Project ‘Vrij Buitenspelen’
Buitenspelen kan overal, maar buitenspelen is niet overal leuk. De omgeving in veel steden en dorpen is voor kinderen niet
uitdagend. Daardoor krijgen kinderen geen ruimte om zelf hun spel in te vullen. Met het project ‘Vrij buitenspelen in de wijk’
in Korte Akkeren brengen we hier verandering in. Jantje Beton en de gemeente werken t/m 2013 met betrokkenen in de wijk
(kinderen, scholen, welzijn, buurtbewoners, woningcorporatie, middenstand etc. ) aan een uitdagend speelnetwerk van
speelplekken en speelroutes. De gerealiseerde voorbeelden en methodes dragen we over aan andere wijken in Gouda en de
rest van Nederland.
Wie werken er aan het project?
Malou Durve:
malou@jantjebeton.nl
Carmen van der Lee:
carmen.vanderlee-vandekamp@gouda.nl
Hester van Dijk:
hester.vandijk@gouda.nl
Vlaserf
Mitchel Veraar:
mitchel.veraar@gouda.nl
Op 29 augustus 2011 is de nieuwe speelplek aan het
Vlaserf geopend. De kinderen van het Buitenspelen
Actie Team waren natuurlijk van de partij! Samen
met Wethouder Ruwhof en Anne Koning van Jantje
Beton werd de plek geopend door een speciale
stoeptegel te leggen.
Een jaar eerder zijn de eerste tekeningen gemaakt
voor de nieuwe plek door de kinderen zelf. De
ontwerpster Marjan Verboeket van Studio Papas
heeft met de kinderen gepraat en is daarna zelf aan
de slag gegaan met alle wensen en dromen over
deze speelplek. Ze ontwierp een knalgeel klim- en
glijtoestel, waar je ook bijv. nog een huisje van kunt
maken met wat kleden. Toen de tekeningen klaar
waren hebben de kinderen zelf meegeholpen met
de sloop van de oude toestellen en het aanleggen
van de tuin. Er zijn heel veel plantjes geplant, die de
kinderen nu zelf gaan beheren. Ook zijn de
aangrenzende muren na toestemming van Mozaïek
Wonen door jeugdige schilders met blauwe en gele
cirkels versierd. De plek heeft een grondige
metamorfose ondergaan, maar wat het
belangrijkste is, is dat kinderen er weer graag spelen
en het ook echt als ‘’hun plek’’ zijn gaan
beschouwen.

Het schoolplein van de Westerschool
Zand, water, takken, touwtjes, steentjes en klei. Slechts een
paar ingrediënten die de kinderen van groep 6 en 7 van de
Westerschool afgelopen najaar tot hun beschikking kregen
om in twee grote zandtafels in beeld te brengen hoe ze
graag willen spelen. En wat bleek: ideeën genoeg!
Het plein van de Westerschool is een populaire speelplek
voor kinderen, ook na schooltijd. De komende periode gaan
we, uiteraard samen met de school, aan de slag om het plein
nog leuker te maken. De ideeën van de kinderen geven ons al
een aardig beeld van hoe we dat aan kunnen pakken!
Wordt vervolgd dus…

Roerdompplein
Afgelopen zomer organiseerden we samen
met de Brede School een opknapbeurt voor
het Roerdompplein. Met de hulp van kinderen
uit de buurt, enthousiaste volwassenen en
G4S, hoofdsponsor van Jantje Beton, lukte het
om in een paar uur het plein schoner en
fleuriger te maken. We hebben meer dan 30
vuilniszakken afval afgevoerd, betonnen
poefjes geschilderd en vier kleurige panelen
opgehangen.
Inmiddels is het plein deels heringericht. Het is
nog niet helemaal af: er komt nog iets
bijzonders. Samen met het Buitenspelen
Actieteam van basisschool de Kindervriend
bedachten we mogelijkheden voor een aantal
unieke speelelementen. Op dit moment zijn
we in samenwerking met speelleverancier
Nijha hard bezig om deze ideeën uit te
werken. Voor de zomer is het plein compleet
en organiseren we een feestelijke opening. U
bent van harte welkom!

Vogelplein
Aan het Vogelplein wordt al een tijd gewerkt.
Op 24 november 2010 hielden we een
bewonersmiddag
waar
de
eerste
ontwerpschets te zien was. Het was een erg
ambitieus plan waarbij het plein grotendeels
vervangen zou worden. De bewoners wilden
de huidige indeling liever behouden. We
begonnen opnieuw met ontwerpen aan de
hand van zeer bruikbare reacties van de
bewoners.
Na enige vertraging is nu opnieuw een
definitief ontwerp gepresenteerd. Dit
ontwerp zal nog in de eerste helft van 2012
gerealiseerd worden.

Speelzones
Omdat kinderen meestal niet de hele middag
op een plek spelen, maar de hele buurt door
gaan, kijken we niet alleen naar speelplekken
maar creëren we ook speelzones. Dit is een
nieuw fenomeen voor Gouda, een primeur.
We kijken met kinderen waar ze lopen,
spelen, fietsen en waar eventuele lastige
verkeerssituaties zijn in die route. We kijken
dus niet alleen naar vaste plekken, maar ook
naar speelmogelijkheden op stoepen, in
perkjes en gewoon op straat.

We starten met het gebied bij de Spinnerij. De
zone loopt van de Vorstmanstraat tot aan de
Schopschijf. In dit gebied gaan de ontwerpers
Marjan Verboeket en Marjan Ketner, samen
met Goudse kunstenaar Jan Mostert
binnenkort aan de slag. Zij zullen zorgen voor
speelse
markeringen,
speelaanleidingen
onderweg, een ontmoetingsfunctie en leuke
aanvullingen bij de speelplekken in de route.
We creëren in totaal 4 speelzones
 Spinnerij
 Gebied rond Trefkuil en de Van der
Palmstraat
 Vogelbuurt
 Gebied van Tweede E.J. Potgieterstraat
tot Sluiseiland

