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EEN GYMZAAL ZONDER DAK
Je hebt een verloederd speelplein en wilt daar als buurtbewoners iets mee. In het verlengde van
het topic uit LO 13 in 2006, Brede school, is dit verhaal een mooi voorbeeld van hoe je, door de
handen ineen te slaan (buurtbewoners en gemeente), kunt komen tot een oplossing. Door een
grondige renovatie en een nieuwe inrichting heeft het plein weer een belangrijke meervoudige
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functie in de wijk. Door: Guus Klein Lankhorst

Buurtbewoners aan het werk
Er was eens een zandbak waar honden en katten dol op

werd besloten om contact op te nemen met de gemeente. Het

waren en een oude glijbaan. Er kwamen bijna nooit andere

was lastig om de juiste man aan de telefoon te krijgen. Via het

mensen dan hondenbezitters terwijl de zandbak en de glij-

wijkkrantje kwam er contact met het buurtonderhoud (groen-

baan toch in een zeer kinderrijke buurt gelegen waren. Het

voorziening), die verwees door naar de wijkbeheerder, die

veranderde in een prachtig sprookje; een fantastische speel-

weer doorverwees naar degene die verantwoordelijk was voor

tuin met veel toestellen en zachte rode rubberen tegels. Nu

de speeltoestellen in de stad. Deze man wilde wel een keer

spelen er dagelijks wel meer dan 30 kinderen en het is dè

langskomen. Hij stelde het op prijs als hij Henk genoemd

sociale ontmoetingsplek geworden waar kinderen zich uitle-

werd. De vraag was of de zandbak die omringd was met prik-

ven en ouders elkaar treffen. Een van de kleuters concludeer-

kelbosjes en als hondentoilet/kattenbak fungeerde niet eens

de: ‘het is eigenlijk net een gymzaal zonder dak’.

opgeknapt kon worden. Stekels uit kindervoetjes halen is niet onze hobby.
Henk gaf aan dat het beleid van de

GEN

VAN BEWE
STIMULEREN

gemeente gericht was op het weghalen
van alle zandbakken omdat deze duur
(vullen, onkruid verwijderen) en onhygiënisch zijn.
Hiervoor was de gemeente al eens aan-

KATTENBAK

sprakelijk gesteld, zieke kindertjes met

Een jaar geleden viel het op dat er eigenlijk in de buurt niet zo

wormen en zo. Echter de inwoners tekenen

veel was te doen voor de vele jonge kinderen. Het bestaande

vaak bezwaar aan wanneer een zandbak

speeltuintje was minimaal en slecht onderhouden. Daarom

wordt afgevoerd. Hij stelde het volgende
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Toestel

Firma

Artikel

Bijzonderheden

A. Brug

Kompan

blz. 12 SPF

Prijs
€525,=

25010
B. Rekstok

Nijha

blz. 7 (catalogus

dubbele

€294,=

2006-2007
spelen)
C. Schommel

Gemeente

Eventueel

2 stuks

Groningen

i.c.m. een

€1066,=

trapeze en stel
ringen
laag
D. Evenwichtsbalk

Zandbergen

€550,=

AK 765

speeltoestellen
Wico Comfa
E. Klimrek

Kompan

3-delig

F. Bok

blz. 22 SPF Etna

Klimrekken

Kompan

- SPV24160

variëren

heeft geen

Klimkubus

ongeveer

prijzen in de

tussen de 5.000

brochure of

Zandbergen

AK 764

speeltoestellen

Hoogte: 1 m.

en 40.000 euro

op internet

3 stuks à 135,=

€405,=

500 à ongeveer

€10.000

Wico Comfa
G. Rubberen tegels

€20,= per stuk
H. Arbeidsloon

€7500,= ??

Totaal

€25.000,=

• veiligheid staat voorop, de kans op blessures moet mini-

voor: als wij als buurt akkoord gingen met het verwijderen
van de zandbak was hij bereid om er een aantal nieuwe speel-

maal zijn en ruiten moeten heel blijven, dus bijvoorbeeld

toestellen voor in de plaats te zetten. We moesten maar met

niet voetballen. Rekening houden met veiligheidszones en
als ondergrond rubbertegels

een plan komen.

• het moet geen hangplek worden; vooral geen overkappingen, materialen plaatsen die vandalismebestendig zijn (niet

UITGANGSPUNTEN

brandbaar en zeer sterk) en onderhoudsvriendelijk

Samen met enkele buren hebben we een aantal wensen op

• ouders moeten er lekker kunnen zitten op bankjes met rug-

papier gezet:

leuning in de zon en eventueel in de schaduw en een prullenbak

Feestelijke opening

• voorkeur voor eenvoudige toestellen met een hoge spanningsboog geschikt voor het ontwikkelen van grondvormen
van bewegen zoals: klimmen, slingeren, duikelen, schommelen, zwaaien, draaien, hangen, glijden, balanceren, etc.
• de prikkelbosjes zijn niet kindvriendelijk, liefst vervangen
door de al bestaande banden van de zandbak en dit vol
storten met beton of vriendelijke planten
• eventueel een afsluitbare (hygiënische) zandbak waarvan
we de sleutel zelf beheren en verantwoordelijk zijn voor het
openen en afsluiten
• het mag niet te veel kosten.
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Geen ingewikkelde subsidieaanvragen (BOS-gelden) met
goed onderbouwde verantwoordingen (bewegingsstimulering, voorkomen van obesitas) waren nodig. Er waren boeken
besteld over sponsoring (‘Sportsponsorgids’ van Beerthuizen,
‘Als het balletje gaat rollen’ van Verhaert) maar dit alles was
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niet nodig. Slechts het feit dat de gemeente van de zandbak-

met wandrek, bokken en een evenwichtsbalk. Daarnaast is er

ken af wil, was voldoende om € 25.000,00 binnen te halen.

een wipkip, een glijbaan, een wipwap en twee schommels.

Een van de buurtbewoners ging aan de slag en maakte een

Voor de kinderen is het een paradijsje. Ze leren elkaar heel

inventarisatie in de buurt welke speeltoestellen gewenst

veel trucjes zoals de borstwaarts om en de dubbele kniedraai.

waren aan de hand van de uitgangspunten. Er werd vooral

Het ‘enteren’ is zeer populair aan het klimrek. Er worden ook

gekozen voor de traditionele toestellen. Daarnaast waren er

spelletjes gedaan zonder toestellen zoals tikkertje en vooral

brochures aangevraagd van: Wico Comfa, Zandbergen speel-

verstoppertje. Momenteel wordt er veel gespeeld met de dia-

toestellen, Heutink Primair Onderwijs, Gemeentegids speel-

bolo, onlangs waren deze kinderen nog te zien in het

toestellen, Nijha Catalogus, Kompan, Mammoet Sport,

Jeugdjournaal.

Janssen en Fritsen, bewegingsonderwijs en Schelde

Het hele proces heeft ongeveer een jaar geduurd.

International om het een en ander te kunnen vergelijken.

Vorige maand is de speeltuin officieel geopend met een groot

Er werd ook een eenvoudige begroting gemaakt waarbij

feest (zie foto pag. 14). Er was een springkussen geregeld, een

opvalt dat de rubberen tegels het duurste zijn.

hindernisbaan over de speeltuin, fietscrossbaan, touwtrek-

Vervolgens werd er een tekening gemaakt met PowerPoint

ken, theater, hapjes en muziek. Er deden meer dan 80 kinde-

(zie onder). Deze werd voorgelegd aan Henk en een maand

ren aan mee en er waren meer dan 100 ouders bij betrokken.

later kwam met een kleine wijziging de goedkeuring onder de

De kids spelen daar nu elke dag tot ’s avonds laat. Nu maar

volgende voorwaarde. De buurtbewoners moesten helpen bij

hopen dat het vandalisme achterwege blijft. Woont u ook in

het eruit halen van alle stenen in een gebied van 15 bij 25

een buurt waar de kinderen niet heel veel mogelijkheden

meter (zie pag. 13). Dit blijkt trouwens een uitstekend middel

hebben? Dat hoeft niet altijd heel moeilijk te zijn om daar wat

te zijn om het draagvlak in de buurt te vergroten. Op een zon-

aan te doen. Gewoon de gemeente eens bellen.

nige zaterdagochtend stond een container klaar en met tien
man werd in een halve dag de speeltuin bouwklaar gemaakt.
Buurvrouwen zorgden voor een hapje en een drankje en zo
werd het een zeer gezellige ‘socialiserende’ dag.
WALHALLA
Twee maanden later was alles klaar. Het lijkt echt een beetje

Correspondentie: g.w.klein.lankhorst@maartens.nl

op een gymzaal. Er staan rekstokken, een brug, een klimrek
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