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SPEELRUIMTE

Speelnatuur, rondhangen, participatie, openluchtklas, stadslandbouw, pothole gardening, groene
schoolspeelplaatsen, speelstraten, food guerrilla,...
In het eerste deel van dit trendrapport ‘Smart Cities’ zetten we in op gezonde steden en wordt het succes
van groene buurtprojecten en groene schoolpleinen toegelicht. In het tweede deel ‘Smart Ideas’ krijgt
u enkele inspirerende voorbeelden en creatieve ideeën voorgeschoteld. We tonen u projecten die de
leefomgeving van kinderen, jongeren én volwassenen interessanter kunnen maken.
We hopen u hiermee alvast te kunnen inspireren en motiveren om actief in te zetten op jeugdruimte en
de publieke ruimte een plek te maken voor iedereen.
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SCHOOLPLEINEN

BUURTPROJECTEN

SAMEN VOOR CREATIEVE, DUURZAME EN SPEELSE PUBLIEKE RUIMTE!

SMART CITIES

In de toekomst spelen steden een steeds grotere rol. Meer en meer mensen zullen in de stad wonen
en daarom moet de schaarse ruimte op een slimme, duurzame manier worden gebruikt. De stad moet
immers leefbaar en aangenaam blijven voor kinderen en jongeren die erin opgroeien. Dit kunnen we
bereiken door groene ruimte en speelruimte beter en meer te integreren in de stad.

SCHOOLPLEINEN

BUURTPROJECTEN

SPEELRUIMTE

GROENE STEDEN
GEZONDE STEDEN

SMART CITIES

http://www.30dagen.be/artikel

4

SMART CITIES
GROENE STEDEN
GEZONDE STEDEN
SPEELRUIMTE

1. GROENE STEDEN,
GEZONDE STEDEN
Een groene omgeving draagt voor een belangrijk deel bij aan de kwaliteit van het leven. Mensen voelen
zich prettiger en gelukkiger in een groene omgeving. Ze zijn ook actief aanwezig in de samenleving en
de publieke ruimte en maken graag gebruik van de verschillende ruimtes in hun leefomgeving. Daarom
is het belangrijk dat deze ruimtes aangepast zijn aan de noden en behoeften van kinderen, jongeren en
volwassenen.

Daarnaast passen ook stadslandbouw en
volkstuinen in een duurzame, ecologische leefwijze
en zorgen ze voor het multifunctioneel invullen
van de openbare ruimte. Hierbij zorgen lokale
producten en lokale producenten voor een lagere
milieu impact door kleinere transportafstanden.

BUURTPROJECTEN

Openbare ruimtes inrichten met kleine
stadslandbouw initiatieven brengt mensen
van verschillende nationaliteiten bij elkaar en
versterkt op deze manier de sociale cohesie.
Het is belangrijk om de mensen hiervoor te
sensibiliseren en te motiveren.
Al deze aspecten creëren toegankelijkere en meer
leefbare steden en zorgen ervoor dat kinderen
kunnen opgroeien in een groene omgeving.
Het leert hen bewust omgaan met de natuur en
bovendien wordt hun groei en ontwikkeling op
een positieve manier gestimuleerd. Daarnaast
prikkelt de natuur de fantasie en zintuigen en
bevordert dit de creativiteit van het kind. Het
vormt dus een ideale speel- en leeromgeving.

Berlijn Duitsland, eigen fotomateriaal.
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Groen zorgt voor een gezonde, aangename en
leefbare omgeving. In de stad, waar de plaats
beperkt is, kunnen we nieuwe natuur op anders
vergeten plaatsen creëren door het begroenen
of bebossen van braakliggende stukken grond of
door groendaken, daktuinen en gevelgroen. Dit
zorgt zowel voor een grotere biodiversiteit, als
voor het zuiveren van de lucht, een gespreide
waterafvoer en een mooier uitzicht.

GROENE STEDEN
GEZONDE STEDEN

SMART CITIES

Kinderen die dichter bij de natuur leven, groeien
harmonieuzer op en presteren aantoonbaar beter
op school. Er komen dan ook steeds meer scholen
bij die ervoor kiezen om hun schoolpleinen te
vergroenen.1

Diverse factoren bedreigen de gezondheid van
de moderne (stads)mens. Onze lifestyle wordt
gekenmerkt door een zittend bestaan, te weinig
lichaamsbeweging en teveel onrust, spanning en
stress. Maar ook het stedelijk milieu is meestal
niet erg gezond. Luchtverontreiniging is daarbij de
meest voor de hand liggende bedreiging. Fijnstof
wordt tegenwoordig gezien als de kwalijkste van
alle veel vookomende verontreinigingen in onze
stedelijke atmosfeer. Uit recent onderzoek van de
Universiteit van Utrecht blijkt dat luchtvervuiling
door fijnstof - deeltjes kleiner dan 10 micrometer
- leidt tot veel grotere gezondheidsrisico’s dan tot
op heden werd aangenomen.
Als er een alles overheersend motief is om
te pleiten voor vergroening van de stedelijke
omgeving, dan is het wel de bijdrage van ‘groen’
aan de bestrijding van gezondheidsschade
door slechte lucht te filteren. Drukke straten,
maar ook parken en plantsoenen in de buurt
van kinderspeelplaatsen en -dagverblijven en
scholen, worden schoner als bomen en heesters
het fijnstof en stikstofdioxide binden.2

SCHOOLPLEINEN

BUURTPROJECTEN

SPEELRUIMTE

Het groen van bomen en planten in de stad
biedt meer dan alleen een fraai uitzicht. Groen is
veel meer dan decoratie. Een groene omgeving
verhoogt de kwaliteit van ons leven. Patiënten
herstellen sneller in een groene omgeving,
inwoners van groene buurten doen minder vaak
een beroep op zorgfaciliteiten, werknemers van
bedrijven in een groene omgeving voelen zich
prettiger. Ook nodigt een stadspark mensen uit
tot recreatie en bewegen, wat weer een positieve
invloed heeft op de gezondheid.

http://www.aorta.nu
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2. SPEELRUIMTE

SPEELRUIMTE

Naar een meer natuurlijke inrichting van de buitenruimte
Kinderen spelen overal. Op straten en stoepen, in parken, op braakliggende terreintjes, op achterpaden
bij woningen, langs de waterkant, op pleintjes en plantsoenen. Kinderen vinden hun favoriete speelplek
op de gekste plaatsen en ze laten zich in hun spel niet beperken tot de plekken die volwassenen daarvoor
bedacht hebben zoals speeltuinen en kinderboerderijen. En geen kind is hetzelfde. Er zijn verschillen
tussen jongens en meisjes, tussen leeftijdscategorieën, tussen allochtone en autochtone kinderen en
verschillen in karakter. En al die verschillen hebben betekenis voor de behoefte aan speelruimte.3

BUURTPROJECTEN

De plaatsen waar kinderen kunnen buiten
spelen binnen het verstedelijkt gebied hebben
veelal eenzelfde opzet: het zijn onze traditionele
speelplekken, bestaande uit een vlak terrein
met meerdere toestellen. Hoewel men in deze
gevallen regelmatig spreekt over een ‘groene’
omgeving, kan men van een natuurlijke
omgeving meestal niet spreken. Het groen dat
we terugvinden op deze speelplekken is meestal
geen onderdeel van de feitelijke speelruimte en
ook geen object van het spel, het is louter een
vorm van decor.

Gent, Arbedpark, eigen fotomateriaal.
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Ondanks de ellenlange lijst aan voordelen die
buiten spelen met zich meebrengt, is er een
duidelijke trend te zien: kinderen spelen vandaag
minder buiten dan pakweg tien jaar geleden.
Dit komt enerzijds doordat de agenda’s van
kinderen voller worden, waardoor zij minder tijd
overhouden om ‘gewoon’ te spelen, anderzijds
doordat de ouders zich meer bekommeren over
de risico’s die buiten de eigen tuin spelen met
zich meebrengt. Daarenboven is de binnenruimte
per kind tegenwoordig groter en voorzien van
aantrekkelijke alternatieven zoals televisie en
(spel) computers. Een andere reden is dat er buiten
simpelweg steeds minder ruimte beschikbaar
is voor spelende kinderen, de openbare ruimte
wordt intensiever benut en strakker geordend.

SMART CITIES
GROENE STEDEN
GEZONDE STEDEN
SPEELRUIMTE
BUURTPROJECTEN
SCHOOLPLEINEN

Een speelterrein is te zien als een
landschap van ervaringen. Met
uitdagingen voor elk kind, op
verschillende niveaus.

In de hoofden van volwassenen staat een goed
ingerichte ruimte met ‘speeltuinachtig’ karakter
vaak centraal als het over buiten spelen gaat.
Begrijp me niet verkeerd, deze plaatsen zijn
zeker zinvol en zetten kinderen aan tot spelen,
maar kinderen hebben niet genoeg aan deze
‘afgelijnde’ ruimtes. Ze willen net als ons hun
grenzen verleggen.
We stellen vast dat er in de directe woonomgeving
van kinderen nog maar weinig plaatsen zijn waar
kinderen echt intensief de natuur kunnen beleven.
De verstedelijking leidt er toe dat woningen,
kantoren en wegen de plaats innemen van de
braakliggende ‘landjes’ waar de natuur jarenlang
haar gang heeft kunnen gaan. Natuur elders,
ver van huis, compenseert dit gebrek echter
niet, omdat kinderen er meestal niet zelfstandig
naar toe kunnen gaan. Voor heel wat kinderen
is de natuur gereduceerd tot een abstract begrip
dat slechts ter sprake komt tijdens de lessen op
school.
Deze belemmeringen zijn op zich jammer, want
spelen in de natuur is niet alleen uitdagend en
inspirerend, het levert ook belangrijke voordelen
op voor de ontwikkeling en de gezondheid van
het kind. In de natuur doe je ervaringen op die
belangrijk zijn voor het lichaamsbesef en gevoel.
De balans tussen spanning en je veilig voelen,
het onvoorspelbare, het verstoppen, enz...
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In een uitdagend, natuurlijke omgeving kunnen
kinderen zelf dingen ondernemen en hun grenzen
ontdekken. De ervaringendie ze opdeon maken
ze competenter en zelfstandiger. Denk maar eens
aan het gevoel van overwinning waarmee een
kind geconfronteerd wordt dat voor het eerst hoog
in een boom geklommen is. Het geeft het kind
een gevoel van overwinning en zelfvertrouwen.
En dat laatste is dan weer van levensbelang in de
omgang met andere kinderen.
Kinderen nemen overigens hun omgeving anders
waar dan volwassenen. Daarom is het belangrijk
steeds rekening te houden met hun perspectief.
Dit zijn ruimtes die zijn toegesneden op de
leefwereld van de kinderen, die mogelijkheden
bieden om te ontdekken, uit te proberen en eigen
initiatief te ontwikkelen.
Het directe, tastbare en zichtbare zijn daarbij
belangrijker dan de dingen die verder weg zijn
en abstract zijn. De criteria bij de vormgeving van
ruimte voor volwassenen verschilllen van die van
ruimte voor kinderen. Voor volwassenen gaat het
meer over hoe de ruimte gebruikt kan worden
waarvoor ze bedoeld is. Voor kinderen is het meer
wat een plek vertelt en hoe zij een plek ervaren.
Een wereld waar de meeste volwassenen verder
van verwijderd zijn geraakt dan ze zelf denken.

GROENE STEDEN
GEZONDE STEDEN

SMART CITIES
In de strikte zin is speelnatuur de verzameling van
natuur en natuurlijk ingericht en beheerd groen,
waarin kinderen vrij hun eigen weg kunnen zoeken,
zintuiglijke ervaringen kunnen opdoen en zichzelf
fysiek kunnen testen of juist ontstpannen. Het gaat
niet om een groene of natuurlijke omgeving als
groen decor voor een willekeurige activiteit, maar
om ‘doe-natuur’, waar het beleven van natuur een
onlosmakelijk deel van de activiteit is.

Vanuit die optiek is het belangrijk om een
onderscheid te maken tussen formele en
informele speelnatuur. Tot de formele speelnatuur
behoren de plekken waar er door kinderen
gespeeld wordt, zonder dat deze natuur voor
spelen bedoeld is of voor spelen beheerd wordt.
Het zijn meestal ‘spontane’ speelplekken, soms
op illegale plaatsen. Want voor kinderen en
jongeren is het immers niet altijd duidelijk welk
statuut bepaalde plekken hebben of wie er de
eigenaar van is.

BUURTPROJECTEN

Toch stellen we vast dat kinderen en jongeren
het begrip ‘speelnatuur’ heel breed invullen. Voor
hen gaat het vooral om plekken waar natuurlijke
elementen hen speelkansen bieden. Denk maar
aan bossen, natuurgebieden, parken, veldjes,
weides, braakliggende terreinen, duinen,...

Freiburg Duitsland, eigen fotomateriaal.
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De veronderstelling dat de natuur een positieve
invloed kan hebben op de fysieke gezondheid
en het welzijn van de bevolking wint de laatste
jaren snel aan populariteit. Steeds vaker duikt het
begrip ‘speelnatuur’ op. Maar wat is nu precies
die veel geprezen ‘speelnatuur’ en waar ligt het
verschil met onze traditionele speelplekken?

SPEELRUIMTE

3. GROENE
BUURTPROJECTEN

SMART CITIES
GROENE STEDEN
GEZONDE STEDEN
SPEELRUIMTE
BUURTPROJECTEN
SCHOOLPLEINEN

In speelnatuur leert het
kind hoe om te gaan met
risico’s.
Wanneer we het over formele speelnatuur
hebben, dan hebben we het over vrij toegankelijke
plekken, al dan niet voorzien van speeltoestellen,
waar kinderen effectief uitgenodigd worden om te
spelen. Deze ‘natuurspeelplekken’ onderscheiden
zich van onze traditionele speelplekken op
verschillende gebieden. Bij speelnatuur staat het
ervaren en spelend onderzoeken van de natuur
centraal. Net zoals de natuur zelf, dienen deze
speelplekken uiteraard spontaan, oorspronkelijk,
zelforganiserend en onvoorspelbaar te zijn.
Bij de ontwikkeling ervan wordt onder meer extra
aandacht besteed aan de ruimtelijke opbouw,
het reliëf, de veranderlijkheid van het terrein,
de eventuele verborgen plekken of plekken die
de kinderen juist in staat stellen om de uitkijk
te houden. Kortom: een ideale omgeving om te
spelen én te leren.
Volgens menig pedagoog is buitenspelen in
de natuur belangrijk voor kinderen. Niet alleen
omdat veel kinderen het leuk vinden, maar vooral
omdat er steeds meer aanwijzingen zijn dat het
ook effectief bijdraagt aan de gezondheid, de
lichamelijke, sociaal-emotionele en cognitieve
ontwikkeling van de synapsen in de hersenen.
Hoe meer ervaringen een kind op doet, hoe
meer verbindingen er worden aangemaakt. Deze
verbindingen verbreden het inzicht van het kind
en stellen ze in staat om zaken zoals diepte,
snelheid, risico’s, kansen en mogelijkheden beter
in te schatten.

Wanneer de speelomgeving spannend en
gevarieerd is, moet een kind zelf inschatten of
het iets wel of niet kan, hoe het zijn doel moet
bereiken en waar de eventuele gevaren liggen.
Het zijn kleine en grote leermomenten die kinderen
sterker maken, zowel fysiek als psychisch. Naast
de duidelijke voordelen voor de cognitieve
ontwikkeling, blijkt een groene leefomgeving
overigens ook een positieve invloed op het
motorisch functioneren van kinderen te hebben.
Een natuurlijk terrein is bijvoorbeeld nergens
gelijk. Verschillen in hoogte, stabiliteit, afwerking
en beplanting zorgen vervoor dat het lichaam van
het spelende kind zich continu moet aanpassen
aan zijn omgeving. De motoriek wordt hierdoor
gestimuleerd en ontwikkeld. Kinderen rennen
en bewegen ook meer, wat goed is voor hun
lichamelijke gesteldheid en conditie. Tijdens
het bouwen, bloemen plukken of prutsen met
zand of water wordt eveneens de fijne motoriek
gestimuleerd.
Om dit te kunnen realiseren moet wel aan een
aantal randvoorwaarden worden voldoen. Zo
moet de speelomgeving enerzijds de kinderen
voldoende uitdagen en prikkelen en anderzijds
voldoende veilig zijn, waardoor de kans op
een ernstig letsel minimaal is. Hierbij is een
goed doordacht en uitgewerkt ontwerp van
levensbelang.

Kortrijk, De Warande, eigen fotomateriaal.
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“Speelnatuur is geen echte natuur. Zij moet
voldoen aan regels en eisen en is vaak
vooral aangelegd voor de ouders, die zich in
speelnatuur meer op hun gemak voelen dan in
het vrije landschap. Toch kan goede speelnatuur,
met voldoende speel- en natuurwaarde, kinderen
wel op speelse wijze in aanraking brengen met
natuur.”

http://aardrijk-sigrunlobst.nl/
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Sigrun Lobst is landschapsarchitecte en ontwierp
o.a. ‘de Speeldernis’ in Rotterdam. Lobst heeft
de tuin ontworpen volgens het ‘Ikea-principe’: je
ziet pas alles als je de slingerende looproute volgt.
“Ik heb het landschap opgevouwen in hoogten
en laagtes, met kronkelpaadjes daartussendoor.
Door dat reliëf kun je nooit het hele terrein in
één oogopslag overzien. Van de zomer, als
langs de oevers van de waterpartijen twee meter
hoog riet staat, kunnen kinderen ook daar niet
meer overheen kijken. Dat maakt het nog extra
spannend.”

Er is ook een groen omzoomd moerasje op het
terrein. Opvallend genoeg laten de kinderen de
plantjes en het moerasje altijd met rust. “Toch is
dat niet zo verwonderlijk,” vindt Lobst, “omdat
zij genieten van die schoonheid en er meer
dan genoeg voor ze is te doen. Je moet vooral
voor veel losse materialen zorgen, waarmee zij
hun creativiteit kunnen uitleven. Kinderen willen
veranderen, vormgeven, doen. Geef ze planken
en ze maken er een hut van. Geef ze een hut en
ze maken er planken van.”

GROENE STEDEN
GEZONDE STEDEN

ederland: Speelnatuur in Nederland is
booming business. Tientallen speelbossen
en natuurspeeltuinen verrijzen. Geen echte
natuur, maar wel veilig en gemakkelijk, vinden
veel ouders. En voor kinderen valt er in góede
speelnatuur ook veel te beleven en leren.

SPEELRUIMTE
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Veel kinderen zitten tegenwoordig liever
binnen, achter hun spelcomputer of de televisie.
Speelnatuur kan een goed hulpmiddel zijn,
denkt Lobst, voor ouders die op zoek zijn naar
mogelijkheden om hun kroost weer het plezier
te laten beleven van buitenspelen en de natuur
ontdekken. “Niets gaat natuurlijk boven echte
natuur en landschap. In een tentje bij onweer of
hoog water merken kinderen vanzelf dat natuur
iets is wat je nooit helemaal kunt beheersen. Van
zulke ervaringen leren ze hun eigen grenzen
kennen, respect te hebben voor de natuur en
natuurlijk ook te genieten van schoonheid en
ongereptheid.”
Ook Richard Louv, schrijver van het boek “Het
laatste kind in het bos” is van mening dat kinderen
te veel tijd binnenshuis doorbrengen, vaak zittend
achter tv- of computerscherm.

In de gemeente Gaanderen is dit onderkent en
investeerde de gemeente in een uniek natuurlijk
speel- en klimpark voor de jeugd.
Lekker spelen in de natuur. In bomen klimmen,
hutten bouwen, kliederen met water. Er zijn
steeds minder plekken waar dat kan. Deze
natuurspeelplek is zo ingericht dat kinderen zich
wél kunnen uitleven, en waar ze spelenderwijs de
geheimen van de natuur kunnen ontdekken.
Het natuurlijke speelterrein kent een duidelijke
zonering voor de diverse doelgroepen. De
zonering is door middel van een uitgekiend
ontwerp en gebiedsinrichting tot stand gebracht.
Zo zijn er diverse speelaanleidingen voor de
allerkleinsten en zitplekken voor de ouders,
maar ook in meerdere duurzaam Robinia hout
uitgevoerde natuurlijke speeltoestellen.
De topattractie van de natuurspeeltuin is het
klauter- en klimbos wat tussen de aanwezige
bomen op de locatie is geconstrueerd. De
hindernissen in het klauterbos zijn zo gemaakt
dat ze gebruikt kunnen worden door kinderen,
zonder dat daarbij valbeveiliging noodzakelijk is.4

SCHOOLPLEINEN

BUURTPROJECTEN

SPEELRUIMTE

Richard Louv brengt het gebrek
aan contact met de natuur van de
online-generatie in verband met
verontrustende trends als de groei van
overgewicht, concentratiestoornissen
en depressies bij kinderen.

http://pretwerk.nl/productnieuws/noviteiten
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Interactief leren

SPEELRUIMTE

De Kaaihoeve is de ideale uitvalsbasis om de
natuur te (her)ontdekken! Zowel in als rond het
centrum kun je op een interactieve manier bijleren
over natuur- en milieuthema’s of bijzondere dieren
en planten observeren. Maar ook even tot rust
komen op de picknickplekjes of je uitleven in de
natuurlijke speelzone. Voor de actieve wandelaar
en fietser liggen er uitgestippelde routes klaar
uit de directe omgeving. Nadien kan je komen
uitblazen op de pittoreske binnenplaats.

GROENE STEDEN
GEZONDE STEDEN

walm: De Kaaimeersen, een natuurgebied
van 7 hectare, is een deel van het vroegere
overstromingsgebied van de Bovenschelde.
De naam ‘Kaaimeersen’ is afgeleid van het
nabije Provinciaal Natuureducatief Centrum De
Kaaihoeve.

Takkenbed

Zithoek

Kunst - totempaal

Graspaden

Zwalm, De Kaaihoeve, eigen fotomateriaal.
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Wilgenhut

SMART CITIES

G

ENT: Vzw De Stadstuin blaast deze
‘verloren’ tussenruimte een groen sociaal
leven in en ontwerpt lokale microklimaten,
afgestemd op de noden van de buurt en de
aanwezige mogelijkheden. Een lokale buurttuin
als sociale plek die uitnodigt tot onderzoek en
samenwerking.

“De Stadstuin, gelegen aan Dok Zuid is
ons pilootproject. We geven eerst dit terrein
vorm en bouwen dan verder aan een groene
toekomst op andere plekken. De komende 3
jaar toveren we dit braakliggend terrein om tot
een groene ontmoetingsplaats voor de buurt. De
buurtbewoners kunnen op deze stadstuin terecht
om eigen kippen te kweken, aardappelen te
oogsten, bloemen te plukken en/of gewoon om
mensen te ontmoeten. We begeleiden workshops
en onderzoeken nieuwe ‘groene’ mogelijkheden
in een stadsomgeving zoals een composttoilet.”

SCHOOLPLEINEN

BUURTPROJECTEN

SPEELRUIMTE

GROENE STEDEN
GEZONDE STEDEN

Vele vergeten hoeken in de stad zien eruit als
een dor en verlaten landschap. En eigenlijk
zijn ze dé uitgelezen plek voor een groene
ontmoetingsruimte of een lokaal microklimaat die
de buurt vertegenwoordigt.

Gent, De stadstuin, eigen fotomateriaal.
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Buurtbewoners krijgen er de kans om samen met anderen een moestuinbak te beheren. Bij de aanleg
van de moestuinbakken gebruiken we verschillende hoogtes waardoor de moestuin werkbaar wordt
voor jong en oud. Op deze manier willen we verschillende generaties op een ongedwongen manier
laten samenwerken…want jong geleerd is oud gedaan!

Opbouw insectenhotel

BUURTPROJECTEN

SPEELRUIMTE

Voor het tweede jaar op rij kregen Gentenaars
de kans om hun kerstboom uit te planten in de
Stadstuin. Heel wat kerstbomen worden na de
feestdagen immers verbrand of belanden op de
afvalberg. Daarom bedacht De Stadstuin een
kerstboomadoptieplan. Begin 2014 kwamen
meer dan 80 gezinnen hun boom een plekje
geven aan Dok Zuid. Bij het planten werden
de bomen gelabeld. Zo kan ieder gezin, bij het
overleven van de boom, deze kerst de eigen
boom weer in huis halen. In de tussentijd
hebben de bomen ook in de andere seizoenen
een nuttige functie vervuld: ze fungeerden als
natuurlijke hagen op het terrein en fleurden het
terrein op.
Kerstbomenplantactie

Kippenrennen

Workschop moestuinieren

Gent, De stadstuin, eigen fotomateriaal.
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De inrichting van onze leefomgeving wordt bepaald door volwassenen. Daarmee zijn zij verantwoordelijk
voor de leefbaarheid van die omgeving. Bij de inrichting van de leefomgeving is er te weinig aandacht
voor jongeren, toch gemiddeld een kwart van de bevolking. Kinderinspraak en jeugdparticipatie zijn
echter in opkomst, waarmee jongeren hun stem kunnen laten horen bij de inrichting van de leefomgeving.
Daarvoor is het noodzakelijk dat volwassenen zich kunnen verplaatsen in kinderen. Dat ze zich afvragen:
‘Hoe was dat ook al weer: kind zijn en spelen? Hoe was dat toen en hoe is dat nu?’ Volwassenen moeten
zich kunnen inleven in het spel van kinderen en hun behoeften aan speelruimte om deze te kunnen
vertalen naar eisen voor de inrichting van de leefomgeving.3
Informatie is een belangrijk aspect van
participatie, dat niettemin soms een enigszins
vergeten en ondergewaardeerde rol lijkt te
hebben. Kinderen en jongeren hebben nood aan
concrete informatie voor hun mogelijkheden, het
beschikbare budget en de termijn waarbinnen
zaken gerealiseerd kunnen worden. Informatie
moet helder en duidelijk worden aangebracht,
afgestemd op het niveau en de vaardigheden van
kinderen en jongeren.
Kinderen en jongeren hebben nood aan inzicht
in het proces van uitvoering en de te doorlopen
procedures, maar ook over het kader waarin de
inspraak plaatsgrijpt. Geef hen een duidelijke
structuur en regels, baken de inspraakruimte
goed af. Zo worden geen onrealistische
verwachtingen geschapen en maken negatieve
inspraakervaringen minder kans.
De ruimte waarbinnen kinderen mee kunnen
denken moet duidelijk aangegeven worden: dat
kan wel en dat kan niet, dat staat vast en daar
kan nog over gepraat worden. Zo voorkom je
teleurstellingen en houd je de realiteit in de gaten.
Daarnaast hebben kinderen en jongeren ook
behoefte aan concrete argumenten bij de
bespreking van hun plannen. Afwijzing van
voorstellen zonder meer werkt demotiverend.
Het is van belang dat hen duidelijk wordt waarom
iets niet haalbaar is of waarom een plan dient
aangepast te worden.

Jeugdbewegingen, speelpleinen, kinderopvang,
scholen : ze bieden allemaal speelruimte voor
kinderen en jongeren van verschillende leeftijden.
Toch hebben al deze instanties een
gemeenschappelijke vraag: hoe kunnen wij onze
ruimte dusdanig organiseren en optimaliseren,
zodat de kinderen en/of jongeren hier de meeste
voordelen en vooral het meeste plezier uit kunnen
halen? Een eenvoudige, rechtlijnige oplossing
die voor alle organisaties geldt, bestaat helaas
niet. Bij het optimaliseren van de speelruimte
komt niet alleen erg veel kijken, het is voor
iedereen een gepersonaliseerd verhaal met
eigen noden en behoeftes. Ieder kind heeft recht
op een eigen mening! Met dit als uitgangspunt
willen wij kinderen en jongeren een stem geven
binnen beslissingen van het stadsbestuur of de
gemeente. Kinderen en jongeren zijn volwaardige
burgers met een eigen mening.
Om dit te kunnen realiseren geven we de
begeleiders van speelprojecten de nodige bagage
mee. Deze kindgerichte werkmethode stelt dat
gemeentebesturen en jeugddiensten in staat zijn
om zelfstandig en op een participatieve manier
aan de slag te gaan met het onderwerp jeugd- en
speelruimte binnen hun grondgebied.
Kinderparticipatie is:
samen denken
samen beslissen
allemaal meedoen
samen verantwoordelijk zijn
De handleiding methodieken kan u downloaden
via onze website: speelvriendelijk.be
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Het in 2014 gerealiseerde natuurspeelpark in Oisterwijk,
Nederland bewijst dat een hechte samenwerking
tussen gemeente, instanties en burgers een locatie
kan opleveren die naadloos in een betrokken wijk past.
In de nieuwbouwwijk Pannenschuur Buiten in
Oisterwijk is een speelplek gerealiseerd: het Jacques
Kieftpark. Een plek waar groen en water elkaar
vinden, waar kinderen de ruimte hebben om te spelen
en tegelijkertijd door ouderen de rust genomen kan
worden. Als blikvanger reikt een robuuste klimtoren
zo hoog als de omliggende nieuwbouwwoningen,
die het park lijken te omarmen. Burgerparticipatie
stond hoog in het vaandel bij het realiseren van dit
project, waardoor alle betrokken partijen zo goed
mogelijk konden voorzien in de behoeften van de
buurtbewoners.5

http://krachtigbuiten.nl/portfolio-items
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Bijna alle ideeën van de bewoners hebben een plek gekregen in het ontwerp. Ook tijdens de realisatie
hebben bewoners hun handen uit de mouwen gestoken door bijvoorbeeld het vlechten van een wilgenhut.
Door het inpassen van diverse spelaanleidingen en speeltoestellen, maar ook een jeu-de-boulebaan is
het een echte speelplek voor jong en oud.5
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Het is iets van alle tijden, rondhangende tieners en jongeren, in kleine of grote groepen, vaak met fietsen
en brommers erbij. Ze kletsen wat. Het zijn de jongeren van de straat. Op straat komen ze elkaar tegen
en hebben ze het over school, over de andere sekse, over kleding of muziek. Over wie ze zijn, over hoe
de wereld is en heel vaak over niks bijzonders.6
Rondhangende jongeren zijn jongeren die een deel
van hun vrije ruimte doorbrengen in de publieke
of semipublieke ruimte, in een ongeorganiseerde
context en in zelf gekozen groepen. Het LiSS
(Limburgs Steunpunt Straathoekwerk) pleit voor
een positieve benadering van dat rondhangen:
“Respect voor rondhangen met respect”,
“Hangen is oké” zijn enkele gebruikte slogans.
Die publieke ruimtes waar ontmoeting en cohesie
een mogelijheid vinden om te ontstaan, komen
onder druk.
In de visietekst over ‘Rondhangende jongeren’ van
het LiSS, komt het belang van publieke ruimtes
voor jongeren sterk naar voren. Rondhangen is
een bewuste vorm van vrijetijdsbesteding en is
van alle tijden. Jongeren vinden het leuk: een
eigen plek waar ze even kunnen ontsnappen
aan alle regels van thuis of school. Ze kunnen
er hun eigen regels maken tot zeker niveau. Het
is een plek waar ze de vrijheid hebben om te
experimenteren, zich te profileren,... Het is dan
ook van belang om ze deze ruimte te geven.

Als
mentale
beperking
geldt
ook
de
risicomaatschappij die steeds tastbaarder
aanwezig is: in alles moeten we preventief
handelen en op die manier trachten de risico’s
zoveel mogelijk te voorkomen. Klimmen in bomen
is op sommige plaatsen bijvoorbeeld verboden,
op kamp gaan, zorgt voor massa’s administratie
om de risico’s te bekijken en in te perken.
Daarenboven draagt de media bij tot een negatieve
kijk op het rondhangen in publieke ruimtes. Vaak
komt rondhangen slechts in de pers indien het een
link heeft met overlast of criminaliteit. Echter, het
overgrote deel van rondhangen verloopt zonder
al te grote problemen.7

Die ruimte is echter steeds minder voorhanden.
Langs de ene kant is er minder openbare
ruimte ter beschikking, Vlaanderen raakt dichter
bevolkt. Ten tweede gebruiken we de publieke
ruimte minder als ontmoetingsruimte, maar meer
uitsluitend als doorgangsruimte. Ook komen
publieke ruimtes mentaal onder druk te staan: er
ontstaat steeds meer regelgeving rond publieke
ruimtes (bijv. gasboetes).

http://www.dehangman.be/de-hangman
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In opdracht van de Vlaamse provincie Limburg
is onderzoek gedaan naar de manier waarop
hangjongeren hun verblijf in de publieke ruimte
beleven.
Enkele conclusies:

SPEELRUIMTE

Belang van kameraadschap
Bijna zonder uitzondering wijzen de geïnterviewde
jongeren op het gevoel van kameraadschap in
de groep. Het groepsgevoel, het gevoel deel uit
te maken van een hechte groep van vrienden is
belangrijk. De jongeren hangen voornamelijk met
gelijkgestemden (‘peers’) en kunnen zichzelf zijn
in de groep.8

Onterechte beeldvorming
De algemene beeldvorming over ‘hangjongeren’
is niet correct. Het overgrote deel van de jongeren
die rondhangen veroorzaakt geen overlast,
is niet asociaal, lui of crimineel. Men mag het
rondhangen van jongeren niet verengen tot
probleemgedrag maar moet oog hebben voor de
positieve betekenis van het rondhangen voor de
jongeren zelf.8

http://www.jeugdingenk.be/Jongeren
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Sociale vaardigheden
Over het algemeen zijn de activiteiten bij het
rondhangen onschuldig en weinig spectaculair:
het gaat vooral om het groepsgevoel, de jongeren
willen voornamelijk bij elkaar zijn, ze willen
met elkaar praten, zich ontspannen en plezier
maken. De negatieve beeldvorming over het
rondhangen is in dit geval niet terecht. Men zou
zelfs het tegendeel kunnen beweren: in onze
sterk geïndividualiseerde samenleving brengt
het met elkaar rondhangen de jongeren sociale
vaardigheden bij. Het behoedt hen ook voor
sociaal isolement.8
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“Skateboarding kan de
stad opfrissen en een nieuwe
jeugd geven.”

Een skatepark is een strategische plek voor skaters. Net zoals andere sportterreinen is het een plek
om te trainen, elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen. Skateparks zijn specifiek ingericht
voor skateboards en voor het merendeel van stedelijke skating-sporten, maar het blijft natuurlijk een
oefenterrein. De echte inspiratie voor, en evolutie van de sport komt van de straat.9
Skaters die skatepistes volledig boycotten zijn
op één hand te tellen. De meerderheid gebruikt
ze als de impuls voor een verwante vorm van
skateboarden, die echter niet kan tippen aan het
skateboarden in de stad.
Men zou een skatepark inderdaad gemakkelijk
kunnen omschrijven als een verzameling van
obstakels - sommige grondig geherinterpreteerd
- die ‘van nature’ in een stedelijke omgeving te
vinden zijn.
Skateboarding heeft de puberteitsfase al lang
achter zich gelaten. De leeftijd van skaters varieert
vandaag van 5 tot 66 jaar. Mannen en vrouwen uit
alle achtergronden wagen zich eraan: bedienden
en bedrijfsleiders, arbeiders en architecten,
politieagenten, studenten, ambtenaren en
artiesten. Het mag dus vanzelfsprekend zijn dat
skateboarding in de praktijk geen vandalisme
met zich meebrengt - ook al werkt het een zekere
slijtage wel in de hand.

De beschadigingen veroorzaakt door een
eigenzinnig gebruik van stedelijke meubilair zijn
niets anders dan het gevolg van een nieuwe
interpretatie van dat meubilair.
In de stad bestaat het territorium van de urban
skater uit trajecten en alledaagse obstakels. In
de uitwerking en uitstippeling van die trajecten en
obstakels ligt een mooie kans. Het verkenningsspel
dat skateboarden is, en de artistieke expressie
die nooit veraf is, kan de stad opfrissen en een
nieuwe jeugd geven. Het kan erop uitdraaien
dat vuile, duistere hoeken en plekjes, dankzij de
ludieke en scherpe skatersblik, plaats ruimen voor
bochten en hellingen die beweging en natuurlijke
lichtverspreiding in de stad brengen.9

http://www.concrete-skateparks.com
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Hasselt, Kapermolenpark

Hemer Duitsland, Hemerskatepark

http://www.skatespots.be
http://www.skateparks/germany/hemer-skatepark
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Hasselt, Kapermolenpark

SMART CITIES
GROENE STEDEN
GEZONDE STEDEN
SPEELRUIMTE
BUURTPROJECTEN
SCHOOLPLEINEN

R

otterdam: Meer dan 4,5 hectare bomen,
beekjes, bloemen, blubber en beesten.
Speelnatuur Tiengemeten is een ruig dagje uit
voor het hele gezin. Ontdek het zelf: hoe ben jij
in het wild?
Speelnatuur Tiengemeten is ontworpen door
Sigrun Lobst, die eerder landelijke bekendheid
kreeg met haar ontwerpen voor onder meer de
Speeldernis in Rotterdam. Lobst: ‘Het gebrek aan
groen om te spelen wordt steeds nijpender. Ook in
de politiek en in de media hoor je er steeds meer
over, en terecht. Een groeiende groep ouders
zoekt groene, natuurlijke speelplekken bewust op
met hun kinderen. Ze vinden het belangrijk dat
kinderen buiten spelen en willen dat hun kinderen
contact hebben met natuur, met seizoenen, met
natuurlijke uitdagingen.’
Volgens woordvoerder Marlous van ‘t Pad
Bosch van Natuurmonumenten is dit de ideale
speelplaats voor kinderen: “…die hebben alleen
water, modder en boomstammen nodig om zich
te vermaken. Na de opening van de speelplek
waren ze door het dolle heen.”
Directeur Jan Jaap de Graeff liet weten dat dit
slechts het begin is van een ontwikkeling: “In en
rond de Randstad willen we in de toekomst nog
meer gaan bieden voor kinderen. Speelnatuur
Tiengemeten onder de rook van Rotterdam is
een goed voorbeeld. Het is verreweg de grootste
en meest ambitieuze natuurspeeltuin van
Natuurmonumenten tot dusver.”10

Natuurmonumenten / Rob Doolaard
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ilrijk: Voor het eerst is een park ontworpen
in
functie
van
natuurontwikkeling,
natuurbeleving en avontuurlijk spelen. Neerland
omhelst hiermee een nieuw soort groenconcept
voor de stad Antwerpen. Het natuurgebied is
niet alleen toegankelijker, je kan gezellig gaan
picknicken in de boomgaard, of gaan spelen
tussen de speelgrachten of boomstammen die van
het parkgebied een heus ravotparadijs maken.11

SPEELRUIMTE

Voor deze nieuwe groene zone werd een
woonuitbreidingsgebied omgezet naar een
parkgebied waarbinnen natuur, educatie en
recreatie een plaats verkrijgen. Het gebied
bestaat uit 2 ha woningen, 9 ha natuurreservaat
en 23ha park. Naast het natuurgebied, beheerd
door Natuurpunt Zuidrand, wordt de groene zone
aangelegd als een toegankelijke natuureducatieve
en recreatieve parkzone. In het Neerlandpark zijn er
rustplekjes, wandelcircuits, een natuurreservaat,
een
boomgaard,
barbecueplekken,
een
hondenloopweide, ecologische volkstuinen, een
educatieve ruimte en drie grote speelvalleien.
Kortom veel ruimte om te spelen, leren en
ontdekken.

Wilrijk, Neerlandpark, eigen fotomateriaal.
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Park Neerland is een ontwerp van Grontmij i.s.m.
Fris in ’t Landschap. De water- en ecologische
toestand van het gebied zijn het uitgangspunt
geweest voor de opmaak van het ontwerp. De stad
nam deze twee studiebureaus in het landschap
onder de arm om, na een grondige studie en
inventarisatie, tot een ecologisch ontwerp te
komen.12
Voor de realisatie van dit project werd een
uitgebreid participatietraject gevolgd. Aan de hand
van brochures, nieuwsbrieven, infomomenten en
gesprekken met de verschillende doelgroepen
werden de klemtonen gelegd voor het voorontwerp.
De ontwerpers kozen samen met de kinderen
voor speelnatuur.
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Buitenspelen vind ik leuk
In de zandbbak lig ik in een deuk
Op school hebben wij een wigwam
en een doolhof van struiken
en rode bloemen die lekker ruiken
Het allerliefst speel ik met mijn step
die ik van mijn oma gekregen heb
Daarna kun je heel hard over de paadjes
maar kijk uit voor de takjes en de blaadjes

SCHOOLPLEINEN

Jochem, 10 jaar13

Gemeente Rotterdam, Arntz K., de Jong L., Groene schoolpleinen.
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Een buitenruimte daagt uit tot beweging. Groene speelruimte zet kinderen aan
tot beweging, stimuleert veelzijdige ontwikkeling van motorische vaardigheden
en een betere lichamelijke conditie.
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Kinderen spelen beter samen. Wanneer kinderen buiten hun eigen plek en
vrienden vinden, ontwikkelen ze sterke sociale vaardigheden en smeden er
vriendschappen voor het leven. Hun creativiteit, organisatietalent en samenspel
wordt er uitgedaagd. Op groene schoolspeelplaatsen wordt minder gepest. Iedereen vindt er wel
wat te doen en verveelt zich minder in de pauzes. De leerlingen voelen zich gelukkiger.
Het brengt kinderen in contact met natuur. Deze pleinen stimuleren het
contact tussen kinderen en natuur. Dit maakt het spel rijker en leerzamer dan op
een plein met alleen tegels. Elke schoolspeelplaats kan een verscheidenheid aan
planten en dieren herbergen en een steentje bijdragen tot het behoud van onze
biodiversiteit.

SPEELRUIMTE

Het biedt veel mogelijkheden tot educatie. Een groene schoolspeelplaats is
er niet alleen voor de fun, er is ook ontzettend veel te leren. Kinderen leren er
spontaan de natuur kennen, en hun eigen grenzen. Maar ook lessen wiskunde,
drama, biologie of kunst hebben baat bij een goed gebruik van de groene
buitenruimte.

Het bevordert participatie van kinderen, ouders en de buurt. Bij de aanleg
van een groen schoolplein wordt aan de schoolleiding, het docententeam,
leerlingen, ouders en buurtbewoners gevraagd om te participeren. Zij worden
zoveel mogelijk bij het proces betrokken, van het ontwerp tot de aanleg en het
onderhoud van het plein.

Een groenere toekomst. Een groene (speel)ruimte verbetert de leefkwaliteit in
de buurt: de luchtkwaliteit, temperatuur, geluidshinder, ... Is de speelplaats ook
toegankelijk voor de buurt, dan kan ze een motor worden voor ontmoeting, sociale
contacten en een collectieve verantwoordelijkheidszin.

---------13
Gemeente Rotterdam, Arntz K., de Jong L., Groene schoolpleinen.
14
Eggermont B., Cant J., van Ingelghem K., Vitamine G(roen), mei 2012, Provincie Vlaams-Brabant.
http://www.jantjebeton.nl
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Kinderen verblijven langer in en rond de school. Steeds meer kinderen
verblijven een paar dagen van de week een langere tijd in en rond het schoolgebouw.
Om kinderen ook de gelegenheid te geven tot bewegen is een (natuurlijke)
buitenspeelruimte met voldoende en gevarieerde bewegingsuitdagingen van
groot belang.
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5-8 jaar: In deze leeftijd
gaan kinderen meer op
onderzoek en ontdekking
uit. Op motorisch gebied
wordt veel uitgeprobeerd.
Klimmen, klauteren,
ravotten, hutten bouwen,
kuilen graven, slepen
met takken, in een boom
klimmen.
9-12 jaar: De natuurlijke
ruimte om de school kan
ook worden benut voor
natuur- en milieu-educatie.
Zelf op onderzoek gaan,
een vogelhuisje maken,
de ontwikkeling van een
bloemrijk graslandje
volgen, zelf planten zaaien
en zien opgroeien.

“Een groene buitenruimte stimuleert”

“Groen helpt je groeien.”

“Een les over de groei van een plant slaat meer
aan wanneer deze in de tuin wordt gegeven.”
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0-4 jaar: In deze
leeftijdsgroep gaat het
vooral om het ervaren van
zintuiglijke waarneming:
voelen, zien, horen,
ruiken, proeven, ervaren
van ruimte, kruipen en
lopen, tasten, geuren,
kleuren, het verschil
tussen gras en zand.

---------13
Gemeente Rotterdam, Arntz K., de Jong L., Groene schoolpleinen.
14
Eggermont B., Cant J., van Ingelghem K., Vitamine G(roen), mei 2012, Provincie Vlaams-Brabant.
15
Geldhof M, LNE., Speel-tuinen - een speelse gespreksmethode over het belang van natuurbeleving.
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“Durf te dromen.”

---------13
Gemeente Rotterdam, Arntz K., de Jong L., Groene schoolpleinen.
14
Eggermont B., Cant J., van Ingelghem K., Vitamine G(roen), mei 2012, Provincie Vlaams-Brabant.
15
Geldhof M, LNE., Speel-tuinen - een speelse gespreksmethode over het belang van natuurbeleving.
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Buurt: Als de tuin open
is voor de buurt en de
buurt deze ook als hun
tuin beschouwt, is er
sociale controle en is er
misschien ook wel een
betrokken buurman die
mee wil helpen in de
schooltuin.

“Helpen bij de aanleg van een groen schoolplein is een
mooi voorbeeld van spelenderwijs leren.”
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Personeel: Het personeel
kan ook dagelijks van
de tuin genieten en de
jaarlijkse bbq in de tuin
houden. Met het oog op
hun werk met kinderen
kunnen ze vertrouwd
worden met alles wat in
de tuin groeit en bloeit.
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Ouders: In een natuurrijke
ruimte om schoolgebouw
en kinderopvang kunnen
ouders op gezette tijden
samenwerken aan de
tuin en zo elkaar op een
andere manier leren
kennen.
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Om tot een aangename speelplaats te komen, zowel voor de kinderen als voor het
schoolpersoneel en de ouders, is het belangrijk om iedereen te bevragen. De beleving van
leerkrachten op het schoolplein, het gebruik van het schoolplein maar ook regels en gedrag van
kinderen in de klas komen aan bod. Kinderen kunnen aan de hand van speelse methodieken
hun vrede en/of onvrede uiten over de schoolspeelplaats. Naast het schoolpersoneel en de
leerlingen is het ook belangrijk om de ouders aan het project te laten participeren. Hun visie
over een kwalitatieve speelplaats kan een grote meerwaarde betekenen voor het project.

Het doel van dit project is het opmaken van een visievorming van de schoolspeelplaatsen ‘De
Linde’ in Overpelt. Het stappenplan start met een onderzoek op meso en micro niveau. Op basis
van deze inventaris en uit de analyse van het participatief onderzoek wordt een visievorming
gevormd. De visie wordt omschreven en verduidelijkt met totaalkaarten die de grote lijnen schetsen
en wordt aangevuld met een grafische voorstelling van de aanbevelingen per schoolspeelplaats.
Op het einde van het traject wordt de totale visie teruggekoppeld naar het schoolpersoneel en de
ouders.
A.

Werkgroep en kerngroep

Samen met de werkgroep en de kerngroep hebben we een praatplan opgesteld. Op deze manier
krijgen we meer informatie over hoe kinderen de schoolspeelplaats gebruiken en beleven. Op
basis van die gegevens kan dan verder uitgezocht worden, hoe we de speelplaats het beste
kunnen indelen en inrichten. We hebben oa. gesproken over :
– het in kaart brengen van de activiteitenplekken
– stilstaan bij de huidige ligging / functies van de plekken
– wat loopt er momenteel erg goed / verkeerd?
– hoe vaak wordt iedere ruimte gebruikt?
B.

Ouders

Voor de ouderraad hadden we een vragenlijst opgesteld waar ze in kleine groepjes konden
over discussiëren. Een luchtfoto van de school en foto’s van de speelplaats gaven wat meer
verduidelijking.

SCHOOLPLEINEN

Enkele van de vraagjes:
- Vertelt je kind over het gebeuren op de speelplaats?
- Welke (minder) prettige dingen vertelt je kind?
- Als er aan de speelplaats gewerkt wordt, waarmee moet dan zeker
rekening worden gehouden?
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In een eerste fase hebben we op elke speelplaats of schoolgebouw een
ideeënbus geplaatst. Dit was een centrale plaats op de speelplaats of in
de klas waar kinderen maar ook volwassenen hun eigen ideeën kunnen
posten. Belangrijk bij deze methodiek is dat ze niet alleen gebruikt wordt
maar dat het ook duidelijk is voor de kinderen dat niet elk idee zomaar
kan uitgevoerd worden, wanneer de bus geleegd wordt en hoe de ideeën
verwerkt worden. Er zijn drie kleuren. Groen voor ‘wat vind ik tof op de
speelplaats’. Rood voor ‘dit vind ik minder leuk op de speelplaats’ en
wit voor ‘mijn idee voor een groenere schoolspeelplaats. Iedereen kan
zowel geschreven als getekende ideeën aanbrengen.
In de tweede fase zijn de leerlingen bevraagd per leeftijdscategorie aan
de hand van speelse methodieken. We gaan na wat de leerlingen op de
speelplaats spelen en wat de meest favoriete en minst leuke plekjes op
de speelplaats zijn. In het 4de en 5de leerjaar kregen ze de methodiek
‘foto’s beoordelen’. De kinderen verdeelden zich in groepjes van 4.
Ze kregen 4 stapels referentiebeelden voor zich. De beelden kregen
een waarde tussen 1 en 4. 1 betekent dat er voor deze ingreep weinig
inspanning en budget nodig is, 4 betekent dat er voor deze ingreep
erg veel inspanningen nodig zijn en dat ze erg kostelijk is. Ze mogen
elk enkele beelden kiezen maar mogen samen aan niet meer dan 20
punten komen. Er moeten dus compromissen gemaakt worden als ze
teveel beelden kiezen met een hoge waarde.
Leerkrachten

SPEELRUIMTE

D.

In een eerste fase hebben we vragenlijsten laten rondgaan. Deze hadden betrekking op de ruimte, de
inrichting en de bespeelbaarheid van de speelplaats. Ook hier kunnen we afleiden dat de speelplaats
aantrekkelijker en creatiever moet worden. Er is weinig uitdaging en de speelplaatsen van de Vloeterstraat
en de Rodenbachlaan zijn saai. Vrolijke kleuren op de ramen en het afdak en een opdeling in zones is
een ‘must’. In de Vloeterstraat lekt het afdak en is dus aan renovatie toe. De toiletten zorgen hier ook
voor onprettige geuren. Op alle speelplaatsen moet de ondergrond herzien worden en zorgen de matten
voor zwarte knieën.

BUURTPROJECTEN

Aangezien een opdeling in zones van de verschillende speelplaatsen gewenst is, gaan we hier in een
tweede fase dieper op in. Zoals reeds vermeld vermijdt zonering dat kinderen elkaar ongewenst storen
en dat activiteiten door elkaar lopen. De voordelen zijn meer spelvariatie, meer samenspel, elkaar minder
storen en een verdeling over de ruimte.
Op de speelplaats observeren leerkrachten de spelende kinderen en halen informatie uit hun speelgedrag.
Hieruit kunnen zij verschillende zaken afleiden. Ze krijgen een vragenlijst waar de volgende vraagjes aan
bod komen.
– Waar spelen kinderen? Waar spelen ze in groep/alleen;
– Welke kinderen spelen waar?
– Komt iedereen aan bod op de speelplaats?
– Wat doet men waar?
– Waar stellen we problemen vast?
– Welke problemen stellen we vast?
Nadien duiden ze op een grondplan van de school de belangrijkste looproutes en de bestaande elementen
aan. Ze bespreken in groep hoe ze de verschillende zones op de speelplaats willen inrichten. Dit doen
ze door te kiezen uit de verschillende symbolen en tekeningen. Deze zijn gerangschikt volgens rust-spelbegrenzing en groen. Met deze symbolen proberen de leerkrachten een structuurplan op te maken en op
die manier de verschillende speelplaatsen in zones onder te verdelen.
Het volledige verslag met de visievorming en de plannen kan u downloaden via onze website:
speelvriendelijk.be
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Zolang scholen bestaan, investeren ze in jonge mensen. Die zijn immers de toekomst van de samenleving.
Als kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontplooien en later hun plaats in de maatschappij
volwaardig kunnen opnemen, heeft dit een duidelijke impact op die maatschappij. Daarom verdienen zij
alle kansen om zich maximaal te ontwikkelen: in hun gezin, op school en in hun vrije tijd met vrienden.
Vorming, opleiding en ontwikkeling zijn meebepalend voor de toekomstperspectieven van jongeren en
bijgevolg ook van de samenleving. Maar wat is een brede school nu precies? En waar ligt het verschil
met een ‘gewone’ school?
Brede scholen zetten de schoolpoort open:
de school gaat op stap in de eigen buurt en de
buurt krijgt een plaats in de school. Door die
wisselwerking streeft een brede schoolwerking
ernaar een ontmoetingsplaats te zijn voor
kinderen, ouders, meewerkende partners en
buurtbewoners. In die bredere schoolomgeving
ontstaan nieuwe sociale relaties. Deze relaties
kunnen een reëel antwoord bieden op noden
en behoeften van kinderen en jongeren. Er
wordt doelgericht gewerkt aan de verbindingen
tussen drie opvoedingsmilieus: het gezin, de
school en de buurt met zijn vrijetijdsaanbod. Op
die manier wordt niet enkel geïnvesteerd in de
kinderen, maar ook in de ouders, de gezinnen
en in het buurtleven. Het versterken van al
deze nieuwe, sociale relaties is een vorm van
sociale innovatie voor een wijk. Er ontstaat een
‘vrijplaats’ voor nieuwe ideeën en voorstellen om
de wijk leefbaarder te maken en de anonimiteit te
doorbreken.
Scholen die een bredere werking willen
uitbouwen, hebben een grote nood aan lokale
partners die netoverschrijdend bijspringen. Het
jeugdwerk is hiervoor een logische, essentiële
partner.
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Het centrale uitgangspunt van elke brede
school is de brede ontwikkeling stimuleren van
alle kinderen en jongeren in de wijk. Een brede
school legt in haar praktijk verbindingen tussen
de belangrijkste kernaspecten in die ontwikkeling:
de gezondheid (lichamelijk en mentaal; gezonde
levensstijl; continuïteit in opvoeding en verzorging)
de veiligheid (fysieke veiligheid, geborgenheid,
respect, aandacht…), de voorbereiding op de
toekomst (diploma, voorbereiding op werk,
stimulerende
leefomgeving
ervaren),
de
talentontwikkeling en het plezier (genieten,
mogelijkheid tot opleiding en hobby’s en vrijheid
om te spelen) en de maatschappelijke participatie
(actief en positief betrokken zijn bij de omgeving,
het burgerschap). Een brede schoolwerking
beklemtoont de integrale benadering van die
ontwikkeling.16
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Een groene herinrichting betekende doorgaans
niet alleen meer ‘gebruiks’groen op het plein,
maar ook meer variatie in speelmogelijkheden.
Mede hierdoor kan het plein aantrekkelijker
worden voor de kinderen. Als een plein
aantrekkelijker werd gevonden, verbeterde het
sociale klimaat: kinderen waren aardiger voor
elkaar en er werd minder ruzie gemaakt en minder
gepest. Op termijn gingen de succesvolle groene
herinrichtingen ook gepaard met een verbetering
van het welzijn van leerlingen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat vergroening
van schoolpleinen niet eenvoudig is. Het moet
zorgvuldig gebeuren, anders kan er zelfs sprake
zijn van een averechts effect. Bijvoorbeeld als
gewaardeerde speelmogelijkheden sneuvelen in
het nieuwe plan, of als door bezuinigingen een
deel van het plan niet uitgevoerd kan worden
zoals de deelnemers hadden beoogd, of als de
deelnemers hun eigen inbreng onvoldoende
terugzien in het eindresultaat.17
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Gezien het belang van natuur voor kinderen lijkt
het logisch dat ‘groene’ schoolpleinen een positief
effect hebben op het welzijn en de ontwikkeling
van kinderen. Dit was echter nog nooit serieus
onderzocht. Recent onderzoek van Alterra op 4
scholen in Rotterdam toont nu aan dat dit lijkt te
kloppen. Er zijn positieve effecten gevonden op
het sociale klimaat van deze pleinen.
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De eerste buitenkleuterklas voor kinderen van
drie tot zes jaar is ontstaan in 1950 in Scandinavië.
De Deense Ella Flautau bracht veel tijd door met
haar eigen kinderen en buurkinderen in een
nabijgelegen bos. Samen met enkele ouders had
ze het idee om een ‘outdoor school’ op te richten.
Al vlug breidde het idee zich uit in heel Scandinavië.
Nadien werden buitenkleuterklassen ook
in Duitsland populair. Vandaag zijn er 300
buitenkleuterscholen in Duitsland en ook
verschillende in Oostenrijk, Groot-Brittannië,
Zwitserland, VSA, Canada enz.
De activiteiten gaan buitenshuis door in
alle
weersomstandigheden.
Conventioneel
speelgoed wordt er niet gebruikt. De kinderen
spelen met alles wat ze in de natuur vinden.

De buitenklas is een normale kleuterklas waar
leerinhouden anders worden aangeboden. Aan
alle ontwikkelingsdoelen wordt gewerkt, alleen de
manier waarop kan verschillen. De voorbereiding
op schoolrijpheid kan ook buiten gebeuren met
materialen uit de natuur.
Natuurbeleving is de eerste stap om tot kennis van
de natuur te komen. De eerbied en verwondering
die groeit, is de beste voorbereiding om tot
milieubewustzijn te komen.18
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DE EERSTE BUITENKLEUTERKLAS
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http://www.springzaad.nl/fotoalbum
https://stad.gent/onderwijs-kinderopvang
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EEN SCHOOLVOORBEELD

http://www.basisschoolkameleon.be
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De schoolmascotte Kamiel de kameleon maakte
in september alle kinderen warm om voor hem
een buitenklas te maken. Zij bedachten ideeën
en maakten droomtekeningen, waarna een
plan tot stand kwam. De leraren van de MOSwerkgroep (milieuzorg op school) trokken de kar,
het regionaal landschap Grote en Kleine Nete
ondersteunde het project financieel en MUS-E,
een project dat kunstenaars naar scholen brengt,
zorgde voor de afwerking.

Directeur Debbie Dekien is heel blij met de
realistatie van de ‘Kamielklas’. “Onze leerlingen
van het vijfde en zesde leerjaar hebben samen
met juffen en ouders voor de uitvoering van het
plan gezorgd. Nu de klas klaar is, zorgen de
leerlingen zelf voor het onderhoud. Ze krijgen
er WO-lessen over de natuur, maar er kunnen
evengoed lessen zedenleer of klasgesprekken
plaatsvinden. Tijdens de speeltijd mogen de
kinderen er ook vertoeven of onkruid wieden.”19

SPEELRUIMTE

Een buitenklas met kunstig versierde zitblokjes,
een takkenwal, vlinderhuisjes, een kruidenmuur,
insectenhotels en snoepstruikjes. Daar krijgen
de leerlingen van Basisschool Kameleon in
Turnhout vanaf nu les. Met ondersteuning van
enkele partners bouwden de leeringen, juffen en
ouders er een heel jaar aan.

SMART IDEAS
STADSLANDBOUW

De laatste jaren zijn er heel veel trends en ontwikkelingen op het gebied van stedelijk groen. Denk
maar aan de vele stadslandbouwprojecten waarbij het voedsel in de stad zelf wordt gekweekt door de
inwoners. Of guerrilla gardening, waarbij groen geplant wordt in de openbare ruimte. Een even hippe
trend is de opkomst van leefstraten. De straten worden afgesloten voor het verkeer en kinderen kunnen
er naar hartenlust buiten spelen. Ook hier speelt het burgerinitiatief: buurtbewoners organiseren alles op
eigen houtje.
In de toekomst zullen veel meer mensen in steden wonen dan op het platteland. De stad zal dan ook
uitgroeien tot de beslissende plaats voor de ontwikkeling van meer duurzame manieren van eten, leven
en bewegen. De stad van de toekomst moet een duurzame, aangename en veilige plek zijn zonder onze
natuurlijke hulpbronnen verder uit te putten.
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AFVAL WORDT
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GUERRILLA
GARDENING

SMART IDEAS

http://www.tuinenbalkon.nl
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1. STADSLANDBOUW

Berlijn Duitsland, Tempelhofer Freiheit, eigen fotomateriaal.
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Verschillende grote steden ondersteunen sinds enkele jaren de opzet van stadslandbouw. Deze vorm
van agricultuur omvat meer dan een kweekbak op het balkon. Het is de professioneel geplande benutting
van verwaarloosde of tijdelijk braakliggende terreinen in de stad.
Stadslandbouw kan een stad veel voordelen bieden. Zo kan het de sociale cohesie, de buurtveiligheid
en de zelfredzaamheid van inwoners bevorderen. Dankzij de korteketenproductie kan stadslandbouw
bovendien ook helpen om de CO2-uitstoot van internationaal transport verminderen, de lokale economie
te stimuleren en verse voedselproducten binnen handbereik aan te bieden.

SMART IDEAS
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erlijn: Stel u een toekomst voor waarin alle
beschikbare ruimte in de grote steden wordt
gebruikt om nieuwe groene ruimtes te creëren.
Groene ruimtes die de lokale bewoners zelf
maken en gebruiken om vers en gezond voedsel
te produceren. Het resultaat is een grotere
biologische diversiteit, minder CO2 en een
beter microklimaat. Prinzessinengarten is zo’n
groene oase midden in de stad waar je zelfs kan
genieten van een kopje koffie of een hapje.

Dit 6000 vierkante meter braakland was meer
dan 60 jaar lang een lege ruimte, verborgen door
de Berlijnse muur. In juni 2009 hielpen meer
dan honderd vrijwilligers dit gebied opruimen en
gooiden samen meer dan twee ton afval weg.
Prinzessinengarten krijgt telkens een vergunning
voor 1 jaar, dus alles is verplaatsbaar. De planten
worden geplant in oude melkpakken, rijstzakken
en plastic containers uit bakkerijen.
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Berlijn Duitsland, Prinzessinengarten, eigen fotomateriaal.
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Het terrein is vanwege zijn omvang een leegte
ideaal als festivalterrein en wordt hier dan ook
veelvuldig voor gebruikt. Verschillende groepen
mensen hebben zelfs het initiatief genomen
bomen te planten aan de rand van het terrein
of er stadslandbouw veldjes en volkstuintjes
aan te leggen. In de winter glijden langlaufers
over het uitgestrekt terrein. Ook de terminals en
kantoren van het voormalige vliegveld genieten
sinds de sluiting grote belangstelling. In de
ontzagwekkende ruimtes worden regelmatig
internationale conferenties, beurzen en zelfs
muziekshows en festivals georganiseerd. Andere
ruimtes worden verhuurd als kantoor.

Berlijn Duitsland, Tempelhofer Freiheit, eigen fotomateriaal.
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Afgelopen jaren is Tempelhof steeds populairder
geworden als vrijhaven en recreatiegebied voor
en door Berlijners. Op zonnige dagen gaan
mensen er op gras barbecuen of picknicken,
voetballen, vliegeren, et cetera. Landingsbanen
en taxibanen worden gebruikt om te skaten, te
fietsen of gewoon om te wandelen.

STADSLANDBOUW

erlijn: Het legendarische vliegveld Tempelhof
in Berlijn sloot in 2008 zijn deuren, maar
herrijst nu als modern stadspark. In 1909 begon
hier de grote Duitse luchtvaart. Hitler had grootse
plannen met het vliegveld. Tijdens de blokkade
van West-Berlijn door de Russen in 1948 speelde
Tempelhof een centrale rol. Na een lange staat
van dienst werd de luchthaven in 2008 gesloten.
De nieuwe bestemming is een park geworden
met als naam Tempelhofer Freiheit.20
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ILDE MOSSELEN MET BAARD

US - APRIL

AAR & WAAROM
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osselen groeien overal in Nederlands zeewater. Van de Wadot de Zeeuwse eilanden. Ze hechten zich aan rotsen en grote
ie gebruikt worden voor dijken,
n strekdammen, maar ook aan
bv jachthavens. Mosselen zijn niet
per lekker maar ook erg rijk aan
en ze zijn een goed alternatief
es.

OE KOM JE

RAAN

2. GUERRILLA GARDENING

LEEFSTRATEN

oebele Nederlandse zeewater is het
osselen onder water te plukken. Wacht
dus opgroen in stedelijke omgevingen is het uitgangspunt bij guerrilla gardening. Mensen leggen hiervoor
Meer
n pluk ze dan van rotsen, pieren envaak
strek- via kortdurende acties nieuwe tuintjes aan op plekken in steden met weinig of geen groen, of op
n. Pluk de grote en laat de kleine zitten. Een
en mossel is pakweg tussen de 4 enplekken
6 cm groot. die wel wat meer planten en bloemen kunnen gebruiken. Guerrilla gardening is in principe nietcommercieel
en draait uitsluitend op vrijwilligers en is actief over de hele wereld.21
t zo groot als de gekweekte mossel, maar klein
zijn verrukkelijk en vol van smaak.
et plukken op de omgeving. Jachthavens kunAPRIL
chien licht vervuild zijn. Pluk ze niet te dicht
anderige omgeving, want dan zitten ze zelf
met zand en dat is minder smakelijk eten.
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jaar door. Maar vanaf de lente tot
e van de zomer zijn ze nog klein
smaak niet optimaal. Dus het is
m de reis naar zee te plannen
mooie herfst- of winterdag.
l goed de waterstand in
. Check vooraf waneb is (bijvoorbeeld
e.getij.nl), en
je er dan drie
van te voren
het tij dan keert
oed wordt, ben jij klaar.
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paardenbloemkopjes
WAAR EN WAAROM

Paardenbloemen groeien werkelijk overal en je kunt ze eten!
De bladeren, maar zeker ook de geurige bloemen. Hier maak je
bijvoorbeeld limonade van.

HOE KOM JE ERAAN

Zoek een mooi stukje grond uit waar paardenbloemen groeien
en ga op pad bij mooi weer. Op een bewolkte koude dag zal
je geen bloem ontdekken, die is dan namelijk gesloten. Let
bij het plukken even op de omgeving zoals drukke wegen en
hondenuitlaatplekken. Pluk zo dicht mogelijk bij de bloem
en laat de steel staan.

WANNEER

Medio april bloeit de paardenbloem. Na een week of 2 zijn ze
uitgebloeid en overschaduwd door andere planten zoals
boterbloemen. Pluk op een zonnige middag. De bloemen staan
dan wijd open en zitten vol nectar.

ZOEK, VIND & EET

k of pan, droog (niet in water), in de koelkast. Hoe eerder je ze
ekkerder ze zijn; dan zit die zilte smaak van de zee er nog zo goed
r in de koelkast houden ze het wel een paar dagen uit. Wil je ze
ewaren, of heb je teveel geplukt voor38
een maaltijd, kook ze dan zo
De geplukte
elijk, haal de schaal eraf en vries ze in. Zo kun je een portie
een bloemen zitten vol smaak, dus verwerk ze binnen
eken/maanden (afhankelijk van je vriezer) bewaren. een paar uur.

BEWAREN

Zaadbommetjes maken, eigen fotomateriaal.
http://www.zuperzozial.com
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TIP: Zoek, vind en eet guerrilla food. Surf naar
zuperzozial.com. Als je een beetje oplet is overal
om je heen eten te vinden. En dat is echt niet heel
anders dan het eten dat je in de supermarkt koopt.
Van oester tot paardenbloemblad, van kastanje
tot mossel, het is allemaal in de buurt te vinden.
TIP: Plukdestad.nl deelt waar en wanneer je
eten kan plukken maar ook hoe je het lekker kan
klaarmaken. Eten plukken in je eigen omgeving!
Het kan.
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Onze voedselvoorziening is op dit moment
afhankelijk van eindige fossiele brandstoffen.
Tijd om te zoeken naar duurzame alternatieve
voedselvoorziening. Om minder afhankelijk te
zijn van voedsel dat van de andere kant van
de wereld komt, is een lokale voedseleconomie
essentieel. Voedseltransporten kosten veel
onnodige energie en extra CO2-uitstoot, terwijl  
genoeg seizoensgroenten zijn om het jaar rond
van te eten. Maar weten we nog wel wat er
eigenlijk in onze eigen streek groeit? Of welke
groenten er bij dit seizoen horen? Door zelf te
oogsten krijg je weer meer oog voor de natuur,
vlakbij in je eigen straat.22

http://www.tuinenbalkon.nl
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Een nieuwe variant van guerilla gardening is pothole gardening. Dat is tuinieren in een gat in de straat.
Zeer creatief en de ideale oplossing voor tijden van crisis waarin er uiteraard ook minder geld beschikbaar
is voor onderhoud van wegen. Als iedereen in het gebied van zijn eigen huis nou mooi de gaten in de
weg opvult met wat leuke roosjes of andere mooie planten en bloemen dan blijft de weg er in ieder geval
vriendelijk uit zien. Ook zijn de vrolijke bloempjes een mooie opvallende waarschuwing voor fietsers en
gemeentewerkers die er aan kunnen afleiden dat er werk aan de weg nodig is.23
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3. LEEFSTRATEN

Het begrip speelstraten is al langer bekend. De wereldwijde themadag ‘Parking Day’ krijgt in ons land
hier en daar voet aan de grond; De nieuwe initiatieven volgen elkaar op: leefstraten, toekomststraten,
kindstraten en ga zo maar door. Stuk voor stuk alternatieve namen voor doodgewone woonstraten waar
meer mee kan gebeuren. De openbare ruimte in de nabije woonomgeving heeft veel potentieel en dat
krijgen steeds meer mensen in de gaten.24
Veilig spelen op straat
Niet elk kind heeft een speelplein in de buurt
waar het veilig kan spelen of fietsen. Steeds
meer auto’s nemen de straten waar de kinderen
vroeger veilig konden spelen in beslag, met
onveiligheid tot gevolg. Dit maakt de straat ook
minder geschikt voor andere activiteiten en
sociale contacten. Dus niet alleen de kinderen
ondervinden hier last van, maar ook de ouders.
Speelstraten kunnen hier een oplossing voor
bieden.

Een speelstraat is een straat die tijdelijk, meestal
tijdens de vakanties of weekends, afgesloten is
voor het verkeer. Doorgaand verkeer is er dus
verboden. Inwoners van de straat mogen er wel
door met hun wagen, maar moeten er stapvoets
rijden. Dit zorgt ervoor dat kinderen vrij, zorgeloos
en veilig op straat kunnen spelen en geeft hen de
uitgelezen kans om bijvoorbeeld te leren fietsen
of eens samen te spelen met andere kinderen
uit de buurt. En bovendien is buiten spelen ook
gewoon gezond.25

http://www.leefstraten.be
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Voorwaarden
Merk wel op dat niet elke straat tijdelijk omgedoopt
kan worden tot speelstraat. Zo moet uw straat
voldoen aan een aantal voorwaarden zoals: de
straat mag geen belangrijke doorgangsweg zijn
voor doorgaand verkeer of openbaar vervoer.25

http://www.leefstraten.be
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Even terug in de tijd
Maar niet alleen kinderen kunnen hier hun
voordeel uit halen. Zo is dit voor de ouders ook
een uitstekende gelegenheid om met andere
ouders bij te praten of nieuwe mensen in de
straat te leren kennen. En bovendien hoeven ze
zich geen zorgen te maken over de veiligheid van
hun kind. Speelstraten worden georganiseerd
door de inwoners van de straat zelf, waarbij
een vergunning gevraagd wordt aan de lokale
overheid.
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Ontstaan van het evenement
In 2005 vormde het kunstenaarscollectief Rebar
Group voor de allereerste keer parkeerplaatsen
om in tijdelijke parkjes. Hiermee wilden de
kunstenaars reageren tegen het grote deel van de
publieke ruimte dat volledig door wagens wordt
ingepalmd, ten koste van de voetgangers. Het
collectief wilde die parkeerplaatsen omvormen
tot plekken voor politieke en culturele expressie
en voor ongeziene sociale interacties.
Er moest ook ruimte zijn voor creatieve experi
menten. Zo werd PARK(ing) Day een pro
totype van stedelijk design dat openstaat en
toegankelijk is voor iedereen. Als antwoord op
die actie hebben duizenden mensen over de hele
wereld honderden opstellingen gecreëerd op
parkeerplaatsen. De PARK(ing) Day groeide zo
uit tot een jaarlijks evenement met een netwerk
van deelnemers in meer dan 140 steden en 21
landen.1

Waarom PARK(ing) Day?
Op PARK(ing) Day bieden betonnen plekken
ruimte voor originele en creatieve initiatieven waar
volop nagedacht kan worden over de stedelijke
ruimte, de plaats van natuur in de stad en over
de levenskwaliteit in stadscentra. PARK(ing) Day
laat mensen kennismaken met de mogelijkheden
van groene ruimtes en biedt hen de mogelijkheid
om hun kijk op straten te wijzigen. Dat kan tot
duurzame resultaten leiden.
PARK(ing) Day moedigt burgers aan om zich de
omgeving opnieuw toe te eigenen en om de stad
duurzamer te maken. Dat kan op een speelse
manier en met creativiteit, kritisch engagement
en ongeziene sociale interacties.26
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Tijdens de jaarlijkse internationale PARK(ing) Day werken burgers, kunstenaars en activisten samen om
betalende parkeerplaatsen tijdelijk om te toveren in groene ruimtes en publieke tuinen.
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4. Afval wordt voedsel
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Dit komt door grootschalige monoculturen die
de grond uitputten, het overmatige gebruik
van pesticiden en mest, maar ook door zware
trekkers die over het land rijden. Die drukken
de grond aan waardoor beestjes zoals wormen,
nematoden, bacteriën en schimmels zich slecht
kunnen bewegen. Deze landbouwpraktijken
maken het de levende organismen in de bodem
enorm lastig, met bodemdegradatie tot gevolg.27

http://www.hetspilvarken.be
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In de afgelopen veertig jaar is een kwart van het
landbouwareaal flink verstoord geraakt. De reden
is ook wel logisch: na de Tweede Wereldoorlog
wilde niemand meer honger lijden. Maar we zijn
er nét iets te goed in geslaagd in het Westen: we
vullen elke avond ons bord met goed eten dankzij
een intensief landbouwsysteem. En daar heeft de
bodem letterlijk de prijs voor betaald. Elke minuut
verliezen we dertig voetbalvelden aan vruchtbare
grond.

LEEFSTRATEN

De VN heeft 2015 uitgeroepen tot het ‘Internationale Jaar van de Bodem’. En dat is belangrijk, want we
maken er een zooitje van. Wat mensen vergeten, is dat de voorraad aan voedingsstoffen eindig is. De
bodem is een soort bankrekening: als je er iets vanaf haalt, moet je er ook weer wat op storten, wil je niet
rood staan. Inmiddels staat een kwart van alle landbouwgrond in het rood.
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Het Wormenhotel is een compostbak waar
je je kliekjes in kan gooien. GFT-afval zoals
appelkroosjes, koffiedik en theezakjes zijn de
lievelingskostjes van de worm. De worm zet
dit afval vervolgens om in compost die je kunt
uitspreiden op je eigen (moes)tuin. Zo sluit je
met het Wormenhotel een kringloop in je eigen
huishouden, op kleine schaal.
Je kan thuis dus je eigen DIY Wormenhotel
bouwen. Té leuk!28

					

				

DIY wormenhotel maken29

Dit heb je nodig:
- 2 of 3 emmers/ bakken van plastic, met een goede deksel
- Boormachine met 2 boortjes: 10 mm en 20 mm
- Strookjes oud krantenpapier en fijne snippers karton, dorre bladeren of stro
- Eerste laagje compost van de buren of wat biologische potgrond
- Eerste verzameling GFT afval, ongeveer 1 KG
- Speciale compostwormen (Tijgerwormen), twee handjes (max. 500 gram)  
Stap 1: DE VOORBEREIDINGEN Boor met
de 20 mm boor gaten in de bovenkant van de
emmer. Boor met het 10 mm boortje gaatjes
in de bodem. Ga je voor een drielaags Wormenhotel, herhaal dan deze stap voor de
tweede emmer.
Stap 2: VULLEN MAAR! Vul de emmer(s) met je strookjes krantenpapier
en de fijne snippers karton, dorre bladeren of stro, gevolgd door de compost
of de potgrond en het GFT afval. Herhaal deze laagjes. Laat nu de wormen
vrij!
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Maar er is ook goed nieuws. Er bestaat een
beestje dat enorm goed is voor een gezonde
bodem: de worm. Wormen graven gangen tot
wel honderd kilometer lang. Stel het je voor
als een soort Bros-patroon dat ontstaat. In
deze gangen kunnen planten lekker wortelen
en wordt water goed opgenomen. Ook zorgen
wormen voor natuurlijke bemesting van het land
doordat ze plantenresten eten die ze omzetten in
mineraalrijke compost. Een echte topper dus, die
bodemheld.

Stap 3: GEDULD Plaats de emmer(s) met gaatjes, materiaal
en wormen op de dichte bak.
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Waarschijnlijk zit je onderste bak na zo’n drie maanden vol met compost. Leeg de bak, haal eventuele grove stukken
er tussenuit en laat de compost een dag drogen. Nu is de compost klaar voor je (moes)tuin!

http://www.foodguerrilla.nl/diy-wormenhotel
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Zet de wormenbak niet in direct zonlicht, en niet te warm.
Wormen houden van een constante temperatuur tussen de 15°C en 30°C.
Zorg dat de wormen niet uitdrogen, doe regelmatig wat vochtige krantensnippers erbij of besproei
met de plantenspuit.
Maak je GFT afval klein voor een sneller resultaat.
Geef je wormen in het begin niet meer dan een handje tot een 1 kilo afval per week, en kijk hoe
snel het afval wordt opgegeten.
Wormen kunnen niet goed tegen gif waarmee groenten en fruit worden bespoten. Kies dus vooral
voor biologisch gft afval.
De populatie wormen verdubbeld om de 3 maanden, dus als het goed is gaan je wormen steeds
meer eten en kun je steeds meer afval kwijt. Het systeem houdt zichzelf ook in balans, dus je hoeft
niet bang te zijn voor een horror bak vol wormen.
Begraaf voedsel onder laatste laag van papier onderin, op verschillende plekken zodat wormen
rond bewegen.
Verdun de wormenthee (het vocht dat je onderin opvangt) 1 op 10 tot 1 op 100 met water, perfecte
huisgemaakte pokon voor je planten!
Je kunt rustig een paar weken op vakantie. Geef vooraf wat krantensnippers of groenafval, daar
kunnen je wormen weken mee vooruit.
In principe stinkt een wormenbak niet. Mocht je hier toch last van hebben, voeg dan wat droog
materiaal toe.
Last van fruitvliegjes? Dek de bovenste laag af met een vochtige krant.
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De spilvarkens in Gent zorgen ervoor dat
afval verwerkt wordt tot voedsel. Bewoners
en stakholders worden uitgenodigd om mee
te bouwen aan de stad als ecosysteem.
Samen vormen ze een voedsellab dat enkele
voedselkringlopen opzet en het korte keten*
verhaal in de stad ondersteunt.
Het spilvarken onderzoekt de herintroductie
van het spilvarken in de stad van morgen en
werkt enkel met overschotten, zoals vroeger
bij de boer. Ze voorzien varkens in de stad als
afvalverwerker, vriend en helper.

Ook kippen in de stad kunnen meehelpen om
afval te verwerken. In samenwerking met sociale
werkplaats De Sleutel werden in de Stadstuin
vier kippenrennen aangelegd. Buurtbewoners
zonder eigen tuintje kunnen zo toch aan de slag
om hun eigen groenafval te verwerken. Als leuk
extraatje eten ze voortaan ook zelf geraapte
eitjes.

Stadsvarkens ruimen niet alleen ons afval
op, ze zorgen ook voor een zichtbare
verduurzaming op straat. Ze werken als lijm
tussen mensen en zorgen voor meer natuur
in de stad. Daarnaast bereiden ze onze grond
voor op tal van vruchtbare eindproducten.27

*Korte keten is een manier van verkopen waarbij
er een rechtstreekse band is tussen producent en
consument. Als consument krijg je in ruil superverse
en kwaliteitsvolle producten recht van bij de boer.
Zonder veel voedselkilometers of verpakkingsafval. En
bovendien ondersteun je de lokale economie.

Gent, De stadstuin, eigen fotomateriaal.
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Geïntegreerde kunst in het straatbeeld.

http://www.tuinenbalkon.nl
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erlijn: Vlakbij Grunewald, een dicht bos in het westen van Berlijn, ligt Teufelsberg, de Duivelsberg,
een kunstmatige heuvel gemaakt van kapotgebombardeerd puin uit de Tweede Wereldoorlog.
Bovenop de berg staat een voormalig afluisterstation van de NSA, dat voor de val van de Muur door
Britse en Amerikaanse mensen van de inlichtingendienst werd gerund. Op deze locatie vind je een van
de grootste graffiti en straatkunst gallerijen in Duitsland.
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B

De radioantennes bevonden zich in deze
bollen, hoog in het bouwwerk.

LEEFSTRATEN

“We luisterden naar ieder radiosignaal
dat we konden ontvangen – of het
nou Morsecode of korteband was, we
probeerden zoveel mogelijk signalen
op te vangen. Veel ervan werd gewoon
in leesbare tekst verstuurd. In de jaren 60
en 70 hadden ze niet de techniek om een
bericht snel te encoderen, versturen, decoderen,
hercoderen en weer terug te sturen.“
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“Waarom ze overdekt zijn? Ten eerste vanwege
het weer – we zijn hier in Berlijn, niet in Florida.
Ten tweede is het voordelig om ze aan het zicht
van de technici van de vijand te onttrekken. Als
ze onze antennes konden zien, wisten ze naar
welke frequenties we luisterden.”

Berlijn Duitsland, Teufelsberg, eigen fotomateriaal.
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Bovenop het station heb je een
prachtig uitzicht over de stad.

GUERRILLA
GARDENING

Kort na de val van de
Berlijnse muur in 1989
vertrokken ook de soldaten
die op de Teufelsberg werkten.
Sindsdien zijn de plannen om een luxe hotel
en een “vredesuniversiteit” te bouwen op
niets uitgelopen. De toekomst van het gebied
blijft onzeker.1

Het zeildoek is grotendeels aan
flarden gescheurd. De restanten
wapperen in de wind en maken
een angstaanjagend lawaai.

Berlijn Duitsland, Teufelsberg, eigen fotomateriaal.
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De radarstations zijn in slechte staat: gaten
in de muren, scheuren in de zeilen, plafonds
uitgebrand... Het is dé uitgelezen plek voor
graffiti kunstenaars.
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Op zoek naar een tuinproject? Wat denk je om
wat oude fietswielen te recycleren? En er een
leuke koepel van te maken?
Of een aardbeiplanter gemaakt in PVC buis.
Je bespaart veel ruimte en het is een slimme
manier om je ongebruikte buizen opnieuw
te gebruiken. Alle info is terug te vinden op
mamasstyle.com.

De nieuwste trend in straatkunst in Parijs: tags
en kunstwerken van mos. Sommige makers
houden zich behalve met mosgraffiti ook
bezig met zadenbommen en wilde
moestuintjes. De natuur rukt op in de
Lichtstad!
Hoe je een tag van mos maakt?
Een blikje bier, wat meel, een pan
en een zakje mos is alles wat je
nodig hebt. Op internet zijn diverse
filmpjes te vinden waarin groene
graffitikunstenaars laten zien hoe ze te
werk gaan. Een illegale hobby natuurlijk,
maar het moet gezegd: het ziet er prachtig uit
deze levende straatkunst!
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Parijs junglestad?
Zelfs de burgemeester is enthousiast: in
opdracht van de gemeente bestudeert
het Parijse bedrijfje Anthios al een
tijdje hoe moskunst op grote
schaal toegepast kan worden
in de stad. Niet alleen fijn voor
het oog namelijk, maar ook
goed voor de longen, want
mos helpt bij het zuiveren van
de lucht. Dus wie weet krijgt de
Lichtstad over een paar jaar wel
een groene gloed, we houden
je op de hoogte!30

http://www.mamasstyle.com
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Het pedagogisch Instituut J.L. Vivès vzw is ruim 15 jaar actief binnen het jeugdruimtelandschap. We
hebben ons steeds opgesteld als pleitbezorger voor een kindvriendelijke, openbare ruimte waarin
kinderen zich vrij, veilig en autonoom kunnen bewegen. Dit brengt met zich mee dat het spelende kind
binnen onze visie niet wordt verbannen naar afgezonderde speeleilandjes maar op een terechte en
volwaardige manier gebruik maakt van zijn volledige leefomgeving. Ondanks de veranderingen binnen
de publieke ruimte en de beleving van de leefomgeving van kinderen is deze visie nog steeds accuraat.
Speel- en jeugdruimteplannen
Vivès doet in opdracht van een bestuur onderzoek naar het speelweefsel
van een stad of gemeente. In samenspraak met verschillende actoren
wordt er een samenhangend netwerk gecreëerd ondersteund door een
jeugdruimtebeleid. Door systematisch onderzoek naar alle lagen van
jeugdruimte en participatieve oplossingen wordt er een jeugdruimteplan
op maat ontwikkeld. Dit jeugdruimteplan stelt het bestuur in staat om het
recht op spel en ontmoeting te concretiseren voor kinderen en jongeren.
Dit onderzoek wordt participatief vertaald tot een speellandschap waarin
kinderen en jongeren fungeren als dé ervaringsdeskundigen als het spelen
in de buurt aangaat. Vivès adviseert, coacht en ontwerpt op een participatieve manier complementaire
speelplekken die een schakelrol spelen binnen het speelweefsel van een stad of gemeente. Zo staan we
jeugddiensten, jeugdwerkorganisaties, scholen, kinderopvangen,… bij om een kindgerichte, openbare
ruimte te ontwikkelen waarin alle gebruikers zich vrij, veilig en autonoom kunnen bewegen.
S(pelen) O(p) S(chool)
Binnen het Vivès-project SOS of Spelen Op School bieden we scholen aan
om hen bij te staan bij de optimalisering van het speel- en leereffect op
de schoolspeelplaats. Het kan gaan over de optimalisering van de ruimte,
het beter bespeelbaar maken van de faciliteiten of het vergroenen van de
schoolomgeving. Op deze manier streven we ernaar om samen met de
verschillende actoren (schoolbestuur, leerkrachten, ouders en kinderen) een
spelbevorderend klimaat te ontwikkelen waarin schoolgebonden problemen
worden aangepakt.

Brede School
Vivès vzw biedt zich graag aan als partner binnen de Brede School-idee.
We kunnen deel uitmaken van de verschillende spelers binnen een Brede
School en ons buigen over de uitdagingen en opportuniteiten die deze
manier van ontwikkelen kan bieden. Zo streven we ernaar om een klimaat
te ontwikkelen waarin alle kinderen en jongeren maximale kansen krijgen
om zich te ontwikkelen, met extra aandacht voor kinderen en jongeren die
beperkte ontwikkelingskansen hebben.

Vormingen op maat
Als pedagogische organisatie bieden wij vormingen op maat aan die u kunnen
helpen bij het ontwikkelen van speelse, kindgerichte ruimtes. We bieden
een waaier van praktische tips en tricks aan die u op weg kunnen helpen
om spelen en buiten spelen aan te pakken. Een greep uit het aanbod van
vormingen: afval… of materiaal, doe het avontuurlijk, van speelruimte naar
speelse ruimte. Daarnaast luisteren we ook naar voorstellen om bepaalde
thema’s binnen het jeugdwerk aan te snijden en een vorming voor te maken.
De vormingssessies worden steeds op maat van de organisatie gegeven.

Speelvriendelijk.be
Om op de hoogte te blijven van de bewegingen in het jeugdruimtelandschap
en om iedereen aan te sporen om actief deel te nemen aan jeugdruimte
posten we geregeld nieuwe projecten op de website speelvriendelijk.be. Dit
is de webstek voor al wat jeugdruimte aangaat. Houd deze dus in de gaten
want ze wordt maandelijks aangevuld met speelse, innovatieve en creatieve
projecten uit Vlaanderen en daarbuiten.
We zijn bereid om al uw vragen omtrent speelse openbare en semi-openbare
ruimte te beantwoorden en een oplossing op te maat te bieden voor de gestelde problemen.
U kunt ons bereiken via post, telefoon of mail.
Jeugdruimte is ons met de paplepel ingegeven en we hebben het als spelend aangeleerd.
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In samenwerking met:

Pedagogisch Instituut J.L. Vivès vzw
Cordoeaniersstraat 13
8000 Brugge
050 34 06 70
vives@vives-vzw.be
www.vives-vzw.be
www.speelvriendelijk.be

