Groene speelruimte:

types en varianten
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Groene speelruimte - De varianten

Type speelplein
-Het groene speelplein – hoger schaalniveau (schaalniveau A)
-Het groene buurtspeelplein (schaalniveau B)

Type speelbos
-Het oerwoud.
-Het verdwaalbos met ankerpunten (padenstructuren)
-Het open bos met geïntegreerde speelaanleidingen
-Het buurtspeelbosje

Type speelnatuur
-Oerlandschap – de wildernis
-Natuurspeelplek ‘water’
-Natuurspeelplek ‘speelboomgaard – pluktuin’
-Andere natuurspeelplekken, vb. speelboomgaard / speelheide, speelduinen

Type speelruimte jeugdwerk
-Het groene jeugdwerkterrein
-Jeugdwerk ‘avontuur en natuur’
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Groene speelruimte - De varianten

Type park

-Het speelse historisch park
-Het speelse designpark
-Het wilde natuurpark
-Het speelse buurtparkje

Type passageplek
-De groene passageplek
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DE VARIANTEN
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Het speelse historisch park
Aan deze parken is een zekere geschiedenis (en vaak de daarbij horende waardigheid) verbonden. De
historische uitstraling is dan ook prominent aanwezig. In het speelse historisch park staat het spelen in de
regel niet los van het erfgoed. Het is veeleer zo dat de geschiedenis wordt geëvoceerd of anderzijds
verwerkt in het landschap. Het speels historisch park maakt een inhoudelijke combinatie van geschiedenis
en speelaanleidingen.
Zonering en speelintensiteit
Niet elke zone kent een even grote speelintensiteit. Sommige plekken zijn kwetsbaar of verdienen
anderzijds bescherming. Maar op diverse zones (grasvelden, dreven, constructies, …) wordt spelen
toegelaten en worden er zelfs impulsen gegeven tot speels gedrag. Dit betekent niet dat het hele park
‘speelruimte’ is, maar dat er op heel veel plaatsen ‘spelende kinderen’ welkom zijn als medegebruiker.

De ‘beste plekken’ (plekken met een verhaal, met een geheimzinnigheid, …) worden niet per definitie
afgesloten, maar zijn net toegankelijk en vormen de beleefbare accenten die kleur geven aan het speelse
historisch park.
Soms kent het speelse historisch park een stukje ‘formele speeltuin’. Dat is echter nooit met als doel
kinderen ‘uit de rest van het park te weren’. Een goede integratie van deze formele speelzone in de rest
van het park is dan ook wezenlijk.
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Het speelse historisch park
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Het speelse historisch park
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Het speelse designpark

In deze parken wordt gestreefd naar een hedendaagse vormgeving en beleefbaarheid.
Al is, in het speelse designpark, de esthetische beleving een uitgangspunt, toch zal hier de nadruk vooral
worden gelegd op de beleefbaarheid, de bruikbaarheid, de tastbaarheid, … Dat is het wat een gewoon
hedendaags park onderscheidt van een speels designpark.
In de mate dat de genoemde ‘gebruikskwaliteiten’ niet worden verdrongen door een strakke, esthetische
benadering zijn ‘speelse designparken’ zonder twijfel een streefmodel.

Om de speelse beleefbaarheid van een hedendaags park te realiseren zijn diverse (graag gecombineerde)
ingrepen mogelijk.
- Looplijnen die een beroep doen op evenwicht, op ergens onderdoor kruipen, …
- Ankerpunten (denk aan passageplekken)
- Zones met een uitgesproken sfeer (een plek om rustig van de zon genieten, een plek met hellingen om af
te rollen, een stuk grasveld waar allerlei spelletjes op kunnen gebeuren, …

- Paden die toelaten om te leren fietsen
- Beleefbare kunst
- Een zone ingericht als hedendaagse speeltuin.
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Het speelse designpark
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Het speelse designpark
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Het wilde natuurpark

Deze groene zone met een parkachtige functie kent niet zozeer een strakke esthetiek. Het is veeleer de
natuurervaring die hier centraal komt te staan.
Opvallend: het wilde natuurpark dat kindgericht is kent diverse zones met speelintensiteit. Plekken met
speelintensiteit zijn zo gemaakt dat ze speelmogelijkheid in zich hebben. Spelen is er toegelaten, er zijn
ruimtelijke, vormelijke impulsen die uitnodigen tot speels gedrag, ook al is deze zone geen ‘speelplein’.
Dit betekent bijgevolg dat niet alles ‘speelruimte’ is, maar dat er op heel veel plaatsen ‘spelende kinderen’ welkom
zijn als medegebruiker.
Bijvoorbeeld:

- een grasveldje nodigt uit tot sporadisch shotten,
- een vlonder aan de waterkant laat waterbeleving toe
- paden lopen op grillige wijze doorheen groen,
- Een boom heeft laaghangende takken die uitnodigen tot klimmen, slingeren.
- een kunstwerk geeft aanleiding tot spelen.
In het wilde natuurplek zijn plekken met lagere speelintensiteit (vb. een rozentuin), eerder beperkt.

Speelterreinzone: Geconcentreerd en herkenbaar als plek om te spelen met veel aandacht voor de integratie van
de speelkansen in het groen.
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Het wilde natuurpark
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Het wilde natuurpark
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Het speelse buurtparkje

Het speelse buurtparkje is eerder pretentieloos en gericht op bezoekers (spelende kinderen en volwassenen) uit
de directe omgeving. Soms is er in het parkje een afgelijnde zone als speelruimte, maar ook zonder dat er een
formele speelvoorziening is gemaakt vormen deze parkjes leuke ontmoetingsplekken, bieden ze
verstopmogelijkheid, de kans om een balletje te trappen, evenwichtskunstjes te doen op een verhoogde rand, ...
Vaak is hier ook een voldoende groot stuk vlak gazon voorzien in functie van een (jaarlijks te plaatsen) tent. Er is
gelegenheid tot barbecueën , …

Heel veel parkjes hebben de potentie om een speels buurtparkje te zijn: de ligging, de
oppervlakte, de bestaande parkstructuur zijn dan geschikt. Al te vaak echter probeert
men deze parkjes speelser te maken door er op een ondoordachte manier enkele
speeltoestellen in te planten. De speelzone wordt hierdoor enigszins geïsoleerd van
het parkje en vormt er een kunstmatige, en niet geïntegreerde vlek.
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Het speelse buurtparkje
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