RNMO, 2004) 

Om het contact tussen kinderen en de natuur te herstellen en stimuleren warden door bijvoorbeeld 
gemeenten en natuurorganisaties natuurlijke speelvoorzieningen gecreeerd. Deze liggen echter 

vaak in bossen en natuurgebieden aan de rand van steden of zijn niet-openbare voorzieningen op 
stadsniveau. Moor kinderen zijn juist erg afhankelijk van hun directe woonomgeving. Hun vrijheid om 
buiten dingen te ondernemen wordt ingeperkt door hun kleine actieradius; beperkte mobiliteit en de 
beslissingen, bezorgdheid en regels van hun ouders. (Both, 2005; Bouw & Karsten, 2004; Louv, 2007) 

Mijn afstudeeronderzoek richt zich op de manier waarop een natuurspeelplek ingepast kan warden 
in een hoogstedelijke omgeving. Kinderen van 5-12 jaar spelen namelijk het liefst in 'wilde' landjes in 

hun woonomgeving. (Both, 2004) Het idee van een natuurspeelplek is niet nieuw. Vroeger al speelden 
kinderen op braakliggende terreinen in de buurt. Op deze 'wilde' landjes maakten kinderen kennis met 
de natuur en speelden ze vaak zonder toezicht van hun ouders. 

De Transvaalbuurt in Amsterdam is een goed voorbeeld van een hoogstedelijke en kinderrijke buurt . De 
economische situ a tie is er zwak en het aantal allochtonen hoog. Daarnaast is de ruimte binnenshuis vaak 
klein waardoor de directe woonomgeving als speelplek extra belangrijk is . De Transvaalbuurt is een van 
de 40 probleemwijken in Nederland, die zijn geselecteerd door voormalig minister van Wonen, Wijken 
en lntegratie, Ella Vogelaar. Deze selectie benadrukt de noodzaak om in deze wijk de leefbaarheid 

aan te pakken, waarbij kinderen een belangrijke rol spelen . (Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, 2008) 

Om het contact tussen kinderen en natuur te herstellen moet niet alleen het aanbod van natuurlijke 

speelplekken in de directe woonomgeving van kinderen vergroot warden. Moor er is ook een rol 
weggelegd voor de ouders. Zij moeten hun kinderen vrijheid geven om zelf de natuur te ontdekken en 
beseffen dot een blauwe plek en een vieze broek door soms bij horen. 
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Van tikkertje 
naar de Wii 
Jeugd promoot buitenspelen 
bij leeftijdsgenoten 

VAN ONZE BINNENLANDREDACTIE 
AMSTERDAM - Is buiten niet meer in 
of zijn het gewoon andere tijden? Het is 
in ieder geval een gegeven dat kinderen 
minder buitenspelen dan hun leeftijds
genoten an no 1999. Daar moet verander
ing in komen. Kinderen moeten de straat 
weer op. 

En niet alleen in Nederland. Want zo 
vanzelfsprekend als op straat spelen in 
ons land is, is het op veel andere plek
ken in de wereld niet . Rond de 400 mil
joen kinderen in Derde Wereldlanden kun
nen niet vrijuit spelen of sporten . Zij 
zijn geronseld als kindsoldaat, worden 
tewerkgesteld in fabrieken of moeten 
voorzien in het levensonderhoud van het 
gezin. 

Voor het OMO Buitenspee 1 front reden 
om in actie te komen. In samenwerking 
met Right to Play, een organisatie die 
sport- en spelprojecten uitzet in ontwik
kelingslanden, wil het Buitenspeelfront 
kinderen weer kind laten zijn. Hoe doen 
ze dat? Gewoon door buiten te spelen en 
aandacht te vragen voor een sms-actie, 
waarvan de opbrengst ten goede komt aan 
Right to Play. Makkelijk actievoeren dus, 
want welk kind vindt het nu niet heerlijk 
om de straat op te gaan om te spelen. 
Toch is daar de laatste jaren, blijkt uit 
onderzoek van het Buitenspeelfront, wel 
een kentering in gekomen. Een tendens, 
die al zo'n twintig jaar geleden werd in
gezet. Het aantal kinderen dat voor zijn 
vrijetijdsbesteding de straat, het plein 
of het trapveldje opzoekt, is gehalveerd 
ten opzichte van 1989. 



Dit blijkt uit een onderzoek dat onder 
2300 kinderen in de leeftijd van 6 tot en 
met 14 jaar. Vier tot vijf jaar geleden 
waren kinderen gemiddeld drie uur en een 
kwartier op de straat te vinden . Daar is 
de laatste jaren drie kwartier van afge
gaan. De aanwezigheid van de andere kin
deren is erg belangrijk voor de jeugd. 

Televisie, spelcomputers, de pc en 
internet zijn daar mede debet aan, maar 
ook de ouders van tegenwoordig dragen hun 
steentje bij . Uit onderzoek blijkt dat 
ouders, vooral die van jonge kinderen, 
zich zorgen maken om (verkeers)veilig
heid en dus liever niet zien dat hun 
kroost de straat op gaat. Spelcomputers 
als de Wii en de televisie hebben voor 
een deel de functie van het buitenspelen 
overgenomen . Kinderen kijken rond de tien 
uur per week naar de televisie. 

Meer informalie over de buitenspeelactie van hel OMO 
buitenspeelfront is te vinden op www.buitenspeelfront.nl 

Voetballende kinderen vinden we vandaag de dag 11inder op 
straat dan vroeger. FOTO: ANP 

Bron: Binnenlandredactie Spits. 2009, p.6 
Uit: Spits, 17 april 2009 

1.2 Doel en onderzoeksvroag 

Om buiten spelen te stimuleren en kinderen weer meer in contact te brengen met de natuur moet 
gekeken worden naar de mogelijkheden in hun directe woonomgeving, omdat dit voor hen de 
belangrijkste plek is om buiten te spelen. 

Spelen op een natuurspeelplek stimuleert diverse ontwikkelingsgebieden van kinderen. Hierbij 
wordt onderscheid gemaakt in motorische, sociaal-emotionele, cognitieve en geestelijk-creatieve 
ontwikkeling van kinderen. (Zie 2.3.2 lnvloed van natuur op de ontwikkeling van kinderen) 

Het doe/ van dit project is het ontwerpen van een natuurspeelplek, die door middel van uitdagende 

speelaan/eidingen het buiten spelen en contact tussen kinderen en de natuur stimufeert. Theorieen uit 

de literatuurstudie over de inv/oed van natuur op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen worden 
gebruikt als basis voor het on twerp en de Transvaalbuurt in Amsterdam wordt tijdens dit project gebruikt 

als case. 

Noor aanleiding van de bovenstaande doelstelling is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: 
Hoe kan, gebaseerd op theorieen over de inv/oed van natuur op de gezondheid en ontwikkeling van 
kinderen, een openbare natuurspeelpfek worden ontworpen die met uitdagende speelaanleidingen 

het buiten spelen en contact tussen kinderen en de natuur stimuleert? 
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1.3 anpak en werkwljze 

Het project bestaat uit een literatuurstudie, een case study van de Transvaalbuurt in Amsterdam en een 
ontwerp voor een natuurspeelplek op het Afrikanerplein. 

Literotuurstudie 

De literatuurstudie goat in op de vraag waarom kinderen tegenwoordig steeds minder buiten 
spelen en minder in contact komen met de natuur. Daarnaast wordt de veronderstelde positieve 

invloed van natuur op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen onderzocht . Daarbij wordt 
gekeken naar zowel de positieve als negatieve effecten die contact met de natuur kan hebben 
op diverse gezondheidsaspecten en ontwikkelingsgebieden van kinderen. Tot slot wordt ingegaan 

op de aandachtspunten bij het ontwerpen van een natuurspeelplek en traditie van speelplekken in 
Amsterdam . 

Er is, voor alle onderdelen, zowel gebruik gemaakt van boeken, artikelen als rapporten . Voor de vragen 

met betrekking tot gezondheid en ontwikkeling was veel medische literatuur voorhanden, moor er 
is getracht om vooral die literatuur te selecteren waarin ook de relatie tot de omgeving behandeld 

werd . 

Cose study I Tronsvoolbuurt Amsterdam 

De case study van de Transvaalbuurt bestaat uit een tweetal onderdelen: een ruimtelijke analyse en 

een analyse van speelplekken. 
De ruimtelijke analyse goat in op de socio le situatie en ruimtelijke eigenschappen van de Transvaalbuurt 
in Amsterdam. Hiervoor is gebruik gemaakt van kaarten, foto's en literatuur over de buurt. Door 

middel van analysekaarten met tekstuele uitleg is de ruimtelijke en sociale samenstelling van de buurt 
ontleed. 

Naast de algemene analyse is een meer specifieke analyse uitgevoerd naar de speelplekken in de 
buurt. Dit is gedaan aan de hand van observaties, interviews en literatuur. De observaties gaven 
vooral inzicht in de plekken waar kinderen spelen, het onderhoud en ontwerp van de speelplekken, 
de gebruikersgroepen, het ruimtegebruik en de spelactiviteiten gerelateerd aan de leeftijd van 

kinderen. De observaties zijn uitgevoerd op verschillende tijdstippen en op twee schaalniveaus. 
Allereerst algemene observaties in de gehele buurt, waarbij voornamelijk is gekeken naar de plekken 
waar kinderen speelden. Ook zijn specifieke observaties uitgevoerd op de grotere pleinen in de buurt: 
Afrikanerplein, Joubertplein, Krugerplein, Steve Bikoplein en het Transvaalplein. Op elke locatie is 
minimaal 5 en maximaal 30 minuten aaneengesloten geobserveerd. Daarnaast zijn een klein aantal 
interviews gehouden. Deze richtten zich, in tegenstelling tot de observaties, vooral op volwassenen. 
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Ze zijn gehouden om inzicht te krijgen in de visie van volwassenen op de speelmogelijkheden in de 

Transvaalbuurt; het speelgedrag van kinderen en groen in de buurt . Alie inteNiews zijn gehouden met 

mensen die een relatie hebben met de Transvaalbuurt, bijvoorbeeld omdat ze er wonen en/of werken . 

De meeste inteNiews zijn spontaan gehouden met mensen op straat en duurden 5 a 10 minuten. 

Ontwerp I Natuurspee/plek 'Het Spee/ei/and' op het Afrikanerplein 
Het herontwerp van het Afrikanerplein is een studie naar de manier waarop een natuurspeelplek 

ingepast kan worden in een hoogstedelijke omgeving. De vergaarde kennis uit de literatuurstudie en 
analyse van de wijk vormen de basis van het ontwerp. 

Allereerst is gekeken naar de rol van de speelplek binnen het totale netwerk van speelplekken in de 
Transvaalbuurt en de manier waarop deze versterkt kan worden. 
VeNolgens is een on twerp gemaakt voor de natuurspeelplek voor kinderen van 6 tot 11 jaar. Er is gezocht 

naar een balans tussen structuur en natuur. Structuur zorgt voor een verankering van de speelplek in 
de stedebouwkundige omgeving en de natuur biedt aanleiding tot spel. Uitdagende, creatieve en 

fantasierijke speelaanleidingen zorgen voor een aantrekkelijke speelplek. Daarnaast zorgt flexibiliteit 

dot de speelplek interessant en aantrekkelijk blijft, ook wanneer de behoeftes van de samenleving 
veranderen. 

1. Sfruc:tuur van het rapport 

De structuur van het rapport volgt de verschillende fasen van het afstudeeronderzoek. Allereerst 
wordt de literatuurstudie behandeld, waarin onderzoek is gedaan naar de reden waarom kinderen 
steeds minder buiten spelen en minder in contact komen met de natuur; de invloed van natuur op de 

gezondheid en ontwikkeling van kinderen en aandachtspunten bij het ontwerp van een natuurlijke 
speelplek. Vervolgens komen de ruimtelijke analyse en de analyse van de speelplekken in de 

Transvaalbuurt aan bod. Daarna wordt het netwerk van speelplekken in de buurt en het ontwerp van 
de natuurspeelplek op het Afrikanerplein besproken. Tot slot zullen de conclusies en aanbevelingen 
behandeld worden . 

Bij deze schriftelijke onderbouwing van het afstudeerproject hoort een boekje met kaarten waarin 
analyse- en ontwerptekeningen zijn opgenomen. 
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2.1 gripsofbokenin 

Om onduidelijkheden te voorkomen wordt hieronder de betekenis, van de belangrijkste begrippen in 
deze literatuurstudie, toegelicht. 

Natuur 
Met natuur worden alle plekken en gebieden buitenshuis bedoeld, waar natuurlijke elementen 

dominant aanwezig zijn. Het goat daarbij om zowel echte natuurgebieden als tuinen en agrarisch en 
stedelijk groen. 

Natuurspeelplek 

Met een natuurspeelplek wordt een groene speelplek bedoeld waar natuurlijke materialen, inheemse 

beplanting en creatieve speelmogelijkheden worden gecombineerd, die kinderen aantrekken en 
uitdagen. Het is een plek waar kinderen kunnen spelen en tegelijkertijd kunnen leren over de natuurlijke 

wereld. (Vissers, de Baaij & Bouwens, 2008) 

Gezondheid 

Gezondheid is het zich welbevinden in zowel lichamelijk als geestelijk opzicht, niet ziek zijn. 

Ontwikkeling 

Met ontwikkeling wordt hier de groei/vorming van een kind tot een volwassen persoon bedoeld. 
Ontwikkeling vindt plaats op diverse gebieden en in dit rapport maken we onderscheid in vier 

verschillende: 

Motorische ontwikkeling 
Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Cognitieve ontwikkeling 

Geestelijk-creatieve ontwikkeling 

Spe/en bij kinderen 

Met spelen wordt bedoeld het zich bezighouden of vermaken door middel van een activiteit. Daarbij 
is vrijheid en ongeremdheid erg belangrijk. 
Spelen wordt gezien als een essentieel onderdeel tijdens het opgroeien en de ontwikkeling van kinderen 
en is niet alleen voorbehouden aan jonge kinderen. (Stine, 1997) 
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Spee/toes tel 

Speeltoestellen zijn voorzieningen die door hun constructie en vorm duidelijk aangeven welke 

gebruiksfunctie ze hebben. Ze zijn bestemd voor vermaak en ontspanning en maken daarvoor gebruik 

van de zwaartekracht en/of fysieke kracht van de mens. (Terpstra, 1996) 

Speefaanleiding 

Een speelaanleiding is een voorziening die kinderen uitnodigt tot spelen. Speelaanleidingen hebben 
niet een duidelijke gebruiksfunctie, moor prikkelen de creativiteit van kinderen en bieden aanleiding 

tot spelletjes die kinderen zelf verzinnen. 
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2.2 aatschappellj e ends 

Diverse maatschappelijke trends hebben tot gevolg gehad dot kinderen steeds minder buiten spelen 
en steeds minder in contact komen met de natuur. Deze zouden weals volgt kunnen samenvatten: 

Verschuiving van het kinderspel van buiten naar binnen 

(Groene) speelruimte in de stad is steeds beperkter 
Bezorgde ouders 
Georganiseerde vrijetijdsbesteding 
lnvloed van de digitale wereld en media 

(Both, 2005; Bouw & Karsten, 2004; Louv, 2007) 

Verschuiving van het kinderspel van buiten naar binnen 
Door de doling van de woningbezetting heeft in Amsterdam een verdubbeling van de ruimte binnenshuis 
plaatsgevonden. (Bouw & Karsten, 2004) Mochten kinderen vroeger zelden binnen spelen en werd 

het huis voornamelijk gebruikt voor huishoudelijk werk en om bezoek te ontvangen. Tegenwoordig zijn 
de ruimtes binnenshuis steeds aantrekkelijker voor kinderen. (Louv, 2007) Ze hebben steeds vaker een 

eigen kamer moor oak in andere vertrekken mogen de kinderen spelen. 
Er heeft in huis een verschuiving van adult space naar children's space plaatsgevonden. Buiten 
daarentegen is, door auto's en obstakels als containers en fietsen, vaak steeds minder ruimte voor 
kinderen. Bovendien wordt deze ruimte steeds minder aantrekkelijk voor hen. (Bouw & Karsten, 2004) 

(Groene) speelruimte in de stad is steeds beperkter 

Als we spreken over de beperkte hoeveelheid ruimte die beschikbaar is voor kinderen goat het enerzijds 

over het aantal vierkante meter en anderzijds over begrippen als vrijheid, avontuur en contacten. 
(Bouw & Karsten, 2004) 
Groene, openbare ruimte in de stad wordt steeds schaarser. De ruimte die nag aanwezig is wordt 

volledig ingepland, geclaimd door vele verschillende groepen en krijgt een steeds monotonere en 
saaiere inrichting. Dit terwijl kinderen, vooral degenen van vijf tot twaalf jaar, het liefst spelen op 
avontuurlijk, ongeplande landjes. (Shell, 1994; Bosch & Monchen, 2005; Both, 2005) 

Ook gelden er steeds meer regels in de open bare ruimte. Deze regels, so men met de regels die ouders hun 
kinderen opleggen zorgen voor een ontmoediging van het buiten spelen. (LNV consumentenplatform, 
2006; Louv, 2007) 

Bezorgde ouders 
Uit diverse onderzoeken blijkt dot ouders het belangrijk vinden dot hun kinderen in aanraking komen 
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Je kind vrijlaten, ja dat kan. 
Het is wel even wennen 
Lui ouderscbap is niet onverantwoordelijk 

;, In Nederland zijn al kniebeschenners te koop voor baby's die lercn 
kmipen. 
P f\.faar overbezorgde ouders ma ken dat kinderen geen zelfvertrouwen 
krijgen. 

Door .JANNA LAEVEN 
De Amsterdamse Mirre Vissers (9) draagt cen ketting met een kokenje er
aan. Er zit een briefje in. voor als er vragen komen als ze rondjes fietst door 
het park achter haar huis, of naar de kiosk loopt voor een ijsje. 'Mijn moed~ 
er vindt he-t goed dat ik bier alleen speel. Bel haar alsjc me niet gelooft', 
st.aat erop. T1,1.·ee keer al bclden bezorgde voorbijgangers het nummer. 

Vee[ kinderen worden angstvall ig beschennd door hun ouders. Er is 
markt voor babymatrassen die zijn uitgerust met een alann. dat afgaat als 
het kind niet meer regelmatig ademt. En voor gps-<irmbanden, die je je 
kind kum ornbinden zodat je altijd weer waar het is. Gaat een kind naar 
school. dan wordt het met de auto gebracht en afgehaald. Daama wordt er 
doorgereden naar het voetbalvcld. Kinderen verantwoordelijkheden geven, 
is gevaarlijk. En wie afwijkt van die nonn, word! voor een onzorgvuldige 
oudcr gehouden. 

Maar nu verschijnt er een aamal boeken vao ouders die een tegen
beweging in gang willen zetten. In nuances vcrschillen ze, maar wat de 
boeken gemeen hebben, is dat zc zich verzetten tegen het constante moni
toren van kinderen. Ze plelten voor slow ouderschap: ouders die hun kin
deren zoveel mogelijk vrij la ten. Zodat ze lekker kunnen aanrommelen. in 
zeven sloten tegelijk kunnen vallen of zich cens ouderwets vcrvelen. 

Lenore Skenazy, journaliste voor !he ,\few York Sun. schreef vorig jaar 
een column in haar h.1<1nt waarin ze vertelde dat ze haar zoon van 9 in 
zijn eentje me1 de New Yorkse metro had laten gaan. Oat vond ze niet 
roekeloos: ze kende haar zoon en wist dat hij dat ritje alleen wel aankon. 
Hij had kleingeld op zak, cen kaart van de metrolijnen en kwam veilig - en 
apetrots - thuis. De volgende dag vie! heel Amerika over Skenazy heen. Ze 
haalde eerst de Today show, toen de grate nieuwszenders, de Amerikaanse 
landelijke dagbladen en zelfs Australische. Maltese en Chinese media. En 
ze kreeg een bijnaam: 'America's Worst Mom'. 

Maar dat is ze niet, zegt ze. Dus began ze cen wcblog over ji-eemnge 
kid5, scharrelkinderen. Vandaag verschijnt in de VS haar boek Freerange 
Kids. Giving our Children the Freedom we had without going Nu!s wi!h 
Wony. Daarin beschrij ft ze veenien \·11isLregels dle ouders kunnen vol gen 
als ze een scharrelkind willell opvoeden. Zoals: wee1 wanneer je je zorgen 
moet maken. En: vennijd experts. Siu it je kinderen letterlijk buiten, zodat 
ze wel m6eten spelen. 13oycot kniebeschermers voor baby's (voor als ze 
leren kruipen). 

Je kunt denken, dal is Amerika. Maar die kniebeschermcrs worden 
hier oak al verkocht. Het fenomcen overbeschennendc oudas (ook wel 
hyperouders genoernd) is dan ook niet voorbehouden aan de VS en Grool
Brittannie. De Nederlandse ontwikkelingspsycholoog Steven Pont deed 
afgelopen jaar een onderzoek onder !eidsters van kinderdagverbl ijven. Zij 
gaven aan dat ze vonden dat eenvijfde van de ouders zo overbeschermend 
is, dat zij de ontwikkeling van hun kind remmcn. 

'Die ouders wi llen a Iles voor zijn, waardoor ze hun kinderen ervaringen 
onizeggcn·, zegt Pont. 'Ze sicllen bizarre cisen aan ecn kindenlagverblijf. 
Hun kind mag alleen gefilterd water drinken. Ofhet mag niet in de zandbak 
vanwege de bacterien. Het mag nie1 vies worden en liever ook niet vallen.' 
Op de basisschool zet die houding zich voon. En dai is gevaar!ijk, zt:gt 
Pont, want het haalt het zelfbeeld van kinderen omlaag. 



· Als ze rnerken dater zoveel om heo heen moet gebeuren voor ze de deur 
uit kunnen, gaan ze denken dat ze het kennelijk niet alleen kunnen. · 

In Nederland verscheen vorige week L11ie m1ders hebben gelijk. de 
Nederlandse vertaling van The /Jle Pare11f van de Engelse schrijver en 
anarchist Tom Hodgkinson. Hij voert D.H. Lawerence's mantra '\aat het 
kind zijn gang gaan' in dit boek ver door. 'Het is rnij gedurende het 

"' Een kind zonder blauwe plekken leeft le gewatteerd " 
Steven Pont, psycholoog 

opg.roeien van onze drie kinderen duidelijk gev.orden dat het het beste 
is om ze zovee\ mogelijk te negeren.' schrijft Hodgkinson. 'De oudste is 
bedolven onder onderlijke bezorgdheid en nog steeds de lastigste. De derde 
is geboren op de v\oer van de badkamer en moest zichzelfzien te redden. 
Van alle drie kan hij misschien het beste spelen.' 

Voor Hodgkinson st.a.al vast dat kinderen van nature graag bezig zijn -
en ouders juist graag Jui zijn. Dus laat ze eens eerder opstaan en zelf ontbijt 
maken. Of een pilsje voor je halen terwijl jij in de tuin in een hangmat 
ligt. Zulk lui ouderschap is niet onverantwoordelijk, zegt hij. Er ligt juist 
respect voor en vertrouwen in het kind aan ten grondslag. 

Buitenspelen is zowel voor Hodgkinson als voor joumaliste Lenore 
Skenazy een belangrijk onderdeel van hun opvoedfilosofie. Buitenshuis 
leren kinderen beter om zelf gevaren in te schatten dan achier tv en com
puter. Laat ze schelpen zocken, hunen bouwen en vuunjes stoken. Oat dat 
ook in Nederland (te) weinig gebeurt. blijkt wel uit een onderzoek door 
T'\S.INlpo in opdracht rn1 s1ich1ing Jantje Belon nil 2008: bijna eenvijfde 
,·an de k:inderen speelt meer buiten dan binnen tegen tweevijfde kinderen 
die meer binnenspelen. 

Meer buitenspelen, dat is een duidelijk streven. Maar veel ouders zijn 
bang mer kt Anne van Loon, de moeder van de negenjarige M irre. ZiJ 
krijgt vaak gefronste wenkbrauwen van vrienden op het feit dat Mirre m 
de zomer tot 9 uur ·s avonds op straat staat te badmintonnen met oudere 
vriendjes, zonder toezieht. ·Te gevaarlijk in zo'n grote stad .. zeggen ze dan. 
Maar Mirrc moet haar benen strekken. anders wordt ze gek.' 

Ook op he1 blog freernngekids.com van Skcnazy staan veel reac1ie van 
ouders die hun kinderen wel '_.;.charrel' willen opvoeden, rnam dat in de 
huidige tijd niet aandurven. Ecn vader schrijft: "Then!~- too may creeps 
mil there.' Onzin, zegt Skenazy. 'De tijden zijn nie1 veranderd. Uit cijfers 
van het Crimes against Children Research Cenh·e blijkt dat cijfors van 
misdaden tegen kinderen in de VS sinds de jaren m:gcntig dalen. We hcb
ben alh:cn maar het gev6e1 dat het gevaarlijker 1s, juist doordat we zoveel 
controlemogelijkheden hebben tegenwoordig. · 

Die onuitputlelijke mogelijkheden zijn ook voor de Brits~Canadese 

Carl Honore de boosdoener in de opvoeding. Zijn inlcrnationale best
seller Under Pressure: Resrning our Chi/drerrfrom the Culture of Hyper
Parenting (2008) is deze maand in Nederland uitgegeven onder de titel 
Slow KidL Er zijn niet alleen meer rnoge\ijkheden om kinderen (onder 
het mom van 'veiligheid') in de galen~ houdcn, er zijn ook rneer moge
lijkheden tot vamaak en sturing dan vroeger. En die mogelijkheden zoud
en ouders gewoon naa-;t zich neer moeten lcggen, bepleit Honore. Meer 
nog dan de andere twee auteurs ageert hij tegen het pushen van kinderen 
met bijspijkercursus.sen, vrijetijdsclubjes en educatieve computerspellen. 

Want kinderen moetcn niet alleen leren door instructie, maar ook door 
ervaring. Wanneer ouders zeggen: leg maar geen blokje mcer op de toren 
want dan valt hij om. pikt een k_jnd d<1t minder snel op dan als hij het zelf 
mcrkt. Ontwi.kkelingspsycholoog Pon1: 'Als een kind in de vier jaar dat 
het op een kinderdagverblijf niet een keer met een blauwe plek of pleister 
is thuisgekornen, dan is er iets goed mis. Dan heeft het in een gewatteerde 
omgeving geleefd. · 

Bron: Loeven, 2009, p.4 
Uil: NRC-Nexl, 20 april 2009 

met de natuur, (De Coninck-Smith, 1999; Kong, 1999; Schiet. 2007) Moor ze zijn ook bezorgd over de 

gevaren die spelen in de natuur met zich mee kan brengen, 
De meeste angst wordt veroorzaakt door: 

Criminaliteit, gevaarlijke mannen/vreemden, verslaafden etc. 
Verkeer 

Gevaren van de natuur zelf (Zie 2.3, ·1 lnvloed van natuur op gezondheid) 

Ouders van tegenwoordig zien vooral de kwetsbaarheid van een kind terwijl vroeger de nadruk lag 
op de weerbaarheid van het kind. (Aries, 1987; Bouw & Karsten, 2004) loch zijn er geen concrete 

oanwijzingen dot de stad de afgelopen eeuw ook daadwerkelijker onveiliger is geworden, Wei is de 

sociale controle minder don vroeger, waardoor ouders vaker zelf toezicht moeten houden op hun 
kinderen. 

Stranger-danger duidt op het mogelijke gevaar van onbekenden voor kinderen. Dit is een van de 
angsten van ouders en ze waarschuwen hun kinderen don ook veelvuldig voor vreemden, Bovendien 
wordt deze bezorgdheid vergroot door de enorme media-aandacht die wordt besteedt aan 

ontvoeringen, moord en verkrachtingen van kinderen. Denk bijvoorbeeld aan zaak Dutroux uit 1996 of 

de ontvoering van Madeleine Mccann in 2007. Het aantal misdrijven tegen kinderen in prive gebied/ 

sfeer, door mensen die ze kennen, blijkt echter groter don het aantal veroorzaakt door onbekenden. 
(Matthews, 2001) 

Ongeveer 40.000 kinderen van 4 tot en met 12 jaar moeten jaarlijks in het ziekenhuis behandeld word en 
als gevolg van een verkeersongeval. (http://www.swov.ni/) loch maken ouders zich hier minder druk 

om en schrijven ze verkeersongevallen vaak toe aan ongelukkig toeval. Tot slot blijkt het feit dot mensen 
tegenwoordig steeds minder kinderen hebben ook bij te dragen aan de angst van ouders om een kind 
te verliezen. (Hertoghs, 2008) 

Georgoniseerde vrijetijdsbesteding 

De agenda's van kinderen zijn steeds voller. Ze zitten vaak bij een of meerdere clubjes en ouders 
brengen hun kinderen er per auto noar toe. Vandam dot vook de noom 'ochterbonk'-generotie 
wordt gebruikt. Allochtone kinderen blijken om finonciele redenen minder vook bij een sportclub of op 
muziekles zitten. loch hebben ook zij een voile agenda door Koran of Arobische les in de moskee. 

Deze clubjes en lessen brengen vook een verhoogde prestotiedruk met zich mee en er blijft slechts weinig 
tijd over om zelf te spelen, bijvoorbeeld buiten. Bovendien zien kinderen muzieklessen of sporttroiningen 
vook als een verplichting ook al vinden ze het leuk om te doen. (Bouw & Karsten, 2004) 
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lnvloed van de digitale wereld en media 

Er is niet alleen veel meer ruimte in huis voor kinderen, oak de speelmogelijkheden zijn veel uitgebreider 
don vroeger. 

De digitale wereld heeft gezorgd voor een hele range nieuwe activiteiten. Kinderen spelen steeds vaker 

computerspelletjes, surfen op het internet of kijken tv, wot door velen als meest favoriete bezigheid 
wordt bestempeld . (Veelen in Rohmer, 2007) 

Daarnaast zien de media kinderen tegenwoordig als een speciale doelgroep. Door middel van talloze 

reclames proberen ze kinderen speelgoed aan te prijzen. Oak warden er steeds meer evenementen, 
feestjes, tv-programma's/zenders etc. speciaal georganiseerd voor kinderen. (Louv, 2007) 

Deze nieuwe speelmogelijkheden en de vercommercialisering van het kind goon niet alleen ten koste 
van het buiten spelen moor oak van de sociale contacten doordat het individueel spel stimuleert. 
(Veelen in Rohmer, 2007) 
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2.3 Natuur en gezondheld 

2.3.1 lnvloed van natuur op gezondheid 
De invloed van natuur op gezondheid kan worden ingedeeld in drie basisfuncties: de rustgevende 

werking van de natuur; gevoren van de natuur en weerbaorheid en persoonlijke groei en zingeving 

De rustgevende werking van natuur 
Natuur blijkt een rustgevend en positief effect te hebben op stress. Bovendien zoeken mensen die 

gestrest of depressief zijn eerder de natuur op. Uit diverse onderzoeken is naor voren gekomen dot zelfs 
het kijken naor natuurlijke elementen als gras, bomen water het herstel van stress en de concentratie 

bevorderen. (Ulrich, 1991; Gezondheidsraad & RNMO, 2004) De rustgevende werking van de natuur 

word! deels veroorzaakt door een gevoel van veiligheid . Dit kan verklaord worden door de biofilia
hypothese. Biofilia is de aangeboren, instinctieve liefde van mensen voor de natuur. De theorie goat uit 

van onze evolutie. De mens heeft het grootste deel van zijn ontstaan doorgebracht in savanneachtige 

gebieden. In deze halfbegroeide gebieden konden mensen vijanden duidelijk zien aankomen, zonder 
zelf gezien te worden. Aanhongers van de biofilia-hypothese stellen dot mensen nog steeds boat 

hebben bij dergelijke gebieden vanwege hun genetische aanpassing hieraan . Het blijkt echter wel 
een zwakke erfelijke neiging te zijn die slechts tot uiting komt bij contact met dergelijke gebieden. 
(Ulrich, 1991; Van den Berge.a .. 2001; Louv, 2007) 

De biofilia-hypothese heeft tevens geleidt tot onderzoek naar schoonheidsbeleving. Daaruit blijkt dot 
een omgeving die als aantrekkelijk en/of mooi wordt ervoren, onze aandacht vasthoudt en ons in beslag 
neemt. Daordoor kan men volledig tot rust komen en worden negatieve gedachten geblokkeerd. 

Bovendien zorgt de aantrekkelijkheid ervoor dot men longer geboeid blijft kijken, waordoor het effect 
optimaal is. Een aantrekkelijke, natuurlijke omgeving stimuleert daornaast tot het ondernemen van 
activiteiten. (Bosch & Monchen, 2005) Een activiteit wordt in mooie natuur als minder zwaor ervoren 

en mensen houden het longer vol. Op deze manier heeft de schoonheid van de natuur dus indirect 
invloed op onze gezondheid. (Gezondheidsraad, 2003) 
Kinderen vinden, in tegenstelling tot volwassenen, de gebruiksmogelijkheden van natuur ook erg 
belangrijk . In de omgevingspsychologie worden dit ook wel 'affordances' genoemd, wot uitdaging en 
aanbod betekent. Wat kinderen voor mogelijkheden zien, verschilt per kind. (Both , 2005; Reek, 2008) 

Natuur in en om de school blijkt een positief effect te hebben op kinderen met concentratieproblemen. 
(Both, 20070) Zorgen voor planten en dieren en het verblijven in een groene omgeving helpt bij 

aandachtsherslel. Kaplan en Kaplan ( 1989) ma ken onderscheid tussen twee soorten aandacht: 
geconcentreerde aandacht en onwillekeurige aandacht. Geconcentreerde aandacht kost moeite 
om langere tijd vast te houden en kan leiden tot mentale vermoeidheid met eventuele stress als 

23 



gevolg. Onwillekeurige aandacht daarentegen. kost geen moeite en goat uit naar dingen die vanzelf 

de aandacht trekken. Natuur is een belangrijke aandachtstrekker en het verblijven in een groene 
omgeving leidt tot aandachtsherstel . Na het verblijf in of kijken naar natuur kunnen kinderen zich veel 

beter concentreren. Zelfs kinderen met ernstige aandachtsproblemen als ADHD hebben profijt bij een 
dagelijks verblijf in de natuur. (Faber Taylor e .a .. 2002) Met name bomen in de woonomgeving leiden 
tot een betere concentratie bij kinderen en hebben een positieve invloed op het algemene cognitieve 

functioneren van kinderen . (Wells, 2000 geciteerd in Both. 2007a) Dit zou ook weer verklaard kunnen 
warden aan de hand van onze evolutie. Mensen zijn jarenlang gewend om in een groene omgeving 
op te groeien en niet in een stedelijke. zoals tegenwoordig steeds vaker voorkomt. (Louv. 2007) 

Gevoren van de notuur en weerboorheid 

De natuur heeft ook negatieve en gevaarlijke kanten . Ten eerste zijn er directe gevaren zoals een 

insectenbeet. giftige planten. gevaarlijke dieren of de verspreiding van infectieziekten door dieren. 
Maar ook ongelukken in de natuur. als een valpartij, verkleumen door de kou kunnen een bedreiging 
vormen voor onze gezondheid. Ten tweede zijn er ook indirecte invloeden zoals sociale onveiligheid die 

een negatief effect kunnen hebben. (Burgess e .a .. 1988; Matthews, 2001) Ouders ma ken zich hier over 

het algemeen meer zorgen over don kinderen . (Kong e.a .. 1999) 
Natuur kan mensen dus ook angst inboezemen. Bij reeel gevaar kan deze angst een positieve bijdrage 

leveren aan de gezondheid doordat angst meestal zorgt voor het mijden van de gevaren . Maar vaak 
is de angst ook niet reeel of zelfs overdreven. waardoor mensen de natuur onnodig gaan mijden. In dit 
geval zal het een negatieve bijdrage leveren aan de gezondheid omdat men de positieve effecten 
van de natuur op deze manier niet kan ervaren. 

Biofobia is de instinctieve angst voor de natuur. Net zoals biofilia de instinctieve liefde voor de natuur 
kan verklaren. zou men met biofobia de instinctieve angst voor de natuur kunnen verklaren. De angst 

voor de natuur is in ons aanwezig en kan door een negatieve ervaring naar boven komen. (Ulrich. 1991 ; 
Van den Berge.a. 2001; Louv. 2007) Deze negatieve ervaring hoeft men echter niet altijd zelf mee te 
maken, zo kunnen kinderen een fobie of angst ook van hun ouders overnemen. Toch kan de angst voor 

de natuur niet volledig uit ons instinct warden verklaard en men denkt dot vervreemding en gebrek 
aan contact met de natuur ook een belangrijke rol spelen. Vaak is angst voor de natuur don ook angst 

voor het onbekende. (Kong e.a .. 1999) Mensen leren. door regelmatig contact met de natuur. gevaren 
en risico's kennen en in te schatten. Vooral jeugdervaringen zijn hierbij erg belangrijk. Kinderen die 
vaker in de natuur spelen blijken bijvoorbeeld minder bang te zijn voor dieren don kinderen uit de stad . 
Maar kinderen die opgroeien in de stad zijn daarentegen vaak beter bestand tegen druk verkeer. 

De gevaren in de natuur kunnen echter ook leiden tot een positieve bijdrage aan de gezondheid. Het 
overwinnen van de gevaren in de natuur kan zorgen voor innerlijke groei. Mensen zijn energieker en 
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hebben meer zelfvertrouwen. Ook kinderen 'groeien' als ze tijd alleen in de natuur doorbrengen. Door 

het ontbreken van toezicht door een volwassene zijn ze zelf verantwoordelijk voor hun gedrag. Wat 

bijdraagt aan de ontwikkeling van hun identiteit. (Louv, 2007) Daarnaast zorgt lichamelijk contact met 
vuil en ziektekiemen voor een grotere weerstand. Vooral voor kinderen is dit erg belangrijk. Het blijkt dot 

kinderen die opgroeien op boerderijen veel minder allergieen ontwikkelen don kinderen die in de stad 
opgroeien. (Downs e.a. 2001 geciteerd in Van den Berge.a. 2001) 

Persoon/ijke groei en zingeving 

Kaplan en Kaplan ( 1989) hebben onderzoek gedaan naar de effecten van wildernistherapie. Mensen 
blijken in de natuur een sterk gevoel te hebben dot ze verbonden zijn met een grater geheel, waardoor 

het leven meer zin en betekenis krijgt. Vooral het individueel doorbrengen van tijd in de natuur heeft een 
grate spirituele waarde. In de natuur zijn mensen aangewezen op zichzelf waardoor een gevoel van 

sterfelijkheid en nietigheid naar boven komt. De natuur is altijd aanwezig en mensen zijn hier onderdeel 

van. Dit biedt troost en zet mensen aan tot het nadenken over levensdoelen. Natuurervaringen die 
men opdoet tijdens de jeugd, blijken bovendien belangrijk voor de relatie met en visie op de natuur 

die mensen op latere leeftijd ontwikkelen. (Burgess e.a., 1988; Van den Berge.a., 2001; Van Zoest & 

Melchers, 2006) 

2.3.2 lnvloed van natuur op de ontwikkeling van kinderen 
Kinderen hebben vaak een speciale band met de natuur. Men onderscheidt op dit gebied diverse 

ontwikkelingsfasen van de relatie tussen kind en natuur. Kinderen van vier jaar en jonger verkennen 

de natuurlijke omgeving vaak onder begeleiding van de ouders. (Gezondheidsraad & RMNO, 2004) 
Voor kinderen tussen 3 en 6 jaar ligt de nadruk op het bevredigen van fysieke en materiele behoeften; 
het leren omgaan met gevaar en het verwerven controle en veiligheid. Tussen de 6 en 12 jaar 

raken kinderen steeds meer vertrouwd met de natuur en goon ze deze steeds meer waarderen. Ze 
verkennen de natuur steeds vaker alleen, zonder toezicht van hun ouders. (Kellert, 2002 geciteerd in 

LNV consumentenplatform. 2006) 

Natuur heeft invloed op diverse ontwikkelingsgebieden van kinderen. Deze kunnen we indelen in 

motorische, sociaal-emotionele, cognitieve en geestelijk-creatieve ontwikkeling. 
Het positief effect van buiten spelen heeft vooral te maken met de prikkeling van diverse 
ontwikkelingsgebieden tegelijkertijd. (Schiet, 2007) 
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Motorische ontwikkeling 

Motoriek is het vermogen om te bewegen. waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen grove motoriek en 

fijne motoriek. We onderscheiden daarnaast twee soorten beweeggedrag bij kinderen: beweeggedrag 

bij transport (als lopen. fietsen en skaten) en beweeggedrag op locatie (tijdens het spelen en sporten). 
(Reek. 2008) Zoals in de voorgaande paragraaf al is beschreven zet een aantrekkelijke omgeving aan 
tot bewegen, wot de ontwikkeling van de grove motoriek stimuleert. Kinderen zijn snel uitgekeken 

op saai ingerichte speelplaatsen met monofunctionele speeltoestellen. Ze hebben juist behoefte 
aan plekken waar ze hun fantasie kunnen gebruiken als trapveldjes. rommellandjes. niet ingerichte 
plekken. bouwplaatsen en andere avontuurlijke plekken. Juist deze plekken zijn steeds schaarser in 
onze hedendaagse steden. (Lobst. 2004; Both. 2004) 
Daarnaast is een kind, vanwege zijn kleine actieradius. sterk afhankelijk van zijn/haar directe 
woonomgeving. Als er veel speelruimte en mogelijkheden in de buurt zijn blijkt dot kinderen ook vaker 

buiten spelen. Daarentegen spelen kinderen die meer ruimte hebben binnenshuis ook vaker binnen. 

(Den Hertog e .a .. 2006) 
Als kinderen creatief en geconcentreerd bezig zijn met verschillende materialen in de natuur wordt de 
ontwikkeling van hun fijne motoriek gestimuleerd. (Lobst. 2004) 

Sociool-emotionele ontwikkeling 

Natuurlijke plekken prikkelen de verbeeldingskracht van kinderen en dragen daardoor bij aan de 
ontwikkeling van hun identiteit. (De Coninck-Smith. 1999) Spelen in de natuur is avontuurlijk en vrij. 
waardoor kinderen hun zelfredzaamheid en het inschatten van risico's trainen . Kinderen leren zo steeds 
beter hun eigen grenzen kennen. waardoor ze ook makkelijker contact maken met andere mensen en 
kinderen. (Gezondheidsraad & RMNO. 2004; LNV consumentenplotform, 2006) Kinderen spelen buiten 

sowieso vaker in groepen dit in tegenstelling tot binnenshuis. waar vaker individueel gespeeld wordt. 
Buiten spelen stimuleert zo het socio le spel en leren kinderen beter functioneren in een groep. 

Soc iale interactie en gemeenschapszin zijn daarnaast belangrijk voor het welbevinden van het kind. 
(Louv, 2007) 

Cognitieve ontwikkeling 

Spelen in de natuur heeft d irect invloed op de cognitieve ontwikkeling doordat kinderen meer kennis 

krijgen over de locale biodiversiteit. [Burgess e .a., 1988; Both, 2004) De natuur is don ook een zeer 
geschikt klaslokaal voor bijvoorbeeld biologielessen. l och staan biologielessen tegenwoordig steeds 
verder bij ons vandaan. Er wordt nauwelijks nog iets in de praktijk bestudeerd en kinderen leren over 

milieuproblemen en notuurrampen van ver over de grenzen. Het contact met en de kennis over de 
eigen omgeving wordt hierdoor steeds minder. (Louv. 2007) loch b lijken veel kinderen het interessant 
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te vinden om planten te bestuderen. insecten te ontleden etc . (Kong e.a .. 1999) 

Schoolterreinen kunnen een belangrijke rol spelen bij het herstel van het contact tussen kinderen en 
natuur en de lessen weer dichterbij de eigen omgeving brengen. (Both, 2003) 

Daarnaast heeft natuur ook indirect invloed op de cognitieve ontwikkeling van het kind, doordat het 
verblijven in de natuur leidt tot aandachtsherstel. (Zie 2.3.1 lnvloed van natuur op gezondheid) Faber 

Taylor e.a. (2002) stellen dot kinderen. no aandachtsherstel. een betere zelfdiscipline hebben. Dit uit zich 
in drie vormen: Ze kunnen zich beter concentreren; hebben het vermogen om niet te snel conclusies te 

trekken of impulsief beslissingen te nemen en hebben het geduld om lange termijn doelen te verkiezen 
boven korte termijn resultaten. Uiteindelijk heeft dit weer een positief effect op hun leerprestaties. 

Geestelijke-creatieve ontwikkeling 
Volgens een onderzoek van Faber Taylor e.a. (1998) is de natuur een belangrijke bron voor de 

prikkeling van de zintuigen. De veelheid aan kleuren en materialen stimuleert de fantasie en spreekt 
de verbeeldingskracht van kinderen aan. De digitale wereld biedt daarentegen weinig diversiteit. 
Een goede ontwikkeling van de zintuigen stimuleert creativiteit en vindingrijkheid . (Bosch & Menchen. 

2005) 
Architect Simson Nichelson ( 1990 geciteerd in Louv, 2007) ontwikkelde op dit gebied de theorie vdn de 

'loose parts' ofwel losse elementen, die door diverse landschapsarchitecten werd overgenomen. In de 

theorie wordt gesteld dot voor iedere omgeving geldt dot de mate waarin vindingrijkheid en creativiteit 
kunnen warden ontplooid en ontdekkingen kunnen warden gedaan, rec ht evenredig is met het aantal 
en soort variabelen die in de omgeving te vinden zijn. Bijvoorbeeld speelgoed dot uit losse elementen 

bestaat. Kinderen kunnen dit met behulp van creativiteit en verbeelding op allerlei manieren gebruiken. 
Nichelson denkt bovendien dot iedereen van nature creatief is moor dot de moderne maatschappij 
dit instinct onderdrukt. Wat overigens niet betekent dot je zonder natuurervaringen niet creatief kan zijn 

en ook niet dot iemand met veel natuurervaringen automatisch een kunstenaar wordt. 
Volgens Burgess e.a. ( 1988) is het daarnaast belangrijk dot kinderen zelf de natuur kunnen ervaren 
en ontdekken. Op deze manier trainen ze hun zintuigen en leren te vertrouwen op hun instincten. Dit 

draagt bij aan de vorming van hun eigen identiteit. 

2.3.3 Gevolgen van een tekort aan contact met de natuur 
Richard Louv (2007) spreekt in zijn boek 'Het laatste kind in het bos' over een natuurtekortstoornis. Hij 
wil hiermee niet suggereren dot het om een medische diagnose goat. moor het is vooral een treffend 

woord voor de vervreemding van natuur. Moor wot zijn nou precies de gevolgen van een tekort aan 
contact met de natuur? 
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Uitblijven van positieve invfoed van de natuur 

Het eerste gevolg van een tekort aan contact met de natuur is het uitblijven van de positieve effecten 
die de natuur kan hebben. Er is echter (nog) weinig bekend over een eventuele achterstand in de 

ontwikkeling van kinderen door een natuurtekort. Uit onderzoek van Faber Taylor e.a. (2002) blijkt dot 
aanwezigheid van meer natuur in de woonomgeving leidt tot een hogere mate van zelfdiscipline 

wot een positief effect heeft op de cognitieve ontwikkeling van het kind. Ze trekken de voorzichtige 
conclusie dot kinderen in de binnenstad, met weinig groen in de woonomgeving, een lager niveau van 

zelfdiscipline hebben. Het blijft echter onduidelijk of dit ook leidt tot een achterstand in de cognitieve 
ontwikkeling van deze kinderen. 

In onderzoeken ligt de nadruk voornamelijk op de positieve effecten van natuur. Hieruit komt naar 
voren dot door contact met de natuur alle ontwikkelingsgebieden gestimuleerd worden. Daarnaast 

heeft achterstand in de ontwikkeling op een specifiek vlak (bijvoorbeeld de motorische ontwikkeling) 

invloed op alle ontwikkelingsgebieden van een kind. (Schiet, 2007) 

Beperkte betrokkenheid bij de natuur 

Ten tweede kan een tekort aan natuurervaringen leiden tot vervreemding van de natuur. Dit kan tot 
gevolg hebben dot mensen steeds minder betrokken raken bij natuur en de bescherming ervan. 
Natuurorganisaties richtten zich tegenwoordig ook speciaal op kinderen en proberen hen enthousiast 

te maken voor het behoud en de bescherming van natuur. Zo heeft het Wereld Natuur Fonds 

bijvoorbeeld een speciale club voor kinderen, de Rangers en organiseert Staatsbosbeheer in diverse 
natuurgebieden avonturen- en ontdekkingstochten voor kinderen. (http://www.rangerclub.nl/; http:// 
www.staatsbosbeheer.nl/) 

Angstvoorhetonbekende 

Tenslotte kan vervreemding van de natuur leiden tot biofobie, angst voor de natuur. (Both, 2004) 
Uiteindelijk zal dit ook effect hebben op komende generaties. Ook al vinden ouders het belangrijk dot 
hun kinderen in de natuur spelen, als ze zelf geen positieve (jeugd)ervaringen in de natuur hebben 
kunnen ze hun kinderen vaak ook minder enthousiast maken. Bovendien zijn deze ouders vaak 

overbezorgd wot een belemmering vormt voor het contact tussen hun kinderen en de natuur. (Kong, 
1999) Als deze kinderen zelf kinderen krijgen zal waarschijnlijk weer hetzelfde gebeuren omdat ze niet 

hebben leren omgaan met de natuur. Uiteindelijk belanden we zo in een vicieuze cirkel. 
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2.4 Aondachtspu ten blj het ontw rp n van speelrulmte voor klnderen 

Notuur kon een positieve invloed hebben op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen . Moor woor 

moet men rekening mee houden bij het ontwerpen van een (notuur)speelplek voor kinderen? Aon 

welke voorwoorden moet warden voldoon om een dergelijk plek tot een succes te moken? 

Om te zorgen voor voldoende speelruimte voor kinderen, heeft SP-Komerlid Agnes Kant in juli 2003 

een initiotief wetsvoorstel 'Wet Buitenspeelruimte' ingediend. Hierin werd een londelijke norm gesteld 
oon de hoeveelheid buitenspeelruimte: Minimool 33 van een uit te geven gebied, dot niet open boor 
toegonkelijk is, moet ingericht warden ols formele speelruimte. Het goat specifiek om 33 van het 

oppervlok oon woningen, winkels en kontoren (inclusief voor- en ochtertuinen en binnenterreinen). 
Deze norm is ontwikkeld door NUSO, de londelijke orgonisotie voor speeltuinwerk en jeugdrecreotie. Bij 

de bepoling van de norm is uitgegoon van het oontol voorzieningen dot nodig is op blok-. buurt- en 

wijkniveou . Deze ofmetingen zijn omgezet noor een oppervlokte per hectare wot neerkomt op 300 m2. 
De wet is niet oongenomen, moor de 33-norm wordt door gemeenten. ook in Amsterdam. wel vook 
gebruikt ols richtlijn. (Kant, 2003; Bosch & Menchen. 2005) 

Kinderen in hoogstedelijke gebieden hebben over het olgemeen een kleinere octierodius. de omgeving 
woorbinnen kinderen zich zelfstondig mogen/kunnen verplootsen, don kinderen in gebieden met een 

minder hoge dichtheid. Ten eerste is dit het gevolg van de oonwezigheid van borrieres bijvoorbeeld 
veroorzookt door verkeer. Doornoost speelt de oonwezigheid van meerdere voorzieningen en 
mogelijkheden in de woonomgeving een rol. Doordoor hoeven kinderen minder ver van huis weg. 

{Matthews. 2001) Hoge dichtheden in de woonomgeving beperkt de hoeveelheid speelruimte. moor 
doornoost beperkt het ook de ofstonden tussen kinderen onderling. De oonwezigheid van ondere 
kinderen is een van de redenen woorom ze buiten spelen leuk vinden. Ook vinden ze het sponnend en 
is er minder controle van hun ouders. (Bouw & Karsten, 2004) Formele speelplekken fungeren doornoost 

vook ols ontmoetingsplek voor kinderen. Belongrijk hierbij is een centrole ligging in de wijk, longs routes 
die kinderen vook gebruiken. (Reek, 2008) De ligging van een speelplek in de buurt van woningen 

of voetgongersstromen is tevens belongrijk voor de veiligheid en het toezicht, doordot omwonende 
bewoners zich vook meer betrokken voelen . Tegenwoordig warden bewoners en/of orgonisotie ook 

voker betrokken bij het toezicht en onderhoud van speelplekken. Dit verbetert de veiligheid en vergroot 
doornoost ook de sociole cohesie in de buurt. (Bosch en Menchen, 2005) 

Kinderen hebben tegenwoordig steeds meer prikkels nodig. Onder ondere tv, internet en 
computerspelletjes hebben ervoor gezorgd dot ze gewend zijn gerookt oon meer snelheid en activiteit. 
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Bij het ontwerp van een speelplek zijn uitdaging, diversiteit, variatie en complexiteit daarom oak erg 
belangrijk. (Bosch & Monchen, 2005; Gezondheidsraad & RMNO, 2004) Daarnaast kijken kinderen naar 

de gebruikswaarde van een plek. (Reek, 2008) Wat kinderen voor speelmogelijkheden zien, verschilt 
per kind. Kees Both noemt in zijn artikel 'Aarde-kinderen' (2005) diverse kenmerken van een gebied die 

aantrekkingskracht uitoefenen op kinderen. 
De aanwezigheid van divers 'ruw' materiaal waar kinderen zelf vorm en betekenis aan 

kunnen geven. Dit vraagt om inventiviteit en verbeelding van kinderen. 
Aanwezigheid van water. Water heeft echter oak een gevaarlijke kant, door bijvoorbeeld 
de kans op verdrinking, daarom is voorzichtigheid met water noodzakelijk. 

Mogelijkheden om te graven. 
Evenwicht tussen besloten en open plekken. 
Evenwicht tussen veilig/vertrouwd en uitdaging. 

Vrijheid. Niet teveel bemoeienis van volwassenen. 
Prikkeling van de fantasie. 

Naast actieve speelmogelijkheden is het oak belangrijk om plekjes te creeren waar kinderen zich terug 

kunnen trekken en rustig kunnen zitten. (Bosch & Monchen, 2005) 

Het speelgedrag van kinderen wordt in sterke mate be"lnvloed door de omgeving waarin gespeeld 

wordt. Het ontwerp van een speelplek heeft invloed op het type, de kwaliteit en de diversiteit van het 
spel van kinderen. De natuur biedt veel prikkels en mogelijkheden en zet daardoor aan tot meer spel. 
(Faber Taylor e.a., 1998) Uit onderzoek blijkt dot kinderen van 5-12 jaar het liefst spelen in 'wilde' landjes 

in hun woonomgeving, vanwege de vrijheid en ongeremdheid op deze plekken. (Both, 2004) Ze vinden 

een groene omgeving bovendien aantrekkelijker don een stenige. 

'The idea is to use the landscape as a playground and nature as the play element,' says Mark Francis, 

a landscape architect on the faculty of the University of California at Davis. 'Most playgrounds are so 
tame; what we're trying to do is recapture a bit of the wild side.' 

(Shell, 1994, p.79) 

Bij het ontwerpen van een speelplek is het oak belangrijk rekening te houden met gradaties in moeilijkheid. 

Kinderen van diverse leeftijden hebben verschillende wensen en behoeftes. Zo maken kleine kinderen 
veel gebruik van speeltoestellen met een duidelijke functie, zoals wipkippen, glijbaantjes etc. Kinderen 
van 5-11 jaar hebben daarentegen meer behoefte aan speelaanleidingen, waar ze hun eigen fantasie 

in kwijt kunnen. 

30 



'Kids don't need equipment, they need opportunity.' 

(Shell, 1994, p.79) 

Het is mogelijk om meerdere doelgroepen op een speelplek te laten spelen , moor don hebben ze wel 
een eigen plekje nodig. Dit kan bereikt warden door een afscheiding of verschillende bodemmaterialen 

te gebruiken. Een uitdagende inrichting in verschillende moeilijkheidsgraden zorgt er bovendien voor 

dot een speelplek interessant en uitdagend blijft . Er dient daarbij oak ftexibiliteit aa ngebracht te word en, 
zodat de speelplekken of speelobjecten kunnen warden aangepast aan de veranderende behoeftes 
van kinderen . Bovendien is het wenselijk dot een speelplek tijdelijk een andere functie kan krijgen, als 

de bevolkingssamenstelling de buurt erg veranderd. (Bosch & Monchen, 2005) 
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2.5 De speelplekken van ldo van Eyck 

De officiele speelruimte in Amsterdam bestond tot aan de Tweede Wereldoorlog voornamelijk uit 

speeltuinen die werden beheerd door speeltuinverenigingen en waarvoor je entree moest betalen. In 
de woonbuurten zelf waren weinig tot geen speelvoorzieningen voor kinderen. Alleen 'wllde' landjes 

in de buurt baden informele speelmogelijkheden en waren een geschikte plek om de natuur te 

ontdekken. In deze periode waren er slechts 30 officiele speelplaatsen in Amsterdam. Moor in de jaren 
50 werd, onderleiding van Jacobo Mulder, begonnen met het ontwerpen en aanleggen van open bare 

speelplaatsen in Amsterdam. Aldo van Eyck kreeg in 1947 de opdracht om de eerste speelplek op het 
Bertelmanplein te ontwerpen. Dit was het begin van een uitgebreide reeks aan speelplekken die hij 
ontwierp voor Amsterdam, in totaal meer don 860 tot 197 4. (De Roode & Lefaivre, 2002; Bosch en 

Monchen, 2005) 
Aldo van Eyck constateerde de behoefte aan speelgelegenheid voor kinderen en de aanleg van 

speelplekken in de stad was in eerste instantie oak vooral een reactie op deze vraag. Later nam Cornelis 

van Eesteren de aanleg van speelplekken echter op in het gemeentebeleid. De dienst Stadsontwikkeling 
wilde in iedere buurt een open bare speelplaats realiseren. In het centrum van Amsterdam werden vaak 
braakliggende terreinen gebruikt als tijdelijke speelplek. Dit moest meer leven brengen op de plaatsen, 

waar de oorlog sporen had achtergelaten. De manier waarop de speelplekken lagen ingebed in het 
bestaande weefsel van de stad, maakt ze bijzonder. (De Roode & Lefaivre, 2002; Bosch en Monchen, 
2005) 

'Wat deze speefpfaatsen van Amsterdam nu zo uniek maakt in vergefijking met spee/pfaatsen in o//e 
andere steden is dot ze interstitieef zijn, het zijn tussenruimtes, ingevoegd in het /evende weefse/ van 

de stad. Dit heeft tot gevo/g dot efke speefpfaats zijn eigen unieke configuratie heeft, waar uitsfuitend 

de beperkingen van de lokatie zeff een rot spefen.' 

(De Roode & Lefaivre, 2002, p.28-29) 

Aldo van Eyck ontwierp niet al zijn speelplaatsen zelf, de meeste werden door gemeenteambtenaren 
bedacht aan de hand van zijn oorspronkelijke ontwerpelementen. Ongeveer 200 speelplekken heeft 

Aldo van Eyck zelf ontworpen. Hij maakte hierbij gebruik van steeds terugkerende ontwerpprincipes, 
die een relatie aangingen met de stedebouwkundige structuur van de omgeving. 
Allereerst bracht hij een brandpunt aan. Dit was meestal niet het geometrische middelpunt van de 
speelplek, moor enigszins verschoven ten opzichte hiervan. Aldo van Eyck probeerde op een niet
hierarchische wijze samenhang te creeren tussen st erk verschillende elementen. Het brand punt verbond 
deze elementen. Daarnaast maakte hij gebruik van compositietechnieken als een vlakverdeling van 
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geometrische figuren; een axiaal pad; ordenen en relateren door middel van assen afgeleid aan 
de stedebouwkundige structuur of assen die juist diagonaal op de omgeving stonden. De sterke 
compositie die men terugziet in de ontwerpen van Aldo van Eyck was specifiek voor iedere locatie. 

Hierdoor ontstonden speelplekken met een eigen identiteit en een sterke relatie met de omgeving. 

De meeste speelobjecten op de speelplekken van Aldo van Eyck daagden vooral uit tot bewegingsspel. 

Een zandbak, duikelrekjes en metalen klimrekken waren regelmatig terugkerende elementen. De 
speeltoestellen, zoals de duikelrekjes, de klimboog, de klimkoepel en de klimtrechter ontwierp Aldo 

van Eyck zelf en ze werden getest door zijn kinderen. Hij wilde dot zijn speeltoestellen de fantasie van 
kinderen prikkelden. Zo wees hij speeltoestellen in diervormen of omdat ze de fantasie van kinderen 

zouden belemmeren. Zijn speeltoestellen hadden daarnaast bijna altijd meerdere functies . Zo kon een 
klimrek in de vorm van een halve bol naast klimmen ook gebruikt worden als praatheuvel, uitkijkpost of 
met een kleed eroverheen ook als hut. (De Roode & Lefaivre, 2002) 

De speelplekken van Aldo van Eyckvormen een webachtige structuurin de st ad vormen. Ditpolycentrisch 
netwerk druist in tegen de ideeen van het CIAM, die geloofden in een stad met een monocentrisch 

stadshart. Ook de van beneden naar boven gerichte aanpak van Aldo van Eyck is tegengesteld aan 
de van boven naar beneden gerichte benadering van de stad door het CIAM. Lefaivre en Doll (2005) 

definieren drie karakteristieken die dit netwerk van speelplekken zo bijzonder maken: polycentrisch, 

interstitieel en participieel. Ze noemen dit ook wel het PIP-principe. De kracht van de speelplekken is 
volgens hen dot ze ten eerste onderdeel zijn van een uitgebreid polycentrisch netwerk. Ten tweede 
liggen de speelplekken ingebed in het weefsel van de stad en zijn ze niet geplaatst op een locatie 

die door speciaal voor is vrijgemaakt. Tot slot is hun locatie niet van bovenaf bepaald moor zijn de 
speelplekken gerealiseerd naar aanleiding van vraag vanuit de samenleving. 
Vanaf de jaren '70 werden veel speelplekken verwaarloosd, vernield door vandalisme, getransformeerd 

of gesloopt. Van de ruim 700 uitgevoerde speelplaatsen die Aldo van Eyck tussen 1947 en 1978 ontwierp, 
waren er in 2001 nog 90 over met hun oorspronkelijke inrichting. Waarvan sommigen inmiddels zijn 

aangevuld met nieuwe speelobjecten. (De Roode & Lefaivre. 2002) 

Als reactie op de speeltoestellen van ijzer, aluminium en beton ziet men vanaf de jaren '70 steeds vaker 
speelobjecten van polyester in felle kleuren. Het voordeel hiervan was de duurzaamheid en flexibiliteit, 

waardoor ook steeds vaker speeltoestellen in de vorm van bijvoorbeeld dieren werden ontworpen. In de 
jaren 80 komen er bovendien steeds meer speelobjecten. als wipkippen, speelhuisjes etc., op de markt 
die in allerlei vormen en kleuren zijn te bestellen via een catalog us. De ontwikkeling van deze speelplekken 
stoat ver of van de ideeen van Aldo van Eyck. Er waren echter ook een aantal architecten, die de lijn 
van Aldo van Eyck voortzetten. Ook zij pasten hun ontwerpen voor speelplekken aan de locatie aan; 
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gebruikten slechts een beperkte hoeveelheid kleur en hechtten veel waarde aan het prikkelen van de 

fantasie van kinderen . In de jaren 90 wordt de overheersende trend dot speeltoestellen uit catalogi 
worden besteld . Stedebouwkundigen geven aan op welke locaties speelplekken moeten komen, dit 

wordt steeds vaker bepaald aan de hand van planologische kengetallen . Deze kengetallen geven de 
benodigde hoeveelheid speelvoorzieningen per aantal kinderen of woningen aan. De inrichting van 

de speelplekken komt steeds meer in handen van specialisten. (De Roode & Lefaivre, 2002; Bosch en 
Monchen, 2005) 
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2.6 Conclus· 

Diverse maatschappelijke trends hebben tot gevolg gehad dot kinderen steeds minder buiten spelen 
en minder in contact komen met de natuur. Deze trends hebben te maken met veranderingen in de 

maatschappij, moor een aantal zijn daarnaast sterk gerelateerd aan de verandering van de openbare 
ruimte. De bezorgdheid van ouders, georganiseerde vrijetijdsbesteding en invloed van de media zijn 
trends, waorop stedebouw moeilijk invloed kan uitoefenen. De verschuiving van het kinderspel van 
buiten naor binnen en de afname van de (groene) speelruimte in de slad daorentegen, hebben ook te 
ma ken met de vormgeving van de open bore ruimle. Op dit gebied kan sledebouw een rol spelen. Door 
open bare speelruimte le creeren en/of reserveren voor kinderen en deze aanlrekkelijk en uitdagend in 
le richten kan buiten spelen gestimuleerd worden. Echter moeten overheden en gemeenten hier don 
wel aan meewerken en in willen investeren. 

Er zijn diverse onderzoeken naar de invloed van natuur op gezondheid en de ontwikkeling van kinderen 
bekeken. Niet alle onderzoeken zijn bruikbaor en vervolgonderzoek is noodzakelijk, moor een positieve 
relatie is aannemelijk. De aanwijzingen voor de invloed van natuur op de gezondheid zijn sterk, vooral 
op het gebied van stemming, concentratie, zelfdiscipline en het herstel van stress. Daarnaast blijkl dot 
onze omgeving invloed heeft op de duur en intensiteit van het bewegen, moor het is niet duidelijk 
of de omgeving groen moet zijn . Kinderen hebben behoefte aan een avontuurlijke speelomgeving, 
moor ook hier is het niet duidelijk of deze echt natuurlijk moet zijn. Wei blijkt dot kinderen veel prikkels 
nodig hebben en natuur deze biedt. Bovendien stimuleren natuurlijke plekken de motorische, sociaal
emotionele, cognitieve en geestelijk-creatieve ontwikkeling van kinderen. 
Belangrijk is dot kinderen snel actie word! ondernomen om kinderen weer in contact le brengen met 
de natuur. Hel blijkt namelijk dot ouders zonder positieve natuurervoringen hun kinderen ook minder 
enthousiast kunnen maken voor de natuur en vaak overbezorgd zijn. Als geen maatregelen worden 
genomen zal het steeds moeilijker worden om deze vicieuze cirkel te doorbreken. 
Opvallend is dot weinig onderzoeken rekening houden met de kwaliteit van groen. Daarnaast richtten 
veel onderzoeken zich op grootschalige natuurgebieden en niet op kleine groengebieden in steden. 
Doordat kinderen erg afhankelijk zijn van hun directe woonomgeving is onderzoek naor groene 
speelplekken in de buurt interessant. Vooral voor kinderen in een hoogstedelijke omgeving , omdat zij 
over het algemeen een kleinere actieradius hebben. 

We kunnen concluderen dot het creeren van een natuurspeelplek, in een hoogstedelijke omgeving 
waar veel kinderen wonen, een goed initialief is om buiten spelen en het contact tussen kinderen en 
natuur te stimuleren. 
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3. luJmtelljke anolys van de Transvaal uvrt 

3.1.1 Geschledenls Transvaalbuurt 

De Transvaalbuurt ligt in de oude Overamstelse Paider, welke halverwege de l 7e eeuw is drooggelegd . 

Het noordelijke deel van deze polder was in het bezit van gemeente Amsterdam en het zuidelijke deel 
hoorde oorspronkelijk bij de gemeente, Nieuwe Amstel. In de 19e eeuw groeide de bevolking van 

Amsterdam en ontstond een tekort aan woningen. J. Kalff ontwierp een plan voor de stadsuitbreiding 
van Amsterdam, dot in 1877 door de gemeenteraad werd aangenomen. Het plan stelde een schil van 

bebouwing voor random de historische binnenstad, buiten de voormalige stadswallen. In deze periode 
werden de Dapperbuurt, Oosterparkbuurt en Weesperzijdestrook aangelegd in het noordelijke deel 
van de Overamstelse Paider. (Heijdra, 1997; Stadsdeel Oost Watergraafsmeer, 2006) 

Rand 1880 werden longs de Ringvaart een aantal woningen gebouwd van 2 tot 4 verdiepingen hoog 
met een kap. Verdere ontwikkelingen kwamen er echter niet, totdat in 1896 het zuidelijk deel van de 

Overamstelse polder in het bezit kwam van Amsterdam. Twee bouwmaatschappijen presenteerden in 
1903 een plan voor de ontwikkeling van dit gebied. Moor de gemeente vond het plan saai en eentonig 
en keurde het of. De bouwmaatschappijen vroegen daarna H.P. Berlage een nieuw plan te ma ken en 

dit werd wel goedgekeurd. 

De Transvaalbuurt, vroeger Afrikaanderbuurt genaamd, maakt deel uit van een gordel van nieuwe 

stadsuitbreidingen die aangelegd werden random de stadsuitbreidingen uit de 19e eeuw. Deze 
gordel is beter bekend als de 'Gordel '20-'40'. Rand 1900 werd begonnen met de aanleg van de 
Transvaalbuurt. Dit gebeurde van oost naarwest en no verloop van tijd werd enigszins van het originele 

plan afgeweken, waardoor het westen van de buurt er iets anders uitziet don op de oorspronkelijke 
tekeningen . (Heijdra, 1997; Stadsdeel Oost Watergraafsmeer, 2006) 

Berlage ontwierp zelf een van de eerste gebouwen in de Transvaalbuurt. Dit waren twee bouwblokken 
op de hoek van de Linnaeusstraat en de Pretoriusstraat. 

De blokken zijn symmetrisch en zijn uitgevoerd in baksteen met uitspringende erkertjes en torentjes. De 

hoeken op de begone grand waren bedoeld voor winkels en de rest van het gebouw voor woningen. 
Samen met het halfronde pleintje accentueren deze bouwblokken het begin van de Pretoriusstraat. 
Eind 1920 werden diverse woningbouwcomplexen in de stijl van de Amsterdamse School gebouwd. 
Bijvoorbeeld de bebouwing aan de Joubertstraat ( 1926) van de architecten Brouwer en Brand en de 
bebouwing aan het Krugerplein ( 1929) van architect Bruin. In 1930 werd de buurt voltooid met een 
complex aan het Krugerplein . (Heijdra , 1997; Stadsdeel Oost Watergraafsmeer, 2006) 
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In 1931 werd besloten om spoordijken aan te leggen vanwege het toegenomen verkeer en files bij de 

spoorwegovergangen. Ter plaatse van de Linnaeusstraat, Maritzstraat en Ben Viljoenstraat zijn viaducten 
gerealiseerd. Toen het Weesperstation en het Rhijnspoortrace steeds minder noodzakelijk werden voor 

het treinverkeer, zijn deze vervangen door het Amstelstation. Op het Rhijnspoorttrace werd vlak voor de 

Tweede Wereldoorlog de Wibautstraat aangelegd. Dit is nu een belangrijke ontsluitingsweg tussen het 
centrum en de rand van de stad. 

In de jaren 70 en 80 vond op een aantal locaties in de buurt stadsvernieuwing plaats. Door de goede 
fundering van de bebouwing en de bijzondere architectuur en stedebouw was deze echter vooral 
gericht op het behoud van het karakter van de buurt. Corporatiewoningen werden verbeterd; er 

werd weinig gesloopt en ook nieuwbouw werd slechts op een aantal plaatsen toegepast (153 van 
de woningen in de buurt werd gebouwd rond 1970). Vanaf eind jaren 90 vond ook verbetering van 
particuliere woningen plaats. (Stadsdeel Oost Watergraafsmeer, 2006; Ter Voorde, Duker, Kraal & 

Muntjewerff, 20070) 

In 2007 is de Transvaalbuurt door minister van wonen, wijken en integratie. Ella Vogelaar. uitgeroepen tot 

prachtwijk. Er zijn in totaal veertig prachtwijken in Nederland. Deze wijken goon het rijk, de gemeenten, 

woningcorporaties en andere partijen op een speciale manier aanpakken om de heersende slechte 
situatie te verbeteren en problemen op te lossen. Het doel van deze wijkaanpak is om van de 

Transvaalbuurt weer een prettige woon-, werk- en leefomgeving te maken door het bestrijden van 
schooluitval en werkloosheid en het verbeteren van de lokale economie en woonomstandigheden. 

(Stadsdeel Oost Watergraafsmeer. 2007; Stadsdeel Oost Watergraafsmeer. 2008) 
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Alb. 11 Ligglng Trans110o1t1uurt 

3.1.2 Ligging, grenzen en barrieres 

De Transvaalbuurt is gelegen in stadsdeel Oost-Watergraafsmeer in het zuidoosten van Amsterdam. 
Zowel de stedelijke voorzieningen als groen en sportmogelijkheden zijn dichtbij. 
De Transvaalbuurt heeft echter een ge'lsoleerde ligging door de barrierewerking van de randen van de 
buurt. In het zuiden wordt de buurt begrensd door de Transvaalkade en Ringvaart; in het noorden door 
het verhoogde spoor; in het oosten door de Linnaeusstraat en in het westen door de Wibautstraat. Drie 
bruggen over de Ringvaart verbinden de Transvaalbuurt met Watergraafsmeer en in het spoortalud 
zitten tunnels die zorgen voor verbindingen met de Oosterparkbuurt en Weesperzijde. Zebrapaden 
verbeteren de oversteekbaarheid van de ontsluitingswegen, die centraal door de wijk lopen en 
verminderen de barrierewerking hiervan. 

3.1.3 Bevolkingssamenstelllng 

In 2008 wonen in de Transvaalbuurt 9330 mensen, waarvan 4710 mannen en 4620 vrouwen. Het is een 
jonge en een van de meest kinderrijke buurten van de stad. In totaal zijn er 4870 huishoudens, waarvan 
273 huishoudens met kinderen zijn. Het overgrote deel zijn echter eenpersoonshuishoudens (543). De 
gemiddelde grootte van een huishouden bedraagt 1,9 personen. 
Slechts 363 van de bevolking in de Transvaalbuurt zijn autochtone inwoners en 643 allochtone inwoners. 
(CBS, 2009) 

Bevolklng near leettijdsgroep 
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Afb. 12 Bevolking Transvaalbuurt naar leeftijdsgroep 
Bron: CBS 12009) 

Allochtone bevolking in de Transvaalbuurt 
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Afb. 13 Allochtone bevolking in de Transvoolbuurt 
Bran : CBS (2009) 
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In Amsterdam wonen gemiddeld 0,35 kinderen per woning. Dit is erg laag in vergelijking met de rest 

van het land waar dit gemiddelde ruim 0,5 kinderen per woning is. Oak in de Transvaalbuurt wonen 
gemiddeld 0,5 kinderen per woning. 

De demografische ontwikkelingen van de afgelopen jaren laten zien dot het aantal kinderen in de 

buurt vrijwel gelijk is gebleven. Alleen is er verschuiving waar te nemen van kinderen uit de jongste 
leeftijdsgroep van 0 - 9 jaar, naar de oudere leeftijdsgroep van 10 - 19 jaar. (Bosch & Monchen, 2005; 
Ter Voorde, Duker, Kraal & Muntjewerff, 2007b) 

3.1.4 Werk en maatschappelijke situatie 
De economische situatie in de buurt is zwak. Het gemiddelde inkomen is het laagste van heel Oost
Watergraafsmeer en ligt met een netto maandinkomen per inkomensontvanger van €1.650,- een stuk 

lager don het gemiddelde in Amsterdam van €1860,- netto maandinkomen per inkomensontvanger. 
{CBS, 2009) 
10,83 van de beroepsbevolking is werkloos. Bovendien is er in de buurt zelf weinig werkgelegenheid 
en de aansluiting op de arbeidsmarkt in Amsterdam en/of omgeving blijkt voor veel mensen lastig. 

(Stadsdeel Oost Watergraafsmeer, 2007) 

3.1.5 Bebouwing 
Berlage ontwierp in de Transvaalbuurt voornamelijk gesloten bouwblokken die verschillen qua vorm en 
grootte. De meeste bebouwing heeft een woonfunctie en daarnaast zijn er diverse voorzieningen. Deze 

voorzieningen zijn meestal opgenomen in de bouwblokken, tussen of onder de woningen of gerealiseerd 
op de binnenterreinen. Qua architectuur, hoogte en uitstraling zijn de voorzieningen aangepast op de 
aangrenzende woonbebouwing. Oak vindt men in de buurt kleinschalige bebouwing, zoals schuurtjes, 
binnenin bouwblokken welke te bereiken is via poorten. 

De bebouwing in de Transvaalbuurt is veelal middelhoogbouw met een goothoogte tussen de 12 en 15 
meter. In het zuiden van de buurt is de bebouwing wot lager. Het goat hierbij om de laagbouwwoningen 

aan de Kraaipanstraat en de bebouwing longs de Transvaalkade uit het einde van de l 9e eeuw. 
De hoeken van een aantal bouwblokken zijn verfraaid met accenten die de hierarchie van straten 
aangeven. 
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. Alb. 16 BuurtcentrvmTransvool 

3.1.6 Wonen 

In de Transvaalbuurt staan 4590 woningen, waarvan het grootste gedeelte bestaat uit appartementen. 

Slechts 113 van de woning en zijn koopwoningen en 893 zijn huurwoningen, 723 hiervan is corporatiebezit. 
In de buurt wonen 9330 mensen waardoor de woningbezetting uitkomt op 2.03 personen/woning. Dit is 

erg hoog in vergelijking met het gemiddelde in Amsterdam van 1,94 personen/woning. 

(http://www.os.amsterdam.nl/) De buurt heeft een oppervlakte van bijna 36 hectare. Ook de 
woningdichtheid van 127,5 woningen/ha is hoog t.o.v. 76 woningen/ha gemiddeld in Amsterdam. 

(Stadsdeel Oost Watergraafsmeer. 2007) Door deze hoge woning- en bevolkingsdichtheid is de d ruk op 
de openbare ruimte groot. 
Daarnaast zijn de woningen zelf zijn relatief klein, 763 van de woningen heeft een oppervlakte tussen 
de 40 en 80m2

• (Ter Voorde, Duker, Kraal & Muntjewerff, 2007b) 

3.1.7 Voorzieningen 

De Transvaalbuurt telt drie reguliere basisscholen en peuterspeelzalen: Basisschool de Koop, de 
Kraanvogel en de Kraal. Elk hebben gemiddeld 245 leerlingen. De leerlingen zijn bijna allemaal van 

allochtone afkomst, autochtone kinderen goon vaak naar een basisschool buiten de Transvaalbuurt. 
Daarnaast is er in de wijk een school voor speciaal basisonderwijs, 'Het Spectrum' . 

Het buurtcentrum 'Transvaal' speelt een belangrijke rol bij het sociale leven in de buurt. Het probeert 
door middel van allerlei activiteiten bewoners bij elkaar te brengen. Deze activiteiten zijn voor jong en 
oud en gericht op ontspanning, advies. educatie etc. 
Vrijwel a lle voorzieningen als winkels, horeca en kleine bedrijfjes in de buurt zijn in de plint va n de 

bebouwing gevestigd met daarboven appartementen. Longs de Pretoriusstraat en het Krugerplein zijn 
de meeste winkels te vinden . Daarnaast vindt men verspreidt door de wijk enkele horecagelegenheden, 
kleine bedrijfjes en medisc he voorzieningen . 
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3.1.8 lnfrastructuur en parkeren 
De Transvaalbuurt kent een zeer divers stratenpatroon met korte, lange, rechte en gebogen straten. 
De ontsluiting van de buurt vindt plaats via de President Steynstraat, Krugerstraat en Pretoriusstraat, die 

door het hart van de Transvaalbuurt lopen. En de Linnaeusstraat, Maritzstraat, Schalk Burgerstraat en 

Wibautstraat, die door dwars op liggen en de buurt in het noorden en zuiden ontsluiten. De Wibautstraat 
is tevens onderdeel van het hoofdnet auto van Amsterdam en de Linnaeusstraat wordt aangeduid als 
mogelijk onderdeel van het hoofdnet auto. (Stadsdeel Oost Watergraafsmeer, 2006) 

De ontsluitingswegen zijn ongeveer 20 meter breed en ingericht voor autoverkeer van 50 km/u. De 
overige straten in de buurt zijn rustige woonstraten van ongeveer 15 meter breed. Ze ontsluiten diverse 
woonblokken door middel van lussen. Er is hier een snelheid van 30 km/u toegestaan en veel van deze 

woonstraten zijn eenrichtingswegen. 
In de Transvaalbuurt zijn ook een aantal langzaamverkeersroutes aangelegd. Longs de Linnaeusstraat, 
Maritzstraat, Schalk Burgerstraat, Krugerstraat, President Steynstraat en de Wibautstraat liggen 

(deels) vrij liggende fietspaden en alle straten in de buurt zijn voorzien van trottoirs. (Stadsdeel Oost 
Watergraafsmeer, 2006) 
De Transvaalbuurt is ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Diverse tram- en buslijnen 

hebben haltes in de buurt en daarnaast zijn het metrostation aan de Wibautstraat en de treinstations 
Muiderpoort en Amsterdam Amstel eenvoudig te voet bereikbaar. 

Parkeren gebeurt voornamelijk in parkeervakken op straat en fietsen kunnen geplaatst worden op 
daarvoor bestemde ruimtes op de trottoirs. In de afgelopen 5 jaren is het aantal motorvoertuigen vrijwel 
gelijk gebleven. In totaal zijn er nu 2070 motorvoertuigen in de Transvaalbuurt. (CBS, 2009) In 2002 lag 

de parkeerdruk overdag op 593 en op de drukste momenten, 's avonds en in het weekend, geldt de 
maximale parkeerdruk van 823 tot 893. De parkeerdruk is de afgelopen jaren nauwelijks toegenomen. 
In totaal zijn er 1940 parkeerplaatsen in de Transvaalbuurt. Dot betekent dot er tegenwoordig overdag 

ongeveer 1140 parkeerplaatsen bezet zijn en 's avonds en in het weekend zijn er tussen de 1580 en 1680 
parkeerplaatsen bezet. (Ter Voorde, Duker, Kraal & Muntjewerff, 2007b) 

Personenauto' s totaal 

Motortweewielers 
Bedrijfsmotorvoertuigen 

Totaal aantal motorvoertuigen 

2003 2004 2005 2006 2007 
1785 1780 1795 1740 1760 

110 110 120 110 110 
200 210 230 200 200 

- -·--
2100 2100 2145 2050 2070 

Tabel l. Aantal motorvoertuigen in de Transvaalbuurt 
Bron: CBS {2009) 
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Alb. 20-21 Auto's en ftEtlsen nemen veel rutmle rn 

3.1. 9 Open bare ruimte 

Vrijwel alle pleinen en speelplekken in de Transvaalbuurt zijn verhard en er is slechts weinig groen 
aanwezig. De totale verharde oppervlakte in de wijk bedraagt 137.752 m2 en de onverharde 

oppervlakte 24.777 m2. (CBS, 2009) 

Er zijn in de buurt een vijftal grotere pleinen. Het Afrikanerplein, Krugerplein en Steve Bikoplein liggen 

in het hart van de wijk, longs de ontsluitingswegen. Daarnaast is er het Joubertplein, gelegen in het 
noordwesten en het Transvaalplein in het zuidoosten. 

Deze pleinen hebben over het algemeen een stenige uitstraling. Alleen het Afrikanerplein vormt, met 
hoar groene inrichting met gras, bloemperken en bomen, hierop een uitzondering. De pleinen zijn alien 

verschillend in vorm en afmeting. 

Naast grate pleinen liggen er in de buurt postzegelparken, dit zijn kleine restruimtes in het bestaande 
weefsel van de buurt. Ze liggen op straathoeken, tussen bebouwing, in autovrije straten of in het groen 

longs het spoortalud. Qua inrichting en functie verschillen de postzegelparken van elkaar. 

De straten in de Transvaalbuurt hebben een breed profiel. Geparkeerde auto's en fietsen nemen 
echter veel ruimte in, waardoor er weinig vrije ruimte overblijft. Ook voor de straten geldt dot ze over 

het algemeen een stenige uitstraling hebben, afgezien van een aantal bomen longs de wegen. 

(De uitgebreide analyse van de openbare ruimte in de Transvaalbuurt is terug te vinden in 3.2 Analyse 

speelruimte in de Transvaalbuurt) 
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3.1.10 Groen en water 

In de Transvaalbuurt is weinig openbaar groen. De belangrijkste groenvoorzieningen zijn het President 
Steynplantsoen; het Afrikanerplein; het spoortalud en plantsoen longs de Tugelaweg. Pleinen en stra ten 
hebben veelal een stenige uitstraling. Alleen enkele geveltuinen en bomenrijen zorgen voor groen 
op deze plekken. De binnenblokken daarentegen, hebben vaak wel een groener karakter, deze zijn 
echter niet voor alle bewoners toegankelijk. Mensen zijn daardoor veelal afhankelijk van de openbare 
groenvoorzieningen in en om de buurt. 
Buiten de Transvaalbuurt liggen een aanta l parken. In het noorden vindt men het Oosterpark en in het 
zuiden ligt het Frankendael park en het Prins Bernhard park. Alie parken zijn te voet, binnen 5 minuten 
bereikbaar. 
De Ringvaart ten zuiden van de Transvaalbuurt is onderdeel van de hoofdwaterstructuurvan Amsterdam. 
(Stadsdeel Oost Watergraafsmeer, 2006) 

3.1.11 Bewoners over de buurt 
De bewoners van de Transvaalbuurt zijn niet erg tevreden over de buurt. Zij geven een 5,9 als 
totaaloordeel, terwij l dit voor Amsterdam gemiddeld op een 7, 1 ligt. Vooral de omgang met elkaar 
en de betrokkenheid bij de buurt scoort erg laag. Door de ge·1·soleerde ligging heeft de Transvaalbuurt 
bovendien weinig aantrekkingskracht op mensen van buiten de buurt. (Ter voorde, Duker, Kraal & 

Muntjewerff, 2007b) 

De criminaliteit is de laatste jaren toegenomen in de Transvaalbuurt. Veel criminaliteit is gerelateerd 
aan drank en/of drugs. loch is het gevoel van veiligheid onder de bewoners ook toegenomen, d it 
kom volgens hen door een grotere socia le controle in de buurt. 's Avonds en's nachts goon bewoners 
ec hter liever niet de straat op. 
Door het organiseren van activiteiten voor hangjongeren is de overlast van deze groep gedaald . De 
overlast van jonge kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar groeit echter. 
Buurtbewoners vinden het Krugerplein, de Tugelaweg en de spoortunnel naar de Wibautstraat de enge 
plekken in de buurt. (Stadsdeel Oost Watergraafsmeer, 2007) 
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3.2 Analyse speelrulmte In de Tronsvoolbuu 

3.2.1 lnventarisatie van de bestaande speelruimte 
De speelplekken in de Transvaalbuurt kunnen ingedeeld worden in een vijftal grote pleinen, 
postzegelporken en straten. 

Krugerplein 

Het Krugerplein ligt centraal in de buurt. Het plein bestaat uit twee delen, een porkeerplaats en een 

basketbalveldje. Het plein wordt omringd door een rij bomen moor heeft verder een stenige uitstraling 
en een verhord grondoppervlak. De Krugerstraat en Pretoriusstraat, lopen rondom het plein. Naast 
deze straten ligt een voetpad, wot deels van het plein wordt gescheiden door een hekje en deels door 

een laag muurtje. Hierdoor is het plein niet erg toegankelijk. Tijdens de observaties werden nauwelijks 
mensen aangetroffen die over het plein liepen of er verbleven. 'Een groep van drie jongens en twee 

meiden (ongeveer 16 tot 18 jaor) staan met hun scooters op het plein te kletsen en roken. Een man 
loo pt naor zijn auto op de porkeerplaats en rijdt weg. Verder zijn er geen mensen die het plein betreden 

of er verblijven.' {Zie bijlage 2.5 Observatie van de grote speelplekken: 12-11-2008) Ook werden geen 
spelende kinderen gesignaleerd. Uit het onderzoek van 'Stichting de Bakkerij' (2008) blijkt dot kinderen 
niet graag spelen op het plein omdat er alleen moor 'enge mensen' en auto's zijn. Ook een vader 
vertelde tijdens een interview dot hij liever niet heeft dot zijn kinderen door spelen, in verband met de 
slechte veiligheid en criminaliteit. {Zie bijlage 3.5 Interview I Vader op het Steve Bikoplein) Buurtbewoners 
willen op het Krugerplein graag een morkt of terras, zodat het weer een gezellige ontmoetingsplek 

wordt. {Schleijpen, 2008) 

Afb. 22 Plattegrond Krugerplein - routes Afb. 23 Plattegrond Afrikanerplein - routes 

Afrikanerplein 

Het Afrikanerplein ligt in het zuidoosten van de Transvaalbuurt, longs de centrale ontsluitingsas van de 
buurt. Het is een driehoekig, groen plein. Dit groene korakterwordt gevormd door een grasveld, bomen 
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Alb. 27-28 Afrtkonerple1n 

Alb. 29 Steve 81l<opleln 

en ronde uitsparingen in het gras waar struiken en bloemen groeien. Het Afrikanerplein wordt omringd 

door de ontsluitingsweg President Steynstraat en twee kleinere woonstraten. Er loopt een voetpad 

omheen, moor er zijn geen paden die het plein kruisen. Op het plein zijn geen speelvoorzieningen 

aanwezig. 

'Een man en vrouw laten hun honden uit. Ze staan te kletsen aan de rand van het plein, terwijl de honden 

over het gras lopen. Een jongen en meisje (ongeveer 8 en l O jaar) lopen longs het plein. Zema ken geen 

aanstalten om te stoppen of er te goon spelen.' (Zie bijlage 2.5 Observatie van de grate speelplekken: 
12-11-2008) 'Een vrouw met hond stopt bij het plein en loot hoar hond het gras op. Verd er zijn er geen 
mensen op het plein aanwezig.' (Zie bijlage 2.3 Observatie van de grate speelplekken: 8-11-2008) De 

observaties laten zien dot het Afrikanerplein weinig gebruikt wordt door de buurtbewoners en slechts 
dient als kijkgroen of hondenuitlaatplaats. Ook kinderen spelen niet op het plein. Het Afrikanerplein 
heeft echter wel een strategische ligging ten opzichte van de basisscholen en het buurtcentrum. 

Buurtbewoners geven aan dot ze op het Afrikanerplein een groene speelplek zouden willen. loch zijn 
ze ook enigszins terughoudend als het goat om groen in de wijk. Een beheerder van het Joubertplein 
vertelde: 'Vroeger was er een groene strook longs deze plek, moor deze werd vervuild door bewoners. 

Later is deze daorom weggehaald.' (Zie bijlage 3.1 Interview I Beheerder I van Joubertplein) Ook Maaike, 

stedebouwkundig ontwerpster voor gemeente Amsterdam en bewoonster van de Transvaalbuurt, gaf 

in een interview aan dot groen wel een functie moet hebben voor de kinderen. Kijkgroen wordt niet 
of nauwelijks gebruikt en heeft geen toegevoegde waarde voor de buurt. (Zie bijlage 3.4 Interview I 
Maaike Morechal) Het idee van een groene speelplek sluit goed aan bij de wensen van de kinderen 

voor meer groen en avontuurlijke speelgelegenheden in de buurt. (Stichting de Bakkerij, 2008) 

Steve Bikopfein 

Het Steve Bikoplein is het meest noordoostelijke plein in de Transvaalbuurt. Het is ingericht als speelplek 
en wordt tijdens de pauzes gebruikt als schoolplein, door de 50 meter verderop liggende basisschool 
de Kraal. Vooral tijdens de pauzes van de basisschool en no schooltijd zijn er daardoor veel spelende 

kinderen aanwezig. 'Het is pauze en veel kinderen spelen buiten. Er zijn 3 leraren die de kinderen in de 
gaten houden. Twee groepjes van vijf en zes meisjes en jongens (ongeveer 11 jaar) zitten op en staan 
bij de bankjes longs de kant van het plein. Ze spelen niet moor kletsen. Een groep van 12 jongens en 
meisjes voetballen (8 a 9 jaar), gebruik makend van de goaltjes op het centrale deel van het plein. 

Een andere groep van zes jongens (8 a 9 jaar) voetballen op een and er deel van het plein. Ze hebben 
geen doel, moor doen trucjes en spelen over. Orie meisjes (8 a 9 jaar) klimmen in de klimbol aan de rand 
van het plein. Als ze boven zijn goon ze even in de netten zitten kletsen. Daarna klimmen ze weer naor 

beneden en goon aan de klimbol hangen. Zes jongens ( 11 a 12 jaar) basketballen bij het basketbalnet 
centraal op het plein. Om 11.10 verlaat een leraar met een groep kinderen (van ongeveer 11 jaar) het 
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plein en lopen ze in de richting van school.' (Zie bijlage 2.6 Algemene observatie en observatie van de 
grote speelplekken: 15-11-2008) 

Aon de noordzijde van het plein loopt een laag muurtje waardoor het plein gescheiden wordt van 

de straat. De rest van het plein is open en eenvoudig te betreden. Tijdens de observaties werden 
regelmatig mensen gesignaleerd die het plein overstaken. Bijvoorbeeld op 8 november: 'Een man 
en vrouw lopen over het plein richting de Linnaeusstraat.' (Zie bijlage 2.3 Observatie van de grote 

speelplek: 8-11-2008) 
Het grootste deel van het Steve Bikoplein is verhard, een aantal bomen vormen het enige groen . Op 
het plein stoat een basketbalnet, twee kleine doeltjes en aan de rand staan een aantal speeltoestellen, 

zoals een glijbaan en wipkip. De inrichting van het plein is hierdoor gericht op kinderen uit diverse 
leeftijdsgroepen, moor de speelmogelijkheden zijn qua vormgeving niet van elkaar gescheiden. Als 

er veel kinderen op het Steve Bikoplein spelen ziet men dot de activiteiten hierdoor soms door elkaar 

lopen. 
Tijdens het onderzoek van 'Stichting de Bakkerij' (2008) laten kinderen weten dot ze het plein rommelig 

vinden. Ze zouden liever aparte speelplekken willen om te voetballen, fietsen, skaten etc. en willen dot 
de fontein weggaat . Daarnaast hebben de kinderen behoefte aan schommels, grotere doelen en 

meer groen in de vorm van gras op het speelplein. 

Afb. 30 Plottegrond Steve Bikoplein - routes Afb. 31 Plollegrond Joubertplein Alb. 32 Plollegrond Tronsvoolplein 

Joubertplein 

In het noordwesten van de Transvaalbuurt ligt het Joubertplein. De beheerder van het Joubertplein 

vertelt dot het plein gebruikt wordt als schoolplein. 'Basisschool de Kraanvogel komt met steeds 
wisselende klassen en basisschool de Koop komt met de hele bovenbouw op het plein spelen.' (Zie 
bijlage 3.3 Interview I Beheerder II van Joubertplein) 

De gehele ondergrond van het plein is verhard. Het enige groen wot verder aanwezig is zijn een aantal 
bomen op en longs het plein. Het Joubertplein is opgedeeld in twee delen. Op een deel kunnen 

54 
Afb 35 Joubertpleln 



Alb 36-37 Jovbertplein 

Alo. 38 rronsvoolpjein 

kinderen voetballen en basketballen, dit deel van het plein is afgesloten met een hoog hek. Op het 
andere deel staan speeltoestellen, als schommels, wipkippen, een zandbak, een tafeltennistafel etc. 
Rondom dit deel van het plein stoat een laag hek. Ook stoat hier een gebouwtje waar beheerders zitten 

en kinderen speelgoed kunnen lenen. De jongere kinderen, tot ongeveer 7 jaar maken vooral gebruik 
van het deel van het plein met de speeltoestellen. De oudere kinderen, vanaf 8 jaar voetballen en 
basketballen op het andere deel van het plein. 'Een groep van 15 jongens (8 6 9 jaar) voetballen op het 
afgesloten deel van het plein. Twee meisjes zijn daarnaast aan het basketballen op het basketbalveld. 
De andere kinderen spelen op het deel van het plein met de speeltoestellen. Het zijn vooral de kleinste 
kinderen die gebruik maken van de speeltoestellen. Ze spelen vooral individueel of in tweetallen. Vijf 
oudere meisjes (ongeveer 11 jaar) staan te kletsen en vertonen geen speelgedrag. Een ander groepje 
van zes meisjes (8 6 9 jaor) spelen een zelfbedacht spelletje met een bal, rondom de tafeltennistafel.' 
(Bijlage 2.2 Algemene observatie en observatie van de grote speelplekken: 6-11-2008) 

Tijdens de schoolpauzes houden leraren toezicht op het plein. Na schooltijd en in de lunchpauze zijn 
er ook veel ouders op het plein. Ze houden hun kinderen in de galen moor daarnaast is het ook een 
plek om andere ouders te ontmoeten. Ouders zijn erg enthousiast over de speelgoeduitleen op het 
Joubertplein. 'Het is ideaal dot je hier speelgoed kunt lenen, don hoef je het niet allemaal van huis 
mee te nemen', vertelde een moeder tijdens een interview op straat. (Zie bijlage 3.2 Interview I Twee 
moeders op Joubertplein) 
Het succes van het Joubertplein is ook deels te verklaren door de strategische ligging. In een interview 
zegt de beheerder van de speelplek: 'Het is best een druk bezochte plek, vooral no schooltijd. Dit komt 
waorschijnlijk ook omdat zowel basisschool de Kraanvogel als basisschool de Koop dicht bij liggen.' (Zie 
bijlage 3.1 Interview I Beheerder I van Joubertplein) 

Tronsvoolplein 

HetTransvaalplein ligt in het zuidoosten van de buurt. Het plein is ingericht als speelplek. Het speelgedeelte 
heeft een stenige uitstraling, moor de randen hebben een groener karakter door diverse bomen en 
verhoogde bloembakken met struiken. Ondanks de grauwe, stenige uitstraling is de vormgeving 
interessant door het gebruik van vele hoogteverschillen. Bankjes zijn bijvoorbeeld weggewerkt in de 
verhoogde randen van het plein. Op het plein staan twee kleine doeltjes en een aantal speeltoestellen 
voorwat oudere kinderen, zoals een klimboom en duikelrekken. Daarnaast zorgen de hoogteverschillen 
voor speelaanleidingen. Tijdens de observaties werd geconstateerd dot het spel van kinderen hier 
fantasierijk is. 'Een groepje van 8 jongens en meisjes spelen een zelfbedacht spelletje. Ze hebben geen 
attributen moor maken gebruik van de hoogteverschillen op het plein. Een meisje stoat in het midden. 
De andere kinderen roepen iets en lopen over naar een ander heuveltje. Het meisje in het midden 
probeert hen te tikken.' (Zie bijlage 2.2 Algemene observatie en observatie van de grote speelplekken: 
6-11-2008) 
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Vooral in de lunchpauzes en no schooltijd zijn er veel kinderen op het Transvaalp lein, moor 's avonds 

nemen hangjongeren het plein over. Op 11 november worden, no schooltijd, vier jongens (7 a 8 jaor) 

op het plein gesignaleerd. Ze voetballen op het daarvoor bestemde deel van het p lein. Twee meisjes 
en een jongen (9 a 10 jaor) klimmen ondertussen in de klimboom. Twee moeders staan te kletsen en 
hun kinderen in de gaten houden. (Zie bijlage 2.4 Algemene observatie: 11-11 -2008) 

Omwonenden geven aan dot ze soms last hebben van geluidsoverlast, doordat het plein ingesloten 

ligt tussen de huizen. Kinderen willen graag dot de 'prikbosjes' rondom het plein worden weggehaald 
en ze willen zand onder de speeltoestellen. (Schleijpen, 2008; Stichting de Bakkerij, 2008) 

Postzegelparken 

De postzegelparken in de Transvaalbuurt vorieren in grootte, moor zijn nooit groter don een perceel. 
Een deel is ingericht als speelp lek. Het andere deel heeft geen specifieke functie en maakt deel uit van 

de informele speelruimte. 
De speelplekken zijn ingericht met een of soms meerdere speeltoestellen die staan op een grasveldje 
of op een pleintje met een laag muurtje of hekje eromheen. Wipkippen of kleine g lijbanen zijn veel 
voorkomende speeltoestellen. Ze hebben vaak een duidelijke functie en zijn daordoor, qua gebruik, 
voora l gericht op jonge kinderen, tot ongeveer 5 jaor. Tijdens observatie van deze postzegelporken 

bleek dot het spel van de kinderen op deze speelplekken vooral individueel was. 'Een kind (ongeveer 

4 jaar) speelt met hoar moeder bij het speeltoestel.' 'Een vader en zoontje spelen op de speelplek. Het 
jongetje klimt een poor keer op de glijbaan en glijdt naar beneden. Daarna goat hij naar de wipkip. 
De vader helpt hem erop en goat daarna op het muurtje zitten kijken.' (Zie bijlage 2.4 Algemene 

observatie: 11-11-2008) Er zijn daarnaast ook een aantal postzegelparken ingericht voor wot oudere 
kinderen. 'Twee jongens en een meisje (9 a 10 jaor) spelen bij de natuurlijke speelaanleidingen. Ze 

klimmen op de boomstammen; springen van de ene naor de andere en rennen er tussendoor. ' (Zie 

bijlage 2.6 Algemene observatie en observatie van de grote speelplekken: 15- 11 -2008) 
Op de postzegelparken zonder spec ifieke functie staan bankjes, kunstwerken of ze zijn 'leeg'. Deze 
informele speelplekken worden hoofdzakelijk gebruikt door kinderen met een leeftijd van 10 jaar en 

ouder. Ze fungeren vooral als ontmoetingsplek en minder als speelplek. 
Op de buurtbijeenkomst van 13 december 2007 geven zowel kinderen als volwassenen aan dot ze 
graag meer speelplekken in het groen aan de Tugelaweg en longs de Transvaalkade zouden willen. 

(Sc hleijpen, 2008) 

Straten 

De straten maken deel uit van de informele speelruimte in de Transvaalbuurt. Ze hebben een breed 
profiel moor geparkeerde auto's, fietsen en andere objecten zorgen dot er niet veel ruimte overblijft 
om te spelen. Maaike vertelt in een interview: 'Kinderen spelen vooral op de daarvoor aangewezen 
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Alb. 42 Donie Theronstroo1 

plekken. Op straat is niet veel ruimte en bovendien rijden auto's vaak erg hard, waardoor het niet veilig 

is.' (Zie bijlage 3.4 Interview I Maaike Marechal) Ook tijdens de observaties werden op straat geen 
spelende kinderen gesignaleerd. 

3.2.2 Bepalen van de benodigde speelrulmte 
Volgens het initiatief wetsvoorstel van Agnes Kant zou 33 van de ruimte in de buurt ingericht moeten 

worden als speelruimte. (Zie 2.4 Aandachtspunten bij het ontwerpen van speelruimte voor kinderen) Het 
niet openbaar gebied in de Transvaalbuurt bedraagt 195233 m2 en de netto aanwezige speelruimte 

5177 m2. Volgens de 33 norm zou er echter minimaal 5857 m2 speelruimte nodig zijn. Dit betekent dot, 
op basis hiervan, nog minimaal 680 m2 speelruimte gerealiseerd zou moeten worden. In deze richtlijn 
wordt echter geen rekening gehouden met het aantal kinderen in een buurt. 

Niet open boar Qebied I 195233 m2 
33 norm speelruimte (netto) 15857 m2 

Aanwezige speelruimte (netto) J 5177m2 
Totaal benodigde speelrulmte I 680 m2 

Tabel 2. Berekening 33 speelruimte voor de Transvaalbuurt 

Kinderen van verschillende leeftijden hebben verschillende actieradii. Voor kinderen van 0-5 jaar geldt 

een gemiddelde actieradius van l 00 meter; voor kinderen van 6-11 jaar 300 tot 400 meter en kinderen 

uit de leeftijdscategorie 12-18 jaar mogen gemiddeld meer don l 000 meter bij hun huis vandaan. 
(http://www.obb-ingenieurs.ni/) (Zie bijlage l: Normen formele speelruimte) 

Afb. 43-45 Actieradii van de verschillende leeftijdsgroepen 
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De speelplekken voor kinderen van 0-5 jaor zijn vrij regelmatig over de buurt verdeeld . Alleen 
in het gebied longs de Ringvaart en in het oosten van de buurt zijn geen speelplekken binnen de 
gegeven actieradius. De meeste speelplekken in de Transvaalbuurt zijn gericht op kinderen in deze 

leeftijdsgroep van 0-5 jaor. Daordoor zijn er voor veel oudere kinderen in de buurt (nog) onvoldoende 

speelmogelijkheden. Voor de kinderen in de leeftijd van 6-11 jaor zijn er slechts 2 speelplaatsen per 100 

kinderen. (Zie bijlage 4: Aantal speelvoorzieningen in de Transvaalbuurt) Ook voor tieners is er weinig 

ruimte. Voor hen worden echter wel veel sportactiviteiten georganiseerd in samenwerking met het 
buurtcentrum en op het Steve Bikoplein, moor de ruimte hiervoor is beperkt. Daarnaast is er voor hen 

ook nauwelijks ruimte voor vrij spel. (Ter Voorde, Duker, Kraal & Muntjewerff, 2007b) De speelplekken die 

er zijn voor deze kinderen van 6-18 jaor zijn wel binnen de gemiddelde actieradius bereikbaar. 

3.3 Conclusie 

De Transvaalbuurt is hoogstedelijke buurt in het zuidoosten van Amsterdam. De bebouwings- en 
woningdichtheid zijn hoog en de woningen relatief klein. Daornaast heeft het grootste deel van de 

buurtbewoners geen eigen buitenruimte. Hierdoor is de behoefte aan aantrekkelijke openbore ruimte 
groot. De buurt heeft bovendien een ge·i'soleerde ligging door de borrieres die de verhoogde spoorweg, 
de ringvaart, de Wibautstraat en de Linnaeusstraat vormen. Hierdoor zijn kinderen vooral afhankelijk 
van de speelruimte in eigen buurt. 

Kinderen in de Transvaalbuurt maken vooral gebruik van de formele speelplekken in de buurt om dot de 

informele plekken door het verkeer niet altijd veilig zijn en auto's, fietsen en andere objecten deze ruimte 
hebben ingenomen. Moor ook de formele speelplekken worden long niet allemaal actief gebruikt. 
Belangrijke redenen hiervoor zijn de weinig uitdagende vormgeving; op sommige plaatsen het slechte 
onderhoud; slechte toegankelijkheid; criminaliteit; een ongunstige locatie en teveel vergelijkbare 
speelplekken. Ook zijn veel speelplekken in de Transvaalbuurt gericht op kinderen tot ongeveer 5 jaor. 
Uitgaande van de 33-norm, uit het wetsvoorstel van Agnes Kant. voor speelruimte zou er nog minimaal 

680 m2 gerealiseerd moeten word en in de Transvaalbuurt . Gezien het grote aantal kinderen is er echter 
meer ruimte noodzakelijk. Niet alle kinderen van 0-5 jaor kunnen binnen hun actieradius, van 100 meter, 
een speelplek bereiken. Op deze locaties zouden nog extra speelplekken. voor deze leeftijdsgroep, 

gerealiseerd moeten worden . Voor zowel kinderen van 6-11 jaor als van 12-18 jaor geldt dot er wel 

speelplekken binnen hun actieradii aanwezig zijn. Echter is de hoeveelheid speelruimte te beperkt voor 
het aantal kinderen van deze leeftijdsgroepen. Ook voor hen zijn er dus nieuwe speelmogelijkheden 

nodig . 
Het grootste gedeelte van de speelplekken in de buurt hebben een verhorde ondergrond en er 

58 



is we1n1g groen aanwezig. Bovendien wordt de inrichting van deze plekken gedomineerd door 

het gebruik van speeltoestellen en er zijn slechts weinig speelaanleidingen aanwezig . De meeste 
speeltoestellen in de buurt hebben een duidelijke, enkelvoudige functie, waardoor de fantasie van 
kinderen nauwelijks geprikkeld wordt. Hieruit kan de vraag naar meer spannende speelmogelijkheden 
en groene speelplekken worden verklaord. 
Van de grote pleinen in de buurt worden het Afrikanerplein en Krugerplein niet of nauwelijks gebruikt. 
Het Joubertplein, Transvaalplein en Steve Bikoplein zijn de meest succesvolle speelplekken van de 
buurt, een belangrijke reden is onder andere de gunstige ligging van deze pleinen ten opzicht van 
voorzieningen die belangrijk zijn voor kinderen, zoals basisscholen, het buurtcentrum etc. 

De Transvaalbuurt is geselecteerd als een van de 40 probleemwijken in Nederland . De criminaliteit is 
de laatste joren toegenomen. Voorheen woren er veel problemen met hangjongeren, moor door het 
organiseren van activiteiten voor hen zijn deze afgenomen. Nu groeit echter de overlast van kinderen 
in de leeftijd van 8-12 jaor. Dit kan samenhangen met de beperkte hoeveelheid speelruimte die voor 
kinderen uit deze leeftijdsgroep aanwezig is. 

Er moet dus een speelplek komen voor kinderen van ongeveer 6-11 jaor. De vraag naor meer 
uitdagende speelmogelijkheden en groene speelruimte kan beantwoord worden met de aanleg van 
een natuurspeelplek met uitdagende speelaanleidingen. Het Afrikanerplein is hiervoor een geschikte 
locatie. Het plein wordt nu nauwelijks gebruikt moor heeft wel een centrale, gunstige ligging ten opzicht 
van diverse voorzieningen die belangrijk zijn voor kinderen. Bovendien kan het plein, met deze nieuwe 
functie als natuurspeelplek, weer een actieve rol goon spelen bij het stedelijk leven in de buurt. 
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.t. 1 estoande netwerk 

De formele speelplekken in de Transvaalbuurt vormen samen een netwerk. Binnen het huidige netwerk 
kunnen we twee soorten speelplekken onderscheiden. Ten eerste de kleine speelplekken, oak wel 
postzegelparken genaamd, die ingebed liggen in de tussenruimtes en kieren van het stedelijk weefsel. 

Deze speelplekken zijn vooral gericht op kinderen van 0-5 jaar. Daarnaast zijn er vijf grate pleinen in de 
buurt, waar kinderen van diverse Jeeftijdsgroepen kunnen spelen. 

De samenhang tussen de speelplekken en hun rol binnen het totale netwerk is echter onduidelijk. Het 

ontbreken van verbindingen en structuur tussen de grate hoeveelheid speelplekken in de buurt zorgt 
ervoor dot het voor kinderen niet duidelijk waar de meeste activiteiten plaatsvinden en waar ze andere 

kinderen kunnen ontmoeten . 

. 2 i uw netw rk 

Om meer samenhang te creeren tussen de speelplekken in de buurt, warden aanpassingen in het 

bestaande netwerk voorgesteld . 
De speelplekken op het kleinste schaalniveau blijven vooral gericht op kinderen van 0-5 jaar. Enkele 
speelplekken zullen warden toegevoegd zodat er voor kinderen uit deze leeftijdsgroep altijd een 

speelplek binnen hun gegeven actieradius, van lOOm, ligt. (Zie 3.2.2 Bepalen van de benodigde 
speelruimte) Deze kleine speelplekken vormen stapstenen zodat kinderen steeds verder, onder 
begeleiding of zelfstandig, de buurt kunnen verkennen . Daarnaast zijn er oak kleine speelplekken, zoals 
een basketbalveldje, voor oudere kinderen aanwezig. Kinderen van 6-18 jaar kunnen hier gebruik van 
ma ken als ze zich terug willen trekken of behoefte hebben aan een kleinere speelplek. 

Uit de analyse van de Transvaalbuurt bleek dot twee van de drie centrale pleinen, gelegen longs de 

ontsluitingswegen, slecht gebruikt warden . (Zie 3.2.1 lnventarisatie van de bestaande speelruimte) Het 
Krugerplein en Afrikanerplein kunnen echter een belangrijke bijdrage Jeveren aan de kwaliteit van de 
open bare ruimte in de gehele buurt. Voor deze pleinen wordt daarom een nieuwe functie voorgesteld, 
zodat er in de toekomst weer meer activiteit plaatsvindt op deze locaties. 

Noor aanleiding hiervan zal het basketbalveld op het Krugerplein verdwijnen en er zal een marktplein 
en/of terras, gerealiseerd warden. Het basketbalveld wordt nu niet of nauwelijks gebruikt en bovendien 

geven kinderen aan niet graag op dit plein te spelen . (Stichting de Bakkerij , 2008) Een markt en/of 
terras zal de sociale activiteiten en controle random het plein stimuleren . Het Afrikanerplein zal warden 
ingericht als een avontuurlijke, natuurspeelplek. Daardoor blijft het groene karakter, wot schaars is in de 
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~.i[ Formele speelplek - Grote speelplek 
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Alb. _..6·48 Referen!lebeelder> speien op slroot 
Bron- htlP.//WWW.ftli:k.r.com/ 

buurt, behouden moor krijgt het daarnaast oak een gebruiksfunctie. Het Afrikanerplein en Krugerplein 
zullen op deze manier weer een belangrijke rol krijgen voor het socio le leven in de buurt. 

Binnen het huidige netwerk van speelplekken is er geen duidelijke ontmoetingsplek voor kinderen. 
Daarom wordt voorgesteld om speelplekken te clusteren. Deze clusters bieden speelmogelijkheden 

voor kinderen van alle leeftijden en zullen hierdoor functioneren als ontmoetingsplek in de buurt. De 

clusters warden gesitueerd nabij voorzieningen, die belangrijk zijn voor kinderen. Het ene cluster wordt 

gevormd door het Steve Bikoplein en Transvaalplein. Het Steve Bikoplein is ingericht voor kinderen 
van diverse leeftijdsgroepen. Er staan speeltoestellen voor kinderen van 0-5 jaar en voor kinderen van 

6-11 jaar. Kinderen van 12-18 jaar kunnen gebruik maken van het basketbalveldje of doeltjes. Het 
Transvaalplein biedt aantrekkelijke speelaanleidingen, vooral gericht op kinderen van 6- l l jaar. 
Het and ere cluster wordt gevormd door het Joubertplein en het Afrikanerplein. Het Joubertplein be stoat 

uit een deel waar gevoetbald en gebasketbald kan warden. Dit deel van het plein is vooral gericht 

op kinderen van 10 jaar en ouder. Op het andere deel van het Joubertplein staan speeltoestellen, 
een zandbak en men kan er speelgoed lenen, dit deel is vooral gericht op kinderen van 0-5 jaar. 
Voor kinderen van 6- l l jaar zijn de speelmogelijkheden, behalve een aantal schommels, beperkt. Het 

Afrikanerplein zal in deze behoefte goon voorzien. Een natuurlijke speelplek zorgt voor uitdagende 

speelmogelijkheden en biedt tevens zitgelegenheden die gebruikt kunnen warden door oudere 

kinderen en ouders die met hun kinderen naar de speelplek goon. 

Er wordt voorgesteld om verbindingen tussen de speelplekken te realiseren zodat meer onderlinge 

samenhang ontstaat. Het goat hierbij om zowel fysieke als abstracte verbindingen. De fysieke 
verbindingen zijn de straten die tussen de speelplekken in de clusters liggen. Op de trottoirs en 
straathoeken van deze straten zullen kleinschalige speelmogelijkheden aangelegd warden, als een 

hinkelpad, knikkerput etc. Op deze manier wordt het cluster als speel- en ontmoetingsplek versterkt. De 
verbindingen functioneren meer als extra speelruimte don als route tussen de grotere speelplekken. 
De abstracte verbindingen binnen het netwerk warden gevormd door de verschijningsvorm van 

de speelplekken. De kleine speelplekken warden op elkaar afgestemd qua uitstraling, inrichting en 

materiaalgebruik om zo meer eenheid te creeren. De grate speelplekken krijgen een meer bijzondere 
inrichting en ontwerp wot specifiek is voor iedere locatie. 
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Afb. 50-51 Alri~anerplein 

5.1 De locatle I Afrikanerpleln 

Het Afrikanerplein heeft een driehoekige vorm en een oppervlakte van bijna 2700 m2. De bodem is 
bedekt met gras en er staan bomen en struiken. hierdoor heeft plein een natuurlijke uitstraling. Er zijn 
echter geen elementen en/of voorzieningen op het plein aanwezig die uitnodigen tot gebruik. Het 
Afrikanerplein functioneert nu don ook vooral als kijkgroen. 

Ten zuidoosten van het Afrikanerplein loopt de centrale ontsluitingsroute President Steynstraat
Krugerstraat-Pretoriusstraat. Longs de and ere zijden van het plein lopen twee kleinere eenrichtingswegen. 
Alie wegen hebben een vrij liggend voetpad en longs de hoofdontsluitingsweg ligt tevens een fietspad. 
Door deze infrastructuur is de afstand tot de omliggende bebouwing groot. Het ontbreken van paden 
over het plein en de aanwezigheid van goede ontsluitingsroutes rondom het plein zorgen ervoor dot 
weinig tot geen mensen het plein betreden/kruisen. 
Het Afrikanerplein heeft een gunstige ligging ten opzichte van voorzieningen die veel gebruikt worden 
door kinderen . Het buurtcentrum, drie basisscholen en het Joubertplein liggen alien binnen een straal 
van 250 m. 
De woningen rondom het Afrikanerplein zijn hoofdzakelijk appartementen, waarvan de meeste geen 
eigen buitenruimte hebben. (Zie boekje : Kaarten en tekeningen - Analysekaart Afrikanerplein) 
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Alb. 53-54 VpgeMuctileri 

S.2 Ult an spunt n 

Het ontwerp voor de natuurspeelplek op het Afrikanerplein zoekt een balans tussen een duidelijke 
structuur en de vrijheid van de natuur. In navolging van Aldo van Eyck krijgt de speelplek een sterke 
compositie d ie is verankerd in de stedelijke omgeving. De centrale ontsluitingsweg, die Berlage ontwierp 
in de Transvaalbuurt, heeft door het brede profiel , bomen en hoge, massieve bebouwing de uitstraling 
van een loan. Lijnen, afgeleid van de bomen en bebouwing longs deze ontsluitingsweg, vormen de 
basis voor het ontwerp. Deze lijnen staan hooks op de bebouwing en kruisen de bomen. 
Tussen dit lijnenspel warden cirkelvormige speeleilanden gesitueerd, die uitdagende, creatieve 
en fantasierijke speelaanleidingen bieden voor de doelgroep van kinderen van 6 tot 11 jaar. Deze 
speeleilanden verschillen van grootte, moor de diameter is nooit grater don de maximale afstand 
tussen twee naast elkaar gelegen assen. 
Vervolgens 'rijgt' de hoofdroute de speeleilanden aan elkaar. Deze route verbindt tevens de vier 
entrees, waarvan de locatie is afgestemd op, random het plein liggende, voorzieningen die belangrijk 
zijn voor kinderen . 
De overgebleven ruimte op het plein is vrije speelruimte, waar de natuur aanleiding biedt tot spel. 

In het ontwerp wordt oak rekening gehouden met de bestaande groenstructuur van het Afrikanerplein. 
Vanwege het groene karakter van het plein en de voorgestelde functie als natuurspeelplek zal getracht 
warden om bestaande beplanting in het nieuwe ontwerp te behouden. 

De openbare ruimte in steden wordt steeds schaarser, waardoor het belangrijk is om deze aan te 
kunnen passen aan de veranderende behoeftes van de samenleving. De sterke compositie van 
de speelplek biedt de mogelijkheid om in de toekomst speeleilanden toe te voegen, zonder dot dit 
afbreuk doet aan het ontwerp. Op deze manier kan het ontwerp meegroeien met de veranderende 
behoeftes van de samenleving . 
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Alb 58 lmpressie enlree 

5. Ontwe p I et Speelellond' 

5.3.1 Berelkbaarheid en ontslultlng 
Om het plein te vergroten en het contact met de omliggende woningen te versterken wordt de 

weg, ten noordwesten van het plein, weggehaald en de vrijgekomen ruimte bij het nieuwe ontwerp 

getrokken. Het weghalen van deze weg heeft geen grote gevolgen voor de infrastructurele situatie 
in de buurt. (Zie afbeelding ## en kaart 4: lnfrastructuur, p. ) Deze is namelijk geen onderdeel van 

de hoofdontsluiting of van de ontsluiting van woonblokken. Alleen de bewoners van de aangelegen 

appartementen zullen hun woning nu via het voetpad moeten betreden. Naast de weg verdwijnen 
tevens 32, naast de weg gelegen, parkeerplaatsen. Het aantal auto's in de Transvaalbuurt is echter de 

laatste jaren vrijwel constant gebleven en als de parkeerdruk maxima al is, 's avonds en in het weekend, 
zijn er nog steeds 260 parkeerplaatsen beschikbaar. (Ter Voorde, Duker, Kraal & Muntjewerff, 2007b) (Zie 

3.1.8 lnfrastructuur en parkeren) 

De grenzen van de speelplek worden versterkt door het planten van hagen en het plaatsen van een 
houten hek. Hierdoor wordt tevens voorkomen dot kinderen de straat op rennen of ballen van de 
speelplek rollen. Alleen de noordwestelijke zijde, die aan het voetpad voor de woningen grenst, krijgt 

geen afscheiding. Op deze manier vormt de speelplek een soort voortuin voor de aangrenzende 
woningen. Bovendien kunnen kinderen hier niet direct de straat op, omdat de weg is verwijderd. 

Men kan de speelplek betreden via vier entrees, die zijn geplaatst op strategische punten waar 
belangrijke routes elkaar kruisen of het p lein passeren. De noordelijke entree ligt op de kruising van 
twee routes: De route vanaf het buurtcentrum naar de speelplek en de route vanaf basisscholen de 

Koop en de Kraanvogel en het Joubertplein naar de speelplek. Daarnaast zijn er twee entrees longs de 
hoofdontsluitingsweg. Deze zijn geplaatst aan de uiteinden van het plein, zodat mensen die via deze 
ontsluitingsweg de speelplek benaderen deze meteen kunnen betreden. Bovendien liggen de entrees 

nabij bestaande zebrapaden, zodat kinderen veilig de ontsluitingsweg over kunnen steken. Ook ligt, de 
meest noordelijke van deze twee entrees, op de route vanaf de speciale basisschool 'Het Spectrum' 
naar de speelplek. Tot slot is er nog een entree halverwege de verwijderde weg. lnwoners van de 

naastgelegen appartementen kunnen hier het plein betreden of via het plein naar hun woning lopen. 
Het ontwerp van de entrees wordt vervaardigd in samenwerking met kinderen van de vier basisscholen 
in de buurt. Kinderen worden gevraagd, onder begeleiding, twee totempalen te beschilderen. Zo 

wordt betrokkenheid en bekendheid met de speelplek gecreeerd. Bovendien wordt de speelplek zo 
echt een plek van de kinderen. 
De hoofdroute verbindt de vier entrees van de speelplek. Het pad is volledig verhard zodat het voor 

iedereen en tijdens elk weertype toegankelijk is. De speelmogelijkheden op het pad ric hten zich 
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Alb. 62 lmpr8'Sie tijdpleln 

Alb. 63-64 lrnpressies wole11heoter 

vooral op de educatieve functie van de natuur. (Zie 5.3.2 Speelmogelijkheden) Naast de route liggen 

boomstammen die gebruikt kunnen warden als bankjes. Doordat deze geen rugleuning hebben, kan 
men richting het pad zitten of richting de speeleilanden. 

5.3.2 Speelmogelijkheden 
De speelmogelijkheden op de speelplek zijn te verdelen in de speeleilanden, de educatieve 
speelmogelijkheden op de hoofdroute en vrije speelruimte. (Zie voor ontwerp- en detailtekeningen en 

impressies het boekje : Kaarten en tekeningen) 

De speelvoorzieningen op de hoofdroute hebben naast een recreatieve ook een educatieve functie. 

Diverse natuurlijke elementen prikkelen de zintuigen van kinderen en spelenderwijs leren ze over allerlei 
aspecten van de natuur. 
Met de bamboedrums kunnen kinderen muziek maken. De bamboestokken hebben versch1llende 

lengtes zodat ze elk een ander geluid voortbrengen. In de fruit- en notentuin groeien hazelnoten en 

aalbessen. Deze struiken trekken veel vogels en insecten aan. moor ook kinderen kunnen de vruchten 
eten. De vogels, insecten en struiken kunnen bestudeerd warden tijdens een eventuele buitenklas. 
Daarnaast ligt er op het pad het tijdplein. waar een analemmatische zonnewijzer stoat. Door op de 
juiste maand, op een op de grond afgebeelde kalender, te goon staan kunnen kinderen aan hun 

eigen schaduw de tijd afiezen. De uurpunten zijn uitgezet in een ellipsvorm en warden gemarkeerd 
door rechtopstaande boomstammen . Deze kunnen tevens gebruikt warden als zitplek. Tot slot kruist 

het pad het watertheater. Door de getrapte vormgeving kan deze plek gebruikt warden voor een 
buitenklas. Bovendien wordt de geur en smaak van kinderen geprikkeld door de kruiden die in de 

bloembakken tussen de trappen staan. 

De speeleilanden liggen verspreid over het plein tussen de assenstructuur, afgeleidt aan de bebouwing 
en bomen longs de ontsluitingsweg van Berlage. Op de speeleilanden staan geen speeltoestellen 

moor speelaanleidingen dagen kinderen uit tot verschillende vormen van spel. 

Wotertheoter 

Het watertheater heeft verschillende functies. In de vloer van de centrale ronde zitten sproeiers waar 
kinderen in de zomer tussen kunnen spelen . Op de halfronde, getrapte elementen aan de randen 
kunnen ouders of kinderen zitten . Wanneer de sproeiers uitstaan kan het watertheater bijvoorbeeld 
voor voorstellingen warden gebruikt. Door dit multifunctionele karakter speelt het watertheater ook een 
belangrijke rol voor de diverse organisaties in de buurt. De basisscholen en buurtcentrum kunnen hier 

activiteiten, als een voorstelling of buitenbioscoop, organiseren. 
75 



Speelheuve/ 

De speelheuvel heeft glooiende vormen, waardoor kuilen en heuvels ontstaan in het landschap. Deze 

hoogteverschillen zijn bedekt met gras en bieden aanleidingen tot verschillende vormen van spel, als 

rollen, springen etc . Bovendien kunnen kinderen, moor oak ouders, tegen de heuvel in de zon zitten . 

Water/and 

Waterland bes ta at uit een ondiep water met in het midden een eiland. Via boomstammen en stapstenen 
is het eilond te bereiken, moor kinderen kunnen oak door het water lopen. In het water word en visjes en 
kleine omfibieen uitgezet. Door de 'verborgen' ligging in het water is dit een ovontuurlijk plekje, woor 

kinderen zelfstondig , met minder toezicht van hun ouders kunnen spelen. 

Klimeiland 

Het klimeilond ligt tussen de beschutting van de bomen in het speelbos. Kinderen kunnen hier op een 
omgevollen boom klimmen, wot hen stimuleert om octief te bewegen. 

De vrije speelruimte herbergt geen speelelementen, moor de notuur zelf is hier oonleiding tot spel. 

Door het gebruik van verschillende bodemmoteriolen en begroeiing zijn de speelmogelijkheden divers. 
Doornaost kon de vrije speelruimte door de bosisscholen, het buurtcentrum of buurtbewoners warden 

gebruikt voor georganiseerde groepsoctiviteiten ols sportmiddagen, hutten bouwen, een kindermorkt 
etc. 

Gemaaid gras 
Het gemooide gras is goed betreedboor en best and tegen intensief gebruik. (Zie 5.4. l Bodemmoterialen) 
Dit open grosveld kon voor verschillende doeleinden gebruikt warden bijvoorbeeld balspelen, om te 

zonnen of om hutten te bouwen . 

Halfhoog gras 

Dit deel van de notuurspeelplek heeft een wot ruigere begroeiing. Het holfhoge gras van maximaol 50 
cm hoog, wordt ingezoaid met bloemen woordoor het een kleurrijke uitstraling krijgt. In deze begroeiing 

warden poden gemoaid, moor kinderen kunnen ze oak zelf mo ken. In het gros kunnen ze bijvoorbeeld 
verstoppertje spelen of bloemen plukken. 

Klinkers met grasvoegen 
Deze holfopen verhording is tijdens elke weersomstondigheden te betreden en geschikt voor 
bijvoorbeeld spel met een springtouw, elostiek of om te steppen. 
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Afb. 68 Referehtiebeeld wllgenhuljes 
Bron: hllp://~pongzoad.nl/ 

Spee/bas 
In het speelbos staan verschillende soorten bomen die beschutting bieden tegen de zon, wind en 

regen. De bodem is bedekt met halfhoog gras. In de bomen hangen slingertouwen en ertussen staan 

wilgenhutjes. Kinderen kunnen hier klauteren, slingeren, verstoppertje spelen of zich terugtrekken in de 

natuurlijke hutjes. 

De speelmogelijkheden samen, zorgen voor een gevarieerd aanbod. Er is differentiatie in de beplanting 

en het materiaalgebruik. Daarnaast is gezocht naar een balans tussen open, gesloten, kleine en grate 

plekken; actieve en passieve speelmogelijkheden en vrije speelruimte en speeleilanden. Ook zijn er 

mogelijkheden voor zowel individueel als groepsspel en zijn er verschillende moeilijkheidsgraden in de 

speelaanleidingen. Dit zorgt ervoor dot kinderen vele activiteiten kunnen ondernemen en daardoor 

waarschijnlijk ook verschillende vormen van speelgedrag vertonen op 'het Speeleiland'. 

5.3.3 Flexibiliteit 

De flexibiliteit van het ontwerp ligt in de mogelijkheid om de bestaande speelplek aan te passen 
aan de (veranderende) behoeftes van de buurtbewoners. Deze aanpassingen kunnen gerealiseerd 
warden door extra speeleilanden aan het ontwerp toe te voegen, weg te halen of bestaande 
speelmogelijkheden te veranderen. 
Het veranderen van het aantal speeleilanden hangt sterk samen met de structuur van het ontwerp. 
Door het gebruik van assen, die de locatie en maximale moat van de speeleilanden aangeven, is 

het mogelijk om nieuwe eilanden toe te voegen zonder dot dit afbreuk doet aan het bestaande 
ontwerp. Maximaal kunnen 7 speeleilanden gerealiseerd warden, zodat daarnaast nog voldoende 

vrije speelruimte overblijft en om te voorkomen dot diverse activiteiten botsen. Het open veld met 
kort gemaaid gras en het speelbos zullen altijd als vrije speelruimte behouden blijven. Als er daarnaast 
nog meer behoefte is aan vrije speelruimte en bepaalde speeleilanden niet meer goed functioneren 
kunnen deze eventueel verwijderd warden. 

Wanneer speeleilanden niet meer voldoen aan de behoeftes van de kinderen kunnen deze aangepast 
warden. Een aantal speeleilanden hebben bovendien meerdere functies waardoor ze door het jaar 
heen voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen warden. Het watertheater bijvoorbeeld kan, bij 

mooi weer, gebruikt warden om tussen de sproeiers te spelen en in de winter als plaats om te klimmen, 
zitten of breakdancen. 
De flexibiliteit van de speeleilanden biedt tot slot ook voordelen tijdens de eventuele realisatie van de 
speelplek, doordat deze gefaseerd aangelegd kunnen warden. In het begin kan bijvoorbeeld warden 
gekozen voor een samenstelling met drie speeleilanden. Het daaropvolgende jaar kan vervolgens een 
nieuw speeleiland warden ontwikkeld en aangelegd. 
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5.3.4 Bezonning en verlichting 

Natuurlijk licht zorgt overdag voor zon- en schaduwplekken op de speelplek. De speeleilanden zijn 
zo gesitueerd dot ze op tijdstippen dot kinderen veel buiten spelen, zoals in de middagpauze en no 
schooltijd, in de zon liggen. Het speelbos is in het noordwesten geplaatst zodat het geen grote schaduw 

op de speelplek werpt. Ook hebben alle bomen voldoende afstand tot de omliggende bebouwing, 
zodat ze geen zon wegnemen uit de woningen. 
De bomen zorgen daarnaast voor zitmogelijkheden in de schaduw. Moor er zijn ook voldoende zit- en 
ligplekken in de zon. 
's Avonds wordt de speelplek verlicht door led verlichting, deze zijn zuiniger, kleiner en hebben een 

langere levensduur don gloeilampen. De verlichting van de hoofdroute gebeurt door middel van spots 
in stenen verhogingen aan de randen van het pad. De spots schijnen in dezelfde richting als de assen, 
die als structurerend element zijn gebruikt bij het ontwerp van de speelplek. Zo wordt deze structuur 's 

avonds extra benadrukt. 
Voor de verlichting van de speeleilanden warden ook spots gebruikt. Deze hangen in de bomen 
random de speeleilanden en verlichten van bovenaf. 

21 moort - 12.00 uur 21 juni - 12.00 uur 

21 moort - 15.00 uur 21 juni - 15.00 uur 
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Afb. 70-77 Bezonning 
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Afb. 80 Gemoetid gros 

5. B plantln n moterlaolgebrulk 

De ondergrond van de speelplek wordt opgehoogd met zand en licht gebold. Hierdoor lijkt de ruimte 
optische groter en blijven er no regen geen plassen staan. 
De planten en bomen op de speelplek zijn inheemse, in ieder geval Europese, soorten . Deze groeien 

goed in Nederland en zijn, in aanschaf, vaak goedkoper don allochtone soorten. Daarnaast is 
gekozen voor voornamelijk onderhoudsarme soorten en is een balans gezocht tussen bladverliezers 

en groenblijvers. Tot slot is bij de keuze voor diverse soorten beplanting ook gelet op kindvriendelijkheid 

door soorten met dooms en giftige soorten te vermijden . 
De overige materialen, die gebruikt zijn in het ontwerp, hebben een duurzaam karakter en ook hier is 
gekozen voor onderhoudsarme materialen. Bij de bodemmaterialen onder de speeltoestellen is tevens 

gelet op de valdempende eigenschappen. (Zie 5.5 Beheer en veiligheid) 
(Zie boekje: Kaarten en tekeningen - Beplanting) 

5.4.1 Bodemmaterlalen 
Gemaaid gras 

Voorverschillende vormen van gebruik van gras worden verschillende mengsels gebruikt . Het gemaaide 

gras op de natuurspeelplek bestaat uit een mengsel wot goed betreedbaar is en voor meerdere doelen 
gebruikt kan worden . Dit mengsel bevat: 

Engels raaigras (Lolium perenne) 
Engels raaigras ontkiemt snel en goed, en kan goed tegen betreding. In de schaduw groeit Engels 
raaigras echter minder goed . 

Veldbeemdgras (Pao pratensis) 

Veldbeemdgras heeft een sterk wortelstelsel. Daardoor kan het goed tegen intensieve betreding en 
herstelt het snel no beschadiging . Ook kan het goed tegen droogte en groeit het langzaam. 

Gewoon roodzwenkgras (Festuca rubra) 

Roodzwenkgras groeit langzaam en heeft een lange levensduur. Het gras heeft een fijne structuur, 
vormt een dichte zode en kan daardoor goed tegen kort maaien en intensieve betreding. 

Roodzwenkgras met fijne uitlopers (Festuca rubra) 

Roodzwenkgras met fijne uitlopers heeft de goede eigenschappen van gewoon roodzwenkgras. 
Daarnaast heeft het door de fijne structuur een hogere sierwaarde en kan het tegen schaduw. 
Als ondergrond voor dit mengsel wordt een 20 cm dikke, kleiachtige en goed drainerende bodem. 
speciaal voor speelgazon, gebruikt. (Vermeulen, 1997; Lbrzing, 2003; Bastiaens e.a., 2006) 
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Halfhoog gras 

Voor het halfhoge gras wordt een mengsel gebruikt van hoge grassoorten en bloemen. Deze kunnen 
tussen de l 0 en 60 centimeter hoog worden en dragen graanachtige bloemen die in verschillende 

periodes bloeien. 
Gras groeit over het algemeen minder goed op schaduwrijke plekken, bijvoorbeeld onder bomen. 
Hierdoor ontstaat vaak mos tussen het gras of neemt de betreedbaarheid af. Het halfhoge gras wordt 

toegepast in het boomrijke deel van de speelplek, daarom bevat dit mengsel soorten die goed groeien 
in de schaduw. 

Gewoon roodzwenkgras (Festuca rubra) 
Roodzwenkgras groeit langzaam en heeft een lange levensduur. Het gras heeft een fijne structuur, 

vormt een dichte zode en kan goed tegen intensieve betreding. 
Bochtige smele (Deschampsia flexuosa) 

De bochtige smele is een plant met lichtgroene bladeren die bloeit in juni en juli. Daarnaast groeit de 

bochtige smele goed in een schaduwrijke omgeving. 
Gewoon reukgras (Anthoxanthum odoratum) 

Het gewone reukgras heeft licht behaarde bladeren en de geelkleurige bloemen bloeien van april tot 
juni. 

Gewoon struisgras (Agrostis capillaris) 
Gewoon struisgras is een geschikte soort voor in gazonnen. Van begin tot half juni bloeien de pluimen 

van de plant. 
Door het grasmengsel worden de volgende bloemzaden gemengd: 

Scherpe boterbloem (Ranunculus acris) 

Klaproos (Popover) 
Als ondergrond voor dit grasmengsel wordt een zanderige, voedselarme bodem gebruikt. (Vermeulen, 

1997; Lorzing, 2003; Bastiaens e.a., 2006) 

Klinkers met grasvoegen 

Delen van de natuurspeelplek worden bedekt met halfopen klinkers met ingezaaid gras in de voegen. 
De klinkers zijn tijdens alle weersomstandigheden goed betreedbaar. Bovendien kunnen ook ouders 
met kinderwagens of rolstoelgebruikers zich hier gemakkelijk over verplaatsen. 

Door de half open structuur blijft de groene uitstraling van de speelplek gewaarborgd en kan 
water eenvoudig in de bodem infiltreren. Bovendien is dit materiaal eenvoudig aan te leggen en 
onderhoudsarm. 

Tegels pad 

Het centrale pad wordt uitgevoerd in geschuurd natuursteen. De stenen zijn grijs van kleur en hebben 
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Alb. S3 Notuumeentegel$ 35Cm )( 75cm 

een rechthoekige vorm (35cm x 75cm) . Ze warden gelegd in een wildverband waarbij de lange zijde 
van de tegel de lijnen, die zijn afgeleidt aan de bomen en bebouwing longs de ontsluitingsweg, volgt . 

Het grijze natuursteen vormt een contrast met de groene, natuurlijke ondergrond van de rest van het 
speelplein. Hierdoor word t deze extra benadrukt als hoofdroute. Bovendien is ook dit materiaal voor 

iedereen en tijdens alle weersomstandigheden te betreden. 

5.4.2 Afscheldlng 

De afscheiding van de speelplek wordt gevormd door halfhoge heggen en hekken. Ze versterken de 
grenzen moor het zicht blijft gewaorborgd. 

Heggen 

De heggen warden gevormd door de haagbeuk (Corpinus betulus) . Dit is een inheemse soort die 

door zijn compacte groei zeer goed te gebruiken is als haag. De haagbeuk groeit snel, is goedkoop 
in aanleg en heeft weinig onderhoud nodig. l tot 2 keer per jaor moet deze gesnoeid warden in de 
gewenste vorm. 
In de herfst kleuren de bladeren geel en bij de eerst vorst vallen ze of. (Vermeulen, 1997; Lorzing, 2003; 

Bastiaens e.a., 2006) 

Hekken en klimbeplanting 
De hekken bestaan uit houten palen van ge·lmpregneerd naaldhout. Door de open structuur en 
vorierende hoogte ( l ,00 m - 1,70 m) kan zowel over als door het hek gekeken warden. 
Tegen de afscheiding groeit, op sommige plekken, klimop (Hedera helix). Dit is een groenblijvende 

inheemse soort, welke een zeer dicht geheel kan vormen met uitlopers tot l 0 meter. Door deze lange 
uitlopers en snelle groei hoeft slechts een beperkte hoeveelheid te warden aangeplant. (Vermeulen, 
1997; Lorzing, 2003; Bastiaens e.a., 2006) 

5.4.3 Bomen 

Op de nieuwe natuurspeelplek warden zo min mogelijk nieuwe bomen geplant en wordt vooral gebruik 
gemaakt van de bestaande bomen. Qua boomsoorten warden geen nieuwe toegevoegd moor 
wordt uitgegaan van de reeds aanwezige soorten. De aanwezige soorten op het Afrikanerplein zijn de 
zoete kers (Prunus Avium), veldesdoorn (Acer campestre), haagbeuk (Carpinus betulus) en de bergiep 
(Ulmus Glabra). In het ontwerp voor de natuurspeelplek b lijven een aantal bomen op hun bestaande 
locatie staan, anderen warden verplaatst. De zoete kersen zijn niet geschikt om te verplaatsen en zullen 
daarom alleen op hun huidige locatie gehandhaafd blijven. 
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5.4.4 Materialen en beplanting van de speelplekken 
Fruit- en notentuin 

In de fruit- en notentuin staan vruchtdragende planten die kinderen kunnen eten. Bovendien trekken 
deze planten veel vogels en insecten aan. 

Aalbes (witte en rode bessen) (Ribes rubrum) 
Zowel de rode als witte bessen behoren tot de aalbessen. Dit is een autochtone soort in Nederland en 

vormt een struik zonder doornen. De vruchten van de aalbes rijpen van eind juni tot eind augustus en 
zijn eetbaar. 

Hazelaar (Corylus avellana) 

De hazelaar is een inheemse soort, die uit kan groeien tot een struik van wel 6 meter hoog. De vruchten 
van deze struik, hazelnoten, zijn eetbaar. 

Op de speelplek worden geente struiken toegepast. Deze dragen al no drie jaar vrucht, een gewone 
struik pas no 1 O jaar. De hazelnoten rijpen in september en oktober. 

(Vermeulen, 1997; Lorzing, 2003; Bastiaens e.a ., 2006; Leufgen & Van Lier, 2007) 

Watertheater 

Voor de trappen van het watertheater worden de klinkers van de verwijderde straat gerecycled . Het 
deel met de sproeiers wordt uitgevoerd in gladde betonplaten en het pad rondom de sproeiers wordt 
bedekt met grind . 
De bloembakken worden gevuld met zwart zand, waarin diverse kruiden worden geplant. Deze 
prikkelen het reukorgaan van kinderen. Er is gekozen voor soorten die snel groeien zodat kinderen ze 

eventueel kunnen plukken, zonder dot dit hinderlijk is voor de planten . De bloembakken waarin de 
kruiden worden geplaatst, voorkomen dot ze goon woekeren . 

Citroenmelisse (Melissa officinalis) 

De citroenmelisse komt voornamelijk voor in Zuid-Europa, moor ook in Nederland groeit hij goed. De 
plant vermenigvuld igt zich eenvoudig en wordt ongeveer een halve meter hoog. De bladeren zijn 

eetbaar en warden bijvoorbeeld gebruikt om thee te zetten of als kruid in diverse gerechten. 

Wilde marjolein (Origanum vulgare) 
Deze plant groeit goed in gematigde klimaten, waaronder Nederland. Ook deze plant vermeerdert 
zich snel, door middel van uitlopers. Het kruid heeft een sterke geur. In ans land is het beter bekend als 

oregano en wordt het veel gebruikt in de ltaliaanse keuken . 
Aarmunt of groene munt (Mentha spicata) 

Muntsoorten zijn planten met een sterke geur die zich snel vermenigvuldigen . Aarmunt is een vaste 
plant die van nature voorkomt in midden en zuid Europa, moor ook goed groeit in Nederland. Vaak 
wordt deze plant gebruikt in de keuken, bijvoorbeeld om thee te zetten of als garnering. 
(Vermeulen, 1997; Bastiaens e.a., 2006; Leufgen & Van Lier, 2007) 
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Afb. 86 f'icknlckbon!c]e 
Bron: htlp://www.debohoUl.1'11/ 

Water/and 

Het eiland wordt aangelegd met geel zand en het water wordt gezuiverd door middel van een 
helofytenfilter. Er wordt gebruik gemaakt van het meest eenvoudige type, het vloeiveld . Het 
verontreinigde water stroomt hierbij over de bodem, waor het gezuiverd wordt. Een helofyt is een 
moerasplant die in de waterbodem wortelt, moor met de stengel en bladeren boven het water 
uitsteekt, voorbeelden zijn riet en lisdodde. Het zijn echter niet de planten die de grootste bijdrage 
leveren aan de zuivering van het water. Dit gebeurt door aero be bacterien, die leven van de door de 
planten geproduceerde zuurstof. De bacterien zetten afvalstoffen uit het water om in voedingsstoffen 
voor zichzelf en de planten. Daarnaast leven er in het water anaerobe bacterien. Dit zijn bacterien 
die niet !even van zuurstof moor van afvalstoffen, in dit geval afvalstoffen van de aerobe bacterien. 
Op deze manier wordt het water op een natuurlijke manier gezuiverd. Het zuiveringsrendement van 
helofytenfilters is zeer hoog en de aanleg- en onderhoudskosten zijn laag. (http://nl.wikipedia.org/wiki/ 
Helofytenfilter) 

Speelheuvef 
De glooiende heuvel wordt gevormd met geel zand en een 20 cm dikke grondlaag voor speelgazon. 
Vervolgens wordt deze bedekt met kart gemaaid gras. 

Klimeiland 
Onder de klimboom warden bewerkte houtsnippers gestrooid. Er is gekozen een soort zonder schors of 
vers loofhout waardoor het niet composteert en duurzaam is. Deze soort houtsnippers wordt meestal 
vervaardigd uit onbehandeld resthout, zoals pallets. Bij het aanbrengen moet vermenging met de 
zandbodem warden voorkomen. Het versnipperde hout grijpt in elkaor waordoor het niet wegwaait en 
een vaste laag vormt. 
Verder zijn houtsnippers milieuvriendelijk, hebben ze een natuurlijke uitstraling en kan water eenvoudig 
in de bodem infiltreren. Houtsnippers hebben weinig onderhoud nodig, moor moeten wel regelmatig 
warden aangevuld. 

5.4.5 Bankjes en overige elementen 
De bankjes en overige elementen, als prullenbakken en borden, warden uitgevoerd in duurzame 
materialen die qua kleur en/of structuur passen bij de natuurlijke uitstraling van de speelplek. 
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5.5 eh r n veili h Id 

In de inleiding van de Europese veiligheidsnormen wordt gesteld dot: 'Kinderen moeten leren omgaan 
met risico's en dot kan leiden tot bulten, wonden en zelfs incidenteel tot gebroken ledematen ' . 
(Nederlands Normalisatie-instituut, 2008) Spelen brengt altijd risico's met zich mee, belangrijk is echter dot 

deze aanvaardbaor zijn. Een risico is aanvaardbaor als het niet verbargen moor duidelijk herkenbaar is 
voor kinderen; als het mogelijke letsel in verhouding stoat met de speel/leerwaorde van het risico en als 
er voldoende maatregelen zijn genomen om ernstige letsels te beperken. Beheer speelt een belangrijke 
rol bij de veiligheid van een speelplek. (Leufgen & van Lier, 2007; Vissers, de Baaij & Bouwens, 2008) 

Het publiekrechtelijk beheer wardt grotendeels bepaald door het Warenwetbesluit Attractie- en 

speeltoestellen (WAS). Dit is een wet over de la ndelijke veiligheidsnormen voar speeltoestellen. Er is veel 
discussie of een speelelement een speeltoestel of speelaanleiding is. Speeltoestellen vallen namelijk 
onder het WAS en brengen extra verplichtingen met zich mee voor de beheerder. Een speeltoestel 

moet door een keurinstelling gecertificeerd warden, een logboek moeten warden bijgehouden en 
inspecties zijn verplicht. Voar speelaanleidingen daorentegen is keuring niet verplicht, moor deze 
moeten wel regelmatig warden gecontroleerd en een veiligheidscheck ondergaan. 

Volgens WAS is een speeltoestel: 'fen inrichting bestemd voor vermaak of ontspanning waarbij 
uitsluitend van zwaartekracht of fysieke krocht van de mens gebruik wordt gemaakt.' (Artikel le WAS) 

Een speelaanleiding is een natuurlijk element dot kinderen uitnodigt tot spelen . In bijlage 5 is een 
stroomschema, uit de Reikwijdtenotitie beharend bij het WAS, toegevoegd waar door middel van ja of 

nee vragen kan warden bepaald of een speelelement onder het WAS volt . (Terpstra, 1996) 

Beheer 
In het ontwerp voar deze speelplek zijn alleen speelaanleidingen toegepast waardoor het WAS niet van 

toepassing is. Voor een plek met uitsluitend speelaanleidingen geldt de privaatrechtelijke zorgplicht 
ter voarkoming van onrechtmatige schade, letsel en overlijden. Dit houdt in dot van de beheerder 

wardt verwacht dot er een veiligheidsplan wardt opgesteld; er regelmatig, meestal jaorlijks, een grate 
controle van de gehele speelplek wordt uitgevoerd en periodieke controles van de speelaanleidingen 
plaatsvindt. Verd er geldt algemeen, hoe intensiever de speelplek gebruikt wordt hoe intensiever beheer 
plaats moet vinden. De beheerder is niet verantwoardelijk voar bouwsels van kinderen, zoals hutten, 

bruggen, kuilen etc. Er wardt wel aangeraden om deze minstens een maal per jaar te verwijderen . 
Tenzij ze gevaarlijk kunnen zijn, don moeten ze eerder word en afgebroken. (Vissers, de Baaij & Bouwens, 
2008) 
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Er wordt voorgesteld om op de natuurspeelplek een keer per jaar een grootschalige controle en 
onderhoud plaats te laten vinden. De veiligheid van de speelelementen wordt don gecontroleerd 
en er vindt onderhoud en reparatie plaats. Planten en bomen warden gesnoeid; het halfhoge gras 
gemaaid en het zand en de houtsnippers aangevuld. 
Zes keer per jaar zal daarnaast een visuele controle moeten warden uitgevoerd. Daarbij wordt longs 
alle elementen gelopen en gekeken of er onveilige situaties zijn bij de speelaanleidingen, bodem, 
beplanting en/of overige objecten. lndien er direct gevaar of onveilige situaties aanwezig zijn, zullen 
direct de noodzakelijke reparaties of onderhoud warden uitgevoerd. De gemeentelijke beheerders, 
van de openbare ruimte in de Transvaalbuurt, dragen zorg voor het leegmaken van de prullenbakken; 
opruimen van zwerfafval; het maaien van het grasveld en in de herfst voor het opruimen van afgevallen 
bladeren. Er wordt voorgesteld om dit gelijktijdig en met dezelfde frequentie te doen als de uitvoering 
van deze activiteiten in de rest van de buurt. 

Veifigheid speefaanfeidingen 
Random alle speelaanleidingen wordt een zone van minimaal 0,5 m vrijgehouden en bij de klimboom 
1,5 m. Vanuit de NEN-EN 1177 geldt bij een valhoogte van meer don 60 cm dot minimaal l ,5 m vrij 
moet warden gehouden van obstakels. (Nederlands Normalisatie-instituut, 2008) Daarnaast warden 
bodemmaterialen met voldoende valdempende werking gebruikt. [Zie boekje: Kaarten en tekeningen 
- detailtekeningen) 

Materlaal 
Natuurlijke bodem 
Gras 
Boomschors van 20-80 mm 
Houtsnippers van 5-30 mm 
Zand van 0,2-2 mm 
Grind 2-8 mm 
Andere materialen 

Laagdikte Maximale valhoogte 
- 1000 mm 
- 1500 mm 
300 mm 3000 mm 
300mm 3000 mm 
300mm 3000 mm 
300mm 3000 mm 
- Kritische valhoogte volgens test 

l abel 3. Valdempende werking van d iverse materialen 
Bron: Nederlands Normolisotie-lnsti tuut [2008) 

Het water op de speelplek heeft een d iepte van maximaal 50cm en flauwe oevers. Dit komt overeen met 
de uitgangspunten voor de aanleg van speelwater. (Vissers, de Baaij & Bouwens, 2008) Het water wordt 
gezuiverd door een helofytenfilter waardoor vervuiling van het oppervlakte water wordt tegengegaan. 
De bomen en planten op de speelplek zijn niet giftige soorten en hebben geen doornen. De be planting 
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zorgt tevens voor een scheiding van verschillende activiteiten wot de veiligheid ten goede komt. Honden 
zijn niet toegestaan op de speelplek. Loslopende honden in de buurt van spelende kinderen kunnen 
zorgen voor gevaarlijke situaties. Bovendien warden ze oak vanuit hygienisch oogpunt geweerd. 

Criminaliteit 

Om hangjongeren en criminaliteit op de speelplek te voorkomen warden regelmatige en onregelmatige 
surveillances gehouden. Hiervoor warden de politie en het buurtpreventieteam ingezet. Vooral het 
eerste jaar no de opening zullen de controles streng zijn om eventuele ongewenste bezoekers meteen 

te weren van de speelplek. 
Daarnaast wordt geprobeerd de betrokkenheid van de bewoners bij de speelplek te vergroten door 

hen bij de aanleg, het beheer en het organiseren van activiteiten te betrekken. Hierdoor wordt de 
speelplek echt een plek van de buurt en zal de sociale controle toenemen. 
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Co ctuste 

Kijkend naarde betekenis van 'het Speeleiland' voor het stimuleren van buiten spelen in de Transvaalbuurt 
kan het volgende warden geconcludeerd. Het buiten spelen wordt hier allereerst gestimuleerd door 
het doorbreken van twee trends: De verschuiving van het kinderspel van buiten naar binnen en de 

afname van (groene) speelruimte. Deze trends hangen sterk samen met de kwantiteit en kwaliteit van 

de openbare ruimte en speelgelegenheden in de buurt . Stedebouw kan hier invloed op uitoefenen 
door het creeren en/of reserveren van openbare speelruimte voor kinderen en deze aantrekkelijk en 
uitdagend in te richten zodat kinderen weer vaker buiten goon spelen. Overheden en gemeenten 
moeten hier don natuurlijk wel aan meewerken en in investeren. 

Daarnaast zijn de speelmogelijkheden voor de doelgroep, kinderen van 6-11 jaar, in de Transvaalbuurt 
beperkt. Deze kinderen gaven aan graag een uitdagende speelplek te willen, waar door middel van 

het ontwerp voor natuurspeelplek 'het Speeleiland' gehoor aan wordt gegeven. In de Transvaalbuurt 
is nog geen natuurspeelplek aanwezig en ook de gebruikte speelaanleidingen zijn nieuw voor de buurt. 

Dit zorgt voor meer variatie in het speelaanbod voor kinderen . 

Door het creeren van een nieuwe speelplek, die aansluit bij de wensen van kinderen en anders is don 
de bestaande speelplekken in de buurt zullen kinderen weer vaker buiten goon spelen. Uit onderzoek 

blijkt namelijk dot als er veel aantrekkelijke speelruimte in een buurt aanwezig is, kinderen ook vaker 
buiten spelen . (Den Hertog e.a., 2006) 'Het Speeleiland' maakt daarnaast deel uit van een speelcluster 
waardoor het een duidelijke ontmoetingsplek is voor kinderen van diverse leeftijden. Een centrale 
ligging is daarbij belangrijk. (Reek, 2008) Het cluster ligt tussen voorzieningen die belangrijk zijn voor 

kinderen. Op deze manier zullen kinderen de speelplekken regelmatig passeren en bezoeken. 

Het belong van natuurspeelplek 'het Speeleiland' op het gebied van de gezondheid en ontwikkeling 
van kinderen wordt in deze conclusie vergeleken met and ere type speelplekken die Amsterdam kent of 
kende. Namelijk, speelplekken van Aldo van Eyck en speelplekken met speeltoestellen uit catalogi. (Zie 

2.5 De speelplekken van Aldo van Eyck) 'Het Speeleiland' wordt daarbij gebruikt als voorbeeldproject 

voor een, tijdens dit project gefntroduceerd, nieuw type speelplek namelijk natuurspeelplekken in een 
hoogstedelijke omgeving. 
Er wordt bekeken 6f en waarom een natuurspeelplek in de stad beter is voor de ontwikkeling van 
kinderen don de reeds bekende speelplekken 

Motorische ontwikkeling 
De grove motoriek van kinderen ontwikkelt zich als kinderen bewegen. Kinderen waarderen een 
omgeving vooral vanwege de gebruiksmogelijkheden . (Both, 2005; Reek, 2008) Een aantrekkelijke, 
natuurlijke omgeving stimuleert tot het ondernemen van activiteiten. (Bosch & Menchen, 2005) 
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Speeltoestellen ma ken gebruik van de fysieke kracht of zwaartekracht van de mens en zetten daardoor 

aan tot beweging. (Terpstra, 1996) Deze speeltoestellen, zoals wipkippen, schommels etc . hebben 

echter een duidelijke functie en zetten daardoor meestal aan tot slechts een vorm van beweging. 

Speelaanleidingen, zoals op 'het Speeleiland, daarentegen kunnen op meerdere manier gebruikt 

word en en zetten daardoor aan tot verschillende vormen van beweging. De klimboom, het watertheater 

en het speelbos zetten kinderen aan tot klimmen, klauteren, rennen, slingeren etc . Bovendien kan het 
gemaaide grasveld gebruikt warden voor bijvoorbeeld balspelen. Deze speelaanleidingen stimuleren 

kinderen tot bewegen waardoor de grove motoriek van kinderen tot ontwikkeling komt. 
Door het spelen met verschillende materialen in de natuur wordt de fijne motoriek van kinderen 
gestimuleerd. (Lobst, 2004) Op natuurspeelplek 'het Speeleiland ' kunnen kinderen spelen met 
uiteenlopende materialen van zand tot water en van fruit tot kruiden. Deze elementen zijn te gebruiken, 

op te pakken of te eten, waardoor de fijne motoriek getraind wordt. Op de speelplekken met toestellen 
uit catalogi en de speelplekken van Aldo van Eyck zijn weinig kleine elementen of beplanting te vinden 

die de fijne motoriek stimuleren . 
Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Speeltoestellen zijn er in verschillende gradaties van moeilijkheid, waardoor kinderen stapsgewijs hun 

grenzen leren kennen en risico's leren inschatten. Ook op 'het Speeleiland' zijn speelmogelijkheden 

met gradaties in moeilijkheid te vinden . Bovendien zorgt de natuurlijke omgeving voor meer of minder 
beschutte plekken. Waterland is bijvoorbeeld moeilijker te betreden don de speelheuvel. Bovendien 
kunnen kinderen zich hier verschuilen achter het riet terwijl de speelheuvel goed zichtbaar is. Kinderen 

kunnen hierdoor in stappen en met meer of minder toezicht steeds verder hun eigen grenzen leren 
kennen en risico's leren inschatten. Dit stimuleert de emotionele ontwikkeling van kinderen. 
Speeltoestellen met een duidelijke functie wordt vaak individueel gebruikt terwijl speelaanleidingen en 
speeltoestellen met meerdere functies, zoals men die vindt op de speelplekken van Aldo van Eyck, het 
sociale spel stimuleren. Dit draagt tevens bij aan het welbevinden van het kind. (Louv, 2007) 

Cognitieve ontwikkeling 

De speelplekken van Aldo van Eyck en speelplekken met speeltoestellen uit catalogi hebben vaak 
een verharde ondergrond en slechts weinig begroeiing . Spelen in de natuur heeft echter een 

positieve invloed op de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Zo kunnen kinderen kennis maken met 

de locale biodiversiteit. door de aanwezigheid van inheemse beplanting zoals op 'het Speeleiland'. 
De cognitieve ontwikkeling van kinderen wordt daarnaast vooral gestimuleerd door de educatieve 

speelmogelijkheden op de hoofdroute van 'het Speeleiland'. Het tijdplein leert kinderen dot de zon 
gebruikt kan warden voor het bepalen van de tijd en de oerwouddrums kunnen gebruikt warden om 
muziek te maken. 

Spelen in de natuur heeft daarnaast ook indirect invloed op de cognitieve ontwikkeling van kinderen . 
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De natuur heeft een rustgevende werking. Na het verblijven in de natuur treedt aandachtsherstel op. 
waarna kinderen hun aandacht weer beter kunnen richten en zelfdiscipline toeneemt. (Kaplan & 

Kaplan. 1989) 

Geestelijk-creatieve ontwikkeling 

De grote variatie aan (bodem)materialen op 'het Speeleiland' spreekt de verbeeldingskracht en 
fantasie van kinderen aan. Noor aanleiding van de theorie van de losse elementen van architect 
Simson Nichelson ( 1990 geciteerd in Louv. 2007) zijn op de speelplek veel verschillende elementen 

en materialen toegepast. Hij stelt namelijk: Hoe meer elementen, hoe groter de ontwikkeling van de 
vindingrijkheid en creativiteit van kinderen. 

Daarnaastworden op' hetSpeeleiland' dezintuigen van kinderen aangesproken: Kruiden. bessenstruiken 

en de hazelaar prikkelen het reuk- en smaakvermogen. Een grote variatie in materialen en beplanting 
stimuleert het zicht en de tast van kinderen en tot slot kunnen kinderen met de oerwouddrums muziek 

maken met natuurlijke materialen. De speelplekken van Aldo van Eyck en de speelplekken met 
speeltoestellen uit catalogi prikkelen veel minder zintuigen. Zo worden bijvoorbeeld het reuk-, smaak- en 
hoorvermogen niet tot nauwelijks aangesproken. Het prikkelen van de verschillende zintuigen stimuleert 

echter de creativiteit en vindingrijkheid. wot bijdraagt aan de geestelijk-creatieve ontwikkeling van 
kinderen. (Faber Taylor e.a .. 1998; Bosch & Monchen. 2005) 

De grotere variatie in materialen, beplanting en speelaanleidingen zorgt ervoor dot de diverse 
ontwikkelingsgebieden van kinderen meer gestimuleerd worden op een natuurspeelplek in de stad 
don op speelplekken van Aldo van Eyck en speelplekken met speeltoestellen uit catalogi. Grotere 
natuurspeelplekken aan de rand van steden zullen waarschijnlijk een nog positievere invloed hebben 
op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Deze zijn echter. voor kinderen. lastig te bereiken, 

waardoor ze er voornamelijk onder begeleiding heen zullen goon. Voor de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van kinderen is het echter ook erg belangrijk dot kinderen zelfstandig de natuur kunnen 

ontdekken. Natuurspeelplekken in steden kunnen hier uitkomst bieden. 

Om te zorgen dot een speelplek aantrekkelijk blijft zijn veiligheid en goed beheer belangrijk. Dit is bij 
een natuurspeelplek vaak lastiger en intensiever don bij reguliere speelplekken. Door de keuze voor 
duurzame en overwegend onderhoudsarme materialen en beplanting wordt het noodzakelijke beheer 

beperkt. Toch moeten nog steeds regelmatig controles naar de stoat van onderhoud en veiligheid 
worden uitgevoerd op de speelplek. 
De zichtbaarheid van 'het Speeleiland' vanuit de woningen is vergroot door de speelplek uit te breiden 

in de richting van de bebouwing, waardoor de sociale controle wordt vergroot. Door bewoners te 

betrekken bij de aanleg, het beheer en het organiseren van activiteiten, wordt bovendien de 
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betrokkenheid bij de speelp lek en het verantwoordelijkheidsgevoel vergroot. 

De lijnenstructuur markeert de locatie van speeleilanden en zorgt zo dot het aantal en de vormgeving 
hiervan flexibel is. Door deze flexibiliteit kunnen de speelmogelijkheden aangepast warden, als de 
demografische samenstelling en/of behoeftes van de samenleving veranderen. Speeleilanden kunnen 

warden toegevoegd, verwijderd of aangepast zodat de speelp lek aantrekkelijk blijft. 

Aanbev llngen 

Aanbevelingen bij een vergelijkbaar project: 
Tijdens dit project zijn een aantal punten naar voren gekomen d ie erg belangrijk lijken voor het succes 
van de natuurspeelplek. 

Zorgvuldige keuze van de locatie 
De keuze van de locatie van de natuurspeelplek is van groat belong voor het gebruik hiervan. Kinderen 
moet de speelplek eenvoudig en zelfstandig kunnen bereiken. Moor daarnaast is het ook belangrijk 

dot er niet teveel speelplekken voor dezelfde leeftijdsgroepen bij elkaar liggen. In dot geval vormen de 

speelplekken elkaars concurrenten en is het voor kinderen bovendien niet duidelijk waar ze de meeste 
andere kinderen kunnen ontmoeten. 

Creeer betrokkenheid bij buurtbewoners 

Door buurtbewoners te betrekken bij het ontwerp, beheer en organiseren van activiteiten raken 
ze meer bekend en betrokken bij de speelplek. Doordoor wordt het echt een speelplek van de 
buurtbewoners. 

Reserveer ruimte voor organisaties uit de buurt 

Door organisaties de ruimte en mogelijkheid te geven activiteiten te organiseren op de natuurspeelplek 
komen kinderen automatisch vaker op deze plek. Hierdoorzullen ze erwaarschijnlijk ook vaker zelfstondig 
gebruik van maken. 

Zorg voor voldoende variotie en flexibiliteit van de speelmogelijkheden 

Zoals eerder in deze conclusie is beschreven zorgt een grate variatie in materialen, beplanting en 
speelmogelijkheden voor een stimulatie van diverse ontwikkelingsgebieden van kinderen. Om een 

speelplek interessant en aantrekkelijk te houden is het daarnaast belangrijk dot de speelmogelijkheden 
flexibel zijn en aangepast kunnen warden aan de veranderende wensen en behoeftes van de 
samenleving. 

Creeer grodoties in moeilijkheid van de speelmogelijkheden 
Gradoties in moeilijkheid van de speelmogelijkheden zorgen ervoor dot kinderen in stappen hun eigen 
grenzen kunnen leren kennen en risico's leren inschatten. Daarbij is het ook belangrijk dot er meer en 
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minder beschutte plekken zijn waardoor de mate van zelfstandigheid en de hoeveelheid toezicht van 
ouders varieert. 

Betrek experts op het gebied van veiligheid en beheer bij het ontwerp 

Het is aan te raden om in een vroeg stadium experts op het gebied van veiligheid en beheer te betrekken 
bij het ontwerpproces. Veiligheid en beheer zorgen namelijk voor specifieke eisen en maatregelen 

in het ontwerp. Door hier in een vroeg stadium rekening mee te houden kan de veiligheid van de 

speelplek vergroot warden en het beheer zo eenvoudig mogelijk warden gehouden. 

Aanbevelingen voor verder onderzoek en on twerp: 
Onderzoek naar de invloed van verschillende soorten natuur 

Er is slechts weinig informatie beschikbaar over de invloed van verschillende soorten natuur op de 

gezondheid en ontwikkeling van kinderen . lnteressant zou zijn om in een vervolgproject te onderzoeken 

welke soorten natuur welke mate van invloed hebben op de diverse ontwikkelingsgebieden van 
kinderen en welke natuur door kinderen het aantrekkelijkst wordt gevonden. 

Onderzoek naar de invloed van zeer kleinschalige natuurspeelplekken 

De meeste onderzoeken over de invloed van natuur op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen 

richten zich op grootschalige voorzieningen. Dit project heeft zich afgespeeld op een tussenschaal. Het 
zou tevens interessant zijn te bekijken wot de invloed is van kleinschalige natuurspeelplekken ter grate 
van postzegelparken. 

Ontwerp van kleine natuurspeelplekken 
Als aanvulling op het vorige puntzou gekeken kunnen word en hoe deze kleinschalige natuurspeelplekken 

kunnen warden vormgegeven. 
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Bljlog 1: Normen formele sp eltu mte 

Leeftiidscategorie 
0-5 jaar 6-11 jaar 12-18 jaar 

1. Relatie leeftijd, spelbereik en verzorgingsgebied 
Afstand tot woninq 100 meter 300 tot 400 meter >1000 meter 

Niveau Stroot /blok Buurt Wiik/stad 
Minuten lopen 2 minuten 5 minuten 15 minuten 
Verzorgingsqebied 3 hectare 50 hectare 300 hectare 

2. Aantal per speelplek 

Aantal woonachtig 15 tot 30 55 tot 70 85 tot 100 

binnen actieradius 

3. lnrichting speelplek 
Oooervlakte 100 tot 500 m2 500 tot 2000 m2 2000 tot 6400 m2 

Voorzieningen 3 toestellen 3 toestellen 4 toestellen 
3 aanleidingen 4 aanleidingen 4 aanleidingen 
Bank, afvalbak 

Voorbeelden Zandbak, huisje, Trapveld , klimtoestel, Trapveld, schommel, 
voorzieningen wip(veer), glijbaantje, schommel, skateboard boon, 

schommel kabelbaan, duikelrek basketbalveld, 
zitaanleidingen 

Voorbeelden Betonpoefs, Betonpoefs, paaltjes, Betonpoefs, banken, 
aanleidingen betonbielzen, hoogteverschillen, muurtjes, pad of plein 

verschillende bosjes, zand en water van glad asfalt 
bodemmaterialen, 
hooqteverschillen 

Stimulatie en Veel variatie Meting resultaten lnformele ontmoeting 
begeleiding Veel fantasie Groepsbesef Zoekt bevestiging 
ontwikkeling Duidelijke grenzen Toename creativiteit Sportieve 

Grove motoriek Grotere krachtmeting 
doelgerichtheid Keuzes maken 

Bron: http://www.obb-ingenieurs.ni/ 



Bljloge 2: Obse oties Tronsvaolbuurt 

De nummers van de speelplekken corresponderen met de nummers op 
onderstoonde koort. 

Afb. 92 Formele en informele speelplaalsen in de Transvaalbuurt 

2.1. Algemene observatie I Woensdag 5-11-2008 (13.00 · 15.30) 
Weer I Eerst droog. Loter in de middag of en toewat motregen . Ongeveer 
13° Celsius. 

Algemene indruk 
Er zijn veel kinderen op straat. Sommigen met ouders, anderen alleen. 
loch zijn veel speelplekken, speeltoestellen en pleintjes verlaten. De 
kinderen !open vooral rond en zijn niet echt op een plek aanwezig . 
Opvallend is dot op de drie grootste, centrale pleinen (Afrikanerplein, 
Krugerplein, Steve Bikoplein) geen kinderen spelen en nauwelijks mensen 
aanwezig zijn. 

Afrikanerp/ein 
13.00: 
13.45: 

Krugerplein 

Geen mensen aanwezig. 
Vier mensen (met honden) zitten op een bankje 
te kletsen. Ze zijn hun honden aan het uitlaten. 

13.20: Geen mensen aanwezig . 
Joubertplein #4-5-6 
13.15: Veel kinderen aanwezig op speelplek #6. Ze spelen op 
de speeltoestellen of met speelgoed wot ze hebben 
geleend van de beheerder. Er zijn ook een aantal moeders, die hun 
kinderen in de gaten houden. 
Op het basketbalveldje (#5) zijn geen kinderen of volwassenen 
aanwezig. 
Speelplek # 10 
13.30: 

P/eintje # 16 
13.40: 

Twee jongetjes voetballen samen. 
Een ander jongetje fietst rond . 

Vijf kinderen kletsen en spelen in een groepje op 
het pleintje. 

2.2 Algemene observatie en observatie van de grote speelplekken 
Donderdag 6-11-2008 (11.00 · 13.30) 
Weer I Zonnig. Ongeveer 16° Celsius. 

Algemene indruk 
Het is ochtend- en later middagpauze op de verschillende basisscholen, 
waardoor er veel kinderen buiten spelen. De kinderen concentreren zich 
op het Joubertplein en het Steve Bikoplein, welke warden gebruikt als 
schoolplein. Ze word en begeleidt door leraren. 
Op andere plaatsen in de buurt zijn nauwelijks kinderen aanwezig. 
Opvallend is dot op Afrikanerplein en Krugerplein wederom niet gebruikt 
warden. Er verblijven geen mensen en ook kruist niemand de pleinen. 
Wei is er veel politie in de wijk aanwezig. 
Afrikanerplein 
11.00: 
13.15 -13.30: 

Geen mensen aanwezig. 
Geen mensen aanwezig. 

n 



Krugerplein 
11 .05 
13.05 -13. 15 
Speelfoestel #8 
11.05 

Steve Bikoplein 

Geen mensen aanwezig . 
Geen mensen aanwezig. 

Moeder met klein kind, maken gebruik van het 
speeltoestel 

11.10 - 11 .20 Veel kinderen, van diverse leeftijden, zijn aan het spelen. 
Het plein wordt gebruikt als schoolplein voor kinderen van basisschool de 
Kraal. Vijf leraren staan in een groepje en houden toezicht. 
Kinderen spelen vooral in groepen: 

• Groep van 10 jongens (8 6 9 jaor) voetballen op het 
centrale deel waor goaltjes staan 

• Groep van 10 meisjes en jongens ( 6 6 7 jaor) voetballen 
zonder goals. 
• De oudere meisjes (ongeveer 11 jaor) staan in groepjes 
en kletsen. Ze vertonen geen echt speelgedrag. 

De speeltoestellen worden gebruikt door de jongste kinderen. 
Om 11 .20 worden de kinderen door de leraren bij elkaor geroepen en 
goon ze terug naar school. 
12.40 - 12.50: Zes jongens (9 6 10 jaar) hangen met hun fietsen rond, 
op het plein . Ze vertonen geen speelgedrag: Eerst kletsen ze wot. Daarna 
lijken ze wot le stoeien, moor later ziet het er enigszins agressief uit . 
Er verblijven geen ouders of andere mensen op het plein. Wei kruisen of 
en toe mensen het plein. 
Joubertplein #4-5-6 
11.30: Veel kinderen, van diverse leeftijden, zijn aan het spelen. 
Het plein wordt gebruikt als schoolplein voor kinderen van basisschool de 
Kraanvogel en basisschool de Koop. Drie leraren staan in een groepje en 
houden toezicht. Twee leraren !open rond en houden toezicht. 
Een groep van 15 jongens (8 6 9 jaor) voetballen op het afgesloten deel 
van het plein . Twee meisjes zijn aan het basketballen op het afgesloten 
basketbalveld van het plein. De andere kinderen spelen op het deel 
van het plein met de speeltoestellen . Het zijn vooral de kleinste kinderen 
die gebruik maken van de speeltoestellen. Ze spelen vooral individueel 
of in tweetallen. Vijf oudere meisjes (ongeveer 11 jaar) staan te kletsen 
en vertonen geen speelgedrag. Een ander groepje van zes meisjes 
(8 6 9 jaor) spelen een zelfbedacht spelletje met een bal, rondom de 
tafeltennistafel. 

12.10 - 12.35: Er zijn ongeveer 15 kinderen aanwezig op het plein, 
vooral kleinere kinderen tot 7 jaor. Moeders en enkele vaders kletsen en 
wachten tot hun kinderen zijn uitgespeeld. 
Een groepje van vier moeders heeft de lunch meegenomen naar het 
plein. De kinderen eten de lunch op tijdens het spelen . De moeders 
bemoeien zich niet veel met de kinderen, ze zitten vooral te kletsen . 
Alleen als een meisje in de zandbak wil spelen, grijpt moeder in . Ze mag 
niet vies worden. 
Kinderen hebben fietsen en ballen geleend om mee te spelen. Ook de 
speeltoestellen, vooral de schommels word en goed gebruikt. 
Een jongen en meisje (7 6 8 jaor) zijn gefascineerd door de duiven. Ze 
lopen erachteraan, jagen ze op en proberen ze te aaien. Ze voeren de 
duiven ook brood. 
Rond 12.30 begint een groepje van 6 kinderen weer te voetballen. 
Transvaa/plein 
12.50 - 13.00: Een groepje van 8 jongens en meisjes (6 6 7 jaor) 
voetballen op het daarvoor bestemde deel van het plein. 
Zes jongens en meisjes (ongeveer 10 jaor) klimmen in de klimboom. 
Een groepje van 8 jongens en meisjes spelen een zelfbedacht spelletje. Ze 
hebben geen attributen, moor maken gebruik van de hoogteverschillen 
twee moeders houden toezicht . 

2.3 Observatle van de grote speelplekken I Zaterdag 8-11-2008 (9.30 -
11.45) 
Weer I Droog. Af en toe zon. Ongeveer 12' Celsius. 

Afrikanerplein 
9.30 - 9.50: Een vrouw met hond stopt bij het plein en loot 

hoar hond het gras op. 
Verder zijn er geen mensen op het plein aanwezig . 

Joubertplein #4-5-6 
9.55-10.15: Om 10.05 komen een moeder en dochter (ongeveer 
6 jaor) het plein op. Het meisje goat schommelen en de moeder duwt 
hoar. Verder is het nog stil op het plein 
11.30 - 11.45: Een groep van zes jongens en twee meisjes (ongeveer 
13 jaor) spelen een partijtje basketbal op het deel van het plein met het 
hoge hek. 



Op het deel van het plein met de speeltoestellen zitten twee moeders op 
een bankje terwijl twee jongetjes en twee meisjes zich vermaken op en 
om de speeltoestellen. Zema ken overwegend gebruik van de draaiende 
speeltoestellen en w ipkippen. 
Krugerplein 
l 0.17 - l 0.30: 
11.12: 

Steve Bikoplein 

Geen mensen aanwezig 
Geen mensen aanwezig 

l 0.32 - l 0.45: Drie jongens en een meisje ( l 0 6 l l jaar) spelen met een 
voetbal op het plein. Ze spelen geen partijtje moor trappen de bal over. 
Een man en vrouw lopen over het plein richting de Linnaeusstraat. 
11. 15 - l l .25: Er zijn geen mensen die op het plein verblijven. Wei 
passeren er een aantal mensen. 
Transvaalplein 
10.50 - l l .10: Een man en vrouw zitten op het pie in en houden twee 
jongens en een meisje (ongeveer 7 tot 9 jaar) in de gaten. Eerste spelen 
de kinderen geen specifiek spel moor rennen over het plein; verstoppen 
zich achter de verhogingen en klimmen erop. Daarna klimmen ze 
gezamenlijk in het klimtouw en goon er zitten kletsen. 

2.4 Algemene observatle I Dinsdag 11-11-2008 {14.30 - 16.25) 
Weer I Redelijk horde wind. Af en toe een flinke bui. Ongeveer 14° 
Celsius. 

Algemene indruk 
Er zijn niet veel mensen op straat. waarschijnlijk door het enigszins trieste 
weer. Als de scholen uit zijn komen kinderen wel het plein op, moor vrij 
snel daarna is het weer rustig. 

Afrikanerplein 
14.35 : Er verblijven geen mensen op het plein. 
Twee mensen passeren met hun hond longs het plein. (regenbui) 
15.40 - 15.45: Er verblijven geen mensen op het plein. 
Een aantal ouders met kinderen passeren longs het plein. moor ze lopen 
er niet overheen. 
Krugerplein 
14.40 - 14.45: Geen mensen aanwezig . (regenbui) 

15.30 - 15.35: Er verblijven geen mensen op het plein. 
Een aantal ouders met kinderen passeren longs het plein. 
Steve Bikoplein 
14.50: Geen mensen aanwezig. (regenbui) 
15.50 - 16.00: Drie jongens (ongeveer 9 jaar) kletsen wot op het plein, 
moor ze vertonen geen echt speelgedrag. Ze lijken afscheid te nemen 
en vertrekken no 5 minuten, eentje goat een andere richting op. 
Een aantal mensen kruisen het plein, moor verblijven er niet. 
Jouberlplein #4-5-6 
15. l 0 -15.20: Kinderen komen no school het p lein op. 
Ze lenen een fiefs of een bal en goon spelen. Ouders komen aanlopen en 
nemen hun kinderen mee of ze kletsen eerst en wachten tot hun kinderen 
zijn uitgespeeld . 
Transvaalplein 
16.00 - 16. l 0: Vier jongens (7 6 8 jaar) voetballen op het daarvoor 
bestemde deel van het plein. 
Twee meisjes en een jongen (9 a 10 jaar) klimmen in de klimboom. Twee 
moeders staan te kletsen en houden hun kinderen in de gaten. Een 
moeder heeft nog een kleiner kindje bij (ongeveer 4 jaar). 
Speeltoestel #8 
16.15 'Een vader en zoontje spelen op de speelplek. Het 
jongetje klimt een poor keer op de glijbaan en glijd t naar beneden. 
Daarna goat hij naar de wipkip. De vader helpt hem erop en goat 
daarna op het muurtje zitten kijken. ' 
Speeltoestel # 1 
16.25 Een kind (ongeveer 4 jaar) speelt met hoar moeder b ij 

het speeltoestel. 

2.5 Observatie van de grote speelplekken I Woensdag 12-11-2008 {18.40 
- 20.00) 
Weer I Af en toe een beetje regen. Ongeveer l l 0 Celsius. 

Afrikanerplein 
18.40 - 18.50: Een man en vrouw laten hun honden uit. Ze staan te 
kletsen aan de rand van het p lein, terwijl de honden over het gras lopen. 
Na 5 minuten lopen ze allebei een a ndere richting op. 
Een jongen en meisje (ongeveer 8 en 10 jaar) lopen longs het plein. Ze 



maken geen aanstalten om te stoppen of er te goon spelen. 
Joubertplein #4-5-6 
18.55 - 19 .15: Op het deel van het plein met het hoge hek is een groepje 
van zes jongens (ongeveer 11 jaar) aan het voetballen . Daarnaast spelen 
wot oudere kinderen (vier jongens en twee meiden van 14 tot 17 jaar) 
basketbal. 
Op het andere deel van het plein spelen drie meisjes en een jongetje 
( ongeveer 5 tot 7 jaar) op de speeltoestellen. Een meisje zit op de schommel 
en hoar moeder duwt hoar. De andere kinderen spelen zelfstandig op en 
om verschillende toestellen. Twee andere moeders zitten op een bankje 
aan de rand van het plein en houden hen in de gaten . 
Krugerplein 
19 .17 - 19 .30: Een groep van drie jongens en twee meiden ( ongeveer 
16 tot 18 jaar) staan met hun scooters op het plein te kletsen en roken. 
Een man loopt naar zijn auto op de parkeerplaats en rijdt weg. Verd er zijn 
er geen mensen die het plein betreden of er verblijven . 
Steve Bikoplein 
19.30- 19.48: Driejongenseneen meisje (ongeveer lOa 11 jaar) spelen 
met een bal op het open deel van het plein . Ze gooien en schoppen de 
bal naar elkaar. Er zijn geen ouders die hen in de gaten houden. 
Wei steken een man en vrouw en een moeder met dochter het plein 
over. Ze kijken naar de spelende kinderen, moor besteden verder geen 
aandacht aan hen. 
Transvaa/plein 
19.50- 20.00: Twee jongens en een meisje (ongeveer 16 a 17 jaar) 
zitten op een bankje te kletsen . Verder zijn er geen kinderen op het plein 
aanwezig. 

2.6 Algemene observatle en observatie van de grote speelplekken 
Zaterdag 15-11-2008 ( 12.10 - 14.10) 
Weer I Overwegend droog. Ongeveer 13° Celsius. 

Transvaa/plein 
12. l 0: Geen mensen op het plein aanwezig 
14.00 - 14.1 O: Een moeder zit op een bankje terwijl een me1s1e 
(ongeveer 7 jaar) aan de duikelrekken hangt. (dreigende regenbui) 

Speelplek # 18 
12.12 - 12.20: Een vader en zoontje (ongeveer 4 jaar) zijn aan het 
spelen bij het glijbaantje. Na vijf minuten verlaten ze de speelplek. 
Steve Bikoplein 
12.25 - 12.45: Vierjongens (ongeveer 1 O jaar) basketballen op het plein. 
Eerst schieten en passen ze vooral. daarna goon ze partijtje spelen. 
13.45 - 13.55: Geen mensen aanwezig . (dreigende regenbui) 
Speelplek #22-23 
12.50 - 13.00: Twee jongens en een meisje (9 a l O jaar) spelen bij de 
natuurlijke speelaanleidingen. Ze klimmen op de boomstammen; springen 
van de ene naar de and ere en rennen er tussendoor. 
Joubertp/ein #4-5-6 
13.05- 13.20: Twee meisjes zijn aan het schommelen (ongeveer 10 
jaar). Twee jongens (ongeveer 16 jaar) basketballen op het and ere deel 
van het plein. Ze schieten, maken lay-ups en spelen een tegen een. 
Afrikanerplein 
13.22 - 13.30: Geen mensen aanwezig. 
Krugerplein 
13.33 - 13.40: Een vrouw zit op een bankje met hoar hand naast hoar. 

le heeft hoar telefoon in hoar hand en typt ermee. 

2. 7 Observatie van de grote speelplekken I Maandag 17-11-2008 (10.15 
- 12.00) 
Weer I Droog. Ongeveer 11° Celsius. 

Transvaalp/ein 
l 0.15 - l 0.30: Geen mensen aanwezig. 
Krugerplein 
10.35 -10.50: 
Steve Bikoplein 

Een man en vrouw halen de auto van het plein . 

10.53 - 11.15: Het is pauze en veel kinderen spelen buiten . Er zijn 3 
leraren die de kinderen in de gaten houden. 
Twee groepjes van vijf en zes meisjes en jongens (ongeveer 11 jaar) zitten 
op en staan bij de bankjes longs de kant van het plein. Ze spelen niet 
moor kletsen. 
Een groep van 12 jongens en meisjes voetballen (8 a 9 jaar), gebruik 
makend van de goaltjes op het centrale deel van het plein. 



Een andere groep van zes jongens (8 a 9 jaar) voetballen op een and er 
deel van het plein. Ze hebben geen doel, moor doen trucjes en spelen 
over. 
Orie meisjes (8 a 9 jaar) klimmen in de klimbol aan de rand van het plein . 
Als ze boven zijn goon ze even in de netten zitten kletsen . Daarna klimmen 
ze weer naar beneden en goon aan de klimbol hangen. 
Zes jong ens ( l l a 12 jaar) basketball en bij het basketbalnet centraal op 
het plein . 
Om 11.10 een leraar met een groep kinderen (van ongeveer l l jaar) 
verlaten het plein en !open in de richting van school. 
Joubertplein #4-5-6 
11.20 - 11.45: Ook hier is het pauze. Een leraar met een groep van 
ongeveer 25 kinderen verlaten net het plein en lopen richting basisschool 
de Kraanvogel. Er zijn nu nog twee leraren en 28 kinderen (ongeveer 10 
jaar) op het plein. 
Op het deel van het plein met het hoge hek voetballen 14 jongens en 
meisjes. Daarnaast staan drie jongens trucjes te doen met een bal. Een 
groepje van vijf meisjes stoat bij het hek te kletsen en lac hen. Ondertussen 
kijken ze of en toe naar de drie jongens. 
Op het andere deel van het plein is een groepje van zes meisjes aan het 
springtouwen. Ze hebben een groot springtouw en twee meisjes draaien 
terwijl de anderen springen. Wanneer iemand 'of ' is moet diegene 
draaien. 
Om 11 .35 roepen de leraren de kinderen bij elkaar. Ze leveren de ballen 
in bij de beheerder en de klas verlaat het plein richting basisschool de 
Kraanvogel. De beheerder loopt vervolgens een rondje over het plein 
om te kijken of er geen speelgoed is achtergebleven. Hierna zijn er geen 
mensen meer op het plein. 
Afrikanerplein 
11.48 - 12.00: Een vrouw loot de hond uit. Ze stoat zelf aan de rand 
van het plein en de hond loopt over het gras. 
Een moeder en dochter passeren op het voetpad longs het plein. Ze 
stoppen niet. Een man parkeert zijn auto op de weg longs het plein en 
loopt een woning binnen. 

2.8 Algemene observatie I Donderdag 20-11-2008 (14.00 - 15.00) 
Weer I Eerst droog later een regenbui. Ongeveer 12' Celsius. 

Speelplek # 1 
14.00 - 14.05: Een vader en zoontje (ongeveer 3 jaar) spelen bij het 
glijbaantje. De vader helpt zijn zoontje terwijl hij naar boven klimt en van 
de glijbaan glijdt. 

Afrikanerplein 
14. l 0: Geen mensen aanwezig. 
Joubertplein #4-5-6 
14.15: Vier jongens (ongeveer l 0 jaar) basketballen op 

het plein . 
Speelplek #20 
14.18 - 14.30: Een moeder speelt met hoar zoontje (ongeveer 4 jaar) 
bij de speeltoestellen. Het jongetje rent van het ene naar het andere 
toestel om het uit te proberen en de moeder helpt hem daarbij. 
Steve Bikoplein 
14.40: Geen mensen aanwezig . (regenbui) 
Transvaa/plein 
14.45: 
Krugerplein 
14.52 : 

Joubertplein 
14.55 - 15.00: 

Geen mensen aanwezig . (regenbui) 

Een vrouw loopt snel naar hoar auto. Even later 
rijdt ze weg. (regenbui) 

Geen mensen aanwezig. (regenbui) 

2. 9 Algemene observatie en observatie van de grote speelplekken 
Vrijdag 21-11-2008 (12.00 - 14.30) 
Weer I Koud en of en toe wot lichte regen . Ongeveer 8' Celsius. 

Transvaalplein 
12.00 - 12.25: Het is lunchpauze en moor niet druk op het plein. 
Orie meisjes (ongeveer 8 jaar) klimmen op de verhoogde randen van 
het plein en springen er weer of. Ze proberen zo ver mogelijk te springen. 
Twee moeders zitten op een bankje te kletsen en kijken of en toe naar 
de meisjes. 
13.55 - 14.05: 

Steve Bikoplein 
Geen mensen aanwezig 

12.32 - 12.45 : Twee jongetjes (ongeveer l O jaar) gooien een bal over. 



14.07 - 14.15: Geen mensen aanwezig 
Speelplek # 11 
12.50 - 13.00 Een aantal kinderen van verschillende leeftijden spelen 
op de speeltoestellen voor basisschool de Kraanvogel totdat de pauze 
voorbij is. Er komen veel ouders hun kinderen naar school brengen. 
Joubertplein #4-5-6 
13.05 - 13.20: Een jongen en meisje (3 a 4 jaar) hebben een fietsje 
geleend en rijden over het plein. Hun moeder houdt hen in de gaten en 
loopt een beetje rond. 
Afrikanerplein 
13.23 - 13.35: Een vrouw loot hoar hond uit op het gras op het 

plein. 
14.30: 
Krugerplein 
13.40 - 13.50: 
Speelplek #24 
14.20: 

Geen mensen aanwezig. 

Geen mensen aanwezig. 

Een moeder zet hoar dochtertje (ongeveer 3 jaar) 
op de glijbaan. Het meisje wil steeds opnieuw 
glijden. 



ljla e : Int vi ws 

Hieronder vo/gl de uitwerking van open interviews die ik gehouden heb 
met een oontol mensen in de Tronsvoo/buurt. De ontwoorden op de 
vrogen zijn niet de letterlijk gegeven ontwoorden, moor opgesteld noor 
oonleiding van ter plekke gemookte oontekeningen. 

3.1 Interview I Beheerder I van het Joubertpleln 
5 november 2008 - 12.30 uur 

Spelen hier veel kinderen? 
Het is best een druk bezochte plek, vooral na schooltijd . Dit komt 
waarschijnlijk oak doordat zowel basisschool de Kraanvogel als basisschool 
de Kaap dicht bij liggen. 
Er komen vooral veel jonge kinderen op de speelplek. 

Mist u nag iets op deze of andere speelplekken in de Transvaalbuurt? 
Deze speelplek is vrij compleet. De mogelijkheden zijn groat door de 
speeltoestellen en de mogelijkheid om speelgoed te lenen. Alleen het 
gebouw kan wel een opknapbeurt gebruiken. 

Hoe denkt u over groen op de speelplek? 
Vroeger was er een groene strook longs deze plek, moor deze werd 
vervuild door bewoners. Later is deze daorom weggehaald. 

3.2 Interview I Twee moeders op het Joubertplein 
5 november 2008 - 12.45 uur 

Hoe oud zijn uw kinderen? 
Moeder 1: 2 en 6 joor 
Moeder 2: 10 en 14 joar 

Spelen uw kinderen vaak buiten? 
Moeder 1 : Bijna dagelijks 
Moeder 2: 3x per week 
Waar spelen uw kinderen? 
Moeder 1: Vaak op deze plek (speelplek #5-6) maorook bij het speeltoestel 
( # 1), vlak bij huis. 

Als het mooi weer is gaan ze vaak naar het park Frankendael (ten zuiden 
van de wijk) of het Oosterpark (ten noorden van de wijk). Moeder 1 neemt 
hoar kinderen oak wel eens mee naar het Amsterdamse Bos. 

Magen ze alleen buiten spelen? 
Moeder 1: Nee, door zijn de kinderen nag te klein voor en het is niet altijd 
veilig in de buurt. Moeder 2 vult aan: Ze is bang dot ze met de verkeerde 
mensen in contact komen. Er zijn veel hangjongeren en drugsdealers in 
de buurt, waardoor ze hoar kinderen liever niet alleen buiten !oat. 

Zijn er nag dingen die u mist in de buurt? 
Kinderboerderij 

3.3 Interview I Beheerder II van het Joubertplein 
6 november 2008 - 11 .50 uur 

De beheerder vertelt dot het Joubertplein gebruikt wordt als schoolplein. 
Basisschool de Kraonvogel komt met steeds wisselende klassen en 
basisschool de Koop komt met de hele bovenbouw. 

Hebben de scholen oak nag een eigen schoolplein? 
Ja, het binnenplein bij de scholen wordt gebruikt door de kleinste 
kinderen, uit groep 1,2 en 3. 

Kamen de kinderen hier oak vaak buiten schooltijd? 
Ja, vooral in de lunchpauze en direct na schooltijd loopt het plein vol. 

Zijn er don vaak ouders bij de kinderen of komen ze oak alleen? 
Van de kinderen tot 7 a 8 jaor zijn de ouders vaak oak aanwezig. De 
kinderen die ouder zijn komen vaak zonder ouders . 

Is het plein oak een soort ontmoetingsplek voor ouders? 
Vooral moeders ontmoeten elkaar hier vaok en gaan zitten kletsen . 

Spelen de kinderen nag op andere plaatsen in de wijk? 
Dejonge kinderen tot 7 a 8 jaar blijven meestol met hun ouders hier. Moor 
de oudere kinderen zwerven we! door de hele wijk. De beheerder kan 
geen specifieke plek noemen woar ze spelen. Hij geeft we! aan dot ze 



vaak ergens heen goon waar niet zoveel toezicht is. 

De beheerder vertelt dot ze in de zomer vaak activiteiten organiseren 
voor kinderen. Deze activiteiten vinden soms plaats op het plein, zoals 
een stoepkrijt wedstrijd. Moor ze goon ook naar andere plekken in de 
stad, zoals Artis. Kinderen moeten zich inschrijven voor deze activiteiten 
en soms goon er ook ouders mee. 

3.4 Interview I Maalke Marechal 
11 november 2008 - 12.00 uur 

Maaike Marechal is stedebouwkundig ontwerpster bij dRO Amsterdam 
en woont in de Transvaalbuurt. 

Kunt u een beschrijving geven van de algemene indruk van de buurt? 
De Transvaalbuurt stoat natuurlijk niet bekend als een goede buurt. Het 
deel bij de Linnaeusstraat is wot beter en veiliger. Hoe meer je richting de 
Wibautstraat komt, hoe onveiliger de buurt wordt. Ook wonen door meer 
allochtonen. 

Hoe warden de drie centrale pleinen (Afrikanerplein, Krugerplein en Steve 
Bikoplein) van de buurt gebruikt? 
Op het Afrikanerplein is bijna nooit iets te doen. Het is meer kijkgroen, 
don dot er daadwerkelijk iets gebeurd. Het Krugerplein wordt overdag 
nauwelijks gebruikt. 's Avonds is het een erg onveilige plek . Er wordt veel 
gedeald en er is door ook altijd veel politie. Het Steve Bikoplein wordt 
beter gebruikt, regelmatig spelen er kinderen . 

Gebruiken kinderen in de buurt vooral formele of ook informele 
speelplekken? 
Kinderen spelen voornamelijk op de formele plekken. Straten en steepen 
bieden niet voldoende ruimte of zijn niet veilig om te spelen . 

Noor welke speelplekken goat u regelmatig met uw kinderen? 
We goon regelmatig naar de Oosterparkbuurt, bijvoorbeeld het 
Eikenplein of Kastanjeplein. Als het mooi weer is goon we ook vaak naar 
park Frankendael. 
We maken niet vaak gebruik van de speelplekken in de Transvaalbuurt. 
Een enkele keer goon we naar het Steve Bikoplein of het Joubertplein. 

Waarom goat u vaak naar speelplekken buiten de Transvaalbuurt? 
Het kinderdagverblijf zit in de Oosterparkbuurt. Bovendien vind ik de 
speelplekken in de Transvaalbuurt minder aantrekkelijk don de pleinen in 
de Oosterparkbuurt . 
Een parkje is niet in de buurt aanwezig, dus daarvoor moeten we 
verder weg. Park Frankendael is erg mooi ontworpen en prettig om te 
verblijven. 

Zou een groene speelplek een toevoeging zijn voor de wijk? 
Misschien wel, moor het moet wel functioneel zijn. Een grasveldje zal 
bijvoorbeeld niet werken . 

3.5 Interview I Vader op het Steve Blkopleln 
15 november 2008- 14.50 uur 

Hoe oud zijn uw kinderen? 
Dochter van 8 en twee zonen van l 0 en l l . 
Spelen uw kinderen vaak buiten? 
Dot verschilt, moor gemiddeld ongeveer 2x per week. 

Waar spelen ze don? 
Ze spelen vaak op het Steve Bikoplein, ook in de pauzes met school. Soms 
goon ze naar het Transvaalplein. 

Wat vindt u van deze pleinen? 
Het is handig dot beide pleinen dicht bij huis liggen. Alleen op het 
Transvaalplein zijn 's avonds wel veel hangjongeren. lk heb liever niet dot 
mijn kinderen er don nog naartoe goon. 

Spelen uw kinderen alleen buiten of goat u mee? 
Mijn zonen spelen regelmatig alleen buiten. Alleen ze mogen 's avonds 
niet alleen naar het Krugerplein, hier is veel criminaliteit. Mijn dochter loot 
ik liever niet alleen goon. Ze is nog een stukje jonger. Daarom goon mijn 
vrouw of ik meestal mee. Soms mag ze ook met hoar broers mee. 

Zijn er nog dingen die u mist in de buurt? 
Qua speelplekken niet echt. Misschien a Ileen wot meer variatie. 
Meer terrasjes of een markt zou wel een leuke toevoeging zijn voor de 
buurt. 



fjlo e : Aontal speelvoorz enlngen Jn de lransvaolbuurt 

Speelplaatsen Overige 
speelvoorzieningen 

Kleine School- Jongeren Totaal Skatebaan Speeltuin 

kinderen Qaand aantal 

0-5 iaar 6-11 jaar Vanaf 12 ir locaties 

2004 2006 2004 2006 2004 2006 2004 2006 2004 2006 2004 2006 

Weesoerzijde 2 2 4 4 4 4 6 6 

Oosterparkbuurt 12 12 14 14 7 7 15 15 1 1 1 l 

Dapperbuurt 13 13 18 18 4 4 18 18 

Polderweaaebied l 2 l 1 0 0 2 3 

Transvaalbuurt 17 17 16 16 11 11 18 18 1 1 

V,d, Kunbuurt 1 1 2 2 1 1 2 2 

Don Bosco 3 3 3 3 0 0 5 5 2 2 

Julianapark 5 5 7 7 5 5 8 8 

Amsteldorp 3 3 4 4 2 2 4 4 1 1 1 1 

Jeruzalem 8 8 8 8 2 2 7 7 

Middenmeer 9 9 12 12 6 6 12 12 1 1 

Park de Meer 11 l l 11 l l 3 3 15 15 l 1 

Science Park 0 0 0 0 0 0 0 0 

Betondorp 8 8 8 8 2 2 9 9 1 1 

De Omval 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oost/wqm 93 94 108 108 47 47 121 122 3 3 7 7 

Bron: Ter Voorde, Duker, Kraa l & Muntjewerff (2007b) 



Is er sprake van een constructie of bewerking die door uiterlijke kenmerken of eigen

schappen expliciet uitnodigt tot spelen en daardoor (onaanvaardbare) speelrisico's zoals 

vallen, beknelling, snijden niet zich mee bn brengen? (bijvoorbeeld niet een prullenbak, 

maar wel een autogeraamte) 
Ja Nee__. de constructie/inrkhting valt niet onder het WAS 

t 
Ga at het om een constructie/inrichting die door grootte of gewicht lastig of niet te ver

plaatsen is door een kind(+/- Skg)? (Geen speelgoed zoals hobbeldieren, loopwagens, 

speelgoedauto's, maar wel zgn. 'activity toys') 

Ja Nee__. de constructie.1nrichting valt niet onder het WAS 

Is de constructie/inrichting permanent bespeelbaar (m"'9rdere keren te bespelen) en 

dus niet van eenm~hge aard? 

Ja Nee__. de constructie/ inrichting valt niet onder het WAS 

Wordt er bij het gebruik van de constructie/inrichting uitsluitend gebruik gemaakt van 
fysieke kracht van de mens of zwaartekr~cht? 

Ja Nee_. de constructie/inrichting valt niet onder het WAS 

Bevindt de constructie/inrichting zich op een terrein voor publiek gebruik? (ook wan
neer dit door led.enverband beperkt is) 
Ja Nee_. de constructie1lnrichting valt niet onder het WAS 

t 
Is er sprake van een constructie/inrichting waarbij de nadruk ligt op ontspanning en ver
maak, en niet (prim air) op andere functionaliteiten? (bijvoorbeeld behendigheid, 

lichaamsoefening- en training al dan niet in combinat1e met prestatie en/of competitie
of kunst)? 

Ja 

t 
De constructie/inrichting is hoogstwaar

schijnlijk bij fabricage/ootwerp OOdoeld 
als speelt~tel. De constructie/inrichting 
is h'9rdoor direct als speeltoestel ;ian te 

merken en vah daarmee onder het WAS. 
w~nneer een constructie als cleze op een 

publiek terTein aanwezig is, is dit terrain 
als speelterrein te definieren. 

De con·str1..1ctie/inrichting is hoogstwaar

schijnlijk niet bij fabricagelontwerp 
bed.oe·ld als speehoestel. Door de plaat

sing van hElt toes'.iel in de buurt van andere 

speol- of attractietoestellen op een publiek 
terrein (dus speelterrein) en de uitQrlijke 

kenmerken (nodigt uit tot spQlen en brengt 

daardoor risico's met zich mee) kan het 
toe-.tel indirect als speeltoestel aan9em1nkt 
word,gn en v~lt da~rmee ond,gr· hgt WAS. 

Nee 

! 
Bevindt de constructie/inrichting zich 

op een speel-/<ittractieterrein; ziin er 
al andere voor 'spelen' of attractie) 

ontworpen toestellen aanwez:ig? 

(zoals een wipkip,glijbaan, schomrnel, 

klimrek etc.) 

J 
Nee 

! 
09 constructialimicht~l9 is hoogstwaar

schijnlijk niet bij fabricage/ontwerp 

bedoeld als speeltoestel. Wanneer de 
connructie/imichting zich nh;it op oen 
p1.1bliQk s~I./ attractieterrein bevindt, 

ongoacht de uiterlijke ke!Vllerken, vah de 

COMttuctie/inrichting niet onder het W/16. 
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