Buitenspelen is zoveel meer
dan een plek met speeltoestellen

Buitenspelen is leuk! Dat vinden bijna
alle kinderen. Onderzoek naar spel
en gedrag van kinderen toont aan dat
buitenspelen veel meer is dan alleen
maar ‘leuk’. Buitenspelen is van groot
belang voor de ontwikkeling van een
kind.

Het is een moment waarop kinderen
vrij zijn in hun doen en laten en zelf
keuzes mogen maken. Buitenspelen
levert een grote bijdrage aan de fysieke,
motorische, creatieve, cognitieve,
emotionele en sociale ontwikkeling van
kinderen.

Als kinderen buiten spelen, brengen
ze zo’n 15% van hun tijd door op
speeltoestellen. Dat houdt in dat 85%
van de tijd kinderen buiten op een
andere manier spelen. Wij ontwerpen
uitdagende speelplekken, zo veel
mogelijk integraal met de omgeving.
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Wat maakt openbare ruimte tot een aantrekkelijke
speelplek voor kinderen?
Bij buitenspelen draait het om uitdaging. Dit prikkelt kinderen om
hun grenzen op te zoeken. Een paar standaard toestellen bij elkaar in het gras of in de verharding - is daarvoor zeker niet de oplossing.
Uitdaging is risico’s zoeken, uitproberen en leren. Om zo stapje
voor stapje hun grens te verleggen, te groeien in vaardigheden en
zelfvertrouwen.

In onze visie bestaat goede speelruimte uit een combinatie van
toestellen en speelaanleidingen in samenhang met de omgeving
waarin ze staan. Er moet iets te beleven zijn. Voor de jongste kinderen
is een toestel nog de basis om te spelen. Voor hen moet deze
enigszins geprogrammeerd zijn; glijbaan, speelhuisje, zandbak. Hoe
ouder de doelgroep, hoe minder het buitenspelen toestel gebonden
is. De speelruimte wordt groter dan een toestel alleen. De formele
speelruimte gaat hier over in de informele speelruimte en verder in
de gehele openbare ruimte. Geen hokjes, geen hekjes maar vrijheid
om uit te vliegen, om op ontdekkingstocht te gaan. Hierbij is de eigen
ontwikkeling van een kind bepalend voor hoe ver de kinderen durven
(en mogen) gaan. Zo vergroten ze spelenderwijs hun belevingswereld.

Wij ontwerpen uitdagende speelruimtes in iedere vorm en op diverse
locaties. Een zonering die is afgestemd op alle doelgroepen en een
juiste opbouw van de speelruimte zorgt voor minder verstoring en
conflicten. Onze ontwerpen bieden samenhang in ruimte, routing,
speelwaarde en toestellen. Dit zorgt voor meer afwisseling en
uitdaging voor iedere doelgroep. Hierbij is het belangrijk dat kinderen
steeds een ander spel kunnen spelen. Wij ontwikkelen speelruimte
die kinderen aanleiding biedt om op ontdekkingstocht te gaan en hun
grenzen te verleggen. Dit kan in een natuurlijk, modern of traditioneel
design. De bijpassende toestellen worden niet ingezet als doel om
te spelen, maar als aanleiding voor kinderen om hun eigen spel te
creëren. Onze ontwerpen stimuleren de creativiteit en fantasie van
kinderen en dragen zo bij aan hun motorische, cognitieve en sociale
ontwikkeling. Of het nu gaat om een openbare speelruimte, speelplein
of recreatieterrein; iedere speelplek moet kinderen uitdagen om
buiten te spelen.
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