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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Speelruimte jeugdwerk

DE VARIANTEN
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JEUGDWERK

Het groene jeugdwerkterrein

Dit is een groen, eerder polyvalent speelterrein, gelegen aanliggend aan een jeugdlokaal.
Kenmerken van het buitenterrein zijn:
-

Grasvlakte (pleinspelen, tenten opzetten, evenementen, …)

-

Verhard pleingedeelte (balspel, verzamelplek, krijtspel…)

-

Ruigere speelzones, meer in de rand gelegen (voor: kampen bouwen, verstoppen, kringspelletjes, babbelen
buiten het gezichtsveld, …)

-

Vuurstookplaats.

De nabijheid van de gebouwen is hier vanzelfsprekend, activiteiten vinden immers zowel binnen als buiten plaats.
Wat het buitenterrein betreft is er een zeker ruimtelijk evenwicht tussen het grasveld, de verharde pleinvlakte en de
ruigere speelzones.
Toezicht: dit terrein krijgt vooral betekenis door, en in de mate dat er toezicht (speelbegeleiding) is.

Wanneer dergelijk buitenterrein aanliggend is aan een kampplaats zullen er soms meerdere kampvuurkringen zijn,
en is de ruigere speelzone uitgebreider (bij voorkeur met speelnatuur: speelbos, beek, …)
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Het groene jeugdwerkterrein
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Jeugdwerk ‘Avontuur en natuur’

Ook dit is een groen, polyvalent speelterrein, gelegen aan een jeugdlokaal. De insteken ‘natuurrijkheid’ en
‘avontuurlijke speelkansen’ zijn hier echter sterker benadrukt. Dit type terrein heeft dan ook vaak kenmerken van
‘het oerlandschap / de wildernis’.

Dit buitenterrein is avontuurlijk, natuurrijk en bestaat uit een geïntegreerd geheel aan speelse groene
landschappen, microlandschappen die verwijzen naar het gebergte, de rivieren, de woestijn, het oerwoud, de
steppe, …
Speelaanleidingen
De Speelaanleidingen en landschapselementen die in het terrein worden toegepast kunnen velerlei zijn, en niet
enkel natuurlijke ingrepen: een ingegraven container, betonbuizen, met baksteen geconstrueerde keerwanden…
enzovoort… horen tot de mogelijkheden. Verder kunnen ook speeltoestellen in het speellandschap worden
geïntegreerd. En tenslotte is er in deze variant vrijwel steeds ruimte voor bouwspeelmogelijkheden: een
bouwspeelplaats.
Andere speelkansen
Heel vaak worden in dit type terrein ook andere speelkansen verwerkt. Bijvoorbeeld een crossparcours, een
trapveldje, een verhard speelveldje, … Het aanbieden van een zeer breed gamma aan speelkansen is hier dan de
doelstelling.
Opmerking: Dit terrein krijgt vooral betekenis door, en in de mate dat er toezicht (speelbegeleiding) is. Daarom zal
dit type terrein in de regel niet permanent open zijn, maar een vorm van werkingsuren kennen.
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