Elk kind heeft recht op buitenspelen, maar heeft ook ieder kind de mogelijkheid?
Slechts 54% van de kinderen tot 12 jaar beweegt voldoende. Daar kunnen we wat aan
doen! De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en
beschermen van een gezonde leefomgeving en biedt kansen om streven naar een
beweegvriendelijke omgeving voor iedereen. In dit inspiratiedocument vind je
achtergrondinformatie over de noodzaak en onderbouwing waarom er meer aandacht
voor buitenspelen moet komen. Hiernaast vind je voorbeelden over hoe buitenspelen in
omgevingsvisie, omgevingsprogramma en omgevingsplannen opgenomen kan worden.
Tot slot is er aandacht voor de benodigde burgerparticipatie, want voor optimaal
resultaat is het belangrijk de jeugd en hun ouders erin te betrekken.
Dit is geschreven in aanvulling op het inspiratiedocument Fietsen en lopen in een
beweegvriendelijke Omgevingswet.

Buitenspelen in beweegvriendelijke
Omgevingswet
Februari 2021, Jeroen Hoyng
Een beweegvriendelijke omgeving is een leefomgeving die mensen faciliteert, stimuleert
en uitdaagt om te bewegen, te spelen en te sporten (Whitepaper beweegvriendelijke
omgeving). Aangezien 44% van de kinderen tot 12 jaar niet voldoet aan de
beweegrichtlijn (zie artikel wie voldoen aan beweegnorm) is aandacht voor een
beweegvriendelijke omgeving noodzakelijk. Meer buitenspelen draagt niet alleen bij aan
meer bewegen, maar buitenspelen is ook goed voor de sociale-, motorische-, cognitieveen emotionele ontwikkeling en voor de gezondheid. Meer hierover lees je hier. Daarom
zou buitenspelen opgenomen moeten worden in elke omgevingsvisie en uitgewerkt
moeten worden in een omgevingsprogramma en omgevingsplannen.

De Omgevingswet
De Omgevingswet vereist dat het Rijk, provincies en gemeenten een omgevingsvisie
hebben. In deze visie staan hoofdzakelijk ambities en doelen voor de lange termijn ten
aanzien van de fysieke leefomgeving. Om van omgevingsvisie naar uitvoering te komen,
kan de gemeente gebruik maken van omgevingsprogramma's en omgevingsplannen. In
een programma staat hoe de gemeente de gestelde doelen in de omgevingsvisie wil
bereiken. In het omgevingsplan wordt bepaald wat er mogelijk is op een bepaalde plek
en onder welke voorwaarden activiteiten kunnen worden uitgevoerd. De visie en het
programma zijn zelfbindend en het plan is bindend voor iedereen. Een omgevingsvisie
gaat over de vraag wat een bestuursorgaan wel of niet wil. Een programma en een
omgevingsplan zijn daar een vertaling van (het programma in maatregelen en het
omgevingsplan in regels) en vormen het hoe.
Het behouden en versterken van een gezonde leefomgeving in het algemeen en plekken
beweegvriendelijk inrichten in het bijzonder maken deel uit van de nationale
omgevingsvisie (NOVI). Voor kennis, inspiratie en voorbeelden over een sport- en
beweegvriendelijke omgevingsvisie lees dit artikel of deze handreiking.

Buitenspelen in omgevingsvisie
De Omgevingswet stelt de fysieke leefomgeving centraal. Voorwaarden hiervoor zijn
integraal werken en (burger)participatie. Dus het beperkt zich niet alleen tot ruimtelijke
ordening en gebiedsontwikkeling, maar richt zich ook op maatschappelijke opgaven als
gezondheidsbescherming (o.a. veiligheid), gezondheidsbevordering (o.a. sport, spelen en
bewegen) en positief jeugdbeleid. Het belang van buitenspelen voor kinderen is evident.
De Verenigde Naties heeft in 1989 in artikel 31 van het verdrag voor de rechten van een
kind opgenomen dat elk kind recht heeft om te spelen.
Article 31 Convention on the Rights of the Child (20-11-1989)
1. States Parties recognize the right of the child to rest and leisure, to engage in play
and recreational activities appropriate to the age of the child and to participate freely in
cultural life and the arts.
2. States Parties shall respect and promote the right of the child to participate fully in
cultural and artistic life and shall encourage the provision of appropriate and equal
opportunities for cultural, artistic, recreational and leisure activity.
De plek om het belang van buitenspelen beleidsmatig vast te leggen, is de
omgevingsvisie. Door bijvoorbeeld op te nemen dat de buitenruimte geschikt moet zijn
voor sporten, spelen, bewegen en ontmoeten. Dit draagt tevens bij aan de Sustainable
Development Goals (SDG 3, 4, 9, 11, 13 en 15) van de Verenigde Naties.
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Eigenlijk zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat buitenspelen wordt opgenomen in de
omgevingsvisie en dan het liefst ‘inclusief’ buitenspelen. Want wat voor de één een
uitdaging is, is voor de ander een onneembaar obstakel. 'Inclusief speelbeleid is nu nog
te vaak een toevalstreffer' volgens de minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink. In
deze inspiratiebundel lees je kennis, tips en ervaringen die zich richten op samen spelen
voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar en kinderen met een achterstand en/of
verstandelijke beperking.
Vanuit het ministerie van VWS zijn er in 2019 twee challenges uitgezet om innovatieve
oplossingen te bedenken die (I) kinderen met en zonder beperking met elkaar laten
spelen of bestaande speelplekken interessanter maken voor samenspel (II) bestaande
speelplekken toegankelijker maken. En er volgt misschien nog wel een programma
gericht op het bevorderen van buitenspelen door 0-12 jarigen (1).
In 2016 heeft de International Play Association (2) nog eens het belang van buitenspelen
geformuleerd. Buitenspelen is een intrinsiek deel van de gezondheid en ontwikkeling van
het kind. Het vermogen van een kind om het recht om te spelen uit te oefenen zou niet
afhankelijk moeten zijn van omgevingscondities waarin het kind opgroeit. Naast deze
internationale urgentieverklaringen en de NOVI zijn er nog meer initiatieven waarbij kan
worden aangesloten als het gaat om het vormgeven van de lokale of regionale
omgevingsvisie:
● De helft (56%) van de Nederlandse gemeenten heeft een beschreven beleid voor
speelruimte en een vijfde werkt daar momenteel aan (1). Zie voor voorbeeld
beweeg- en speelruimtebeleidsplan 2020-2030 van gemeente Katwijk.
● Inclusieve samenleving: het Samenspeelakkoord bevat samenspeelbeloftes waarin
gestreefd wordt naar o.a. een inclusieve speelcultuur en meer samenspeelplekken
zodat ieder kind met of zonder een beperking in de eigen woonomgeving met
andere kinderen kan spelen (zie filmpje).
● Het Nationaal Sportakkoord bevat afspraken ten aanzien van o.a.
beweegvriendelijke omgeving en van jongs af aan vaardig in bewegen. Denk ook
aan lokale sportakkoorden.
● Het Nationaal Preventieakkoord bevat maatregelen tegen overgewicht en obesitas
en moet programma’s als Jongeren op Gezond Gewicht, Gezonde school en
Gezonde Schoolkantine versnellen. Daarbij gaat het over de rookvrije
kindomgeving.
● Gebiedsontwikkelingen: Het is belangrijk om de leefomgeving in te richten zodat
gezonde keuzes worden gemaakt door jong en oud. Plannenmakers,
ontwikkelaars en bouwers ‘maken de fysieke leefomgeving’ op basis van
(openbare) aanbestedingen die veelal in de markt gezet worden door gemeenten.
Voorbeeld Gemeente Westland
Een omgevingsvisie met aandacht voor (buiten)spelen:
● Pagina 29: “Aantrekkelijke, toegankelijke en gevarieerde openbare ruimten met
ruimte voor spelen en ontmoeten voor alle leeftijden”
● Pagina 29: “dat nabije natuur een actieve levensstijl en buitenspelen stimuleert”
● Pagina 34: “Onze wens voor de toekomst is dat de inwoners van Westland met
plezier in de dorpen blijven wonen, werken en recreëren. Om dat te bereiken,
gaan we voor een levendige detailhandel en vrijetijdsbesteding (sporten,
spelen, cultuur en ontspanning) en voor goede sociale voorzieningen (zorg en
ontmoeting).

pagina 3 van 11

Buitenspelen in omgevingsprogramma
Een programma betreft de concrete acties om doelen te realiseren die passen in de
omgevingsvisie. De gemeente kan een globale omgevingsvisie maken en het beleid
verder uitwerken in programma’s. Of kiezen voor een uitgewerkte visie met minder
programma’s. Een programma is onder de Omgevingswet het verbindingsstuk tussen
visie en plan. Denk daarbij aan horecabeleid, woonbeleid, verkeersbeleid, recreatiebeleid,
enz. Een gemeente zou kunnen kiezen voor (I) een apart programma buitenspelen, maar
ook voor (II) een bredere aanpak als bijvoorbeeld een programma sport, spelen en
bewegen of (III) programma gezonde leefomgeving waar buitenspelen dan een
onderdeel van uitmaakt.

Een omgevingsvisie gaat over het wat en omgevingsprogramma over het hoe. In
programma’s worden dus maatregelen geformuleerd die leiden tot de gewenste kwaliteit
van de fysieke leefomgeving die in de omgevingsvisie wordt geambieerd. Dit is een
uitwerking van het te voeren beleid voor de ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de
bescherming of het behoud van de fysieke leefomgeving.
Beleidsvoorbeelden buitenspelen:
● Boekje Spelen in de stad van gemeente Amsterdam
● Website Spelen in de stad van gemeente Groningen
● Visie en actieprogramma voor vitale en toekomstbestendige
speeltuinverenigingen van gemeente Rotterdam
● Beleidsplan beweeg- en speelruimte van gemeente Katwijk
● Child friendly city van Unicef
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Speel met het omgevingsprogramma in op belemmeringen die het kind ondervindt.
Karsten & Felder (3) schreven over “de nieuwe generatie stadskinderen” waar zij de
problemen toelichten die kinderen zelf ondervinden:
● Fysieke buitenruimte is te druk en te vol, te weinig ruimte, te smalle stoep, te
weinig groen/bomen, geen hek langs het water.
● Speelplekken: te weinig leuke speeltoestellen, geen voetbaldoelen, te weinig
schaduw, geen afdak tegen regen, te weinig/geen bankjes, viezigheid.
● Verkeersproblematiek: gemotoriseerd verkeer, rijgedrag fietsers, te weinig
loopruimte, geen verkeersverlichting, geen afscherming.
● Sociale omgeving: vervelende kinderen, drugs, alcohol, hangjeugd, geen/weinig
toezicht.
International Play Association geeft ook aan dat een belemmering voor spelen kan zijn,
dat dominante groepen de speelplaats of het park in gebruik hebben, waardoor jongere
kinderen er minder gebruik van maken.
Niet alle belemmeringen zijn direct te verhelpen maar je kunt er wel rekening mee
houden. Weersomstandigheden (regen, kou, onweer, etc.) hebben nogal invloed op het
wel of niet buitenspelen van kinderen. Ze spelen dan ook gemiddeld meer buiten in de
zomer dan in de winter. Belemmeringen als de voorliefde voor gamen en het gebrek aan
kinderen om mee buiten te spelen lijken als het ‘kip-en-ei verhaal’. Als er een schaap
over de dam is, volgen er waarschijnlijk meer. Daarom spelen ouders die buitenspelen
stimuleren een belangrijke rol in het buitenspeelgedrag van kinderen (1). Kinderen (4-11
jaar) van ouders met hoge opleiding spelen 2 uur per week minder buiten dan kinderen
van ouders met lage opleiding. Kinderen uit stedelijk gebied spelen gemiddeld 2,2 uur
minder per week dan kinderen op het platteland. Het hebben van een eigen tuin
stimuleert buitenspelen (1). Kortom het wegnemen van bezorgdheid bij ouders is een
belangrijk aandachtspunt.
Voorbeelden om op te nemen in het programma t.a.v. buitenspelen:
● Creëer centrale speel- en ontmoetingsplekken in de openbare ruimte met
aandacht voor diversiteit in voorzieningen (natuur, toestellen, activiteitenaanbod,
toegankelijkheid, etc.).
● Realiseer binnen vijf jaar een inclusieve speelplek in elke wijk met aandacht voor
alle kinderen (verschillende leeftijden, kinderen met een beperking).
● Zorg dat binnen twee jaar alle schoolpleinen en sportparken open en toegankelijk
zijn.
● Zorg voor veilige kindvriendelijke speel- en beweegroutes die verbinding maakt
tussen huis, speelplekken en school.
Voorbeelden interventies Software
● Play to Move! online challenges die kinderen alleen buiten kunnen doen
● Beweegtas vol speelgoed!
● Out of the box
● De Groeiboom
● Beweegwijs
● de Nationale Buitenspeeldag
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Voorbeelden interventies Hardware
(School)pleinen en speeltuinen
● Beweegstimulerende schoolomgeving
● Interventies voor schoolpleinen en playgrounds bijv. Zoneparc, Schoolplein14,
Cruyff courts, Krajicek playgrounds, Gezonde schoolpleinen, groen schoolplein,
dansen in de openbare ruimte
Stoep
●
●
●

& straat
Straten (tijdelijk) afsluiten voor buitenspelen en sporten
Kindvriendelijke speel- en beweegroutes
Beweeg-aanleidingen d.m.v. straatmeubilair, kunst, fonteinen, klimmuur
Utrecht
● Verkeersaanpassingen
● Spelen in de stad

Groen
●
●
●
●

Effecten groene omgeving voor jeugd en ontwerptips
Natuursprong
Buitenspelen met water
Gezonde Buurten

Buitenspelen in omgevingsplan
Een omgevingsplan wordt gezien als vervanger van bestemmingsplannen en bevat alle
regels en functie-toedelingen die van toepassing zijn op het grondgebied van de
gemeente. Een omgevingsplan is de vertaalslag van de omgevingsvisie in regels en geeft
feitelijk invulling en ruimte aan de realisatie van maatschappelijke opgaven. Het plan
bevat regels voor de fysieke leefomgeving op lokaal niveau, hetgeen simpelweg
betekent: mag iets wel of niet op een plek en onder welke voorwaarden. Voor welke
activiteit is een vergunning noodzakelijk? Denk aan een boom kappen, een oprit
verbreden, een huis/bedrijf bouwen, een functie wijzigen van kantoor naar wonen, enz.
Ook allerlei milieuregels vallen straks te lezen in het omgevingsplan.
De gemeenteraad stelt een omgevingsplan vast. Indien een omgevingswaarde in een
omgevingsplan staat, heeft B&W van de gemeente de verplichting om die waarde te
monitoren en eventueel actie te ondernemen om de omgevingswaarde alsnog te halen.
Dit betekent dat B&W in essentie een programma moeten opstellen en vaststellen om de
dreigende overschrijding van een omgevingswaarde weg te nemen.
Op die manier bestaat er een relatie tussen het omgevingsplan en het programma. Het is
mogelijk om in het omgevingsplan omgevingswaarden voor het buitenspelen aan te
wijzen. Maar doe dit alleen als je de ambitie zodanig belangrijk vindt en de
omgevingswaarde objectief vast te stellen is. In andere gevallen kan buitenspelen beter
als een beleidsambitie in de omgevingsvisie of het programma verwoord worden.
Doel omgevingsplan (VNG) o.a.:
● Het waarborgen van de veiligheid;
● De natuurbescherming;
● De kwaliteit van bouwwerken;
● Het behoeden van de staat en werking van infrastructuur voor nadelige
gevolgen van activiteiten;
● Het beheer van natuurgebieden;
● Toegankelijkheid bevorderen van de openbare buitenruimte voor personen.
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Wat kun je opnemen voor buitenspelen in het omgevingsplan?
● Verwijzingen naar speelruimtebeleid.
● Vaststellen van speelruimtenorm van 3% of meer van de bebouwde oppervlakte
(zie voorbeeld gemeente Utrecht).
● Vaststellen van kwaliteitscriteria.
● Aanwijzen van speellocaties.
● Activiteiten beschrijven die op speellocaties zijn toegestaan.
● Activiteiten beschrijven die op speellocaties zijn verboden, behalve als vergunning
wordt verleend, met de voorwaarden voor het verkrijgen van die vergunning.
Denk bij speellocaties niet alleen aan playgrounds en speeltuinen maar ook aan pleinen,
parken, et cetera. Zie figuur 3.2 voor de verscheidenheid aan speelvoorzieningen waar
gemeentelijk speelruimtebeleid zich op richt.

Voorbeeldregels voor een omgevingsplan
Om het belang van buitenspelen onder de aandacht van de lezer van het omgevingsplan
te brengen, kan allereerst (als onderdeel van een bredere doelbepaling) een regel
opgenomen worden die de rol van het omgevingsplan voor het buitenspelen bepaalt. Zo’n
bepaling kan er als volgt uitzien:
● Dit omgevingsplan is in [gebied] mede gericht op het realiseren van duurzame en
gezonde woonwijken met een prettige leefomgeving voor zowel kinderen,
volwassenen als senioren.
Een omgevingsplan stelt regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving zoals het
bouwen van speeltoestellen, het onderhouden van bouwwerken of andere elementen en
het gebruik. Op het gebied van buitenspelen en buiten sporten vinden veel van die
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activiteiten in de openbare ruimte plaats. Om duidelijk te maken dat buitenspelen en
buiten sporten expliciet toegestaan zijn in de openbare ruimte kan een dergelijke
bepaling opgenomen worden:
● In de openbare ruimte zijn de volgende activiteiten toegestaan.
1. Activiteiten die bijdragen aan het in stand houden, ontwikkelen en beleven
van het groen en landschappelijke waarden.
2. Het aanleggen, onderhouden, beheren en het recreatief gebruiken van
speel- en beweegroutes.
3. Het aanleggen, onderhouden, beheren en het extensief recreatief
gebruiken van onverharde paden.
4. Activiteiten die gericht zijn op natuur- en landschapsbeleving, zoals
wandelen, fietsen, spelen en sporten.
Op zichzelf kan de openbare ruimte onderdeel zijn van een nieuwe woonwijk, een te
transformeren woonwijk, een werklocatie, een buitengebied of weer een ander gebied.
Gebieden worden in een hoofdstuk in het omgevingsplan aangewezen. Vervolgens
worden in een ander hoofdstuk regels gesteld over activiteiten die in die gebieden plaats
mogen vinden. In dit voorbeeld is uitgegaan van het stellen van regels over allerlei
activiteiten in één bepaling. Desgewenst kan hier verder onderscheid in aangebracht
worden zodat het hoofdstuk met regels voor activiteiten in het omgevingsplan separate
paragrafen gaat bevatten met regels over aanlegactiviteiten, bouwactiviteiten,
gebruiksactiviteiten, et cetera.
Een omgevingsplan kan zowel open als gesloten normen bevatten. Een open norm is een
bepaling die uitgelegd wordt door een ander document. Een gesloten norm is een
bepaling die zichzelf uitlegt zonder naar een ander document te verwijzen. Een open
norm kan er als volgt uitzien:
● Bij de aanleg van een nieuwe woonwijk is sprake van een goede spreiding van
speelplekken voor kinderen in diverse leeftijdscategorieën zoals bedoeld in het
gemeentelijk speelbeleid.
Het doel van een open norm is om ervoor te zorgen dat een nieuwe woonwijk voldoende
speelplekken voor kinderen in diverse leeftijdsgroepen krijgt. Wat onder een goede
spreiding van speelplekken voor kinderen in diverse leefijdscategorieën verstaan wordt,
is bepaald in het gemeentelijk speelbeleid.
Met deze bepaling wordt het gemeentelijk speelbeleid aan het omgevingsplan gekoppeld
zodat dit beleid gaat werken als beleidsregel. Veranderen de inzichten over een goede
spreiding, dan hoeft alleen het gemeentelijk speelbeleid aangepast te worden, daarna
werkt de nieuwe normstelling door in het omgevingsplan.
Een regel over de spreiding van speelplekken kan ook als een gesloten norm
geformuleerd worden. Een gesloten norm kan er als volgt uitzien.
● Bij de aanleg van een nieuwe woonwijk mag de afstand van een voordeur van een
woning tot een speelplek niet meer bedragen dan:
1. 100 meter voor speelruimte bedoeld voor kinderen van 0-5 jaar.
2. 400 meter voor speelplekken bedoeld voor kinderen van 5-10 jaar.
3. 800 meter voor speelplekken bedoeld voor kinderen van 10-15 jaar.
4. 1.000 meter voor speelplekken bedoeld voor kinderen vanaf 15 jaar.
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●

●

Ongeacht de afstanden zoals bedoeld onder a geldt dat er in een nieuwe woonwijk
voldaan moet worden aan de volgende dichtheden voor speelplekken:
1. speelplekken bedoeld voor kinderen van 5-10 jaar: 3 speelplekken per
hectare.
2. speelplekken bedoeld voor kinderen van 10-15 jaar: 2 speelplekken per
hectare.
3. speelplekken bedoeld voor kinderen vanaf 15 jaar: 1 speelplek per
hectare.
Het aantal vierkante meters dat een speelterrein minimaal moet omvatten:
1. 100 tot 500 m² voor kinderen van 0-5 jaar:
2. 500 tot 1.000 m² voor kinderen van 5-10 jaar:
3. voor kinderen van vanaf 10 is het afhankelijk van de voorziening.

In dit voorbeeld is de spreiding van speelplekken bedoeld voor kinderen uit diverse
leeftijdscategorieën vertaald naar afstands- en dichtsheidscriteria. Bij het realiseren van
een nieuwe woonwijk moet aan deze criteria voldaan worden. Stel dat deze criteria
vastgelegd zijn in het eerdergenoemde gemeentelijk speelbeleid en dit beleid wijzigt, dan
moeten de criteria in het omgevingsplan ook aangepast worden voor zij bindend zijn voor
derden. Het wijzigen van het omgevingsplan kost doorgaans echter meer tijd dan het
wijzigen van een beleidsregel. Het voordeel van werken met gesloten normen is dat zij
bij het lezen van het omgevingsplan direct duidelijk zijn en de lezer niet op zoek hoeft
naar beleid om de norm te kunnen interpreteren.

Op dezelfde manier kunnen andere regels over buitenspelen vervat worden in open of
gesloten normen. In het onderstaande voorbeeld is zowel met open normen als gesloten
normen gewerkt. Dit is ter illustratie gedaan, wat hier als open norm beschreven is, kan
bij een daadwerkelijke uitwerking ook als gesloten norm geformuleerd worden als dit
(beleidsmatig) gewenst is. In het omgevingsplan kunnen onder andere de volgende
regels worden gesteld over buitenspelen:
● Regels over de kwaliteit van speelterreinen: Voor [werkingsgebied] wordt met het
oog op de doelen, de kwaliteit aangegeven die de speelterreinen dienen te hebben
zodat het gebruik van die locatie overeenkomstig de functie is. Kwaliteit wordt
gemeten in [eenheden] en het speelcomfort wordt gemeten in [eenheden].
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●

●

●

Regels over de inrichting van gebieden rondom scholen om hen zo groen en
speelvriendelijk mogelijk te maken: In het [werkingsgebied ‘schoolzone’] gelden
de volgende regels.
1. In het gebied is sprake van ten minste 1 speelplek voor kinderen van 4-10
jaar.
2. De onder 1 bedoelde speelplek ligt op maximaal 100 meter van de school.
3. In het gebied is een kiss-en-ride strook aanwezig bedoeld voor het halen
en brengen van kinderen.
4. 20% van het [werkingsgebied ‘schoolzone’] bestaat uit
groenvoorzieningen.
5. Schoolzones en schoolpleinen worden groen, duurzaam en speelvriendelijk
ingericht.
Regels over de inrichting van straten bij transformatie van de openbare ruimte
(bijvoorbeeld een rioolvervanging waarbij de hele straat opengebroken moet
worden; dit moet dan opgenomen worden in een begripsbepaling): Bij
transformatie in [werkingsgebied] ‘openbare ruimte’ moeten straten ingericht
worden als speelstraat dan wel als speel- en beweegroute, met dien verstande dat
voldaan moet worden aan de desbetreffende inrichtingseisen uit het
[beleidsdocument].
Eisen aan vergunningen in het gebied dat de functie 'spelen' heeft gekregen, om
de functie te versterken: Bijvoorbeeld maximale winkeloppervlakten, percentage
horeca, et cetera en minimale trottoirbreedtes, percentage speelruimte
(bijvoorbeeld 3% norm, zie voorbeeld gemeente Utrecht).

Participatie
Zoals eerder vermeld is participatie een van de sleutelbegrippen in het werken met de
Omgevingswet. Bedenk bij het voorbereiden van een omgevingsvisie, -programma en/of
-plan op welke wijze kinderen en jongeren worden betrokken als het beweegvriendelijke
omgeving betreft. Bij het voorbereiden van een omgevingsplan dien je een kennisgeving
op te stellen die beschrijft dat er een omgevingsplan voorbereid wordt. Die kennisgeving
moet ook beschrijven hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en
bestuursorganen bij de voorbereiding worden betrokken. Elk bestuursorgaan bepaalt zelf
wie zij wel/niet betrekt in de participatie, op welke momenten en binnen welke scope. De
vrijheid is dus groot en het is strikt genomen niet verplicht om kinderen en jongeren te
betrekken bij planvorming en bij de uitvoering.
Maar kinderparticipatie kan een succesfactor zijn, want zij hebben soms een andere kijk
op de werkelijkheid, zie Karsten & Felder (3). Kinderen willen goed bereikbare en gratis
toegankelijke speelruimte, het liefst in het groen en afgeschermd van de drukte van de
stad. Ouders willen een plek waar hun kind veilig kan spelen. Zorg dus voor brede
stoepen, autovrije looproutes, speelvoorzieningen in de buurt, creëer parken (op minder
dan 2000 meter van iedere voordeur), prioriteer voetganger boven fietser en fietser
boven automobilist. Denk aan dubbel ruimtegebruik bijvoorbeeld door overdag een straat
als speelstraat in te richten en ‘s avonds als parkeerterrein. Kijk op de straat als
(tijdelijke) sportaccommodatie voor voorbeelden. Dus betrek jonge kinderen en hun
ouders om te komen tot het meewegen van hun belang voor leefbare wijken. De
Buitenspelers is een alliantie die kinderen mee wil laten denken over onder meer de
inrichting. Zie voor methoden en voorbeelden van kinderparticipatie ook de toolbox
co-design with kids.
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Meer inspiratie
Meer inspiratie vind je op de landingspagina beweegvriendelijke omgeving of kijk op
websites van deze (belangenbehartigende) organisaties:
● Jantje Beton is een goed doel dat zich sinds 1968 samen met kinderen en
jongeren inzet voor meer en uitdagender speelruimte en meer speelkansen.
● De Buitenspelers is een alliantie die kinderen mee wil laten denken over onder
meer de inrichting.
● Speeltuinbende is een groep kinderen die toegankelijkheid van speeltuin test
(onderdeel van het Gehandicapte kind).
● Johan Cruyff Foundation en Krajicek Foundation stimuleren het aanleggen van
specifieke openbare speel- en sportvelden en het inrichten van schoolpleinen
● JOGG: een werknet om samen de leefomgeving van kinderen en jongeren
gezonder te maken, o.a. stimuleren buitenspelen
● VeiligheidNL: adviezen voor veilig buitenspelen
● Instituut voor Natuureducatie (IVN) heeft een van speerpunten “kind en natuur”:
een (be)leefwereld waarin contact tussen kind en natuur vanzelfsprekend is.
● Branchevereniging spelen en bewegen: vertegenwoordigd diverse aanbieders van
speelmaterialen en speelmeubilair.
● Bernhard van Leer Foundation bekijkt de stad vanaf 95 cm hoogte - door de ogen
van een driejarige
● NUSO, branchevereniging van speeltuinen, heeft onder meer adviezen rond
inrichting van speeltuinen.
● Child friendly design guidelines
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