Flexibele inrichting van de speelruimte

Flexibel
Relevant
Duurzaam

Bij het opstellen van speelruimteplannen is de focus verschoven van kwantiteit naar kwaliteit. Het gaat daarbij niet
meer om het plaatsen van een minimaal aantal speeltoestellen op een zo’n kort mogelijke afstand van de bewoners. Veel
belangrijker, en terecht, is de wens geworden om bewoners zelf mee te laten denken over de invulling van de openbare
(speel)ruimte en te streven naar meer diversiteit (op plek en buurtniveau) en flexibiliteit (vermogen om aan te passen).
Hierdoor komt de focus daar te liggen waar het hoort; bij de gebruiker en het stimuleren tot buitenspelen!
Dynamische diversiteit en relevantie voor bewoners
Speelplekken kunnen meegroeien met de (behoefte van de) buurt. Dit zorgt voor een dynamische diversiteit op
buurtniveau. Speelplekken variëren niet alleen ten opzichte van elkaar maar ook op de locatie zelf is sprake van een
hogere frequentie van verandering. Hierdoor blijven speelplekken aantrekkingskracht uitoefenen en relevant voor de
bewoners en gebruikers. Zij hebben namelijk niet alleen steeds iets nieuws om mee te spelen, maar kunnen ook vaker
meedenken over de inrichting en invloed uitoefenen op de kwaliteit van de openbare (speel)ruimte.

Flexibele inrichting van de speelruimte

Beter benutten van de levensduur én efficiënt speelruimtebeleid
Veel toestellen zijn maar een beperkte tijd (maximaal vijf jaar) echt interessant voor kinderen. Door te rouleren wordt
een speeltoestel zes x vijf jaar interessant. Door deze langere afschrijving ontstaat er minder afval en is er minder snel
behoefte aan een complete herinrichting.
Door te rouleren zijn ook minder toestellen per plek nodig en kan met minder speelplekken toch goed aangesloten worden
op de behoefte van de buurt. Ook is de aanleg, toevoeging of verplaatsing van een speeltoestel optimaal te organiseren en
kan bij reparaties gekozen worden voor een tijdelijke invulling op de speelplek.
Handvat voor toepassing
•

Stap 1 - Analyse huidig aanbod: Het beoordelen en
typeren van het huidige areaal in de stedelijke context

•

Stap 2 - Bepalen wenselijke strategie: Het toepassen
(hoe, wat en waar) van de Building Blocks

•

Stap 3 - Realisatie en opvolging: Het betrekken van
bewoners en het afstemmen van de roulatie

Dit concept wordt ondersteund door

