
INRICHTEN SPEELVOORZIENINGEN 4 (1) 
 
 
Realisatie en renovatie 
 
 
In de buurt ontbreekt er iets. Speelruimte. Kinderen vervelen zich, of spelen op ongeschikte, soms 
gevaarlijke locaties. Er moet gewoon een (vernieuwde) speeltuin komen. Maar waar begin je pre-
cies mee?  Hieronder staat een stappenplan. Dit kunt u niet alleen gebruiken bij het opzetten van 
een nieuwe speeltuin, maar ook bij renovaties. Een stappenplan is slechts een schema, een zo 
eenvoudig mogelijk overzicht van een mogelijk verloop. De hieronder afgedrukte tien punten vor-
men samen dan ook geen toverformule. Iedere situatie is immers anders. Zo is de volgorde niet 
heilig. Sommige stappen spelen zich bijvoorbeeld tegelijkertijd af.  Dit stappenplan is vooral geba-
seerd op ervaringen die de NUSO in de loop der jaren heeft opgedaan.     
 
Stappenplan 
 
Stap 1: Formuleer uitgangspunten 
 
Het oprichten van een speeltuin is een zeer langzaam proces. De stap tussen idee en uitvoering is 
verraderlijk groot. De wens om binnen een bepaalde wijk een speeltuin te plaatsen lijkt op het eer-
ste gezicht heel concreet. Er moet gewoon een veilige en aantrekkelijke ruimte komen voor de 
kinderen in de buurt. Maar wie alleen met een wens bij de gemeente of andere geldschieters aan-
klopt, komt veel te vroeg. Bij het oprichten van een nieuwe speeltuinvereniging is het belangrijk om 
eerst het antwoord te weten op de volgende vragen:        
 

- Hoe organiseren wij ons? 
Wie in een wijk een grote speeltuin sticht, richt daarmee in veel gevallen gelijk een vereni-
ging of een commissie op. Hiervoor is een bestuur nodig dat de taken verdeelt en de ver-
antwoordelijkheid op zich neemt. Wie wordt daarin de voorzitter, secretaris of penning-
meester? Naast deze rolverdeling is er ook een begroting nodig.  

- Wat stellen wij ons voor bij een speeltuin? 
Omdat een vereniging bestaat uit verschillende mensen, heeft u ook te maken met ver-
schillende visies en ideeën. Het is belangrijk om die eerst op elkaar af te stemmen. Dat kan 
door een groot aantal vragen te stellen: Wat is de doelgroep? Welke speelaanleidingen 
bieden we aan? Met wie werken we samen? etc. Tijdens het beantwoorden van deze in-
houdelijke vragen groeit het idee langzaam uit tot een plan. De details ontbreken nog.   

 
Stap 2: Verzamel informatie 
 
De nu nog onuitgewerkte plannen moeten uitgroeien tot een bruikbaar programma van eisen. 
Hierin komt uiteindelijk te staan waaraan de speeltuin uiteindelijk aan moet voldoen. Om dat vast 
te stellen zijn de antwoorden op de volgende vragen nodig:  
 

a) Hoe is de buurt ingedeeld? 
Een plattegrond van het woongebied kan een grote rol spelen tijdens de voorbereidingen. 
Door hierop aan te geven welke verkeersroutes en onveilige zones er in de wijk zijn, ont-
staat er een goed beeld van de omgeving waarin de speeltuin zich zal bevinden. Het is be-
langrijk dat de locatie voor alle kinderen goed bereikbaar is. Wat grenst er aan de speel-
tuin? Verder is het natuurlijk altijd mooi meegenomen als er voldoende groen en ruimte is.   
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b) Hoe is de bevolking samengesteld? 
Wat is de leeftijdsopbouw van de kinderen in de buurt of wijk? Zijn er vooral veel jonge kin-
deren of hebben juist tieners de overhand? En hoe gaat deze leeftijdsopbouw zich in de 
komende jaren ontwikkelen? Maak ook een sociaal-economische schets van de bevolking.  

c) Welke andere voorzieningen biedt de buurt? 
Is er een club- of buurthuis in de buurt? En staan zij open voor een eventuele samenwer-
king? En hoe zit dat met bibliotheken en kinderboerderijen? 

d) Wat willen de kinderen? 
Wat verwachten kinderen van een speeltuin? Wat willen ze precies? Het is tegenwoordig 
gebruikelijk om kinderen voorafgaande aan de ontwerpfase te vragen om mee te denken 
over de speeltuin.  

e) Wat zijn de financiële mogelijkheden? 
Ideeën, wensen en onderzoeksresultaten leiden tot een plan. Er is langzamerhand een 
duidelijker beeld ontstaan van de speeltuin. Tijd om aan geld te denken. Op basis van alle 
inmiddels vergaarde gegevens worden de investeringskosten begroot. De penningmeester 
schat hoeveel er nodig is om het plan te realiseren. Ook wordt er een exploitatiebegroting 
opgesteld. Hierin worden de jaarlijks terugkerende kosten geschat. Ga ook actief op zoek 
naar financiers. Wat wil de gemeente bijdragen? Zijn er fondsen die willen investeren? 
Denk ook na over sponsors en donateurs (*).   

 
f) Wat zijn de eigendomsmogelijkheden 

Huren of bezitten? Beide mogelijkheden hebben hun eigen voor- en nadelen. Bezit brengt 
een hoop vrijheid met zich mee, maar vrijheid is duur. Huren biedt minder zekerheden, 
maar is vaak goedkoper. Er is geen algemene voorkeur aan te geven. Alles hangt af van 
de situatie.   

 
Stap 3: Bouw contacten op 
 
Het is belangrijk om al tijdens de voorbereidingen contact te leggen met de overheid en deskundi-
ge organisaties. Zij adviseren waar nodig en controleren de vorderingen.   
 

a) contact met deskundige organisaties 
Beginnende speeltuinbesturen missen vaak de nodige know-how. Ze zien soms nuttige re-
gelingen over het hoofd, vinden het wiel voor de tweede keer uit of maken wel eens plan-
nen die later onrealistisch blijken te zijn. Door al in een vroeg stadium contact op te nemen 
met (speeltuin)deskundigen kunnen (beginnende) speeltuinbesturen deze begrijpelijke, 
maar frustrerende omstandigheden vermijden. Voor informatie, advies, ondersteuning 
en/of begeleiding kunt u contact opnemen met: 
• plaatselijke welzijnsstichtingen 
• provinciale steunfunctieorganisatie 
• NUSO Landelijke organisatie 

 
b) met de gemeente 

Iedere speeltuinvereniging is afhankelijk van de gemeente. Het is nuttig om de lokale over-
heid al in een zeer pril stadium bij de plannen te betrekken. Door de ambtenaren van de 
afdeling welzijn al tijdens de 'idee'-fase om adviezen te vragen ontstaat er een band, die 
langzaam uitgebouwd wordt. Iets later (maar nog steeds in een vroeg stadium!), verstuurt 
het bestuur een officiële brief naar het college van burgemeester en wethouders. Hierin 
staat kort beschreven hoeveel geld er nodig is en waaraan dat wordt uitgegeven. Zodra er 
een geschikte locatie gevonden is moet de vereniging contact opnemen met de Dienst 
Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.Uiteindelijk ontstaat er een vrij intensief con-
tact met de verantwoordelijke wethouder.   
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Stap 4: Kies een geschikte locatie  
 
Dit gebeurt ook al vroeg (eigenlijk tijdens Stap 2, als de indeling van de buurt ter sprake komt). Ga 
na wat er over de beoogde locaties in het bestemmingsplan staat. Let op of het terrein wel aan-
trekkelijk is om te spelen. Is het wel glooiend genoeg? Want dat daagt kinderen uit. Is er voldoen-
de parkeerruimte? Is de locatie makkelijk bereikbaar voor (bijvoorbeeld) een ambulance? Staat er 
ook een gebouw? En hoe staat het met de beplanting?    
 
Stap 5: Formuleer een programma van eisen 
 
Als de eerste stappen genomen zijn, is het tijd om de ervaringen op een rijtje te zetten. Wat is er al 
bekend over de locatie? En over de financiële situatie? Nu is het moment aangebroken om alle 
verzamelde informatie vast te leggen in een programma van eisen. Hierin staat waaraan de speel-
tuin (en mogelijk het clubgebouw) moet voldoen. Dit overzicht is handig bij het uitstippelen van het 
beleid voor de komende periode. Met een programma van eisen kunt u ook aan andere betrokken 
partijen (gemeente, ontwerper) laten zien wat u van plan bent.  
 
Een programma van eisen bevat: 

• een omschrijving van de doelstelling 
• informatie over de vereniging 
• de planning 
• gegevens over de doelgroep en omgeving 
• de (voorlopige) locatiekeuze en argumenten 
• informatie over de eigendomsverhoudingen 
• financiële informatie (inrichtingsbegroting en exploitatiebegroting) 

 
Stap 6: Maak een inrichtingsplan 
 
Tot nu toe ging de aandacht vooral uit naar allerlei beleidsmatige aspecten. Nu breekt de tijd aan 
om eens uitgebreid naar de inrichting van de speeltuin te kijken. Dit aspect is uitermate belangrijk. 
Een speeltuin valt of staat met de bouwkundige opzet ervan. Aspecten als sfeer, aantrekkings-
kracht en ook veiligheid hangen allemaal samen met de inrichting. Wie zich er vanaf denkt te ma-
ken met het 'neerplanten van enkele toestelletjes' neemt daarmee grote risico's. Gun uzelf bij het 
opstellen van een inrichtingsplan dus de tijd. Schenk voorlopig vooral aandacht aan de hoofdlij-
nen. Betrek vanaf het begin wel alle betrokkenen bij het plan. Verwerk nuttige opmerkingen. Het is 
raadzaam om de speeltuin door een architect te laten ontwerpen (*).   
 
Verwerk de volgende beslispunten in het inrichtingsplan: 
 

a) Grondwerk 
Als er steeds plassen blijven staan is het terrein eigenlijk al niet meer bespeelbaar. Ook 
kan het nooit kwaad om uit te zoeken of de bodem niet verontreinigd is. Ga na of:  
• er grondboringen nodig zijn 
• er riolering nodig is 
• er drainage nodig is. 

 
b) situering afschermingen en looproutes 

Speeltuinen zijn helaas vaak het doelwit van vandalisme. Het is daarom onvermijdelijk om 
het terrein goed af te schermen. Meestal gebeurt dat door middel van een omheining. 
Hiermee beschermt u niet alleen het terrein, maar ook de kinderen: ze kunnen niet meer 
zomaar de straat op rennen.Ook is het belangrijk om de diverse speelaanleidingen zo te si-
tueren dat kinderen elkaar niet in de weg lopen.  
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Als jonge kinderen op weg naar de glijbaan het basketbalveld van de tieners oversteken, 
leidt dat tot frustraties. Door heldere looproutes aan te geven blijven de diverse activiteiten 
van elkaar gescheiden.  
 

c) keuze en situering speeltoestellen/ speelaanleidingen 
Wat wilt u aanbieden? Denk eerst goed na over de diverse doelgroepen die naar de speel-
tuin komen. Is er voor iedereen genoeg te vinden? En is er genoeg variatie? Vraag een 
aantal offertes aan en bekijk vooral de prijzen en voorwaarden. Plaats de aangeschafte 
materialen op veilige plekken. Let dus ook bij de situering op leeftijden en veiligheid.   

 
Stap 7: Uitvoering 
 
Er zijn voldoende financiële middelen. Het ontwerp staat op papier. De buurt is op de hoogte van 
de naderende werkzaamheden. Alles is klaar voor de uitvoering. Maar wie doet wat? Sommige 
speeltuinverenigingen besteden een groot deel van het werk uit aan professionele bedrijven. Ze 
rekenen daarbij vooral op efficiëntie en deskundigheid. Toch komt het ook voor dat verenigingen 
de bouw zelf uitvoeren met behulp van vrijwilligers. In beide gevallen is het belangrijk om vast te 
houden aan de planning. Het is raadzaam om een bouwcoördinator aan te wijzen. Deze stuurt de 
werkzaamheden en onderhoudt het contact met de architect. Treden er wijzigingen op, dan kan de 
bouwcoördinator functioneren als verbindende partij tussen het bestuur, de ontwerper en de 
bouwploeg.   
 
Stap 8: Beheer 
 
Na een lange periode van plannen, wachten en bouwen kunnen de kinderen het terrein eindelijk 
bespelen. Eigenlijk begint het 'echte' werk nu pas. Het beheer van de speeltuin is niet alleen een 
taak voor een aangewezen beheerder, maar van het gehele bestuur en alle vrijwilligers. Uw ver-
antwoordelijkheid is vastgelegd in een aantal documenten. De belangrijkste hiervan zijn het Attrac-
tiebesluit en de Europese norm EN 1176-7. Het eerste schrijft voor dat alle toestellen aan de vei-
ligheidseisen voldoen. De beheerder zorgt voor het onderhoud en houdt een logboek bij waarin 
per toestel precies wordt beschreven hoe het onderhouden is. Ook de Europese norm EN 1176-7 
bevat veel adviezen op het gebied van veiligheid.  
Beheer blijft natuurlijk niet beperkt tot de toestellen. Een speeltuinvereniging is verantwoordelijk 
voor het gehele terrein en het gebouw. Een belangrijk onderdeel van het beheer is het toezicht. 
Op welke manier wordt dit uitgevoerd? Komt er een betaalde toezichthouder? Of is daar geen geld 
voor. Over geld gesproken: denk ook goed om het financiële beheer.  
 
Stap 9: Evaluatie 
 
Een speeltuin is eigenlijk nooit af. Altijd zijn er wel dingen die aangepast of vervangen moeten 
worden. Als de wijk verandert, merk je dat meestal ook in de speeltuin. Zo neemt in veel oude 
buurten het aantal allochtone kinderen toe. Vrijwilligers moeten daarop inspelen. Een beproefd 
middel om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen is een jaarlijkse evaluatie. U kijkt 
dan kritisch naar de speeltuin. Wat is er goed? Wat kan beter? Alles wordt besproken  met oog op 
verbetering van de zwakke elementen en handhaving en/of verscherping van de sterke elemen-
ten.  
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Het 'Handboek Veiligheid van Speelgelegenheden' wijst op de volgende aandachtspunten :   

• bezoekersaantallen 
• piekuren 
• leeftijden van bezoekers 
• herkomst bezoekers 
• waardering door bezoekers van het gebodene 
• aantal ruzies 
• ongevalscijfers 
• vandalisme 
• werkelijke onderhoudskosten 
• onderhoudsintensiteit 
• bevolkingssamenstelling in uw buurt/ wijk/ dorp en meerjarenprognose. Deze gegevens 

kunt u opvragen bij uw gemeente 
• nieuwe ontwikkelingen of inzichten. 

 
Stap 10: Renovatie 
 
Ook speeltuinen worden ouder. En onveiliger. Veel speeltuinen voldoen niet of nauwelijks aan de 
huidige veiligheidseisen. De risico's nemen iedere dag toe. Bovendien ogen ze soms zo ouder-
wets dat ze voor kinderen niet meer aantrekkelijk zijn. Er is dringend behoefte aan renovatie. Maar 
hoe pakt u dat aan? Op het eerste gezicht lijkt een grondige renovatie erg op het oprichtingspro-
ces van een nieuwe speeltuin. Er zijn echter een aantal extra stappen:   
 

1) Laat de speeltuin inspecteren 
Het inspectierapport maakt duidelijk hoe veilig uw 'tuin' op dit moment is. Ook geeft het aan 
wat de mogelijke renovatiekosten zijn. Dit rapport kunt u ook gebruiken om de gemeente 
en fondsen te overtuigen van het nut van een eventuele bijdrage. 

  
2) Bekijk de mogelijkheden van de huidige speeltuin 

Wat voldoet er nog aan de eisen? En zijn die materialen nog aantrekkelijk? Ga na door 
welke leeftijdscategorieën de speeltuin het meest bezocht wordt. Wie weet wat kan blijven, 
merkt vanzelf wat er moet veranderen. 

 
3) Wat moet er veranderen? 

Welke onderdelen zijn aan vervanging toe? Voldoet de indeling nog wel? Is de wijk veran-
dert en moet de speeltuin zich daaraan aanpassen? Meer ruimte voor sport? Bankjes voor 
ouders? 

 
Nog enkele tips; 

• Denk bij het begroten aan kostenposten als de ontruiming van het terrein en grond-
werk. 

• Hou rekening met speciale groepen, zoals gehandicapten en allochtonen. Informatie 
hierover vindt u in het wenkenblad 'Eisen voor integraal toegankelijke speelvoorzienin-
gen'.  

• Zorg voor een afschrijvingsplan 
 
 
(*) over de financiële aspecten van het speeltuinwerk en het ontwerpen van speelgelegenheden 
verschenen al eerder een aantal afleveringen in deze reeks.  
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