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Samen bewegen naar een beter plan

Spelen is een onbevangen en ongeremd avontuur vol plezier. Het is 
een weg van vallen en opstaan, waarbij fysieke en mentale grenzen 
voortdurend worden verlegd. 

Daarnaast draagt spelen bij aan onze ontwikkeling. Het legt de basis voor 

toekomstige vaardigheden, zoals het omgaan met stress en het vermogen om samen 

te werken. Helaas spelen we steeds minder buiten en wordt beschikbare speelruimte 

steeds schaarser. Tijd om daar iets aan te doen.

Onze missie is simpel: zoveel mogelijk onbevangen spel creëren voor jong en oud.

Dit doen we door het bedenken en ontwerpen van unieke, uitdagende en veilige 

speelruimtes voor jong en oud, waarbij de eindgebruiker centraal staat.  Niet alleen 

bij het eindresultaat, maar zeker ook in het proces daar naartoe. 

De ideale speelplaats ontwerpen we immers niet zelf, dit doen we samen. 

In dit boek nemen we u mee langs onze visie, werkwijze en diverse projecten. 

Laat u inspireren, wij wensen u veel leesplezier. 

Kees & Stan Krijnen
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Over SNK
Wie zijn wij?

Wij zijn bedenkers en makers van creatieve en praktisch uitvoerbare 
plannen voor speel- en sportplaatsen in de openbare ruimte. Ons doel? 
Het creëren van zoveel mogelijk onbevangen spel. 

SNK is een full service ontwerp- en adviesbureau voor speel- en 
sportplaatsen. Spelen zit in ons bloed. Elke dag zetten we ons met veel 
passie in voor uitdagende en veilige speelruimtes voor groot en klein.

Wij zijn kritisch, praktisch en creatief. Met vele projecten in de benen 
weten wij als geen ander wat er komt kijken bij de ontwikkeling van de 
perfecte speelruimte die past bij de wensen en behoeftes van omgeving 
en eindgebruiker. Samen met u bewegen we naar een beter plan.

Vanuit ons kantoor in Beek en Donk, werken wij dagelijks met onze 
partners aan nieuwe verfrissende plannen en ontwerpen. 

Loop gerust eens binnen
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Samen naar een beter plan

VISIE | WERKWIJZE
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VISIE
Spelen is een onbevangen en ongeremd avontuur vol 
plezier. Het is een weg van vallen en opstaan, waarbij 
fysieke en mentale grenzen worden verlegd.

SNK bedenkt en ontwerpt al jaren uitdagende speel- en sportplaatsen voor 

jong en oud. Wij weten waar kinderen van houden en werken onze plannen 

altijd samen uit, van schets tot realiseerbaar plan, met eindgebruikers en 

omgeving. Waarom we dat doen? 

Lees op de volgende pagina’s meer over onze visie. 
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1. Spelen is de basis

Nederland telt vele speel- en sportplek-

ken waar kinderen (en volwassen), elkaar 

ontmoeten en waar bovenal veel gespeeld 

wordt. Spelen is een onbevangen en 

ongeremd avontuur vol plezier. 

Het is een weg van vallen en opstaan, 

waarbij fysieke grenzen worden verlegd, 

door steeds iets hoger te klimmen, of een 

kind leert samenwerken met vrienden en 

vriendinnen door het bouwen van een hut. 

Helaas spelen we steeds minder. 

Onze missie is simpel. Zoveel mogelijk 

onbevangen spel creëren. SNK wil dit doen 

door elke speelplaats uitdagend en 

interessant te maken voor jong en oud. Dit 

zijn plekken waar ontmoeten, ontdekken, 

maar vooral ontwikkeling en veel 

spelplezier centraal staan.

2. Iedereen doet mee

Spelen doe je samen. Een (fysieke) beperking 

mag hier nooit een remmende factor in zijn. 

Nederland telt ongeveer 120.000 kinderen 

tussen de 0 en 17 jaar met een of meerdere 

beperkingen (bron: Kennisbanksportenbewe-

gen.nl 2017). Dit kunnen zowel zichtbare als 

onzichtbare beperkingen zijn.

Deze kinderen zijn in de eerste plaats ook 

gewoon kinderen en willen er net zoals alle 

andere kinderen bij horen. Het is daarom van 

belang dat speelplekken zo zijn ingericht, dat 

elk kind hier kan komen, en kan spelen. 

Dit kan door het weghalen van (sociale) 

drempels en niet de nadruk te leggen op een 

handicap, waardoor iedereen gelijk is. Hiervoor 

houden wij de stelregel 100-70-50 aan (100% 

welkom, 70% toegankelijk, 50% bespeelbaar.
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3. Maatschappelijke thema’s

Maatschappelijke thema’s 

zoals klimaatadaptatie, 

circulariteit en energietransitie wor-

den steeds belangrijker. Het is aan 

ons om ervoor te zorgen dat we niet 

weglopen van deze thema’s, maar ze 

juist zien als ruimte voor ontwikkeling 

naar de toekomst.

Een goede speelplek geeft daarom 

invulling aan deze maatschappelijke 

thema’s.

 

Hoe we dat doen? 

1. Kijken naar de omgeving: Elke speelplek is anders, en kent eigen problemen 

en uitdagingen. Zo zal een speelplaats in stedelijk gebied bijvoorbeeld vaker 

problemen hebben met hittestress en wateroverlast dan een speelplaats in 

het bos.

2. Materialisatie en hergebruik: Een speelplaats bouw je niet voor morgen, 

maar voor vele jaren. Wat is dan de beste keuze voor materiaal en kunnen we 

zaken uit de bestaande speelplek wellicht hergebruiken? Dit zijn enkele vragen 

die we stellen bij de inrichting van een nieuwe speelplek. 

3. Kijken naar de toekomst: Iedereen herinnert zicht het wel, dat ene speel-

veldje om de hoek waar je altijd speelde toen je klein was. De kans bestaat dat 

deze vandaag de dag veel minder gebruikt wordt, zonde toch? Vaak worden 

speelplekken een periode heel intensief gebruikt, maar ontstaan er fases 

waarin de leeftijdsopbouw van een wijk verandert en speelplekken daardoor 

minder interessant worden. Goed nadenken over je doelgroepen van vandaag 

maar zeker over vele jaren, is daarom belangrijk om ongebruikte speelplekken 

te voorkomen
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Werkwijze
Bij het ontwikkelen van een speelplek komt veel kijken. 
Waar moet je beginnen en hoe pak je het aan? 
Onafhankelijk van hoe groot de speelplek is, alles begint bij 
het maken van een goed plan. 

Deze werkwijze is verdeeld in de volgende 4 stappen:

1. Participatie en PVE

2. Ontwerpproces

3.	 Offerte	uitvraag

4. Directievoering realisatie

Op de volgende pagina’s nemen we u mee langs deze stappen.
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Stap 1. Participatie en PVE

Elk project begint bij het opstellen van een 

concreet PVE (programma van eisen). 

Hoe concreter dit PVE, hoe beter in het 

daaropvolgend proces gewerkt kan worden aan 

een passende inrichting. Het PVE bestaat uit:

• Scan van de bestaande situatie

• Wensen en eisen (participatie)

Bestaande situatie

De bestaande situatie wordt in kaart gebracht, 

middels een opname op locatie, samen met de 

opdrachtgever en betrokkenen. Alle verzamelde 

informatie wordt gekoppeld in een tekening, 

welke dient als basis voor het toekomstige 

ontwerp. 

Participatie

Toekomstige speelplekken maken we samen. Dit 

doen we door samen met bewoners, 

(maatschappelijke) organisaties en overheden in 

gesprek te gaan en actief samen te werken bij 

het maken van plannen. Met een mooi woord 

noemen we dit ook wel participatie. 

Het draait hierbij om actieve betrokkenheid 

waarbij bewoners, (maatschappelijke) 

organisaties en overheden meepraten, 

meedenken of zelfs samenwerken om tot 

nieuwe plannen te komen. 

We kiezen het juist participatie ambitieniveau met 

bijbehorende methode. Daarna worden

(meerdere) participatiesessies ingepland. Alle 

informatie die wordt opgehaald, vormt de basis voor  

het PVE. 

Participatievormen

• Bewonersavond

• Bijeenkomst op projectlocatie

• Enquête 

• (Kinder) participatie

• Schetssessies

• ....
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VO: Voorlopig ontwerp
Aanpassingen worden doorgevoerd 

in het VO. Dit is een digitale 2D of 

3D uitwerking. Deze word in een 

presentatie besproken. 

SO: Schetsontwerp
vanuit het PVE wordt een eerste 

(hand) schetsontwerp gemaakt. 

Deze wordt tijdens een 

schetssessie besproken.

Stap 2. Ontwerpproces

Het ontwerpproces kent meerdere fases, met verschillende uitwer-

kingsniveaus. Bij elke fase hoort een begroting, zodat de kosten 

voor het plan vanaf een vroeg stadium inzichtelijk zijn. 

DO: Defenitief ontwerp
Laatste aanpassingen worden 

doorgevoerd in het DO. Bij dit plan 

hoort daarnaast materialisatie en 

een presentatie of poster. 

TU: Technische uitwerking
De TU is een pakket aan 

werktekeningen met begroting, 

die voor de aannemer gebruikt 

worden om het plan te realiseren. 
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Schouw op locatie
De schouw op locatie is een must. 

Hier kunnen inschrijvende partijen 

vragen stellen en de projectlocatie 

bezoeken. 

De uitvraag
Een aanbesteding is complex. 

SNK	maakt	de	offerte	uitvraag	en	

schrijft geschikte partijen aan voor 

het maken van een prijs. 

Stap	3.	Offerte	uitvraag
Wanneer het ontwerp met begroting klaar is, kan een 

geschikte aannemer of hovenier gezocht worden. SNK bege-

leidt dit aanbestedingstraject.

Controle en budget
Het is belangrijk dat alles binnen 

het budget blijft en de aannemer 

zich houdt aan gemaakte afspra-

ken. SNK controleert het werk en 

legt gemaakte afspraken vast. 

Planning en omgeving
Bij de realisatie hoort een 

planning. Deze wordt afgestemd 

samen met de klant en gecommu-

niceerd met de omgeving. 

Stap 4. Directievoering realisatie
De realisatie van een speelplek kan erg complex zijn. Grond-

werk, planningen en veel afspraken maken en vastleggen. SNK 

begeleidt het realisatie proces en is het vaste aanpreekpunt 

voor opdrachtgever en aannemer. 
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Laat u inspireren

REGULIER | KLIM- EN KLAUTER

SPELVORMEN

FANTASIE | ZAND- EN WATER | SPORT | INCLUSIEF
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Regulier spel
Geen speelplaats is compleet zonder het reguliere 
spel. Lekker hangen in een vogelnestschommel, 
glijden van de glijbaan of tikkertje spelen met vrienden 
en vriendinnen. 

In dit hoofdstuk vind u een verzameling van diverse reguliere 

speelvormen, die op bijna elke speelplek wel voorbij komen en voor 

veel kinderen ook zeker niet mogen ontbreken, op hun favoriete 

speelplek.
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Regulier spel



3130

Regulier spel
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Regulier spel
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Regulier spel
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Fantasiespel

Rennen door de woestijn, springen over een rivier vol 
haaien, of spullen verkopen in een winkeltje. Het leven 
van een kind is een groot avontuur. 

Fantasiespel kan overal en hoeft ook zeker niet moeilijk te zijn. 

Kinderen leggen hiermee onbewust de basis voor hun latere 

ontwikkeling. In dit hoofdstuk nemen we u mee langs inspirerende 

vormen van fantasiespel. 
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Fantasiespel
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Fantasiespel
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Fantasiespel
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Fantasiespel
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Fantasiespel
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Project uitgelicht

De natuurspeeltuin bij kinderopvang Kiekeboe in 

Kerkrade, is een juweeltje midden in de bossen, 

naast een klooster. De speelruimte sluit helemaal 

aan op de (huis)stijl van het kinderdagverblijf. 

Kinderen moeten er naar buiten kunnen, vies 

worden en lekker op onderzoek 

uitgaan midden in de natuur.  

De speelplaats in het buitengebied leende zich ideaal voor 

een natuurspeelplaats. We brachten de bestaande tipi’s 

terug in het ontwerp en maakten er een heel thema 

rondom. De speelplaats kenmerkt zich nu door het grote 

dorpsplein met poort en kompas. Daarachter staan de 

tipi’s, waar kinderen hun eigen rollenspel kunnen spelen. 

Verder is er een grote waterspeelplaats, skelterpad en 

moestuin. 
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Zand- en waterspel
Op elke speelplek is de zand- en waterspeelplek the 
place to be. Geef kinderen zand en water en ze spelen 
hier het liefst de hele dag samen. 

Zand- en waterspel staat voor eindeloos speelplezier waarbij 

samenwerken centraal staat. In dit hoofdstuk nemen we u mee langs 

inspirerende vormen van zand- en waterspel.

 

Let op, vies worden is een must!
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Zand- en waterspel
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Zand- en waterspel
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Zand- en waterspel
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Zand- en waterspel
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Zand- en waterspel
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Sport
Voetballen,	basketballen,	fitnessen,	BMX’en	of	rennen	
over een stormbaan, we sporten steeds vaker buiten en 
dat wordt alleen maar meer. 

Een gezonde omgeving heeft een positieve invloed op de leefbaarheid in 

een wijk. Een goede sportruimte activeert tot bewegen en verbindt 

mensen. In dit hoofdstuk nemen we u mee langs inspirerende voorbeelden 

voor (openbare) sportruimtes. 
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Sport (pumptracks)
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Sport (calisthenics)
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Sport (stormbanen)
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Sport (beweegtuinen)
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Project uitgelicht

Bij middelbare scholen domineren 

fietsenstallingen	vaak	de	pleinen,	en	groen	is	er	

vaak ver te zoeken. Het Zwijsen College in Veghel 

wilde dit anders. De school had een duidelijke 

ambitie op het gebied van sporten en bewegen en 

wilde deze doortrekken naar het schoolplein. 

Het betegelde plein maakte plaats voor meer groen, 

zitgelegenheden en een multifunctioneel sportveld, welke 

zowel tijdens sportlessen, pauzes maar ook na schooltijd 

gebruikt kunnen worden. 

In	het	kader	van	toegankelijkheid,	werden	fietsers	om	het	

schoolplein geleid, waardoor het plein alleen voor 

voetgangers toegankelijk is. Daarnaast zijn diverse 

rolstoelopgangen gerealiseerd op het plein, zodat 

iedereen hier welkom is.
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Inclusief spelen
Spelen doe je samen en iedereen doet mee. 
Een (lichamelijke) beperking mag hier nooit een 
remmende factor in zijn. 

Mensen met een beperking, is een groep die het meeste aandacht verreist.  

Tocht wordt deze groep nog te vaak vergeten.Raar als je denkt dat vaak 

een kleine aanpassing al het verschil is tussen een speelplek wel of niet 

inclusief maken. 

Inclusieve maatregelen, die worden toegepast vallen aan de buitenkant 

vaak niet op. Maar ze stimuleren wel samenspel, toegankelijkheid en halen 

(sociale drempels) weg. 

In dit hoofdstuk nemen we u mee langs diverse inclusieve voorbeelden. 
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Inclusief spelen
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Inclusief spelen
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Inclusief spelen
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Inclusief spelen
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Project uitgelicht

Van grijs naar groenblauw, dat was de wens van 

basisschool de Tweesprong in Nederweert-Eind. 

Door de herinrichting van het schoolplein, willen 

de school en de gemeente bewustwording creëren 

voor het klimaat. Waar eerst tegels het schoolplein 

domineerden, is daarom nu een grote wadi aange-

legd met verschillende 

parcourselementen. 

Naast klimaatadaptieve aanpassingen, is natuurlijk ook 

gezorgd voor voldoende speelaanleiding. Zo zijn er een 

nieuwe waterspeelplaats, verkeersplein en speeltoren in 

het plan verwerkt. Dit alles met een inclusieve gedachte. 

Het hele plein is rolstoeltoegankelijk en overzichtelijk, zo-

dat elk kind op zijn of haar tempo het plein kan ontdekken. 



8786

Klim- en klauterspel
Apenkooien, duikelen en balanceren. Kortom,
klimmen en klauteren. Welk kind doet het niet?

Fysieke grenzen leren kennen en verleggen, zijn de basis voor een 

goede lichamelijke ontwikkeling. Het is een proces van vallen en 

opstaan, waarbij een schram iets is om trots op te zijn. 

In dit hoofdstuk nemen we u mee langs verschillende klim- en klauter-

mogelijkheden voor alle leeftijden.  
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Klimmen en klauteren
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Klimmen en klauteren
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Klimmen en klauteren
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Maatwerk uitgelicht

Steeds vaker speelt sfeer en beleving een grote rol 

bij speel- en sportprojecten. Dit kan op 

verschillende manieren worden bereikt, maar een 

maatwerk speelruimte met thematoestellen, is hier 

bij uitstek voor geschikt. Samen met u werken we 

de eerste ideeën uit tot een realiseerbaar plan.

We maken hierbij gebruik van moderne 3D ontwerptech-

nieken om de plannen inzichtelijk te maken, zodat u pre-

cies kunt zien hoe de bestaande ruimte wordt 

getransformeerd in een unieke speelomgeving die opvalt. 
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Tot slot

SNK is een ontwerp- en adviesbureau voor 
speel- en sportplaatsen in de openbare ruimte. 
Samen met onze partners werken we elke dag 
met veel passie aan uitdagende en veilige 
speelruimtes voor groot en klein. 

Mocht u na het lezen vragen hebben of wilt u in de toekomst 

aan de slag met een speel- en sportproject, neem dan gerust 

vrijblijvend contact met ons op en betrek ons bij uw plannen.

Geen vraag is te gek en geen project te groot (of klein)!

Samen bewegen we naar een beter plan. 
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Info@snkgroep.nl
www.snkgroep.nl

SNK Outdoor speel- en sportplaatsen
Koppelstraat 91

5741 GB Beek en Donk

Info@snkgroep.nl
www.snkgroep.nl
06-13022191

Samen bewegen naar een beter plan


