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Een groen speelplein is niet alleen goed voor de kinderen: het vergroot ook de biodiversiteit, 
zorgt voor verkoeling op warme dagen en kan grote hoeveelheden regenwater opvangen 
en infiltreren.  

Bij de ontwikkeling van een speelplein zijn circulariteit en duurzaamheid onderwerpen die 
steeds belangrijker worden. De materialen die gebruikt worden moeten voor langere tijd 
meegaan en moeten een gecertificeerde afkomst hebben. Ook kunnen vrijgekomen 
materialen uit oude speelplekken hergebruikt worden. Praktische en veel gebruikte voor-beel-
den hiervan zijn het werken met een gesloten grondbalans en het hergebruik van 
betonbanden, tegels en houtsnippers. 

Op het Floriade terrein heeft idverde NL, in opdracht van gemeente Almere en in samen-
werking met o.a. Boerplay, gezorgd voor de aanleg van drie speelplekken in het thema 
‘voeding en circulariteit’.  Alle drie de plekken hebben een kenmerkende naam: Meloen, 
Wortel en Citroen. Nadat deze wereldtuinbouwtentoonstelling is afgelopen, zullen de 
speeltoestellen in woonwijken in Almere geplaatst worden. Zo brengen we de Floriade 
verder in Almere en kunnen de kinderen nog lang spelen op de toestellen! 

Spelen is een fijne manier voor kinderen om zichzelf te ontwikkelen. De omgeving speelt hier-

bij een grote rol. Uit diverse studies blijkt dat spelen in het groen bijdraagt aan een gezonde 

ontwikkeling. Het maakt kinderen bewuster van hun omgeving, ze leren hun eigen identiteit 

ontdekken en het bevordert samenspel. Een goed ingericht (groen) plein maakt kinderen 

motorisch vaardiger, prikkelt de fantasie en draagt bij aan een gezonde leefomgeving. 
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