Staalkaarten
Bewegen Ontmoeten Spelen Sporten

STAALKAART

Toelichting

Hier staat de focusdoelgroep voor de plek

CHECKLIST

GESPREKSTIPS

Hier wordt een indicatie gegeven voor de
investeringswaarde.

Hier staat het programma van eisen
voor de plek. Hieraan moet een plek
minimaal voldoen.

Hier staan vragen die je kan
gebruiken om in gesprek te gaan
over de inrichting

Hier wordt een indicatie gegeven voor de
oppervlakte.

De iconen staan respectievelijk voor
sportvoorzieningen, speelvoorzieningen,
voorziening met verhoogde beweegintensiteit,
inclusieve plek, groen/natuurlijk ingericht,
ontmoetingsvoorzieningen, spel- en/of sportkist

Deze icoon zegt iets over de levensduurverdeling
van de voorzieningen op de plek. Lang is circa 28
jaar en kort circa 7 jaar.
Hier wordt een indicatie gegeven voor de mate
van verantwoordelijkheid en daarmee een
aanleiding tot keuze van de juiste
participatievorm.

Kenmerken:

0-11

Gebruik de checklist en gesprekspunten in
samenhang met de thema’s hiernaast ter
inspiratie voor de inrichting:

Deze staalkaart hoort
bij de boss-kaarten.
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STAALKAART

Buurtplek sport
CHECKLIST

GESPREKSTIPS

Grote plek voor bewegen, ontmoeten
en sporten aantrekkelijk voor de
buurten rondom:

o Wat is nu goed en moet
blijven?

✓ openbaar, goed bereikbaar (aan
route) en toegankelijk
✓ varieer in groen/grijs, hoog/laag en
hou vrije ruimte
✓ meerdere sporten aanbieden en
multifunctioneel inrichten
✓ deels bruikbaar in alle seizoenen
✓ schoolpleinen zijn soms nodig, indien
niet openbaar dan in gesprek over
mogelijkheden
✓ maak veel uitdaging (hoog, hard,
snel), variatie (meerdere sporten) en
zorg voor toestellen die fysieke
inspanning vergen
✓ beschutting: schaduw en luwte

Kenmerken:

0-99

Gebruik de checklist en gesprekspunten in
samenhang met de thema’s hiernaast ter
inspiratie voor de inrichting:

✓ meerdere (multifunctionele)
zitaanleidingen voor rusten, kijken

o Ken je goede voorbeelden van
ergens anders?
o Waar speelde jij zelf toen je 10
jaar was?

o Welke wensen leven er?
o Wie wil er wel een oogje in het
zeil houden?
o Bezoek de plek! Kijk om je
heen, ruik, voel, bedenk
samen ideeën.
o Wie gebruikt deze plek nu en
wie gaan de plek gebruiken?

o Welke sport wordt gemist in de
buurt?
o Is de plek groot genoeg voor
alle doelgroepen samen?
o Welke functie heeft deze plek
ten opzicht van de andere
plekken in de buurt?

Kansen: organisatie activiteiten, sport
en spelen op één plek, hittestress
tegengaan, deel(s) openbaar bij
schoolplein

Deze staalkaart hoort
bij de boss-kaarten.
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STAALKAART

Aanvulplek spelen
CHECKLIST

GESPREKSTIPS

Plek voor bewegen, ontmoeten en/of
spelen voor de buurt:

o Kunnen we variabelen of
variatie inbouwen?

✓ ligging niet achteraf, aan meerdere
zijden toegankelijk

o Welke wensen leven er?

✓ leeftijd van de kaart aanhouden
(vaak specifiek aanbod nodig
passend bij buurt, ruimtelijke- en
bevolkingsopbouw)

o Wie gebruikt deze plek nu en
wie gaan de plek gebruiken?

✓ beperk toestellen tot max 3 per
doelgroep

o Welke speelmogelijkheden
worden gemist in de buurt?

✓ als valdemping zoveel mogelijk gras
tot 1,5 meter toepassen

o Welke functie heeft deze plek
ten opzicht van de andere
plekken in de buurt?

✓ passend bij karakter buurt en
omwonenden

0-8

Gebruik de checklist en gesprekspunten in
samenhang met de thema’s hiernaast ter
inspiratie voor de inrichting:

o Wie wil er wel helpen bij het
maken en onderhouden?

✓ denk in multifunctionele elementen
en ruimte

✓ beschutting: schaduw en luwte

Kenmerken:

o Wie wil er wel een oogje in het
zeil houden?

o Wat maakt deze plek uniek?
o Past hier een spelbox?

✓ is aanvullend op de centrale
speelplek (geen kopie daarvan)
Kansen: hittestress tegengaan,
regenwateropvang, werken met
thema, maatwerk voor iemand met
beperking

Deze staalkaart hoort
bij de boss-kaarten.
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STAALKAART

Opstapplek groen
CHECKLIST

GESPREKSTIPS

Groene plek voor bewegen, ontmoeten
en spelen voor directe omgeving:

o Is het leuk om een thema te
kiezen?

✓ elk hof, plantsoen of veldje komt
hiervoor in aanmerking

o Ken je goede voorbeelden van
ergens anders?

✓ ruimte voor een activiteit als
spelmiddagen, straat-bbq en
tijdelijke inrichting als een bult zand

o Wie wil er wel helpen bij het
maken en onderhouden?

✓ geen voorzieningen met een WAS*plicht, wel aanleidingen voor
bewegen, ontmoeten en spelen
✓ de speelvergunning maakt badjes,
trampolines, huttenbouw en andere
leuke dingen mogelijk

Kenmerken:

o Wie zou de beheerder of
trekker kunnen zijn?

✓ beschutting: schaduw

o Bezoek de plek! Kijk om je
heen, ruik, voel, bedenk
samen ideeën.

✓ multifunctionele zitmogelijkheden

o Wat maakt deze plek uniek?

✓ circa 75% natuurlijk oppervlak,
draagt bij aan klimaat en
biodiversiteit

o Hoe kunnen we bijdragen aan
de natuur op deze plek?

✓ groen = spelen
✓ maak uniek en wees creatief

0-99

o Waar ging jij een verstoppertje
spelen, rolschaatsen of een hut
bouwen?

Kansen: eet- en plukgroen, water
inbrengen met de tuinslang, hittestress
tegengaan, werken met thema,
organisatie activiteiten, maatwerk voor
iemand met beperking

o Wat willen we op deze plek
kunnen doen?
o Hoe zorg je ervoor dat het voor
alle aanwonenden leuk blijft?
o Wat zou er in een spel- of
sportbox kunnen zitten?

* Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen
(veiligheidswetgeving)

Gebruik de checklist en gesprekspunten in
samenhang met de thema’s hiernaast ter
inspiratie voor de inrichting:

Deze staalkaart hoort
bij de boss-kaarten.
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STAALKAART

Hondenuitlaatroute
CHECKLIST

GESPREKSTIPS

hondenuitlaatroute van 1-5 km in en
naar rand van kern met eenvoudige
routeduiding:

o Waar zitten de gevaarlijke
punten?

✓ snel naar buitengebied of aangelijnd
en op te ruimen in de kern
✓ eenvoudige routeduiding (niet te
aanwezig)

o Loop een proefrondje! Kijk om
je heen, ruik, voel, bedenk
samen ideeën.

✓ zorg dat route in 2 richtingen
gelopen kan worden

o Wie gaan gebruik maken van
de route?

✓ maak het zo groen mogelijk

o Op welke momenten maken
veel mensen gebruik van de
route?

✓ gericht op zelfstandigheidsbevordering of behoud van honden
bezitters met beperking
✓ aantrekkelijke zichtpunten (natuur,
cultuur, water, stadsgezicht)
✓ voldoende rust- en zitpunten, soms
iets te doen

Kenmerken:

o Ken je goede voorbeelden van
ergens anders?

✓ zorg voor informatieflyers waar route
en regels op staan
✓ bruikbaar in alle seizoenen
(verlichting in de kern)

o Waar is ruimte voor een
ontmoetings- of
speelaanleiding?
o Waar is ruimte voor een toilet?
o Welke kansen biedt het
landschap op de route?
o Waar zitten knelpunten met
rolstoel of kinderwagen?

0-99
Kansen: verhoogt sociale controle en
vaste ontmoetingen op rondje, kunst,
educatie, maatwerk voor iemand met
beperking

Gebruik de checklist en gesprekspunten in
samenhang met de thema’s hiernaast ter
inspiratie voor de inrichting:

Deze staalkaart hoort
bij de boss-kaarten.
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STAALKAART

Tijdelijk spelen
CHECKLIST

GESPREKSTIPS

tijdelijke afsluiting van straat of veldje
voor boss-activiteiten:

o Dwaal door de straten! Kijk om
je heen, ruik, voel, bedenk
samen ideeën.

✓ de straat heeft geen doorgaand
openbaar vervoer
✓ bewoners kunnen goed bij hun
voordeur komen en lijden geen
schade door de activiteit
✓ zet af met goede hekwerken en
borden, markeer duidelijk de
speelzone(s)
✓ ruimte voor een activiteit als
spelmiddagen, straat-bbq en
tijdelijke inrichting als een bult zand
✓ geen voorzieningen met een WAS*plicht, wel aanleidingen voor
bewegen, ontmoeten en spelen
✓ spelkisten gemakkelijk verplaatsbaar
door gebruikers/bewoners

Kenmerken:

✓ de speelvergunning maakt badjes,
trampolines en huttenbouw mogelijk
✓ beschutting: schaduw

0-99

Kansen: (mobiele) bloembakken,
werken met thema, organisatie
activiteiten, straatverf, maatwerk voor
iemand met beperking

o Waar zitten de gevaarlijke
punten?
o Ken je goede voorbeelden van
ergens anders?
o Wie zou de trekker kunnen
zijn?
o Wie wil er wel helpen en/of
een oogje in het zeil houden?
o Welke samenwerkingen met
verenigingen/organisaties zijn
er mogelijk?

o Wanneer is of wordt het hier
druk?
o Wat willen we op deze plek
kunnen doen?
o Hoe zorg je ervoor dat het voor
alle aanwonenden leuk blijft?
o Wat heb je nodig voor tijdelijk
spelen en/of sporten?
o Wat zou er in een spel- of
sportbox kunnen zitten?

* Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen
(veiligheidswetgeving)

Gebruik de checklist en gesprekspunten in
samenhang met de thema’s hiernaast ter
inspiratie voor de inrichting:

Deze staalkaart hoort
bij de boss-kaarten.

