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visie  
Kinderen beperken hun spel niet tot een speelpleintje. Speelruimte zien we dan ook 
in de ruime betekenis van het woord. Een structureel speelruimtebeleid vertrekt 
vanuit een totaalbeeld van de stad of een wijk. Doel is het realiseren van een 
‘kindvriendelijke’ stad. Spelen en leven moeten geïntegreerd in de samenleving 
kunnen plaatsvinden en niet los ervan. Om dit te realiseren hanteren we 
speelweefsel als referentiekader. 

Geen enkel speelplekje, geen springpaaltje in een straat, geen sportveldje staat op 
zichzelf. Al die formele en informele spelaanleidingen en speelplekken staan met 
elkaar in verbinding. Ook de verbindingen tussen die plekjes maken deel uit van 
het weefsel. Zo wordt spelen een wezenlijk onderdeel van de stad, zowel fysisch 
waarneembaar als mentaal in de geest van iedere bewoner en iedere gebruiker van 
de publieke ruimte. 

Speelweefsel = het net van routes dat kinderen zelfstandig kunnen gebruiken om 
de knooppunten van het weefsel, de plekken in een buurt of wijk te bereiken. Drie 
elementen zijn belangrijk: formele speelplekken al dan niet met speeltoestellen, 
informele plekken en de routes ernaartoe. 
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uitgangspunten  
1 publieke ruimte als structurerend element 
Belangrijke sociale activiteiten en belevenissen gebeuren terwijl mensen 
samenleven, in contact met elkaar. De publieke ruimte dient hiertoe de 
nodige voorwaarden te scheppen. Het is vanuit deze benadering dat we 
spelen en de ontwikkeling van het speelruimtebeleidsplan benaderen.   
In het kader van de opdracht zal het belangrijk zijn ‘nieuwe’ plekken 
binnen de semi-openbare en private sfeer te betrekken: parkings, 
winkelcentra, buitenruimte bij scholen, braakliggende terreinen, ...    

2 integreren van natuur in de visie voor een kindwaardige 
leefomgeving 
Binnen het kader van duurzame ontwikkeling en het niet in gevaar 
brengen van de ontwikkelings- en ervaringsmogelijkheden van komende 
generaties, is de aandacht voor spel van kinderen en de band met natuur 
essentieel. Natuur dan niet als ‘kijkgroen’, maar als procesmatige 
kwaliteit: het spontane, oorspronkelijke, ‘zelforganiserende’, ‘wilde’, 
onvoorstelbare.  

3 speelsheid van de mens 
Speelsheid is voor kinderen zonder meer een wezenskenmerk. Maar ook 
naar volwassenen toe is het zinvol een speelse houding te 
bewerkstelligen. Het speelruimteplan dient hier actief op in te spelen en 
ruimtelijke kansen te creëren voor ‘de speelse mens’. 

4 intergenerationaliteit 
Kinderen en jongeren hebben een eerder zwakke maatschappelijke 
positie. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren niet slechts 

 
gezien worden als een aparte (te beschermen) groep, als ‘not-yet’ 
individuen, maar een onverbreekbaar onderdeel uitmaken van de 
samenleving. Het ruimtelijk speelbeleid van de stad kan contacten 
en relaties tussen generaties stimuleren.   

5 autonome verplaatsing van mensen 
Het gebruik van de publieke ruimte hangt in eerste instantie af van 
de kansen die mensen hebben om zich op een autonome manier te 
verplaatsen. Voor kinderen vormt dit een extra aandachtspunt, en 
bijgevolg betekent dit ook een specifiek aandachtspunt voor het 
speelruimtebeleidsplan. 

6 aandacht voor beheer 
In de keuze van materialen, aanplantingen, ..., maar toch met 
aandacht voor de beleving van kinderen. 

7 betrokkenheid van actoren in het planningsproces 
We richten ons niet enkel op volwassenen (bevoorrechte getuigen 
zoals scholen, jeugdverenigingen, buurtwerkers, jeugdinstellingen, 
…), maar ook naar kinderen en jongeren als eerste gebruikers. Het 
draait immers om de belevingswaarde van de speelruimte door 
kinderen. Hoe bewegen ze zich in hun wijk? Welke knelpunten doen 
zich voor? Welke oplossingen zien zij? 
Via participerende observaties, kwalitatieve interviews, speelse 
participatieacties, ... willen we een meer diepgaand inzicht 
ontwikkelen in het gevoerde beleid, de concrete beleving en de 
ruimtelijke potenties en knelpunten.  
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een natuurspeelruimte in  
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