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Bezoek gelijktijdig ook

AGROTECHNIEK HOLLAND

Vier dagen lang hét vakevenement voor 
professionals in de openbare ruimte

De Projectenparade is een overzicht van de leukste, mooiste en meest bijzondere groenprojecten. Aansluitend op 

de special van deze editie van Stad+Groen staat de projectenparade ditmaal in het teken van spelen en bewegen.

Auteur: Karlijn Klei

Steeds meer scholen zien de kracht van natuurlijk spelen. Van Helvoirt 
Groenprojecten realiseerde in  april dergelijke, groene speelplaatsen bij 
de Mytylschool in Tilburg. Jasperina Venema, adviseur bij Van Helvoirt 
Groenprojecten: ‘Voor kinderen is het goed dat ze in een natuurlijke 
omgeving lekker kunnen spelen. Ze gaan meer spelen vanuit hun eigen 
kunnen en ontdekken dat een boom meer mogelijkheden biedt dan een 
regulier klimtoestel. Daardoor benutten ze hun eigen creativiteit meer.’

Ontwerper Luuk Kops vertelt: ‘Het terrein bevat diverse gebouwen met een 
aantal pleinen waar kinderen buiten kunnen spelen. De docenten hadden 
een aantal eisen; zo moeten ze te allen tijde overzicht hebben en de kinderen 
kunnen zien. Het vele groen in de speelplek heeft ook een positief effect op 
de warmte in de zomer. Daarbij hebben we ook waterbuffering in het 
ontwerp meegenomen.’

Ook is er rekening gehouden met de verschillende leeftijden van de  
kinderen die op de pleinen spelen. ‘Voor de kleine kinderen hebben we  
een natuurlijke fietsverkeerroute gemaakt, voor de EMB-patio (voor kinderen 
met ernstige beperkingen) hebben we een belevingspad aangelegd dat 
rolstoel toe gankelijk is’, aldus Kops. ‘Voor het SO-plein van kinderen van  
8 tot 12 jaar maken we het nog iets uitdagender met grotere natuurlijke 
speeltoestellen.’ 

Mytylschool in Tilburg

Speelse Projectenparade: 
spelen en bewegen in de openbare ruimte

PROJECTEN

Aannemer en adviseur: Van Helvoirt Groenprojecten
Contactpersoon: Sandra Dijkshoorn,  
sandradijkshoorn@vanhelvoirtgroenprojecten.nl,  
06 52 39 60 37
Opdrachtgever: Onderwijscentrum Leijpark
Contactpersoon: Harry Hoekjen, o.corten@ocleijpark.nl,  
06 21 52 65 95
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Meer info over 4turf® graszaad op www.dlf.nl/4turf

De meest duurzame grassoort 
die ook tegen een stootje kan!

• Kan uitstekend tegen droogte
• Minder kunstmest nodig
• Minder beregening nodig
• Sterke, gezonde planten
• Extra gezonde mat

die ook tegen een stootje kan!
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4turf® - Tetraploïd Engels raaigras 
– stresstolerantie als standaard –

BE SOCIAL 
Scan, lees & deel!

Voor verschillende opdrachtgevers houdt het in Breda gevestigde Krinkels 
zich bezig met onderhoud en aanleg van sportfaciliteiten en speelplaatsen. 
Zo voert de aannemer het onderhoud van verschillende speelplaatsen in 
gemeentes Lelystad en Almere uit.

'Binnen zo'n project ontzorgen wij de gemeente. We voeren inspecties van 
de toestellen uit en maken meldingen van de gebreken’, aldus Krinkels. ‘Dit 
doen wij in vijf gradaties, waarbij één tot en met drie urgente situaties zijn 
die we direct oppakken.'

Voor gemeente Almere renoveert Krinkels momenteel ook speelplekken 
en legt nieuwe aan. 'Veel richten we op een duurzame en circulaire manier 
in. Dit doen we door speeltoestellen te hergebruiken of op te knappen. 
Daarnaast gebruiken we op veel plekken hout dat vrijkomt uit andere  
projecten, maar ook hout van door een storm omgevallen bomen geven  
we een plek. Daar maken we bijvoorbeeld speelbomen, stapstammen of 
balanceerstammen van.'

Een mooi initiatief in Almere is een fysieke marktplaats voor alle betrokken 
aannemers. Een ouder, maar nog goed her te gebruiken speeltoestel kan  
op de marktplaats. Krinkels, maar ook andere aannemers, kunnen deze  
toestellen op een later moment weer gebruiken.

Een speeltuin in Amsterdam-Oost is volledig vernieuwd met behulp van 
de omwonenden. Niet alleen zijn er nieuwe speeltoestellen gekomen, de 
bestaande toestellen zijn hergebruikt. De nieuwe speeltuin, is veiliger  
geworden voor kinderen én groener.
 
Onder andere omwonenden, bezoekers en beheerders hebben geholpen 
met het ontwerp van de speeltuin. De speelplek is met name geschikt voor 
kinderen en mindervalide kinderen tot 11 jaar. De speeltuin is ook verrijkt 
met een schaaktafel en er zijn veel schaduwplekken gecreëerd voor warme 
zomerdagen.

Het in Nieuw-Vennep gevestigde Gebr. Griekspoort vernieuwde de speeltuin 
in opdracht van de gemeente Amsterdam gaf de opdracht tot het vernieu-
wen van de speeltuin. Het doel was om een veilige en groene speelom-
geving voor kinderen te garanderen. Er zijn verhoogde beplantingsbakken 
toegevoegd aan de speeltuin wat het groen bevordert. Het project startte 
begin november vorig jaar en werd afgerond in de derde week van januari.

Hergebruik van toestellen voor circulaire speelplaatsen

 Indische Buurt in Amsterdam

Aannemer: Krinkels bv
Contactpersonen: Anne Hogeveen en Thom van Oosten,  
info.nagele@krinkels.nl, 0527 652521
Opdrachtgever: gemeente Almere en gemeente Lelystad

Aannemer: Gebr. Griekspoor bv
Contactpersoon: Els Kaptijn
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
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