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Werkgroepen
De deelnemers werden opgedeeld in werk-
groepen om gezamenlijk thema’s te bespreken. 
De thema’s waren beleid en organisatie, groen 
en natuur, beheer, ontwerp, grondstoffenma-
nagement, veiligheid, participatie en total cost 
of ownership. De opzet van de werksessies was 
om voor ieder onderwerp drie speerpunten te 
formuleren die een kickstart kunnen geven aan 
een meer circulaire werkwijze voor speelruimte. 
Iedere deelnemer kon twee werksessies volgen 
en tussentijds was er veel ruimte voor uitwis-
seling van ervaringen en netwerken. Uiteraard 
volgde aan het eind van de dag een netwerk-
borrel.
De organisatie van deze dag lag inhoudelijk 
in handen van OBB; het facilitaire gedeelte 
werd verzorgd door Expoproof. De meeste 
workshopleiders verleenden hun medewerking 
gratis en een aantal bedrijven stelde een klein 
sponsorbedrag beschikbaar. De deelnemers 
droegen bij aan de kosten voor de consumpties 
en een deel van de locatiehuur.

Conclusie van deze dag
Na afloop van deze dag kunnen we conclude-
ren dat er niet één manier van circulair werken 
is; er zijn vele wegen die naar Rome leiden. 

Twee punten zijn daarbij belangrijk:
1. Begin nu. De tijd die nodig is om het te leren, 
is langer dan de tijd die we hebben voor de 
door de overheden gestelde doelen.
2. Werk samen. De oplossing ligt in het inte-
graal oppakken van projecten, afstemming, 
kansen grijpen en van elkaar leren om zo voor 
een vliegwieleffect te zorgen.

We moeten fouten durven maken, opstaan en 
weer doorgaan. Hiermee haken we aan bij wat 
Jan Jonker, hoogleraar sociaal ondernemen, 
zegt: ‘Beginnen met prutsen.’ Op de website van 
Stad en Groen kunt u de belangrijkste lessen 
van de Circulairspelendag vinden. (www.stad-
en-groen.nl/article/30209/belangrijkste-lessen-
uit-de-eerste-kennisdag-circulair-spelen )

Verslag eerste kennisdag Circulair Spelen bij de Boerinn

Op 16 mei waren circa 50 ambtenaren en 35 

vertegenwoordigers van bedrijven bij elkaar 

om te praten over circulaire speelruimte. Het 

was een dag die was bedoeld om elkaar te 

inspireren en kennis te delen over een achttal 

invalshoeken voor speelruimte. Duidelijk is dat 

het bij speelruimte eigenlijk gaat om de hele 

openbare ruimte, niet alleen om speelplekken 

en voorzieningen. Ook werden de grondge-

dachten en de urgentie van een circulaire 

economie nogmaals toegelicht.
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Circulair spelen:  
begin met prutsen!
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Visie OBB
‘In een circulaire samenleving moeten we leren loslaten: onze structuren, onze zekerheden en onze primaire 
financiële focus. We moeten de waarde van andere zaken meer inzien, zoals groenwaarde, speelwaarde, sociale 
waarde, duurzaamheidswaarde, gebruikswaarde. Daarbij moeten we leren van  de natuur, onze pre-industriële 
historie en onze kinderen. Hebben de minder ontwikkelde landen nu een voorsprong op ons? Steeds moeten 
we de vraag stellen: hebben we dit wel echt nodig? En kunnen we zaken die we nodig hebben voor spelen 
niet meteen ook gebruiken voor klimaatadaptatie, ontmoeting, biodiversiteit, gezondheid et cetera? We begin-
nen bij het aanbod en waardebehoud. Dit vraagt creativiteit, innovativiteit en samenwerking. We pakken onze 
projecten steeds meer integraal, intersectoraal en gebiedsgericht aan. Ook opdrachtgevers durven dit steeds 
meer te doen. Doordat we vroeg aan tafel zitten, kunnen we samenwerken om kansen optimaal te benutten en 
elkaar te inspireren en durven we te staan voor nieuwe dingen. Dit geldt voor beleid en beheer, organisatie- en 
inkoopadvies, ontwerp en projectbegeleiding. Daarbij staat het kind centraal, want alle kinderen hebben even-
veel recht op mooie speelherinneringen!’

Lucas Visser, 
Projectleider spelen, groen en water bij Krinkels

‘Het waren interessante sprekers in een gezellige en open  
setting op een inspirerende circulaire locatie. Het mooie van  
de dag was dat we met een zeer  
gemêleerd gezelschap van opdracht-
gevers, opdrachtnemers en leveranciers 
het zelfde onderwerp bespraken, ideeën 
opdeden en visies en initiatieven deel-
den. We zouden dit vaker moeten doen.’

Thea Attevelt, 
Beheeradviseur spelen bij de gemeente Almere

‘Deze themadag was voor ons een uitgelezen kans om samen met 
veel andere geïnteresseerden ons hoofd te breken over de vragen: 
wat houdt dat nu in, circulair spelen, wat betekent het voor mijn werk 
en hoe geef ik dit thema handen en voeten? Allemaal vragen die de 
complexiteit van dit onderwerp en de noodzaak om samen te  
werken weer eens onderstrepen. Samen met onze partners in en  
buiten de stad én met onze contractanten spelen gaan wij als 
gemeente Almere verder met ons  
onderzoek en proberen we zo nu en dan 
iets uit. Tenslotte hebben u en ik het  
fietsen ook niet in één dag geleerd.’

Sylvia de Groot,
Beleidsmedewerker groen en landschap bij 
de gemeente Dronten. 

‘Ik ging vooral naar de circulaire speel-
dag omdat ik benieuwd was naar de 
betekenis hiervan voor speelruimtes. 
Ik was verrast dat we met zovelen uit 
verschillende hoeken van speelruimte 

dezelfde betrokkenheid voelen en graag informatie met elkaar  
willen delen, erg leuk. De locatie en sfeer waren zeer inspirerend en 
contacten werden makkelijk gelegd. Vaak leer je op dit soort dagen 
niet heel veel nieuwe dingen, maar helpt het je door een stuk extra 
bewustwording. 

Wat bij mij vooral is blijven hangen is enerzijds dat het  
beschermende karakter van de maatschappij, de risico’s en de  
juridisering spelbreker kunnen zijn voor goede speelruimte. En 
anderzijds dat we vooral creatief moet leren en blijven denken.’

Rozemarijn Weges-Pera, 
Ontwerper spelen bij BTL Advies

‘Ik doe de hele dag niets anders dan  
een zo hoogwaardig mogelijke natuur-
speelruimte ontwerpen voor kinderen. 
Hoogwaardig betekent bij ons: met zoveel 
mogelijk ruimte om ongestuurd te spelen, te ontdekken, te beleven, 
allemaal in samenhang met de natuur. 

Het mooie van de Circulairspelendag vond ik de sfeer van samen-
werking, hoewel we in feite allemaal concurrenten van elkaar zijn. 
We hebben immers allemaal hetzelfde doel voor ogen. Ik heb geen 
spectaculaire nieuwe dingen geleerd, maar wel veel kleine “kapstok-
jes” mee terug genomen om in toekomstige ontwerpen circulariteit 
aan op te hangen. We moeten allemaal elke dag één stapje zetten in 
de goede richting.’
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