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Adviezen Buiten spelen

Vorig jaar kwamen er al goede adviezen over dit onderwerp uit de Kinderconferentie. Daar konden deze 

kinderen wel iets mee! Zo werd er bijvoorbeeld gezegd dat kinderen liever een paar kleine speelplaatsen 

zouden willen, in plaats van één grote. Daar waren de kinderen van deze Kinderconferentie het 

helemaal mee eens. Ze hadden wel een belangrijke toevoeging: laat het beheer van die speelplaatsen 

dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en buurtbewoners zijn! Bewoners 

houden dan de boel een beetje in de gaten en kijken of alles nog schoon is en naar behoren werkt. 

Mocht er iets niet goed gaan, dan staat er een bord in de speeltuin met daarop de contactgegevens 

voor een direct lijntje met de gemeente. Zo kunnen problemen snel opgelost worden en blijven 

speelplaatsen de fijne ontmoetingsplek waar je je veilig en goed voelt.  

En die ontmoetingsplek moeten we wat de kinderen betreft eigenlijk veel breder zien. Het is een plek 

in de wijk voor iedereen! Niet alleen voor kinderen, zelfs niet alleen voor kinderen van alle leeftijden 

en met of zonder beperking… Nee, écht voor iedereen. Een goede speelplaats houdt rekening met 

alle doelgroepen die in de wijk vertegenwoordigd zijn. Voor volwassenen en ouderen moeten er 

bijvoorbeeld bankjes of picknicktafels komen. Zo kan de speelplaats ook dienen als uitvalsbasis voor 

allerlei activiteiten.  

Daarnaast moeten speeltuinen zo groen mogelijk zijn, volgens de kinderen. Een glijbaan is best leuk, 

maar het is iedereen meteen duidelijk wat er gebeuren moet en de uitdaging is er dan ook snel af. 

Bij groene speeltuinen moet je meer je creativiteit aanzetten en word je meer uitgedaagd, omdat de 

toestellen minder duidelijk zijn en je als kind meer getriggerd wordt over wat je er nu eigenlijk allemaal 

kunt doen. Natuurlijk moet het allemaal ook weer niet té moeilijk zijn, en dus zouden de kinderen het 

mooi vinden als je elkaar kunt inspireren. Bijvoorbeeld door een poster of bord waarop ideeën staan wat 

je op de speelplaats kunt doen, maar ook door een sportcoach die er aanwezig is.  
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Tot slot lijkt het de kinderen dan wel zo handig dat wanneer je eenmaal je speelplaats 

zo hebt ingericht dat iedereen er voor langere tijd kan zijn, je dan wel wat water kunt 

drinken. Van al dat spelen en bewegen krijg je immers dorst! Daarom willen de kinderen 

niet alleen langs fietsroutes, maar ook bij speelplaatsen watertappunten installeren. Zo 

hoef je geen flesjes of pakjes te kopen bij de supermarkt en hoef je niet helemaal naar 

huis als je net lekker in het spel zit, maar kun je gewoon wat gezond water drinken en 

hup weer door. 
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