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Lianne Verstrate
Lianne Verstrate is antropologe bij het Medisch Centum van de Vrije Universiteit Amsterdam; 
haar promotieonderzoek richtte zich op het ontwikkelingsproces van speelruimte in de 
Nederlandse stad.

De verderfelijke invloed van de straat
Verstate steekt in de eerste lezing van de dag van wal met het allereerste begin van de 
bemoeienis en interesse van volwassenen voor het buitenspelende kind. Verstrate laat zien dat 
het ‘kwetsbare kind’ tussen 1900 en 1920 het uitgangspunt vormde voor burgers uit de elite en 
later voor ouders, scholen, buurtverenigingen en arbeidersbeweging om speeltuinen op te 
richten. Het kind moest beschermd worden tegen de verderfelijke invloed van de straat en de 
kans hebben zich gezond in de buitenlucht te ontwikkelen tot goede burger. Dit kon het beste 
gebeuren in een omheinde omgeving met toezicht: de speeltuinverenigingen boden die ruimte. 



Een drempel vormde de toegangsprijs, de afstand en het verplichte lidmaatschap van de veelal 
verzuilde speeltuinen.

Cornelis van Eesteren, Jacoba Mulder en Aldo van Eyck
Na de oorlog kwam de idee van het ‘weerbare kind’ op. Dit leidde tot het inrichten van veel 
openbare speelplekken, dichtbij huis, klein van opzet om de oudere jeugd te weren, waar vrij 
spel mogelijk was, zonder toezicht, behalve van begeleidende moeders van de jonge kinderen, 
voor wie het een ontmoetingsplek in de buurt werd. In Amsterdam zorgde wethouder A. de 
Roos in zijn twintigjarige loopbaan ervoor dat er ruim voldoende financiële armslag bleef. 
Cornelis van Eesteren, Jacoba Mulder en Aldo van Eyck vormden een hecht ambtenarentrio 
dat in Amsterdam- Centrum op lege plekken en in Amsterdam-Nieuw-West op geplande 
ruimte ca. 700 speelplaatsen lieten ontstaan in tien jaar tijd! De speeltoestellen naar Aldo van 
Eycks ontwerp zijn intussen iconen van het buitenspelen geworden evenals de betonnen ronde 
zandbakken met ronde stapstenen. Door het overloopbeleid trokken gezinnen met kinderen uit 
de stad en raakten in de jaren ’60 en ’70 de speelplaatsen verwaarloosd. Toen het beleid 
veranderde in de jaren ’80 en gezinnen weer in de stad kwamen wonen, begon er een tweede 
leven voor de speelplaatsjes die zorgde voor de populariteit van de ‘wipkip’.



De speeltuinen van nu
Vandaag de dag zijn het vaak buurtbewoners en kunstenaars die het initiatief nemen en de 
politiek benaderen voor speeltuinen. Deze speeltuinen zijn vaak flexibel en tijdelijk en 
ontstaan op lege plekken. Ze bieden een plek voor het ontstaan van een sociaal netwerk. 
Hoewel het aantal kinderen niet zo hoog is als in de jaren vijftig - toen vormden ze 25% van 
de bevolking - is hun aantal groeiende en wordt het buitenspelen in de stad weer hard nodig 
voor hun gezondheid en ontwikkeling.

Lia Karsten – Nieuw West revisited: naar een verzoening van kind en stad
Lia Karsten is als onderzoekster werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam. Haar 
onderzoek richt zich voornamelijk op opgroeiende kinderen in de stad.

Aldo van Eyck als een icoon
Lia Karsten opent met een zeer actueel en grappige introductie. In de Volkskrant van deze 
morgen stond het stripje Sigmund. Daarin tekent Peter de Wit spelende kinderen in een 
typisch Aldo van Eyck klimrekje. Het klimrek zoals Aldo van Eyck dat ooit ontwierp is 
volgens haar een icoon geworden voor buiten spelen. In haar lezing zal Karsten op zoek gaan 
naar het antwoord op de vraag: 'Wat is er veranderd in de relatie tussen kinderen en steden?'

Hoogtijdagen in het buitenspelen
In het Algemeen Uitbreidings Plan werden kinderen voor het eerste serieus genomen als 
gebruikers van de openbare ruimte. Er werden tot in detail berekeningen gemaakt van het 
aantal kinderen in bepaalde buurten tot de afstand die zij moesten afleggen naar de 
dichtstbijzijnde speelplaats. Dit waren absoluut de hoogtijdagen in de ontwikkeling van 
speelruimte voor kinderen.
In de tijd dat steeds meer mensen kozen voor leven buiten de stad – suburbanisatie – begon 
men het opgroeien van kinderen steeds meer te problematiseren. In deze periode raken de stad 
en stedelijkheid steeds minder verbonden met kinderen.

Steeds meer gezinnen in de binnenstad
Momenteel zijn er enkele ontwikkelingen gaande die een sterke invloed uitoefenen kinderen 
en de manier waarop ze in de stad buiten (kunnen) spelen. Het aantal stadsgezinnen neemt 
weer toe, niet alleen in de wijken buiten de ring, maar ook sterk in de binnenstad. De sterkste 
groei van stadsgezinnen concentreert zich zelfs binnen de ring. Deze gezinnen wonen dus in 
het meest stedelijke deel van de stad! Daarnaast combineren in veel gezinnen beide ouders 
werken met opvoeden. Een gevolg daarvan is dat het buitenspelen van kinderen moet worden 
ingepast in de tijd-ruimtelijke agenda van de ouders. Ook staat de kwetsbaarheid van het kind 
weer heel hoog op de agenda. Daarnaast is er een ontwikkeling gaande in de samenstelling 
van de buurt. Overal zie je meer (etnische) diversiteit. Wat betekenen deze veranderingen nu 
voor speelgebieden?



Drie niveaus in de organisatie van buitenspelen
In de organisatie van speelgebieden kunnen drie niveaus worden onderscheiden. Ten eerste is 
er het niveau 'Dichtbij'. Hieronder wordt de meest directe omgeving van de woningen 
verstaan, namelijk de stoep waarop gespeeld kan worden. Het tweede niveau is 'Centraal'. Op 
dit niveau vinden we speelplaatsen die groter zijn en een centrale ligging hebben waardoor ze 
kinderen aantrekken uit een groter gebied. De speelplaats functioneert op deze manier als een 
soort 'totempaal die kinderen verzamelt'. Hierdoor ontstaat een plek waar altijd kinderen zijn, 
zodat kinderen altijd samen kunnen spelen. Het is dus belangrijk om niet te veel, maar eerder 
te weinig speelplaatsen te hebben, waar kinderen zich verzamelen en die tegelijkertijd ook 
aantrekkelijk zijn voor ouders om elkaar te ontmoeten. Op het derde niveau vinden we de 
'buitenruimten' van scholen en opvang. Ter ondersteuning van deze drie niveaus en om te 
inspireren geeft Karsten van de verschillende niveau's meerdere voorbeelden van 
speelplekken in steden over de hele wereld.

Het eerste niveau: Dichtbij – de stoep
De Fute in Nederland – hier nemen zelf een stuk van de buitenruimte en maken de ruimte 
daardoor leefbaar. In New York is veel hoogbouw en is de ruimte schaars. Om deze reden is er 
zeer veel aandacht voor de buitenruimte en het spelende kind. Vaak worden binnenterreinen 
nuttig gebruikt door er speelplaasten aan te leggen. Omdat men in Berlijn vaak in blokken 
woont,worden ook hier de binnenterreinen gebruikt om kinderen te laten spelen. Dit biedt 
veel voordelen. Omdat het binnenterrein slechts toegankelijk is via één poortje is de 



speelplaats overzichtelijk en kunnen de kinderen veilig spelen omdat omwonenden een oogje 
in het zeil houden. De 'binnenterreinen zijn eigenlijk de stoep van Berlijn'.

Het tweede niveau: Centrale speelplekken
In Amsterdam ligt park Frankendael. Een park dat zeer intensief wordt gebruikt als 
ontmoetingsplek; niet alleen door kinderen, maar door alle leeftijden.In New York vind je het 
Brooklyn Bridge Park, een speelterrein pal aan het water. Het is een plek die heel goed 
functioneert. Er zijn altijd veel mensen. In Berlijn ligt een zogenaamde avonturenspeelplaats 
in een natuurlijke setting in stadsdeel Prenzlauer Berg. Het is een speelplaats die ouders zelf is 
opgezet.

Het derde niveau: buitenruimten bij scholen en opvang
Op de grens tussen de stadsdelen Zuid en West in Amsterdam ligt bij de Andreas driehoek een 
enorme buitenruimte. In Amerika is het ongebruikelijk dat schoolpleinen worden gebruikt om 
buiten schooltijd te spelen. Vaak zijn schoolpleinen en buiten terreinen van kinderopvang 
ontoegankelijk gemaakt met hekken en prikkeldraad. In TriBeCa in Lower Manhattan, New 
York wordt een actief beleid gevoerd om deze plaatsen juist meer openbaar te maken onder de 
titel 'from schoolyards to playgrounds'.

Een uitdaging en kansen
Concluderend stelt Karsten dat we voor een uitdaging staan. Een kindertijd in de stad is niet 
slecht. We moeten stoppen het gebruik van wipkippen en het plaatsen van traditionele 
speelplaatsen en groen moet meer worden geïntegreerd in het spelen Er liggen ook kansen: 
door het juiste gebruik van de ruimte kan segregatie worden doorbroken. Een goed voorbeeld 
daarvan is het pierenbadje in het Oosterpark. Hier komen bewoners van de witte Dapperbuurt 
en de meer allochtone buurten in Oost samen. Een ander voorbeeld vormen collective 
gardens, waar ook kinderen bij worden betrokken,zoals dat in New York al gebeurt. Kinderen 
kunnen we niet alleen spelen, maar ook veel leren over voedsel en de bereiding ervan. Op 
deze manier groeien kinderen spelend op en zijn ze gezonder.

Vania Stonner en Chris van de Hoef - 'Verleden, heden en toekomst tegen de 
achtergrond van de veranderende maatschappij.'
Stedenbouwkundige en architecte Vania Stonner is Teamleider Ontwerp van Stadsdeel Nieuw-
West. Chris van de Hoef is sinds twee jaar landschapsontwerper bij de afdeling Ontwerp. Hij 
leidt het speelplaatsenproject in Nieuw-West.

De levensgeschiedenis van Aldo van Eyck
Na het verhaal van Lianne Verstrate over de ontstaansgeschiedenis van publieke speelplekken 
in Amsterdam, is het eerste gedeelte van Stonner's lezing gericht op de levensgeschiedenis 
van Van Eyck. Dit omdat het team Ontwerp de laatste jaren vaak tegen de oude speelplaatsen 
van Van Eyck aan liep, waarop Stonner zich heeft verdiept in zijn leven. Zo leren we dat de 
vader van Van Eyck zijn 16-jarige zoon een boek over Bouwkunde geeft als stimulans 
architect te worden. En inderdaad gaat hij die kant op. In 1947 start hij als 28-jarige architect 
bij de Amsterdamse gemeentelijke afdeling Publieke Werken. Een eerste opdracht, waarbij hij 
dient te werken aan de stadsuitbreidingen, lijkt hem niet op het lijf geschreven. Jacoba 



Mulder, hoofd van de afdeling, geeft hem de opdracht om als experiment een openbare 
speelplaats te ontwerpen. Deze speelplaats op het Bertelmanplein blijkt een enorm succes, een 
stroom aan brieven van bewoners – ook met klachten – volgt. De ontwerpen van honderden 
speelplaatsen die volgden staan volgens Stonner voor de manier van denken van Van Eyck.

Veel speelplaatsen onderbenut
Vandaag zijn er in Nieuw-West nog ongeveer 400 van zijn speelplaatsen te vinden, die niet 
allen nog in oorspronkelijke staat zijn, of even goed zijn onderhouden. Ook de klachten van 
vroeger, zoals hygiëne van het zand in de zandbakken, zijn nu nog vaak gehoord. Stonner stelt 
de vraag: 'Wat moeten we met de speelplaatsen?' Tijdens haar verhaal zien we geprojecteerde 
foto's van speelplaatsen in Nieuw-West. Ontzettend moeilijk vindt ze het om een kind te 
fotograferen op een speelplaats op een zonnige dag. Volgens haar zijn vele speelplaatsen 
namelijk onderbenut.

Tijd voor een nieuwe traditie?
Tot anderhalf jaar geleden waren er drie stadsdelen in het gebied dat tegenwoordig 
gezamenlijk stadsdeel Nieuw-West vormt. Nu is dat er één. Volgens haar is daarom nu de 
kans om één speelplaatsenbeleid te maken. Vroeger waren speelplaatsen sociale knooppunten 
waar een groot gedeelte van het gezinsleven plaats vond. Op dit moment is dat anders. 
Stonner: 'Moeten we naar een nieuwe traditie, een nieuwe term?' Net als Van Eyck zich eind 
jaren '40 afvroeg, vraagt haar afdeling zich af: 'Wat is de behoefte van de bevolking?'



Veranderingen in de maatschappij
De bevolking verandert waardoor er volgens Stonner en van de Hoef een nieuwe 
ontwerpmethode, een andere manier van denken nodig is. De volgende ontwikkelingen 
maken dat de huidige maatschappij aan verandering onderhevig is:
- Mensen worden ouder en eenzamer, de vergrijzing heeft ingezet.
- Mensen lijden steeds vaker aan obesitas, blijven meer binnen.
- Het klimaat verandert, het weer wordt steeds heftiger.

‘Hoe krijg je de mensen naar buiten?’
Op dit moment zijn de speelplaatsen niet ingericht op deze ontwikkelingen. Zo zijn ze 
bijvoorbeeld gesegregeerd: voor verschillende doelgroepen ingericht. En er zijn minder 
kinderen in Nieuw-West dan vroeger. De babyboomers van vroeger zij de ouderen van nu. En 
naarmate ze ouder worden loopt hun actieradius terug, dus moeten de voorzieningen dichter 
bij huis zijn. De speelplaatsen kunnen hier een rol spelen, door de speelplaatsen geschikt te 
maken voor ouderen. Zij willen immers ook buiten zijn, mensen ontmoeten. Foto's worden 
getoond van sportende ouderen op fitnessapparatuur in de buitenlucht.En hoe zit het met de 
steeds dikker wordende mens, zowel kind als volwassene? Chris van de Hoef, die het 
speelplaatsenproject leidt binnen de afdeling Ontwerp, komt met een praktische oplossing 
voor een beter en intensiever gebruik van de speelplaatsen in Nieuw-West door bewoners. 
Hoe krijg je namelijk mensen van binnen naar buiten, en in beweging? Geënthousiasmeerd 
beantwoordt hij zijn eigen vraag: 'Door in de straten zelf prikkels toe te voegen. Aan te haken 
bij sociale media en games.' En de plekken kunnen naast spelen ook dienen voor de 
combinatie van de volgende activiteiten:



- Bewegen
- Ontspannen & Ontmoeten
- Ontdekken

Een rol voor het klimaat in het buitenspelen
Een volgend punt dat van de Hoef aansnijdt is de rol van het klimaat. Hoe gaan de 
speelplaatsen om met klimaatverandering? Er zijn tegenwoordig warmere en drogere 
periodes. Maar de speelplaatsen zijn hier niet op ingericht. Op dit moment zijn speelplaatsen 
voornamelijk verhard, terwijl harde oppervlakten sneller opwarmen en langer warmte vast 
houden. Ook is er vaak weinig schaduw. Ons klimaat wordt ook natter, waardoor bijvoorbeeld 
straten sneller blank staan. En water stroomt direct het riool in, waardoor het milieu wordt 
belast. Bij speelplaatsen zouden bijvoorbeeld waterbuffers kunnen komen, stelt Van de Hoef, 
want met het water kun je namelijk ook spelen. En er moet meer beplanting komen, die 
houden het water namelijk langer vast.

De buitenplaats als hart van de samenleving
De speelplaatsen moeten volgens Van de Hoef weer het hart van de samenleving vormen, 
spelen hoort in de openbare ruimte. Het netwerk van speelplaatsen is er al, in kaart gebracht 
op een speelnetwerkenkaart. Men hoeft volgens het team Ontwerp alleen maar de 
bovengenoemde aspecten eraan toe te voegen, en de speelplaatsen voldoen aan de 
veranderende omgeving. Sommige speelplaatsen worden opgeknapt, andere krijgen een 
nieuwe inrichting of worden verplaatst. Belangrijke boodschap: 'Het is meer dan spelen 
geworden.' Van de Hoef introduceert een nieuwe term: 'buitenplaats'. Het is het tweede huis in 
de groene omgeving, waar mensen samen worden gebracht en waar je je welkom moet 
voelen.

Jeanette Fich Jespersen
Jeanette Fich Jespersen is als cultureel wetenschapper verbonden aan het Kompan Play 
Institute te Denemarken en doet voornamelijk onderzoek naar buitenspelen door kinderen van 
verschillende culturen.

‘Romantiseer niet!’
Fich Jespersen begint haar lezing met de prikkelende stelling dat volwassenen bij het 
buitenspelen van kinderen teveel uitgaan van eigen geromantiseerde herinneringen. Deze 
herinneringen zijn misleidend. Het is belangrijk om naar de huidige tijd te kijken. Het 
betekent dat er eigenlijk bijna nergens vrij spel mogelijk is, ook niet op het geïdealiseerde 
platteland. In de stad verhindert het autoverkeer dat en op het platteland de afstanden. 
Kinderen willen vooral andere kinderen ontmoeten, zoals Lia Karsten al aangaf in haar lezing.

Buiten spelen om meer te bewegen
Jeanette licht toe dat het buitenspelen in de stad heel belangrijk wordt omdat 70% van de 
bevolking in steden woont. Kinderen zijn ca. 7 uur per dag bezig met het scherm of schermpje 
van tv of smartphone. Sinds 1970 hebben kinderen daardoor 10 to 12% minder kracht, 
snelheid en uithoudingsvermogen bij bewegen! Onderzoek wijst ook uit dat lichamelijke 
beweging de leerprestaties en geestelijke ontwikkeling stimuleert. Wij, volwassenen, hebben 
ongewild hierin een voorbeeldfunctie: ook wij kijken veel naar het vierkante oog en bewegen 



weinig: 40% van de volwassenen heeft zelfs geen matige beweging. Kinderen met obesitas 
groeien in aantal tot een percentage van 30% van alle kinderen, in de VS al 50%. Het dik zijn 
zorgt voor isolatie, eenzaamheid en gebrek aan zelfvertrouwen. Er zijn ideeën om 
parkeerplaatsen verder weg van huizen te plaatsen, zodat er meer naar de auto gelopen moet 
worden, goed voor volwassenen, en de ruimte om vrij te bewegen kan toenemen, goed voor 
kinderen.

De uitdaging van speeltoestellen
Spelen wordt bemoeilijkt omdat de tolerantie voor spelende kinderen in buurten is 
afgenomen. Tegelijkertijd is er meer aandacht voor kinderrechten en –wensen. Vooral pubers 
hebben een specifieke aanpak nodig. Erbij horen is heel belangrijk voor ze. In 
onderzoekgegevens naar de wensen van pubers over buitenspelen valt op, dat jongens alles 
wat met bewegen samenhangt, leuk vinden. Meisjes daarentegen willen wel schommelen, 
maar absoluut geen skatebaan. Het is belangrijk dat speeltoestellen een uitdaging vormen, dat 
je er beter in kan worden. Dan blijkt een speeltoestel steeds meer gebruikt te worden en gaat 
het nieuwe er niet vanaf. Ook zijn pubers beducht om overlast te geven en zoeken ze een 
eigen plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten zonder overlast. Aanbevelingen van diverse 
congressen over het kind in de stad komen tot een norm van parken en speelplekken binnen 
10 minuten loopafstand. Hier ligt zeker een uitdaging voor stedenbouwers!

Anne Koning - Een pleidooi voor pleisterknieën
Anne Koning is werkzaam als hoofd afdeling programma's van Jantje Beton. Deze stichting 
financiert en organiseert projecten die het vrije buitenspelen bevorderen. Ze benadrukt in 
haar lezing dat buitenspelen niet alleen om het formele spel gaat, op plekken die daarvoor 
bestemd zijn. Jantje Beton ontwikkelt bijvoorbeeld ideale speelwijken: buurten waar kinderen 
zich vrij kunnen bewegen.

Anders buitenspelen
Koning geeft een pleidooi voor pleisterknieën, geschaafde knieën. En voor stoepkrijt. Koning: 
'Waarom hebben we niet overal stoepkrijt staan?' En bellenblaas. Ook enge bosjes horen er 
wat haar betreft bij. En wegopbrekingen laten, net als sneeuw, zien hoeveel ruimte er is. En 
dan opeens vinden we dat normaal. Dus pleit Koning ook voor meer wegopbrekingen. En 
boomhutten, en natuur. Het oudere kind van boven de tien speelt niet buiten, maar wil wel 
naar buiten. Hiervoor zijn hangplekken geschikt.

Liever geen hekken en kooien
Lange tijd was het belangrijk fysieke ruimte te maken voor het spelende kind: een eigen 
speelplek. De focus lag onder meer op de toestellen en het hek eromheen. Volgens Koning is 
de voetbalkooi hier een extreem voorbeeld van, een hekje subtieler. Over beide is ze niet te 
spreken. 'Want waarom staat er eigenlijk een hek? Waar mogen kinderen eigenlijk spelen? 
Alleen daar? Mag je er als kinderen zijn?' Volgens haar niet na tien uur 's avonds, getuigen de 
waarschuwingsbordjes bij speelplekken. En het verbod op alcohol, en het cameratoezicht zijn 
ook niet erg positief.



Kinderen moeten zich de straat weer toe-eigenen
Jantje Beton wil van speelplek naar speelse stad. Dat kinderen overal mogen spelen. Dit idee 
moet volgens hen in de hele omgeving worden betrokken, ook de restruimten. De straat moet 
weer eigen worden gemaakt. Kinderen gebruiken straatmeubilair op zoveel verschillende 
manieren. Een boom en een verkeersbord kunnen bijvoorbeeld ook fungeren als speelobject. 
Of er bestaat volgens Jantje Beton zoiets als 'speelnatuur': een berg zand en water. Zo noemt 
Koning het belang van zand en water als speelobjecten, niet voor niets dat er in de kleuterklas 
veel gebruik van wordt gemaakt.

Aansprakelijkheid van beheerders tegenover vrij buitenspelen
Er zijn tegenwoordig meer en meer natuurspeeltuinen, maar als er door de speeltuinbeheerder 
brandnetels wordt weggehaald, is er dan nog sprake van speelnatuur? Val-les bestaat, waar 
kinderen leren vallen. Belachelijk vindt Koning. Een verkeerde tendens ook dat de beheerder 
persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. De beheerders willen wel makkelijker zijn, maar het 
wordt ze moeilijk gemaakt in deze maatschappij waar zaken steeds vaker tot een rechtszaak 
moeten komen. Volens koning is spelen pas echt spelen, ‘zonder het toezicht van de ouders’.



Jantje Beton raad aan speelplekken te ontwerpen:
- die passen in de omgeving
- op de beste locatie
- dichtbij de natuur
- opdat het kind uitgedaagd wordt
- met de ogen van de kinderen

Experimenteer!
Ze pleiten er ook voor om te experimenteren met het ontwerpen van speelplekken. Het 
fysieke aspect is het makkelijkst, maar dan begint het vaak pas. Dan begint de dialoog met de 
buurt. Er zullen altijd bezwaren zijn, maar Koning bepleit nadrukkelijk de grens op te zoeken 
en hierbij niet al te voorzichtig te zijn. 'Samen oppakken, samen doen.'.


