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Speelvoorzieningen

Uitgever
Eigenaar

Objecten en eisen

Hardheid Bronverwijzing Bijlage

Stedenbouwkundig niveau
Categorie

Onderwerp

Beleidseisen (en evt gebruikerseisen)

Alle kernen - Alle
gebieden

Beleid - Afstemming

• Stem af met het overige relevante beleid van de gemeente Brielle. Dit is o.a. belangrijk een integrale aanpak en het reserveren van voldoende informele en
formele speelruimte zijn noodzakelijk voor het duurzame c.q. leefbare (woonomgeving).
• Zorg voor het bevorderen van de hoeveelheid tenminste matig intensieve lichamelijke activiteit (> 5 METs) en het energieverbruik voor een ruimte waar (ook)
sport beoefend kan worden (bijvoorbeeld voetbal, basketbal, hockey, tennis, skaten, ) en/ of het ruim opzetten van een speelplek zodat in de vrije ruimte
bijvoorbeeld gerend of gefietst kan worden.
• Zorg voor het bevorderen van de motorische ontwikkeling dat alle vijf grondmotorische eigenschappen (kracht, lenigheid, coördinatie, snelheid en
uithoudingsvermogen) in voldoende mate aan bod kunnen komen op de speelplek. Voor kinderen in de leeftijdscategorie 6 t/m 12 jaar zijn elementen waar ze
op kunnen klimmen, aan kunnen hangen, en bijvoorbeeld ook nog vanaf kunnen glijden zeer geschikt. Ook ruimte voor gymnastiek (denk aan de bokkensprong)
en sporten met een bal of stick kunnen bijdragen aan een verbetering van de motorische vaardigheden.
• Zorg voor het bevorderen van de integratie voor een inrichting die aantrekkelijk is voor zowel de jongere als de oudere kinderen, voor zowel jongens als
meisjes en voor allochtone en autochtone kinderen. Vooral onderdelen die meisjes trekken verdienen extra aandacht.
• Zorg voor het bevorderen van het beweegplezier van kinderen en het gebruik van een speelplek voor een plek die schoon is, ’s avonds voldoende verlicht is,
waar regelmatig (school)activiteiten georganiseerd worden en waar er voor elk wat wils is.

R

Duurzaamheid: een veilige speellocatie bieden die duurzaam is in gebruikte materialen en in beheer, waarbij naast het onderhoud en kwaliteit ook de blijvende
functionaliteit wordt beoordeeld.
De gemeente maakt gebruik van de website https://www.mvicriteria.nl/nl voor het realiseren van sociale, innovatieve en duurzame inkoop.
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Beleid - Effectiviteit per doel
van de speelplek

Beleid - Duurzaamheid
Duurzaamheid - Duurzaam
inkopen
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Inrichtingsniveau
Categorie

Onderwerp

Ontwerp- en gebruikseisen (en evt prestatie-eisen)

Alle kernen - Alle
gebieden

Ontwerp - Richtlijnen

• Bij de inrichting van een speelplaats wordt gewerkt conform het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen.
• Integrale benadering speelplek indien nodig (bv. keten spelen en keten groen).
• Leverancier en ontwerp in overleg met keten Spelen (opzichter en/of beleidsmedewerker Spelen).
• Indeling speelplekken dient afgestemd te worden met de opbouw van de wijk waarbij ook gekeken moet worden naar leeftijdsindeling.

Hardheid
R

Ontwerp - Veiligheid

• Kijk naar de veiligheid van de speelplek zelf, maar ook naar de nabije omgeving (zorg bijvoorbeeld voor een veilige aanlooproute).
• Zet een speelplek ruim op. Toestellen hebben veel ruimte nodig om te voorkomen dat spelende kinderen elkaar raken tijdens het spelen.
• Zorg voor een zachte ondergrond om het toestel heen (kunstgras). Gras is alleen geschikt als een kind minder dan 1 meter naar beneden kan vallen.
• Zorg dat kinderen niet op andere toestellen of bijvoorbeeld op paaltjes of losse onderdelen kunnen vallen.
• Zorg voor goed onderhoud, ook van de ondergrond (geen diepe kuilen, vervuiling of ander ‘obstakel’).
• Zorg dat schommels niet in een looproute liggen en dat er voldoende ruimte is tussen verschillende schommels (minimaal 70 cm).

N

Ontwerp - Hekwerk

Hekwerk toepassen is situatieafhankelijk en gaat in overleg met de gemeente.

R

Ontwerp - Kosten

Kostenplaatje investering, onderhoud en vervanging inzichtelijk maken.
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Ontwerp - Participatie

Participatie: omwonenden en kinderen betrekken bij de inrichting van speelruimte. De gemeente acteert actief en faciliteert de participatiemogelijkheden bij
aanleg/renovatie en beheer van speellocaties, binnen de gestelde kaders van het beleid.

R
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Ontwerp - Straatmeubilair

Zorg ervoor dat ouders op een bankje kunnen zitten als ze toezicht willen houden op hun kind en dat er een afvalbak aanwezig is.

R

Ontwerp - Toegankelijkheid

Speelplekken dienen ook toegankelijk en speelbaar te zijn voor gehandicapte jeugd als de behoefte er is cq als dit voorkomt. Voor richtlijnen met betrekking tot
toegankelijkheid wordt verwezen naar het Handboek voor Toegankelijkheid van Reed Business.
Bij de aanleg rekening houden met de toegankelijkheid voor het totaal beheer met groot materieel (o.a. verschonen / aanvullen van zand, toegangshek, zwaarte
van de verharding, doorsijpelen van water tussen toestellen). Voor richtlijnen met betrekking tot toegankelijkheid wordt verwezen naar het Handboek voor
Toegankelijkheid van Reed Business.
Speelplekken worden in principe niet verlicht om ongewenste neveneffecten te voorkomen. Maak indien mogelijk gebruik van de openbare straatverlichting.
Verlichting bij sport- en trapvelden of bv. skateparken bij uitzondering en altijd in uitzondering.
• Naast de specifieke wettelijke eisen uit het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen gelden de algemene wettelijke kaders voor zorgplicht (BW art. 6:162
en art. 6:174).
• Speelplaatsen worden conform het Speelruimtebeleidsplan en Beheerplan Spelen en Ontmoeten aangelegd, beheerd en onderhouden.
• Alle geplaatste Speeltoestellen inclusief ondergrond moeten voldoen aan het Warenwetbesluit Attractie en Speeltoestellen (WAS), de NEN-EN 1176 norm en
de NEN EN 1177 norm.
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Geen giftige of stekelige planten en struiken toepassen. Met aanplant rekening houden dat de speelplek overzichtelijk blijft.
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Ontwerp - Verlichting
Ontwerp - Geldende kaders

Ontwerp - Groen
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R
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Uitvoeringsniveau
Categorie
Alle kernen - Alle
gebieden

Onderwerp
Prestatie-eisen, constructie-eisen, materiaaleisen, bouwstofeisen)
Materialisering - Duurzaamheid • Speelplekken dienen bij voorkeur duurzaam, onderhoudsarm en vandalismebestendig te zijn ingericht.
• Het in speeltoestellen toegepaste hout is gecertificeerd volgens een certificatiesysteem voor duurzaam hout dat voldoet aan de door het Rijk vastgestelde
inkoopcriteria voor duurzaam hout. Deze systemen zijn: FSC, PEFC-Duitsland, PEFC-Zweden, PEFC-België en FFCS (PEFC-Finland)

Hardheid
R

Materialisering - Vervanging
materialen
Materialisering - Hekwerk

De meest gangbare / slijtage gevoelige onderdelen (lagers, zitjes, kettingen, etc.) moeten gedurende de levensduur van het speeltoestel uit voorraad leverbaar
zijn.
Bij toepassing van hekwerken wordt gekozen voor het spijlenhekwerk van Heras in kleur RAL 6009, tenzij anders wordt aangeven.
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Materialisering - Houten
staanders

Geïmpregneerde houten staanders van de speeltoestellen (indien toegepast) mogen niet in direct contact met de grond staan (onbehandeld hardhout
uitgezonderd). De bovenzijde van houtenpalen dienen te zijn behandeld of bedekt om inrotting te voorkomen.

R

Plaatsing en afnemen toestellen • Plaatsing nieuwe toestellen altijd door leverancier.
- Richtlijnen
• Plaatsing in overleg met gemeentelijke toezichthouder en indien mogelijk de opzichter Spelen.
• Afnemen & Herplaatsing bestaande toestellen kan in overleg met keten Spelen door uitvoerende aannemer worden gedaan (bv. i.v.m. niet langer bestaande
leverancier of levensduur toestellen).
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