Spelen en
ontmoeten
voor iedereen
Inspiratieboek met
ontwerpprincipes voor
een toegankelijke plek

Spelen en ontmoeten voor iedereen
Als gemeente Rotterdam vinden we het belangrijk dat ieder kind buiten kan spelen en elkaar kan ontmoeten in de eigen buurt.
Samen (kunnen) spelen en opgroeien is tevens een van de uitgangspunten van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met
een beperking en/of chronische ziekte. Dit verdrag werd op 14 juli 2016 geratificeerd door de Nederlandse overheid en de uitvoering
van het verdrag gebeurt grotendeels lokaal. Voor kinderen met een beperking en/of chronische ziekte is buiten spelen vaak nog niet
vanzelfsprekend. Met dit inspiratieboek willen we hier verandering in brengen en streven we naar speelplekken die samen spelen en
samenkomen stimuleren. Door slimme ontwerpprincipes worden plekken toegankelijk, geven een gevoel van welkom en bieden
mogelijkheden tot samenspel. Toegankelijkheid gaat dan ook niet alleen om het fysieke aspect, maar ook sociale toegankelijkheid
(je ergens welkom voelen) is belangrijk.

Zeker in de eigen woonomgeving zijn er
momenteel weinig toegankelijke speelplekken
te vinden. Hierdoor zijn er weinig geschikte
speelvoorzieningen voor kinderen met een
beperking. En ontmoeten kinderen met en
zonder beperking elkaar weinig. Zij krijgen
niet de kans om vriendschappen te sluiten
en van elkaar te leren. Dit terwijl er vaak
maar kleine aanpassingen nodig zijn om
een speelplek voor alle kinderen bespeelbaar te maken. Als er goed wordt nagedacht over de toegankelijkheid van een
speelplek, door het gebruik van de juiste
ondergrond en paden, is samenspelen zelfs
op kleinere plekken goed mogelijk.
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Op grotere plekken kunnen daarnaast ook
andere toestellen worden geplaatst die
uitnodigen tot samenspel. Verder zijn alle
uitstralings- en inrichtingstypes mogelijk
in een toegankelijke speelplek. Inclusief
ontwerpen hoeft zeker niet beperkend te zijn.
Een toegankelijke speelplek is daarnaast
niet alleen prettig voor kinderen met een
beperking, maar biedt ook ouders of verzorgers met een beperking de mogelijkheid
om met hun kind mee te gaan. Bovendien,
wanneer een speelplek toegankelijk is voor
kinderen of ouders met een beperking, is
deze toegankelijk voor iedereen. Zo is het
bijvoorbeeld voor een ouder met een

kinderwagen ook eenvoudiger om naar een
speelplek te gaan.
Dit inspiratieboek is gemaakt om ontwerpers
en beheerders te inspireren bij het ontwerpen
van nieuwe toegankelijke speelplekken of bij
het vervangen hiervan. Daarnaast is het
voor medewerkers in het sociaal domein
interessant om te zien hoe samen spelen
bevorderend kan zijn. In dit boek vind je
aandachtspunten en ontwerpprincipes die
hierbij helpen.

Leeswijzer
In dit inspiratieboek beschrijven wij welke
kinderen onze aandacht hebben bij het
ontwerp van een toegankelijke speelplek.
Ook worden er aandachtspunten voor het
ontwerp meegegeven per type beperking
waar kinderen en of volwassenen mee te
maken kunnen hebben. Vervolgens tonen
we een overzicht van de ontwerpprincipes
voor een toegankelijke speelplek en staan
we stil bij de ambities die we hebben. Ten
slotte beschrijven we de ontwerpprincipes
voor een inclusief speel- en verblijfsplekontwerp voor de verschillende elementen
van een verblijfsplek.
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Even voorstellen;

kinderen met een beperking
of chronische ziekte
Kinderen met een beperking zijn bovenal gewoon kinderen. Kinderen die zich
willen ontwikkelen, de wereld willen verkennen en hun grenzen willen opzoeken.
Wanneer er wordt gesproken over kinderen
met een beperking denken de meeste
mensen aan kinderen in een rolstoel. Er zijn
echter heel veel verschillende soorten
beperkingen. Daarnaast is ook niet iedere
beperking even zichtbaar: zo is bijvoorbeeld
niet altijd te zien dat een kind niet kan horen
of snel overprikkeld is. Naast een fysieke
beperking, gaat het ook om kinderen met
een visuele, auditieve, (licht)verstandelijke
beperking, psychische problematiek
(autisme, ADHD etc.) en kinderen met een
chronische ziekte. In bijlage 1 wordt een
kort beeld geschetst van de verschillende
beperkingen.

is, voor de ander als te makkelijk wordt
beschouwd. Daarnaast geldt ook dat
wanneer een speelplek fysiek en sociaal
toegankelijk is voor kinderen en hun
begeleiders met een beperking en/of
chronische ziekte, deze toegankelijk is
voor iedereen!

Ten slotte geldt voor kinderen met een
beperking, net als voor kinderen zonder
beperking, dat wat voor de een uitdagend
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Aandachtspunten; kinderen met
een beperking of chronische ziekte
Kinderen met een beperking worden vaak erg beschermd. Mensen willen voorkomen dat
zij vallen of zich bezeren, maar vallen en opstaan hoort bij spelen en leren. Daarnaast
ligt de focus van ouders of verzorgers vaak op zorg voor het kind en wordt het (buiten)
spelen vergeten. Voor kinderen met een beperking draagt spelen echter net zoveel bij
voor hun ontwikkeling als voor kinderen zonder beperking. Daarom willen we dit ook in
de buitenruimte mogelijk maken en stimuleren.
Gezien de verschillende soorten beperkingen hebben we per beperking aandachtspunten meegegeven voor in het ontwerp
om hier zoveel mogelijk in te kunnen
ondersteunen.
Kinderen met een visuele beperking
Kinderen die niet of slecht kunnen zien,
hebben vaak moeite zich te oriënteren. Zij
kunnen niet goed zien hoe groot een speelplek is of waar de paden lopen. Zij kunnen
hierbij geholpen worden door duidelijk te
herkennen en te voelen paden en omheiningen te maken. Wat vaak erg leuk is voor
deze kinderen is spel waarbij andere
zintuigen worden geprikkeld, zoals speel-
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elementen met geluiden, met geuren of door
te voelen, bijvoorbeeld met zand en water.
Kinderen met een auditieve beperking
Een kind dat niet goed kan horen, kan
moeilijker communiceren met andere
kinderen, waardoor samen spelen wordt
bemoeilijkt. Ook komen ze sneller in botsing
met bewegende dingen zoals andere
kinderen, een bal of een speeltoestel,
doordat zij het niet horen aankomen. Een
(visuele) afbakening bij bijvoorbeeld een
schommel kan hierbij helpen.
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Kinderen met hand- en
loopbeperking zonder rolstoel
Kinderen met deze beperking zijn vaak erg
inventief in het omgaan met hun beperking.
Zij hebben vaak moeite met klimmen en
hun evenwicht bewaren en zijn daardoor
eerder moe. Extra ondersteuning en
rustpunten zijn voor hen heel fijn.
Kinderen met motorische
beperking in een rolstoel
Voor kinderen in een rolstoel is het belangrijk
dat zij op zoveel mogelijk plekken kunnen
komen, zodat ze mee kunnen bewegen
met de andere kinderen. Sommige zullen
zichzelf uit de rolstoel schuiven op een
ander zitelement en vandaaruit kruipend
of schuivend verder gaan. Speelelementen
die voor deze groep kinderen interessant
kunnen zijn, zijn paden van verschillende
materialen. Daarbij moet wel rekening
worden gehouden met het feit dat niet elk
kind dezelfde uitdaging zoekt. Wat voor
de één makkelijk en leuk is, voor de ander
een obstakel.
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Kinderen met een grote behoefte
aan veiligheid en de mogelijkheid zich
terug te trekken (o.a. met kenmerken
van autisme)
Een veilig en beschermd gevoel is heel
belangrijk voor deze kinderen. Zij hebben
behoefte aan plekjes waar ze zich kunnen
afzonderen en de speelplek in alle rust
goed kunnen overzien. Deze kinderen zijn
gebaat bij een heldere indeling en structuur
van de plek, zodat zij zich goed kunnen
oriënteren.
Kinderen met impulsief,
druk gedrag (o.a. ADHD)
Deze kinderen spelen vaak onrustig en
ongeconcentreerd. Het is fijn voor hen als
ze hun energie kwijt kunnen op een plek
waar ze er anderen niet mee storen. Ze zijn
vaak ondernemend en vinden het fijn als
er veel te ontdekken valt.

Kinderen met een
verstandelijke beperking
Het spel van deze kinderen verschilt niet
veel van dat van kinderen zonder beperking.
Opvallend is wel dat net zoals hun algemene
ontwikkeling ook de spelontwikkeling trager
verloopt. Ook is het spel vaak minder
fantasievol en gevarieerd. Hierdoor vinden
deze kinderen het soms prettiger en veiliger
om met jongere kinderen samen te spelen.
Kinderen met een chronische ziekte
De ziekte kan zich uiten in problemen met
bijvoorbeeld de motoriek, maar kinderen
kunnen ook minder energie hebben. Hierdoor hebben zij behoefte aan rustpunten
rondom de speeltoestellen of een plek om
zich terug te trekken. Verder is, vanwege
darmklachten, voor sommige kinderen een
(toegankelijk) toilet essentieel.
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Ontwerpprincipes
speelplekken

Ambities voor een
toegankelijke speelplek

Duidelijke entree

100% welkom

Gehandicaptenparkeerplaats

Padenstructuur

Rust en beschutting

De belangrijkste ambities voor een toegankelijke speelplek zijn:
• 100% voor iedereen welkom;
• 70% van de voorzieningen op de speelplek voor iedereen toegankelijk/benaderbaar;
• 50% van de speeltoestellen door iedereen bespeelbaar.

Omheining

100% welkom
Alle kinderen zijn en voelen zich welkom op
de speelplek. Dit geldt van de kleinste
plekjes tot de grote centrale ontmoetingsplekken. Dit sociale aspect is ontzettend
belangrijk, maar lastig door inrichting af te
dwingen. Op de grotere plekken zal in de
programmering aandacht zijn voor
inclusiviteit.

70% toegankelijk/benaderbaar
De meeste speelvoorzieningen zijn
benaderbaar voor alle kinderen. De ambitie
is dat ten minste 70% van de toestellen op
een plek bereikbaar is.
De aanleg van goede verharding, bijvoorbeeld in de vorm van paden en het gebruik
van geschikte ondergronden bij de
toestellen, is hiervoor essentieel. Als kinderen bij een toestel kunnen komen dat zij niet
kunnen bespelen, zijn zij vaak creatief
genoeg om toch een manier te vinden om
betrokken te blijven bij het spel.

50% bespeelbaar
De helft van de toestellen op de plek is
geschikt voor samenspel door kinderen met
en zonder een beperking. Sommige
toestellen zijn hier sowieso geschikt voor.
Zo niet, dan kan dit vaak gerealiseerd
worden door kleine aanpassingen aan een
toestel. Ook het gebruik van speciaal
hiervoor ontwikkelde toestellen is een optie.
Dit zijn toestellen die bijvoorbeeld verschillende soorten opgangen hebben, variërend
in moeilijkheidsgraad, of meerdere
handgrepen, zodat een kind zich beter kan
vasthouden.

Speelwaarde

70% toegankelijk

Toegankelijk
toilet

Ondergronden
Fijn verblijven

Visuele routing
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50% bespeelbaar

Verschillende
zones
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Typen verblijfsplekken
in de buitenruimte
In de Rotterdamse norm voor buitenspeelruimte (2008) is onderscheid gemaakt tussen
verschillende typen ruimtes. Deze typen worden ook in de integrale visie gehanteerd.
Er zijn zes typen verblijfsplekken te onderscheiden:
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3
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Stedelijke ontmoetingsplekken
(>5.000 m2)
Dit zijn de grote en bijzondere ontmoetingsplekken in de stad, waar Rotterdammers
uit de hele stad komen spelen, sporten,
bewegen en ontmoeten. De ambitie is om
op deze plekken alle doelgroepen te
bedienen (ook mensen met een beperking
en/of chronische ziekte), een gevarieerd
speelaanbod te realiseren, aandacht te
hebben voor voorzieningen als toilet en
watertappunten, en voldoende zitgelegenheid te creëren.

Centrale ontmoetingsplekken in de wijk
(5.000 m2)
Dit zijn de grote ontmoetingsplekken in de
wijk, waar Rotterdammers uit de buurt
komen spelen, sporten, bewegen en
ontmoeten. De ambitie is om ook op deze
plekken alle doelgroepen te bedienen (ook
mensen met een beperking en/of chronische
ziekte), een gevarieerd speel en sport
aanbod te realiseren en daarbij aandacht
te hebben voor voldoende zitgelegenheid
te creëren.

Sport- en speelplek
(1.000-5.000 m2)
Dit zijn de ontmoetingsplekken in de
wijken voor iedereen. Deze plekken bieden
ruimte voor sport en spel en zijn belangrijk
voor de wijk.

Bespeelbare woonomgeving
(500-1.000 m2)
Dit zijn de plekken in de directe woonomgeving die, naast de centrale plekken,
ruimte bieden aan kleinere groepen. Vaak
zijn ze nog traditioneel ingericht, wat
multifunctioneel gebruik in de weg staat.
In plaats van toestellen, kunnen speelaanleidingen een mooie toevoeging zijn.
Andere ambities zijn om (per plek in de
wijk) op enkele doelgroepen te focussen
en te voorzien in voldoende vrije ruimte,
waar mogelijk de plek inclusief te maken,
en aandacht voor zitgelegenheden.

Pocket parks
(150-500 m2)
Een ontmoetingsplek, speelplek of groene
oase in de stad. Soms ontstaan vanuit
een bewonersinitiatief. Aansluiting op de
behoefte van de buurtbewoners is hier
essentieel. Gezien de beperkte ruimte ligt
de focus vaak op een enkele doelgroep of
voorziet de ruimte in een flexibele inrichting.
Ook hier is aandacht voor zitgelegenheden
nodig.

Restruimte
(<150 m2)
Niet iedere ruimte in de stad hoeft te
worden gedefinieerd. Restruimte kan net
zo uitdagend zijn, doordat het gebrek aan
invulling de fantasie prikkelt. Voorbeelden
zijn een loze ruimte aan de kopse kant
van een rij woningen of een brede stoep.
Door de vrije ruimte kan een restruimte
elke doelgroep in behoefte voorzien.
Indien gewenst kunnen speelaanleidingen
worden gerealiseerd.
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Ambities voor onbeperkt spelen en ontmoeten
Ontwerpprincipes per type verblijfsplek
Principe

Stedelijke
ontmoetingsplek

Centrale
ontmoetingsplek

Sport- en
speelplek

Bespeelbare
woonomgeving

Pocket park

Restruimte

Samen spelen - Iedereen is welkom

x

x

x

x

x

x

Paden

x

x

x

x

x*

x

Visuele routing

x

x

x

x

x*

Ondergronden

x

x

x

x

x

Zonering

x

x

x

x

Rust en beschutting

x

x

x

x

x

Afbakening

x

x

x

x

x

Speel- en sportwaarde

x

x

x

x*

x*

Verblijven

x

x

x

x

x

Entree

x

x

x

x*

Toiletten

x

Parkeren

x

x* Daar waar mogelijk wenselijk, waarbij gelet wordt op de variatie van spelvormen in de wijk.
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Samen spelen –
Iedereen is welkom!
Ambitie
Alle gebruikers zijn welkom op alle
speelplekken.
Typen verblijfsplekken
• stedelijke ontmoetingsplek
• centrale ontmoetingsplek
• sport- en speelplek
• bespeelbare woonomgeving
• pocket park
• restruimte
Waarom
Voor een goed gebruik van een plek
moeten alle kinderen en hun ouders zich
welkom voelen. De vormgeving van de plek
kan bijdragen aan het gevoel mee te
mogen en kunnen doen. Aandacht voor
toegankelijkheid, overzicht en ontmoetingsruimte is daarvoor belangrijk.
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Ontwerpprincipes
1. Goede toegankelijkheid: Een goede
bereikbaarheid van de plek en de
voorzieningen daarbinnen zorgt ervoor
dat alle gebruikers bij de belangrijkste
voorzieningen kunnen komen. Een
speelplek is bij voorkeur daarom niet
afgesloten en voorzien van toegankelijke
en brede paden. Omheining is soms wel
wenselijk, zie ontwerpprincipe afbakening.

4. Veilig bereiken van speelplek: Aandacht
voor veilig oversteken naar de speelvoorziening, met goed overzicht en makkelijke
oversteek. Hiervoor zijn het trottoir en
straat bij voorkeur op hetzelfde niveau, is
er bij voorkeur vrij uitzicht van minimaal
50 meter naar alle kanten en heeft het
verkeer een lage snelheid (passend bij
verblijfsgebied).

2. Overzichtelijke plek: Overzicht op de
verblijfsplek en vanaf en naar de
omgeving is prettig voor kinderen en
voor de ouders, en draagt bij aan het
veiligheidsgevoel.
3. Ontmoetingsruimte: De aanwezigheid
van verblijfsmogelijkheden waardoor
ontmoeting mogelijk is, zorgt voor een
uitnodigende plek en draagt ook bij aan
het veiligheidsgevoel.

Spelen en ontmoeten voor iedereen
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Padenstructuur
en verharding
Ambitie
Ten minste 70% van een speeltoestellen is
toegankelijk en benaderbaar voor iedereen.

goed kunnen bereiken en zich goed kunnen
oriënteren. Ook voor ouders/verzorgers is
dit prettig.

Typen verblijfsplekken
• stedelijke ontmoetingsplek
• centrale ontmoetingsplek
• sport- en speelplek
• bespeelbare woonomgeving
• pocket park
• restruimte

Ontwerpprincipes
1. Goede bereikbaarheid speelvoorzieningen: Een goede routing van
paden/verharding zodat de meeste
voorzieningen op een speelplek kunnen
worden benaderd. Ook als het toestel
voor het kind zelf niet bespeelbaar is
vanwege een beperking. Hierbij gaat
extra aandacht uit naar bereikbaarheid
van speelvoorzieningen voor samen spelen.
Vaak kunnen deze kinderen dan op een
alternatieve manier toch betrokken zijn.

Waarom
Om de toegankelijkheid van de voorzieningen
op een speelplek te vergroten is goede
verharding belangrijk. Dit geldt voor alle
speelplekken, ook voor plekken met een
inrichting met veel groen en/of halfverharding. Zowel de padenstructuur (routing), als
het type verharding en de maatvoering van
de verharding zijn belangrijk om te zorgen
dat alle kinderen alle speelvoorzieningen
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2. Herkenbare padenstructuur: Draagt bij
aan de toegankelijkheid, oriëntatie en het
veilige gevoel op de plek. Op grotere
plekken werkt een rondgaand pad erg
goed voor de vindbaarheid en oriëntatie.

Zo kom je namelijk altijd uit waar je
begonnen bent, bijvoorbeeld bij de
ouders of verzorgers.
3. Goede verharding: Een stevige ondergrond is essentieel voor een goede
begaanbaarheid op een speelplek.
Halfverharding en gras zijn minder goed
begaanbaar voor kinderen met een
beperking, maar ook voor kinderwagens
en rollators.
4. Brede en vlakke paden: Mensen die
in een rolstoel zitten of moeite hebben
met lopen, hebben een breed, vlak en
verhard pad nodig. Ook is het beter als
de verharding niet te glad is. Zo kunnen
alle typen rolstoelen, loopondersteuning
en ook andere alledaagse objecten
(bijvoorbeeld kinderwagens) op de plek
komen. Denk hierbij ook aan goede
invalideopritten. Inritbanden zijn

doorgaans te steil voor rolstoelen. Zo min
mogelijk niveauverschillen aanbrengen.
5. Afstand tot pad: Door speelvoorzieningen
op korte afstand van paden te plaatsen
wordt de bereikbaarheid verbeterd.
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Uitgangspunten
rolstoeltoegankelijkheid:
• De looproute heeft een breedte
van minimaal 1,80 m.
Over korte afstanden (<10 m)
mag dit 1,20 m zijn.
• Bij plaatselijke vernauwingen (bijv.
bij een obstakel zoals een lichtmast,
verkeersbord, fietsennietjes e.d.)
dient de vrije doorgang ten minste
0,90 m breed te zijn over een afstand
van maximaal 0,50 m.
• Hellingen in de looproute mogen niet
te steil zijn. Hellingbanen zijn bij
hoogteverschillen altijd max.
1:20 (5%) en minimaal 1,50 m breed.
• Voor een goede afwatering worden
voetpaden hellend of rond aangebracht. Wanneer de helling eenzijdig
is en steiler dan 1:50, dreigen
rolstoelen en kinderwagen tijdens
het lopen van het voetpad te rijden.
Indien mogelijk paden rond aanbrengen.
Tip: Naast toegankelijkheid bieden
paden ook een speelwaarde, zie kopje
speelwaarde onderdeel parcours.
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Herkenbare routing
Ambitie
Ten minste 70% van de speeltoestellen is
toegankelijk en benaderbaar voor iedereen.
Typen verblijfsplekken
• stedelijke ontmoetingsplek
• centrale ontmoetingsplek
• sport- en speelplek
• bespeelbare woonomgeving
• pocket park
• restruimte

Waarom
Extra aandacht voor goede herkenbaarheid
van de routing maakt het voor mensen met
een visuele beperking makkelijker om zich
te oriënteren en speelvoorzieningen te
bereiken.
Mensen met een visuele beperking zien
namelijk vaak nog wel contrasten en
kunnen daarom veel steun hebben aan een
voelbare en/of goed zichtbare route. Het
accentueren van de routing of de plek kan

hieraan bijdragen. Zo weten deze gebruikers
waar het pad ophoudt en/of hoe de route
loopt. Goede herkenbaarheid van routes en
plekken is voor alle gebruikers prettig.
Ontwerpprincipes
1. Goede routing: Paden en routes zo
vormgeven dat ze op een natuurlijke
wijze automatisch de bezoekers naar de
voorzieningen leiden. Denk daarbij
aan de zichtbaarheid en de voelbaarheid. Een rondgaande padenstructuur
de oriëntatie en vindbaarheid van
bijvoorbeeld de uitgang en/of verzorgers
makkelijker
2. Contrasten: Door het strategisch
toepassen van kleurcontrasten in de
vormgeving van een plek, verbetert de
zichtbaarheid en kan de aandacht
ergens op gevestigd worden. Bijvoorbeeld op een plek, route of activiteit. Dit
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helpt zowel mensen met een visuele als
verstandelijke beperking in de oriëntatie.
Een combinatie van lichte en donkere
kleuren geeft het meeste contrast;
bijvoorbeeld door toepassen van de
kleur geel. Door het ontwerp zwart-wit te
maken kan het contrast goed inzichtelijk
worden gemaakt.

Spelen en ontmoeten voor iedereen

3. Gidslijnen: Voelbare en/of zichtbare
lijnen die mensen met een visuele
beperking kunnen volgen heten gidslijnen.
Deze lijnen helpen bij de oriëntatie.
Natuurlijke gidslijnen zijn niet per se op
zichzelf staande elementen, maar vaak
onderdeel van de omgeving. Vaak vormt
een rand van een pad of bebouwing

direct aan de openbare ruimte een
goede gidslijn waarlangs een route te
volgen is. Een kunstmatige gidslijn kan
visueel zijn door kleurgebruik, lijnen of
pijlen, maar ook voelbaar zoals een lijn
van contrasttegels. Waar natuurlijke
gidslijnen ontbreken kan eventueel een
kunstmatige gidslijn worden toegevoegd.
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Ondergronden
Ambitie
Ten minste 70% van de speeltoestellen op
een plek is toegankelijk en benaderbaar
voor iedereen.
Typen verblijfsplekken
• stedelijke ontmoetingsplek
• centrale ontmoetingsplek
• sport- en speelplek
• bespeelbare woonomgeving
• pocket park
Waarom
Om het gebruik van de speelvoorzieningen
mogelijk te maken en te stimuleren is een
goede benaderbaarheid van het grootste
deel van de voorzieningen belangrijk. Een
goede ondergrond kan hieraan bijdragen. Dit
geldt vooral rondom en onder de toestellen
die inclusief bespeelbaar zijn. Bij andere
toestellen en speelaanleidingen kunnen ook
andere ondergrondtypes gebruikt worden.

22

Spelen en ontmoeten voor iedereen

Ontwerpprincipes
1. Stevige ondergrond: Harde ondergronden
kunnen beter bereden en bewandeld
worden door kinderen en ouders met
handbewogen rolstoel, een rollator,
kinderwagen of een driewieler. Toepassing
van zand, boomschors en houtsnippers
als ondergrond vermindert de benaderbaarheid voor voorzieningen.

Combinatie EPDM harde
ondergrond met boomschors

Overzicht ondergronden
Ondergrond

Basisinrichting

Houtsnippers
Natuurlijk gras

Paden

x*
x

Zand

x
x*

Boomschors

x*

Tegels

x

Asfalt

x

Kunstgras

x

EPDM (rubberkorrels)

x
x
x
x

Gietvloer
Verhard schelpenpad

Valdemping

x
x

x

* Met voorzieningen zoals een vlonder.
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Zonering
Ambitie
Alle speelplekken hebben een duidelijk
herkenbare zonering.
Typen verblijfsplekken
• stedelijke ontmoetingsplek
• centrale ontmoetingsplek
• sport- en speelplek
• bespeelbare woonomgeving
• pocket park
Waarom
Op speelplekken worden verschillende
spel- en sportactiviteiten aangeboden die
geschikt zijn voor verschillende levensfases
en doelgroepen. Zonering helpt bij het
herkennen en beter gebruiken van de plek.
Dit geldt voor alle gebruikers. In het
bijzonder kunnen rustige en actieve zones
van elkaar onderscheiden worden.
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Ontwerpprincipes
1. Zonering levensfase: Zones voor kleine
en grotere kinderen met een bij die
levensfase passend spel zorgt voor een
herkenbare eigen plek binnen een
grotere verblijfsplek.
2. Zonering speltypen: Ook is het goed om
verschillende soorten spel een eigen
plek te geven. Zoals rustig en actief
spel. Voor kinderen zijn zowel actieve als
rustige zones belangrijk op een speelplek. Rustige plekken geven de mogelijkheid om je even terug te trekken.
Beschutting en een prikkelvrij ontwerp
van deze zone kan bijdragen aan een
veilig en rustig gevoel. Actieve zones bieden ruimte voor kinderen om helemaal
los te gaan en stoom af te blazen.
Actieve kinderen kunnen hun energie
hier goed kwijt.

3. Vormgeving zonering:
• Afbakening; door voorzieningen te
groeperen en eventueel af te bakenen
ontstaat er een duidelijke activiteit voor
een bepaalde doelgroep of levensfase.
• Uitstraling; verschillende uitstralingen
kunnen helpen bij het definiëren en
herkennen van verschillende zones,
bijvoorbeeld natuurlijke speelzones en
sportvelden.
• Ondergronden; door het gebruik van
verschillende materialen voor de
ondergrond kunnen zones worden
gemaakt.
• Overgangszone; paden of bewuste
vrije ruimtes kunnen overgangen tussen
zones vormen.
• Objecten; zitelementen, groen, randjes,
muurtjes of paaltjes kunnen zones
afbakenen.

Kenmerken zones
Jonge kinderen (1-6 jaar)
Een zone voor jonge kinderen is een
kleinere, goed overzichtelijke en door een
lage haag of omheining afgeschermde
plek. De plek voelt veilig, zowel voor de
kinderen als de ouders. Kinderen kunnen
zich goed oriënteren, waardoor zij wat
verder bij hun ouders weg durven te lopen.
Jonge kinderen worden altijd door ouders
begeleid, dus een plek om te zitten is
belangrijk. In de zone staan toestellen die
kleiner zijn en fysiek minder uitdagend.
Basisschoolkinderen (6-12 jaar)
Basisschoolkinderen kunnen vrijer spelen.
Hun speelplek hoeft daarom minder afgeschermd te zijn. Ook zij vinden het echter
prettig als de plek duidelijk te herkennen
zones heeft en een overzichtelijke structuur.

Spelen en ontmoeten voor iedereen

Sport- en speelactiviteiten
Sportactiviteiten hebben vaak een eigen
zone op een speelplek. Voor de plaatsing
van deze zone is het belangrijk te letten op
de plaatsing ten opzichte van de andere
zones. Een sportveld is bijvoorbeeld in
verband met drukte en mogelijke overlast
van ballen niet praktisch naast een zone voor
kleine kinderen of naast een rustige plek.

Rustige zone
Kinderen vinden het leuk om rond te
rennen en bezig te zijn, maar hebben soms
ook behoefte om zich even terug te trekken
en een rustig plekje op te zoeken. Bijvoorbeeld voor rustig spel, een gesprek of op
een andere manier de gebeurtenissen van
de dag te verwerken. Soms doen zij dit
alleen en soms met een ander kind of met
een groepje.
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Rust en beschutting
Ambitie
Alle speelplekken hebben ruimte voor rust
en beschutting.
Typen verblijfsplekken
• stedelijke ontmoetingsplek
• centrale ontmoetingsplek
• sport- en speelplek
• bespeelbare woonomgeving
• pocket park
Waarom
Spelende kinderen kunnen wild en luidruchtig zijn. Dit kan voor sommige kinderen,
waaronder ook kinderen met een beperking,
weleens te veel zijn. Het is dan prettig als
zij zich even terug kunnen trekken.
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Ontwerpprincipes
1. Prikkelarme inrichting: Een inrichting
met minder prikkels werkt rustgevend en
stress verlagend. Gebruik van minder
objecten, minder (contrastrijk) kleurgebruik, en of geluiden draagt hieraan bij.
2. Beschutting: De aanwezigheid van
beschutting levert een belangrijke
bijdrage aan een prettig gevoel op
een plek. Kinderen die slecht horen
en kinderen die niet goed tegen veel
prikkels kunnen hebben hier extra baat
bij. Met rugdekking voelen zich goed
beschermd.

3. Groen: Een inrichting met groen en
natuur werkt stress verlagend. Dit effect
is sterker bij toename van de hoeveelheid
groen. Dit geldt voor zowel vlakgroen
als bomen.
4. Locatie: Logische plekken voor een
rustige zone zijn aan de rand van de
speelplek, afgelegen van onderdelen die
aanleiding geven tot veel beweging of
geluid zoals bijv. geschreeuw. Let hierbij
ook op drukke verkeerswegen rondom
de plek.

Spelen en ontmoeten voor iedereen
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Deze kunnen namelijk gevaarlijk zijn voor
kinderen met een beperking. Vooral
kinderen met een visuele of gehoorbeperking kunnen verrast worden door de
beweging van het toestel en er tegenaan
lopen, denk bijvoorbeeld aan een schommel.
Een omheining of een goed overwogen
plaatsing van het toestel kan dit voorkomen.

Afbakening

28

Ambitie
Speelplekken hebben een herkenbare
afbakening met minimaal één rolstoeltoegankelijke in- en uitgang.

Waarom
Afbakening is zowel prettig voor de
herkenbaarheid van plekken, als voor
beschutting en barrièrewerking.

Typen verblijfsplekken
• stedelijke ontmoetingsplek
• centrale ontmoetingsplek
• sport- en speelplek
• bespeelbare woonomgeving
• pocket park

Het is voor de ouders prettig als een
speelplek een fysieke omheining heeft.
Dit geldt met name bij jonge kinderen.
Zij hoeven hierdoor niet constant op hun
kind te letten. De kinderen kunnen niet plots

de straat op rennen of in een onbewaakt
ogenblik weglopen. Ook voor kinderen is
een afbakening prettig. Zij weten tot hoever
zij kunnen gaan, waar de bespeelbare
ruimte bijvoorbeeld overgaat in het park.
Dit geeft hen overzicht en zelfvertrouwen
om vrij te spelen op de plek.
Een omheining kan ook afscherming
bieden bij bewegende speelvoorzieningen.

Ontwerpprincipes
1. Afbakening speelzone: Duidelijk
vormgeven van de overgang tussen de
speelzone en de omgeving zorgt voor
een heldere afbakening. Dit kan gedaan
worden door toepassen van een ander
type ondergrond, ordening van de
objecten of vormgeven van een rand.
Enkele voorbeelden: overgang van
kunstgras naar gras, verandering van
maairegime, locatie van bomen of plantvakken, of locatie van bankjes. De
afbakening is bij voorkeur goed zichtbaar
en voelbaar door gebruik van materiaal
of kleur. Verschil in hoogte en materialen,
bijvoorbeeld gras ten opzichte van
tegels, een haag of een hoogteverschil.
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2. Omheining: Afbakening van een
speelplek met een min of meer gesloten
rand kan door middel van groen.
Afhankelijk van functie en gebruik. Met
name aan de orde bij plekken voor jonge
kinderen en bij balsporten. Een haag of
plantvak is vaak afdoende. Indien nodig
aangevuld met hekwerk. Eventueel kan
hier ook natuurlijk groen voor gebruikt
worden, zoals bosplantsoen. Hardere
omheiningen zoals laag hekwerk of
muurtjes/zitranden zijn ook mogelijk.
Dit moet een goede toegankelijkheid van
de plek echter niet in de weg staan.
3. Doorgang: In de omheining zit altijd
minimaal één rolstoeltoegankelijke/
brede ingang, waardoor alle kinderen
en hun ouders de speelplek kunnen
bereiken. Deze ingang sluit aan op het
centrale pad.

Uitgangspunten rolstoelingang:
• Vrije doorgang bij een ingang van
minimaal 90 cm breed, zodat een
rolstoel er goed doorheen kan.
• Bij hekken en deuren geen abrupte
hoogteverschillen van meer dan
2 cm. Rolstoelgebruikers en mensen
met andere loophulpmiddelen
hebben daar veel last van.
• Minimaal toepassen van deuren en
hekwerk met drangers. Mensen met
loophulpmiddelen (krukken, rolstoel,
rollator etc.) zijn niet in staat deze te
openen. Wanneer er een toegangshek of -deur aanwezig is met een
dranger, mag de openingskracht
niet hoger zijn dan 15 newton ofwel
1,5 kilo.
• Handgrepen op deuren en hekken
moeten ook geschikt zijn voor
mensen met een beperkte handfunctie, denk bijvoorbeeld aan een
standaard deurklink. De bediening
van bijvoorbeeld een ronde knop
vereist krachtige vingers en is dus
niet voor iedereen bruikbaar.
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Speelwaarde
Ambitie
De helft van de speeltoestellen op een plek
is bespeelbaar voor iedereen.
Typen verblijfsplekken
• stedelijke ontmoetingsplek
• centrale ontmoetingsplek
• sport- en speelplek
• bespeelbare woonomgeving
• pocket park

Waarom
Als kinderen zich welkom voelen op een
verblijfsplek en op het merendeel van de
plek kunnen komen, dan is het een
meerwaarde als hier ook speelvoorzieningen
zijn waar zij gebruik van kunnen maken.
Dit vraagt om aandacht voor de selectie
van speeltoestellen, vormgeving van de
speelaanleidingen en van de plek.
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Ontwerpprincipes
Traditionele toestellen
1. Kleine aanpassingen reguliere toestellen:
Kleine aanpassingen van toestellen
kunnen er soms voor zorgen dat een veel
bredere doelgroep er gebruik van kan
maken. Hierdoor neemt de speelwaarde
niet af. Voorbeeld hiervan is visueel
versterkte uiteindes van toestellen en de
ingang van een toestel, zodat deze beter
zichtbaar en vindbaar zijn.
2. Selectie type toestellen: Aandacht voor
variatie in de bespeelbaarheid zorgt voor
een hogere gebruikswaarde. Toestellen
die (ook) bespeelbaar zijn in een zittende
positie vanaf de grond hebben meerwaarde voor gebruikers in een rolstoel.
Bijvoorbeeld een waterpomp of water- en
zandbakken.

3. Toegankelijke ondergronden: Kies voor
de optimale ondergrond bij een toestel
met het oog op toegankelijkheid en
bespeelbaarheid. Licht deze keuze toe.
4. Toegankelijk startpunt: Toestellen met
een duidelijk startpunt, zoals kabelbanen,
hebben een grotere gebruikswaarde met
een toegankelijk startpunt voor ieder kind.
5. Veilige positionering: Bewegende
toestellen kunnen het beste apart en op
afstand van de speel- of wandelroutes
geplaatst worden. Bijvoorbeeld aan de
rand of in een hoek. Denk daarbij wel
aan de bereikbaarheid. Plaatsing naast
of in een route kan zorgen voor onveilige
situaties. Bijvoorbeeld een kabelbaan
over een route tussen andere speeltoestellen.
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6. Speciale toestellen niet wenselijk: De
voorkeur heeft samen spelen en door
speciale toestellen te plaatsen sluit je
samen spelen soms uit. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan een rolstoelschommel.
Hier kan alleen het kind in de rolstoel
gebruik van maken en minder goed met
zijn of haar vriendinnen samen spelen.
Ontwerptips om gebruikswaarde van
toestellen te verbeteren:
Combinatietoestellen:
• Een combinatietoestel heeft minimaal één
makkelijke op- en afgang; denk aan
hellingbaan, luie trap, extra steun voor
handen en voeten.
• Maak speelaanleidingen op de grond met
minimaal één speelaanleiding voor de
leeftijd waarvoor het toestel bedoeld is,
zodat een kind dat het toestel zelf niet
kan gebruiken, wel mee kan spelen.
• Zorg voor speelborden in het combinatietoestel. Indien er ruimte is voor één
speelbord op de begane grond, kies dan
voor een speelbord dat samen spelen
bevordert, zoals twister, scorebord.
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• Indien meerdere speelborden gemaakt
kunnen worden, kies dan een combinatie
van mono-spel (bv. boter, kaas en eieren)
en samenspel.
Schommels/veerelementen:
• Zitjes van bv. wipwap, veerelementen,
familieschommels etc. moeten voldoende
steun aan rug, handen en voeten bieden
voor kinderen met een verminderde
balans. Dit geldt ook bij toestellen voor
oudere kinderen.
• Bij plaatsing van meerdere schommels is
minstens één schommel geschikt voor
kinderen met een verminderde rompbalans, ook bij schommels voor de oudere
kinderen, bijvoorbeeld een mandschommel.
• Er zijn ook schommels die samen spelen
mogelijk maken. Denk aan vogelnestschommel, duo-schommel etc.

Glijbaan:
• Glijbanen voorzien van voldoende uitloop
op abrupt landen op de grond te
voorkomen. Minimaal 50 cm uitloop van
het glijgedeelte, ook als deze korter is
dan 1,50 m.
• Er zijn glijbanen die makkelijker bereikbaar zijn voor kinderen met een rolstoel.
Denk aan glijbanen van een heuvel of in
een combinatietoestel met een hellingbaan.
Draaitoestellen:
• Zitjes van een draaimolen moeten
voldoende steun aan rug, handen en
voeten bieden voor kinderen met een
verminderde balans. Dit geldt ook bij
toestellen voor oudere kinderen.
• Er zijn ook draaitoestellen waarbij je
liggend, zittend op je billen, zittend op je
knieën en staand kunt meedraaien.
• En draaimolens waarbij een kind in een
rolstoel zelfstandig het toestel op kan
komen en mee kan draaien.

Speelaanleidingen en parcours
Naast traditionele (gecertificeerde)
speeltoestellen zijn speelaanleidingen ook
interessante speelobjecten voor kinderen.
Speelaanleidingen zijn voor iedereen een
leuke uitdaging, omdat ze verschillende
zintuigen prikkelen. Bij toestellen is dit
soms minder aanwezig.
1. Uitgewerkt ontwerp: Speelaanleidingen
kunnen ook geheel naar eigen wens en
passend bij de plek ontworpen worden,
zodat een unieke ervaring gecreëerd
wordt. Besteed voldoende aandacht aan
de vormgeving van het ontwerp en de
detaillering, zodat de speelaanleiding
voldoende speelwaarde heeft.

Spelen en ontmoeten voor iedereen

2. Alle elementen toepasbaar: Elementen
die hiervoor gebruikt kunnen worden zijn
eindeloos. Denk hierbij aan een boomstam, randjes, reliëf, belijning, rioolbuizen,
wilgen tipi’s, tunnels etc. Ook kan het
spel extra geprikkeld worden door een
parcours over de speelplek met verschillende hindernissen, hellinkjes of paadjes.
Door de combinatie van elementen
ontstaat een volwaardige speelbeleving.
Ook voor een gebruiker met een
beperking. Reliëf in paden kan namelijk
een speelse uitdaging zijn voor kinderen
in een rolstoel. Bijvoorbeeld door het
maken van een boomstammenpad.
3. Goede bereikbaarheid: Aandachtspunt
is dat een parcours met speelaanleidingen geen belangrijke paden vervangt,
zodat de speelvoorzieningen nog steeds
goed bereikbaar blijven. Daarnaast is het
wenselijk dat ook het speelse parcours
qua breedte en hoogte toegankelijk is
voor kinderen in een rolstoel. Een doorgangsruimte van minimaal 90 cm breedte
is daarvoor belangrijk.

Sport
Sporten kan in alle vormen en aangepast
worden naar vele verschillende niveaus en
beperkingen. Hierbij is mee kunnen doen
een belangrijk onderdeel, is het niet in het
spel, dan wel als jurylid of toeschouwer.
1. Goede bereikbaarheid: Veel sportvelden
voor balsporten in de openbare ruimte
zijn voorzien van ballenvangers en
hekwerken. Hierbij is het belangrijk om
te letten op de breedte van de entree en
het toepassen van een helling indien er
hoogteverschil aanwezig is.
2. Meedoen stimuleren: Aanvullingen
rondom het veld door middel van
bankjes, scoreborden etc. stimuleert
ook het gevoel van mee kunnen doen
en erbij horen.
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Fijn
verblijven
Ambitie
Op alle plekken wordt het verblijven
gefaciliteerd door middel van zitplekken.
Typen verblijfsplekken
• stedelijke ontmoetingsplek
• centrale ontmoetingsplek
• sport- en speelplek
• bespeelbare woonomgeving
• pocket park
Waarom
We willen dat alle mensen zich prettig
voelen op de speelplekken. Goede
zitplekken horen daarbij. Plekken waar
ouders en verzorgers even rustig kunnen
zitten en kletsen, met overzicht over de
speelplek. Picknicktafels waar gezellig even
wat gegeten kan worden tussen het spelen
door. Of plekken waar kinderen even
kunnen uitrusten van hun spel.
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Duidelijke
entree
Ontwerpprincipes
1. Voldoende zitgelegenheid: Verspreid over
een speelplek zijn bij voorkeur meerdere
zitmogelijkheden aanwezig, die ook
bereikbaar zijn voor mensen met een
rollator of met een ander loophulpmiddel.
2. Comfortabele zitplekken voor alle
gebruikers: Picknicktafels waar goed
een rolstoel onder gereden kan worden.
Banken met rug en armleuning voor
mensen met verminderde balans en
kracht in hun lichaam bij het opstaan.
3. Positie: Denk na over de locatie van de
zitgelegenheden en de verdeling van
zon- en schaduwplekken. Zorg voor
voldoende rust en beschutting. Zorg voor
een goede positionering, zodat er vanaf
de zitplek overzicht is over de locatie.

Ambitie
Alle grotere plekken hebben een duidelijk
herkenbare entree.
Typen verblijfsplekken
• stedelijke ontmoetingsplek
• centrale ontmoetingsplek
• sport- en speelplek
Waarom
Alle gebruikers van de plekken vinden
het prettig wanneer de entree duidelijk
herkenbaar is. De ingang en uitgang kan
als oriëntatie- of verzamelpunt dienen,
waardoor het makkelijker is elkaar terug
te vinden en het gevoel van veiligheid
wordt vergroot.

Spelen en ontmoeten voor iedereen

Ontwerpprincipes
1. Zichtbare entree: De ingang van de
speelvoorziening moet goed zichtbaar
en herkenbaar zijn, dit kan door middel
van een herkenbare vormgeving van
de plek en de toegang, en een logische
padenstructuur. Toepassing van
opvallende of contrastkleuren kan hier
indien nodig ondersteunend zijn.
2. Eyecatcher: De entree kan ook een
ontwerp op zichzelf zijn; voorbeelden
zijn een poort, een boog, een fraai
hekwerk als de plek afgesloten moet
kunnen worden, totempaal bij een
natuurlijke speelplek. De entree krijgt zo
een uniek element dat tevens bijdraagt
aan de oriëntatie op de plek.
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Toegankelijke
toiletten
Ambitie
Stedelijke ontmoetingsplekken hebben een
toegankelijk toilet.
Typen verblijfsplekken
• stedelijke ontmoetingsplek
Waarom
Ouders en kinderen die naar een stedelijke
ontmoetingsplek komen om te spelen en
ontspannen willen daar een langere tijd
verblijven. Een toilet maakt langer verblijf
mogelijk.
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Ontwerpprincipes
1. Goede locatie: Een goede plaatsing van
het toegankelijke toilet ten opzichte van
de voorzieningen.
2. Verschoonplek: Denk daarbij ook aan
een ruimte waar ouders de luier van een
kind kunnen verschonen. Ook sommige
grotere kinderen met een beperking
dragen een luier. Het is daarom belangrijk een plek te maken die groot genoeg
is en met voldoende draagkracht om ook
een kind groter dan een baby te kunnen
neerleggen. Een opstapmogelijkheid
zorgt ervoor dat de ouder het kind niet
hoeft te tillen.

Gehandicaptenparkeerplaatsen
Ambitie
Alle stedelijke ontmoetingsplekken hebben
een gehandicaptenparkeerplek.
Typen verblijfsplekken
• stedelijke ontmoetingsplek
Waarom
Ouders en kinderen met een beperking
komen vaak speciaal naar de centrale
ontmoetingsplek, omdat zij weten dat deze
plekken inclusief zijn ingericht. Het is fijn
voor hen als zij dicht bij de entree hun auto
kunnen parkeren op een toegankelijke plek.

Spelen en ontmoeten voor iedereen

Ontwerpprincipes
(SWD is hierbij leidend)
1. Korte afstand: Loopafstand van de
gehandicaptenparkeerplaats tot de
ingang van de speelvoorziening is niet
groter dan 50 meter.

4. Toegang sluit aan op route: In de meest
ideale situatie sluit de toegang tot een
speelvoorziening aan op een routenetwerk die toegankelijk is voor voetgangers,
rolstoelers en fietsers.

2. Goed begaanbaar: De gehandicaptenparkeerplaats is uitgevoerd in een
materiaal dat een horizontaal, vlakliggend,
stroef, aaneengesloten oppervlak vormt.
3. Voldoende ruimte: Gehandicaptenparkeerplaats is in de haakse richting ten
minste 2,30 m breed en bevindt zich naast
trottoir. Als de gehandicaptenparkeerplaats
zich bevindt tussen parkeervakken
voor langsparkeren, is de lengte ten
minste 6,40 m.
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Referentie
• Wenkenblad speelvoorzieningen:
http://www.batutrecht.nl/download/
Wenkenblad%20speelvoorzieningen.pdf
• www.speeltuinbendewijzer.nl
• https://www.veiligheid.nl/allesoverspelen
• Standaard wegenbouwdetails. Richtlijnen
voor de toegankelijke buitenruimte
• Stichting Oase (2012). Allemaal spelen!
Aan de slag met natuurspeelplaatsen
voor kinderen met en zonder beperking
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Bijlage 1: Even voorstellen; kinderen met
een beperking of chronische ziekte
Kinderen met een visuele beperking
Deze kinderen zijn blind of slechtziend.
Je bent slechtziend als je minder dan
30% zicht hebt, inclusief het gebruik van
correctiemiddelen. Vaak zien deze
kinderen nog wel iets wanneer zij er
dichtbij staan en het contrastrijk is.
Kinderen met een auditieve beperking
Een kind is auditief beperkt als het minder
goed in staat is geluid waar te nemen of
correct te interpreteren. Volledige doofheid
komt niet veel meer voor door verbeterde
medische mogelijkheden. Vaak gaat een
auditieve beperking samen met evenwichtsstoornissen als duizeligheid en valneigingen.
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Kinderen met hand- en
loopbeperking zonder rolstoel
Dit is de grootste groep kinderen met een
beperking. Zij hebben beperkingen in de
beweging van één of meerdere ledematen.
De variatie is groot, er kan een deel van
een ledemaat ontbreken, het ledemaat kan
vergroeid zijn, het kind kan het ledemaat
slecht beheersen.
Kinderen met motorische
beperking in een rolstoel
Tussen de kinderen in een rolstoel zijn veel
verschillen. En er zijn ook veel verschillende
soorten rolstoelen. Meestal zitten de
kinderen in een ‘actief rolstoel’, dat is een
met de hand aangedreven rolstoel. Deze
kinderen hebben vaak sterke armen en
kunnen goed rechtop zitten. Sommigen
kunnen helemaal niet lopen. Anderen

kunnen zelf uit de rolstoel komen en een
stukje lopen. Kinderen die minder goed
rechtop kunnen zitten en minder sterke
armen hebben krijgen een elektrische
rolstoel. Kinderen die niet genoeg coördinatie hebben zitten in een duwrolstoel,
zodat ze door een volwassene geduwd
kunnen worden.
Kinderen met een grote behoefte
aan veiligheid en de mogelijkheid zich
terug te trekken (o.a. met kenmerken
van autisme)
Kenmerkend voor kinderen die in deze
groep vallen is dat zij zich in nieuwe
situaties of bij onverwachte gebeurtenissen
sneller bedreigd voelen dan andere
kinderen. Hierdoor raken zij sneller in paniek
of krijgen ze eerder een woedeaanval.

Kinderen met impulsief,
druk gedrag (o.a. ADHD)
Kinderen met ADHD, ADD, maar ook
getraumatiseerde of verwaarloosde
kinderen laten ongeconcentreerd, druk
en ongeremd gedrag zien. Vaak zijn ze
hyperactief en erg impulsief.

Kinderen met een chronische ziekte
Er zijn ook kinderen met een chronische
ziekte. Dit betekent dat zij een ziekte of
aandoening hebben die langer duurt dan
zes maanden. De ziekte kan zich uiten in
problemen met bijvoorbeeld de motoriek,
maar kinderen kunnen ook minder energie
hebben.

Kinderen met een
verstandelijke beperking
Tussen kinderen met een verstandelijke
beperking zijn grote verschillen. De
beperking kan variëren van licht tot zeer
ernstig. Een verstandelijke beperking
kenmerkt zich door zowel een beperking
van de intelligentie als een beperking van
praktische en sociale vaardigheden.
Hierdoor krijgen deze kinderen minder
grip op hun omgeving.

Spelen en ontmoeten voor iedereen
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