
 — Ilse van der Put (Speeltuinbende)

	 ‘Fleur’,	vraag	ik,	‘is	het	erg	om	te	struikelen	in	
het	bos?’
	 ‘Nee,	niet	zo	heel	erg.’
	 ‘Wat	helpt	zodat	je	niet	zo	vaak	struikelt?’
	 ‘Dat	de	andere	kinderen	me	waarschuwen	en	
me	helpen’
	 Aha,	zo	maken	we	van	een	rood	bordje	een	
groene!	Opgelucht	struint	het	groepje	verder.	Ze	
lopen	richting	een	spannende	klimbult.	Een	meisje	
brengt	het	nieuwe	inzicht	gelijk	in	de	praktijk:	
‘Kom	Fleur,	we	lopen	er	omheen,	dat	is	makkelij-
ker.’
	 Fleur	staat	stil.	Ik	zie	aan	haar	dat	ze	dat	
eigenlijk	niet	wil.	Maar	het	andere	meisje	trekt	aan	
haar	mouw.	Ik	roep:	’Fleur,	wil	je	wel	de	makkelijke	
weg?’
	 ‘Nee’,	zegt	ze,	‘die	is	niet	leuk.	Ik	wil	ook	de	bult	
op.’	En	daar	gaan	ze,	duwend	en	struikelend	en	
lachend	met	z’n	allen	de	bult	op. 

Het geschetste tafereel is niet vanzelfsprekend. 
Veel kinderen met een handicap komen bijna 
niet in de natuur. Laat staan dat ze er spelen. De 
Speeltuinbende werkt daarom samen met Natuur-
monumenten aan het project Natuur toeganke-
lijk voor iedereen. Dit project richt zich op het 
toegankelijk maken van veertig natuurgebieden 
en zes OERRR- speelplekken. Inmiddels zijn er vijf 
toegankelijke OERRR- speelplekken geopend: de 
Belevenisboerderij in Rotterdam, Groot-Speijck 
in Oisterwijk, de Hompesche Molen in Stevens-
weert, Erve de Pas in Haarle en Kardinge in Gro-
ningen. Bijzondere plekken waar elk kind, met of 
zonder handicap, op avontuur kan in de natuur. 
Plekken waar je veilig kunt struikelen.

Drempels
Om tot struikelen te komen zijn er nog wel wat 
drempels te overwinnen. Van ouders en kinde-
ren krijgen we verschillende redenen te horen 
waarom ze niet spelen:
• Ik kan er niet komen met de rolstoel want er 

is alleen maar zand.

Om tot struikelen te komen zijn er nog wel wat drempels te overwinnen
• Wat moeten we er doen? Er zijn alleen maar 

bomen!
• Andere kinderen/bezoekers pesten.
• Ze zeggen wel dat het toegankelijk is, maar 

dan komen we er en blijkt het mindervaliden-
toilet toch dicht te zijn.

• Wij weten niet waar we naartoe kunnen.
Het zijn sociale drempels (bejegening, spelideeën), 
fysieke drempels (ontwerp, onderhoud, beheer) 
en communicatieve drempels. Als beheerder heb 
je met alle drie te maken. Hoe kun je de drempels 
verlagen en uiteindelijk wegnemen? Hoe kun jij 
er voor zorgen dat kinderen met een handicap 
wel naar jouw OERRR-speelplek komen en er lek-
ker kunnen en mogen struikelen?

Beheerders aan zet
Het is de bedoeling dat in de toekomst alle 
OERRR-speelplekken toegankelijk en bespeelbaar 
zijn voor alle kinderen. Dus ook jouw speelbos! 
Elke plek is weer anders en kent andere uitda-
gingen. Maar het begint vaak met toegankelijk-
heid: is er een pad dat breed genoeg is voor een 

rolstoel, rollator en kinderwagen? En als je er dan 
eenmaal bent kun je dan ook meespelen? Kun je 
bij de waterpomp, een hut bouwen of een rondje 
sjeezen? Van al dat spelen kun je behoorlijk uitge-
put raken. Even rustig kunnen zitten en de boel 
observeren is dan ook wel fijn. Zijn daar plekken 
voor?
Wanneer je de fysieke omstandigheden hebt 
gecreëerd, is het zaak om je speelplek onder 
de aandacht te brengen en kinderen met een 
handicap blijvend te betrekken bij de speelplek. 
Goede informatievoorziening, relatieopbouw en 
een fijne speelervaring dragen bij aan terugkerend 
bezoek. Dit is een investering die je moet blijven 
doen.<

ilse@speeltuinbende.nl

Meer hierover lees je op www.speeltuinbende.nl

Paardenstal 14.15 - 15.00

Wat is de Speeltuinbende?
De Speeltuinbende is deskundig op het gebied van samen spelen, 
toegankelijkheid en bespeelbaarheid van speelplekken voor 
alle kinderen, met én zonder handicap. De Speeltuinbende is in 
2010 opgericht en is een initiatief van NSGK (de Nederlandse 
Stichting voor het Gehandicapte Kind). Sinds 2016 is de 
Speeltuinbende een onafhankelijke stichting.  De Speeltuinbende 
brengt kinderen met en zonder handicap met elkaar in contact 
en stimuleert samen spelen. Door samen te spelen leer je elkaar 
kennen en bouw je spelenderwijs aan een inclusieve samenleving.
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