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Voldoende speelwaarde voor alle kinderen
Voor kinderen is er niks leukers dan samen buitenspelen. In een speeltuin, 

voor de deur op straat, of op het schoolplein kunnen ze schommelen, glijden, 

klimmen en zo samen de grootste avonturen beleven. Dit geldt ook voor kin-

deren met een beperking. Dat is helaas niet altijd mogelijk.

Bij het inrichten van een speelplek wordt vaak vergeten of deze geschikt 

moet zijn voor kinderen met een beperking. In deze whitepaper laten we zien 

hoe u voor alle kinderen voldoende speelwaarde kan creëren met diverse 

soorten speelaanleidingen. Ook geven we tips voor een goede inrichting en 

het omgaan met diverse beperkingen. Als laatste delen we een paar cruciale 

succesfactoren van een toegankelijke speeltuin.  

Nawied, Ries en Justin:
“Spelen met je vrienden en 
met z’n allen kletsen, of met 
je vriendinnetje. het is lekker 
fris en daar wordt je blij van.”

De VRaaG: 

Wat is het 
leukste aan 
buiten zijn?

visie op (samen) spelen
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visie op (samen) spelen

Samen buitenspelen
Spelen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Ze worden uitge-

daagd om hun grenzen op te zoeken en komen in contact met nieuwe textu-

ren, geuren en bewegingen. Ze leren ook om vriendjes en vriendinnetjes te 

maken en samen te spelen. 

Echt samen spelen, betekent dat kinderen met én zonder beperking gebruik 

kunnen maken van dezelfde ruimte en dezelfde speeltoestellen. Het is be-

langrijk dat kinderen met een beperking niet geïsoleerd worden op een apart 

deel van de speeltuin, maar dat ze volop mee kunnen doen met de andere 

kinderen. 

ruStige hoeKjeS
Sommige kinderen vinden het fijn 

om vanaf een afstandje toe te kijken. 

Zo kunnen zij alle prikkels rustig 

verwerken.

De VRaaG: 

Wat is het leukste 
aan buiten zijn?

Patrick en Nick:
“Lekker je hoofd luchten als je 
een hele tijd binnen hebt geze-
ten en een frisse neus halen.”
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voldoende speelwaarde voor iedereen

Bieden van speelwaarde voor alle kinderen
Een speeltuin moet voldoende speelwaarde bieden voor alle kinderen. Hiervoor kunnen traditionele 

combinatietoestellen gebruikt worden, of de speelplek kan worden ingericht voor natuurlijk spelen. 

Aan de hand van de onderstaande criteria kunt u de ideale inrichting van de speeltuin bepalen.

Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de beheerskosten van natuurlijkse 

speelplaatsen. VelopA-Omniplay kan u op dit gebied ontzorgen met onze 

professionele onderhoudsdienst Omnicare.

Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden.
www.velopa-omniplay.com/contact

50 hoogtepunten Van BuitenSpeLen?
Het Britse National Trust (Natuurmonumenten) heeft in 

2012 een lijst uitgebracht met de 50 dingen die kinderen 

gedaan zouden moeten hebben voor ze 113/4 worden.

Bekijk de hele lijst, of scan de QR code hiernaast.

ComBinatie-
toeSteLLen

aangepaSte 
ComBinatie-
toeSteLLen

LoSSe SpeeL-
toeSteLLen

natuurLijK 
SpeLen

kant-en-klare speelprikkels

samenspelen

spelend leren

ontdekken

toegankelijkheid

kinderen mogen vies worden

kosten van aanschaf

kosten van onderhoud

controle/veiligheid

http://www.telegraph.co.uk/earth/earthnews/9201607/National-Trust-50-things-to-do-before-you-are-12.html 
http://www.telegraph.co.uk/earth/earthnews/9201607/National-Trust-50-things-to-do-before-you-are-12.html 
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voldoende speelwaarde voor iedereen

een greep uit de mogelijkheden

hagS Fantasy Bengal

holzwurm rob toren-
combinatie ‘Koning arthur’

Het toestel heeft verschillende ingangen die 

vooral geschikt zijn voor kinderen die houden 

van klimmen. Binnen is voldoende ruimte, ook 

voor grotere kinderen, maar afhankelijk van de 

ondergrond is samenspelen lastig.

er zijn een aantal manieren om in of op dit toestel 

te komen en dankzij de leuningen en netten is dat 

voor veel kinderen goed te doen. Voor de actieve 

kinderen is er voldoende mogelijkheid om te 

klimmen en glijden. 

hagS uniplay occy
Door de goede oprijbanen en railings is dit toestel 

super toegankelijk, en ook de glijbaan is goed te 

bereiken. Het toestel is lekker overzichtelijk en 

biedt voor ieder wat wils. 

hagS Solo Stratus
alle kinderen vinden schommelen leuk. Daarbij is 

een mandschommel ook nog eens geschikt voor 

(bijna) alle kinderen met een beperking. en er is 

ruimte genoeg voor vriendjes, vriendinnetjes en 

zelfs ouders. 

3

4

2

1

Geen kind, met of zonder beperking, is hetzelfde. Ook de speelwensen van 

kinderen zijn dus heel divers. Speeltoestellen die toegankelijk zijn met een 

rolstoel zijn al snel niet uitdagend genoeg voor kinderen met ADHD. Daarom 

moet bij de inrichting van een speeltuin gezocht worden naar een optimale 

mix van speeltoestellen. Hieronder worden vier speeltoestellen beoordeeld. 

Er wordt gekeken hoe ze scoren voor diverse beperkingen. 

beperking*

visueel

auditief

motorisch zonder

motorisch met hulpmiddel

verstandelijk

gedrag onstuimig

gedrag voorzichtig

1 32 4

nog meer inSpiratie?
download de hagS product-
catalogus op onze website:
www.velopa-omniplay.com/

documentatie#hags

* Het succes van elk speeltoestel is in grote mate afhankelijk van de ondergrond. Die zorgt ervoor of kinderen 

in het toestel kunnen komen of om het toestel kunnen spelen.

http://www.velopa-omniplay.com/documentatie#hags
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rekening houden met beperkingen

Kansen van een beperking
Kinderen met een beperking ervaren niet alle aanwezige speelprikkels 

even goed. Tegelijk zullen zij door hun handicap andere prikkels juist weer 

beter aanvoelen.

Zo vinden blind of slechtziende kinderen het heerlijk om te ruiken en 

voelen, net als slechthorende kinderen. Iemand in een rolstoel hoeft niet 

alleen te spelen, maar kan juist (in positieve zin) het middelpunt van het 

spel zijn. Kinderen met autisme kunnen weer goed zijn met dieren en im-

pulsieve of drukke kinderen zijn vaak juist de grootste ontdekkers. 

De VRaaG: 

Wat is het leukste 
aan buiten zijn?

Philip:
“even een frisse neus halen, 
gistermiddag rook het naar
de lente.”

WiSt u dat?
Het is handig om zones in de speeltuin van 

elkaar te scheiden met een hekje of een 

heg. Zo wordt voorkomen dat slechtziende 

kinderen van het voetbalveld door het pad 

van de kabelbaan lopen.



whitepaper spelen voor iedereen 

www.velopa-omniplay.com
8

experts aan het woord

docent aan Mytylschool
de Thermiek in Leiden

docent aan
Mytylschool eindhoven

bendeleider van
de Speeltuinbende 

Buiten spelen betekent voor deze kinderen een stukje zelfstandigheid, vrij-

heid en gewoon zijn. Ze horen bij alle andere kinderen. Ze komen even lekker 

uit hun stoel en kunnen bewegen met hun looprek of fiets. Buitenspelen is 

voor deze kinderen ook belangrijk omdat ze met busjes van en naar school 

gebracht worden en thuis vaak binnen zitten. Aangepaste speeltuinen, waar 

ze zelfstandig kunnen spelen, ontbreken vaak. 

Ieder kind heeft het recht om kinderen te ontmoeten die anders zijn. Alleen 

als de speeltuin ontoegankelijk is omdat je er niet in kunt komen of de toe-

stellen niet kunt vinden, ga je er niet heen. Hierdoor zullen kinderen met en 

zonder beperking elkaar minder ontmoeten. Hun sociale vaardigheid “omgaan 

met iemand die anders is dan jij” zal dan minder ontwikkeld worden. Dat is 

niet goed voor kinderen en dus ook niet goed voor de samenleving.

Je moet het eigenlijk niet zien als dat een speeltuin wordt aangepast aan een 

kind met een beperking, maar een speeltuin wordt toegankelijk gemaakt voor 

meerdere doelgroepen. Zo zijn aanpassingen vaak ook fijn voor jongere kin-

deren of kinderen die last hebben van overgewicht. Door aanpassingen wordt 

een speeltuin toegankelijk voor een veel bredere doelgroep!

Wat betekent buiten spelen voor
kinderen met een beperking? 

Waarom is het belangrijk dat kinderen met
en zonder beperking samen kunnen spelen?

Wat is de belangrijkste voorwaarde voor
het aanpassen van een speeltuin? 

Waarom is het van belang dat kinderen de kans
krijgen om samen buiten te spelen?

Franca Wouters

ilse van der put

monique hazebroek

We vroegen het drie experts: 
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de ideale inrichting

indeling en toegankelijkheid
Een groot probleem voor kinderen met een beperking is dat ze niet overal in 

de speeltuin kunnen komen. Door gebruik te maken van een centraal verhard 

pad, wordt de hele speeltuin voor iedereen toegankelijk.

Een verharde ondergrond (bijv. rubber tegels) tot onder het speeltoestel 

zorgt ervoor dat kinderen in een rolstoel of met een loopwagen ook bij het 

speeltoestel kunnen komen. Zorg er ook voor dat het pad goed voelbaar is 

en contrasteert met de omgeving, zodat blinde en slechtziende kinderen

hun weg door de speeltuin kunnen vinden. 

het iS Fijn: 
Als er een centraal pad is van tenminste 1.20m breed,

Als tenminste 75% van de speeltoestellen bereikbaar 

zijn via een stevige ondergrond van tenminste 1 m 

breed,

Als er een luie trap is om op een toestel te komen

tips van de speeltuinbende

De Speeltuinbende is een kindertestteam 

van kinderen met én zonder handicap die 

speeltuinen testen op (on)toegankelijkheid. 

Vervolgens formuleren zij een aanbeveling hoe 

de betreffende speeltuin voor alle kinderen 

bespeelbaar kan worden gemaakt.

Kijk op www.speeltuinbende.nl

voor meer informatie. 
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voorwaarden voor succes

maak een speeltuin
écht gastvrij
Een speeltuin kan mooi ingericht zijn en nog steeds 

niet echt gastvrij zijn. Door de laatste puntjes op de i te 

zetten verandert een speelplek in een speelpaleis. 

BuurtonderZoeK
Onderzoek voor de aanleg van een nieuwe 

speeltuin of er kinderen met een beperking 

in de buurt wonen. Zij kunnen aangeven wat 

zij graag in de speeltuin terug willen zien. Dit 

verhoogt hun speelplezier en vergroot ook 

het draagvlak voor de speelplaats.

heeft uw speeltuin:

Voldoende parkeerplaatsen? En ook ruimte voor 

een bus? 

Goede sanitaire voorzieningen en een stevige 

verschoontafel? 

Een heldere website, met informatie over ope-

ningstijden, toezicht en een plattegrond?

Een goed team van personeelsleden en vrijwilli-

gers die er voor zorgen dat iedereen zich welkom 

en veilig voelt?

Een heldere indeling.

Geen gevaarlijke hellingen voor 

kinderen in rolstoellen. 

Goed berijdbare paden.

Voldoende variatie in speelaanbod 

zodat er voor alle kinderen iets te doen 

is (ongeacht leeftijd of handicap). 
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referentieproject

Interview anne van Swieten

referentieproject Speeltuin Zuiderkwartier Leiden
Anne van Zwieten is de oprichter van Stichting Nadja. Ze 

ging op zoek naar speeltuinverenigingen in de buurt die 

er wel wat voor voelden om hun speeltuin toegankelijker 

te maken voor kinderen met een beperking, zoals haar 

eigen dochtertje Nadja. Zo vond ze Speeltuin Zuiderkwar-

tier in Leiden. 

“ik ben vaker in ‘aangepaste’ speeltuinen ge-

weest, waar vervolgens maar 1 of 2 dingen te 

doen waren voor kinderen met beperkingen. 

Verder weten we dat naast schommelen en 

glijden vooral zand en water aanleiding geven 

tot spel. dus dan moet zo’n zand/watercom-

binatie ook rolstoelvriendelijk zijn en is de 

juiste maatvoering (de hoogte van de bak) erg 

belangrijk.” 

Samen met de Speeltuinvereniging en Stichting Nadja heeft VelopA-

Omniplay een voorstel voor herinrichting gedaan. De bestaande toestellen 

zijn verplaatst en beter toegankelijk gemaakt voor kinderen met een beper-

king. Ook is er een nieuw speeltoestel geplaatst. 

“ik kwam al met nadja in het Zuiderkwartier omdat het zo’n overzichtelijke speeltuin is. Waar 

duidelijk is waar peuters en kleuters spelen en waar het leuk is voor wat oudere kinderen. dat er 

een winkeltje en terras bij zit is ook prettig, net als de duidelijke begrenzing (hekwerk).”

Lees het hele interview met
anne van Zwieten op onze website:
www.velopa-omniplay.com/interview

anne van Zwietenmet dochter nadja

http://www.velopa-omniplay.com/interview


Velopa-omniplay adviseert en inspireert gemeentes, scholen en recreatieondernemingen. 
We ontwerpen en realiseren openbare speel- en sportplekken omdat we vinden dat ieder-
een hoort te kunnen spelen en sporten. dat levert veel lichaamsbeweging en plezier op. 

We hebben een breed assortiment met eigen producten en we zijn dealer van enkele vooraan-

staande merken zoals HaGS, X-move en Standing-Strong. Daarnaast werken we nauw samen met 

onze zuster organisatie Velopa-Citystyle voor straatmeubilair, fietsparkeeroplossingen en over-

kappingen. Zoekt u echt iets unieks, laat u dan inspireren door onze maatwerk adviseurs. 

Velopa-omniplay
spelen en sporten voor iedereen

Velopa-omniplay nederland BV
achthovenerweg 21, 2351 aX Leiderdorp
Tel. +31 (0)71 581 59 59 / Fax +31 (0)71 589 26 69
info@velopa-omniplay.com
www.velopa-omniplay.com
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