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Samenvatting

Op 30 november 2016 heeft de Gibraltarbuurt in Amsterdam in samenwerking 

met Placemaking Plus en Operatie Periscope, het idee opgevat om een  

placemaking workshop te doen, om de kansen te verkennen van de speeltuin: 

Nieuw Gibraltar. De workshop werd geleid door  Placemaking Plus, op basis 

van de principes en methodologie van Project for Public Spaces, een non-

profit organisatie uit New York, die zich wijdt aan het ondersteunen van 

gemeenschappen bij het transformeren van openbare ruimten in vitale plaatsen.

De place game richtte zich ditmaal op de kinderen uit de Gibraltarbuurt. Kinderen 

vanaf 5 jaar waren welkom om te participeren aan de place game en overige 

activiteiten aangeboden vanuit het Winterfeest. Zo’n twintig kinderen hebben 

deelgenomen aan de vragenlijst daarnaast hebben ouders, begeleiders en 

ondernemers ook een bijdrage geleverd door actief mee te denken aan de 

mogelijkheden voor de speeltuin.

De workshopleiders hebben een vragenlijst gemaakt gebaseerd op een 

verbeteringsstrategie die zich richt op de ‘lighter, quicker, cheaper’ interventies 

die veelal gepaard gaan met lagere kosten en risico’s.

Tijdens deze benadering gaan workshopleiders met groepen in gesprek en 

samen op zoek naar de quick wins voor de speeltuin.

Na afloop van de place game heeft een aantal deelnemers aangegeven deel 

te willen uitmaken van het Place management team, een groep van ouders, 

begeleiders en wellicht ondernemers.

Zij zullen samen werken aan het realiseren van de quick wins en als dat 

succesvol is, gaandeweg steeds grotere uitdagingen kunnen opzoeken.
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Aanleiding place game

De speeltuin was tot voor kort een levendige plek. Kinderen en ouders kwamen 

samen voor de vele activiteiten die werden aangeboden door Club Kleurrijk.

Ondertussen zorgt het geringe aanbod aan programmering voor leegstand 

in het gebouw. Momenteel vinden er Kung Fu lessen, atelier Kabaal op 

woensdagmiddag en runt IJdockzz een meidenclub op donderdagmiddag en 

-avond. In de ochtend is het altijd dicht.

Door middel van een place game worden buurtbewoners aangespoord op 

zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden voor de speeltuin en het gebouw.
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Wat is Placemaking?

Placemaking is het veranderen van een stukje openbare ruimte van een 

plekje waar je zo snel mogelijk doorheen wilt tot een plek waar je nooit meer 

weg wilt! In het geval van de speeltuin ging het om van de speeltuin zelf een 

nog fijnere plek te maken en vooral na te denken over de programmering van 

het speeltuingebouw.

 

Placemaking begint met de community en de gebruikers. Gebruikers 

organiseren zich en nieuwe mogelijkheden dienen zich aan. Het samen 

zien van kansen in de publieke ruimte, te beginnen met het zogenaamde 

laaghangend fruit: kleine interventies die makkelijk zijn te realiseren (sneller, 

lichter, goedkoper). Een goede publieke ruimte werkt als een magneet voor 

mensen. Mensen gaan er niet alleen naar toe omdat ze er moeten zijn, maar 

ook omdat het verblijf er plezierig is. Wat moet er er worden gedaan om een 

doorsnee plein te veranderen in een aantrekkelijke plek?

 

PPS, Project for Public Spaces

In 30 jaar studie over wat kenmerkend is voor een goede publieke plek, heeft 

Project for Public Spaces vier hoofdeigenschappen gevonden die een goede 

openbare ruimte karakteriseren.

 

De eerste is Comfort. Gebruikers beschrijven de plek als “veilig”, “schoon”, 

“groen”, “charmant”, “aantrekkelijk” en “historisch”. Er is comfortabele 

zitgelegenheid; de plek voelt uitnodigend en heeft een prettige afmeting; het 

is aantrekkelijk om de plek te bezoeken en je kunt deze ook weer gemakkelijk 

verlaten.

 

De tweede eigenschap van een goede publieke ruimte is de variatie in Gebruik 

en Activiteiten wat de plek interessant maakt. Gebruikers beschrijven de plek 

als “leuk”, “speciaal”, “vitaal” en “authentiek”. Er wordt eten of iets anders 

verkocht; men viert er speciale gelegenheden; kinderen gebruiken het als een 

plek om te spelen.

 

Een derde eigenschap is beschikken over goede Toegang en Verbindingen. De 

plek is fysiek verbonden met andere plaatsen, met vervoer, omliggende straten 

en parkeergelegenheid. De toegangsplekken en verbindingen zijn uitnodigend 

en toegankelijk en de ruimte is ontworpen voor een prettig gebruik en gemak.

 

Een laatste belangrijk kenmerk is Sociabiliteit. Ouderen vinden hier een plek 

om samen te komen en te kletsen; men schaakt of beoefent andere bordspelen; 

het is een plek waar je even stopt en kennissen tegenkomt; er is een bepaalde 

mate van trots en eigenaarschap op deze plek.

 

Vind meer informatie over placemaking op Project for Public Spaces > website: 

pps.org
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Placemaking “in action”

Placemaking gaat over kijken, luisteren en vragen stellen naar de mensen 

die daar wonen, werken en spelen, om hun behoeften, aspiraties en visie te 

ontdekken voor deze plek.

Placemaking is een plek-gebonden, community-gedreven aanpak om vitale 

openbare ruimte te creëren, die sterke gemeenschappen bouwen.

Onze Placemaking benadering is gebaseerd op onze overtuiging dat het niet 

genoeg is om gewoon ontwerpen en ideeën te ontwikkelen om de openbare 

ruimte te verbeteren or verder te ontwikkelen. Verbeteringen moeten de 

gemeenschappelijke waarden en behoeften weer te spiegelen. We geloven 

dat en openbare betrokkenheid proces, dat van het begin bepaalt en reageert 

op de maatschappelijke condities en behoeften, een van de meest kritische 

factoren is voor het bereiken van een openbare ruimte die echt gevoelig voor 

de context is.

Placemaking moet beginnen met een grondig inzicht aan de dynamiek, 

verlangen en voorwaarden binnen een gemeenschap. 

Wij werken met ze samen om een visie te creëren over de plekken die ze 

belangrijk voor het gemeenschappelijke leven en hun dagelijkse ervaring 

vinden; en we helpen ze om hun ideeën uit te voeren. We beginnen met korte-

termijn -soms experimentele- verbeteringen, die onmiddellijk voordelen voor 

de openbare ruimte en de gebruikers opleveren.
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“Power of 10” 

 Op basis van de methodologie van Project for Public Spaces, ‘The Power 

of 10’ wijst Placemaking Plus normaliter tien plekken aan om samen aan 

te gaan werken. In dit specifieke geval van de speeltuin zijn er vier plekken 

aangewezen in de speeltuin. Het is gebaseerd op het idee dat een goede 

plek veel verschillende activiteiten heeft met verschillende redenen om deze 

te bezoeken. Deze plekken met activiteiten kunnen meer of minder dan tien 

plekken tellen. ‘The Power of 10’ kan gebruikt worden als een raamwerk om 

bewoners en gebruikers van een ruimte te motiveren om de leefomgeving te 

revitaliseren.

De middagactiviteiten waren zoveel mogelijk verspreid op de bovenstaande 

aangegeven plekken door middel van een ontdekkingstocht.

De plekken zonder aangewezen activiteit werden benoemd tijdens het 

bespreken van de vragenlijst, om deelnemers bewust te maken van de 

mogelijkheid tot veranderen op deze plekken.

De vragenlijst werd op elke plek op dezelfde wijze afgenomen, doordat het een 

kleine omgeving is komen de antwoorden op elke plek overeen. Door gebruik 

te maken van deze werkwijze ontdek je de diversiteit in belangen van kinderen 

en ouders, maar ook hoe beide doelgroepen belang hebben bij veiligheid in 

zo’n omgeving.

1
2

3

4

De Plekken die we 
bezoeken: 

Haarlemmerweg 
Verbinding met buiten

Gebouw
Wat kan we doen hier? 

Wie kan doet dat?

Speeltuin
Wat kan we doen hier? 

Wie kan doet dat?

Achterkant van het 
speeltuin

Speeltuin - het plek van 
PlaceGame

1

2

3

4

6. Zitten en
relaxen

1. Krantje lezen

8. Uitrusten van 
een fietstocht

3. Aanstaande
activiteiten

2. Window shopping 
voor boeken

4. Naar binnen!

10. Gesprekje
voeren

7. Iemand anders 
boek lezen

5. Lopen

9. Hond aaien
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Bewerking

30 november 2016 vond het winterfeest van Cordaan plaats in samenwerking 

met KunstSmaak, Operatie Periscope en Placemaking Plus.

Het winterfeest bestond uit een dag programmering voor kinderen, ouders en 

begeleiders uit de Gibraltarbuurt.

Het ochtendprogramma stond in het teken van ontspanning voor de ouders 

waarna zij met hun kinderen in de middag actief deel konden nemen aan het 

middagprogramma. Dit bestond uit diverse activiteiten voor kinderen met het 

thema creativiteit, muziek en sport. De place game was onderdeel van een 

ontdekkingstocht over de speeltuin.

De activiteiten waren verspreid over de speeltuin en het gebouw om de 

kinderen te inspireren en creatief na te denken over nieuwe mogelijkheden 

voor de speeltuin.

Voor het verzamelen van de behoeften en wensen van de deelnemers heeft 

Placemaking Plus gebruik gemaakt van een vragenlijst gebaseerd op de PPS 

hand-outs. Hierin stonden vragen gericht op de omgeving, het gevoel dat deze 

plek hen geeft, en wat zij zouden willen veranderen.

De workshopleiders hebben deze vragen voorgelegd aan de kinderen, ouders 

en begeleiders door informeel met hen in gesprek te gaan. Deze manier van 

motiverende gespreksvoering creëerde genoeg ruimte voor de deelnemers om 

hun ideeën, meningen en frustraties te uiten over de omgeving. De deelnemers 

werden door het delen van ideeën aangespoord om samen te werken aan het 

realiseren hiervan.
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Beoordeling

Het plein wordt door ouders en kinderen aantrekkelijk ervaren door de leuke, 

kleurrijke speelattributen. Daarbij scoort het gevoel van veiligheid hoog, omdat 

het plein is afgesloten.

Er is een gemis aan kinderactiviteiten en buurtbijeenkomsten waardoor het 

gevoel van betrokkenheid en trots van eigendom gering is. De openingstijden 

van de speeltuin hebben hier veel invloed op. Ouders voelen zich niet genoeg 

geïnformeerd over de programmering en de mogelijkheden van het gebouw 

en de speeltuin.

COMFORT EN BEELD
VO
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N 

ACTIVITEITEN

GEZELIGHEID

4,3

3,3

4,6

3,5

2,9

2,3

algemene 
aantrekkelijkheid

comfortabele 
zitplekken

gevoel van 
beschutting en 

veiligheid

frequentie van 
gemeenschappelijke 

evenementen/ 
activiteiten

sfeer van trots en 
eigendom

blijk van 
betrokkenheid

TO
TAL
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Wat waardeert u met meest aan deze plek?

·       Een grote vrolijke ruimte

·       Mooie ruimte/inrichting

·       Een veilige omgeving, afgesloten speeltuin; beschermd gebied voor           

        kinderen.

·       Superspeeltuin, veel spel toestellen

·       De woensdagmiddagactiviteit ‘Kabaal’

·       Het is een schone, groene omgeving.

·       De bomen en de boomhut

·       De trampolines en de schommels

De speeltuin wordt zeer gewaardeerd door buurtbewoners.

Over het algemeen wordt het ervaren als een vrolijke plek, waar genoeg ruimte 

is voor activiteiten voor jonge kinderen. Er zijn genoeg spelelementen voor de 

kinderen om zichzelf te vermaken.

Het groen in de omgeving creëert een aangename sfeer. De omheining rondom 

de speeltuin biedt de kinderen een veilige omgeving om te spelen. De hekken 

creëren dus een zekere rust onder de ouders, het zorgt namelijk voor overzicht.

De kinderen zijn erg blij met de ruimte en genieten volop van alle spelelementen 

die aanwezig zijn.

‘IK HEB RUIMTE OM TE RENNEN!’
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Wat valt jou het meest op?

·    Iedereen voelt zich thuis

·    Het buurthuis is goed te verdelen

·    Goed design van speelattributen

·    De plek komt nu niet tot zijn recht, na een vrolijke periode met                

 activiteiten straalt het nu

·    leegte en triestheid uit.

·    Er gebeurt niet veel

·    De speeltuin en het gebouw zijn vaak dicht

·    W.C. is meestal gesloten

·    Het gebouw is niet voor iedereen toegankelijk

·    Dat er mensen om ons heen wonen

·    De schutting is kaal

·    De rode muur

·    Oncomfortabele zitbanken

·    De boomhut is te gevaarlijk voor kleine kinderen

Ouders en kinderen voelen zich thuis in de speeltuin en het gebouw. Er is genoeg 

ruimte om rond te rennen en gebruik te maken van het nieuwe spelmateriaal.

Daarentegen is de speeltuin niet altijd toegankelijk. De openingstijden zijn 

onduidelijk of worden niet nagevolgd, dit zorgt voor veel verwarring onder 

de ouders. Daarbij is het gebouw ook niet altijd beschikbaar voor iedereen 

evenmin als de w.c.

Omdat de programmering en openingstijden niet zijn aangegeven wordt de 

speeltuin weinig bezocht. Er is een groot gemis aan kinderactiviteiten, op de 

woensdagmiddag en in het weekend. Daarbij hebben ouders ook behoefte aan 

workshops en familieactiviteiten. 

De kinderen zijn zich ervan bewust dat er mensen om de speeltuin heen wonen. 

Dit komt door de lage schuttingen die volgens hen ook wel een kleurtje kunnen 

gebruiken. 

’Ik heb ruimte 

om te rennen!’
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Als jij deze plek snel zou kunnen veranderen 
wat zou je dan doen?

·    Vaker en langer open; ochtenden ook geopend (speeltuin)

·    Meer gebruik maken van de faciliteiten

·    Horecagelegenheid aanbieden: altijd geopend

·    Meer schommels en grotere trampolines i.p.v. waterspel

·    Een draaimolen

·    Versieren van de speeltuin met ballonnen en vlaggen

·    Muur en schuttingen schilderen

·    Georganiseerde kinderactiviteiten

Een belangrijk punt zijn de openingstijden van de speeltuin en het gebouw. Het 

is nu te vaak gesloten evenals het toilet. De w.c. moet altijd toegankelijk zijn 

voor iedereen

Hier willen de ouders en kinderen snel verandering in zien.

Het gebouw mist op dit moment een functie en activiteiten worden niet verbonden 

aan de speeltuin. Kinderen hebben behoefte aan leerzame activiteiten, die 

naast de woensdagmiddag ook in het weekend aangeboden worden. De 

trampolines zijn erg populair, kinderen hebben interesse in sportactiviteiten op 

de speeltuin zelf, voornamelijk in combinatie met de trampolines.

◄ DIY initiative, called Crosswalks for Life in Bogota, Colombia.
◄ Het Suikertantes Café - voor ouders en kind.
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Als jij deze plek zelf mag inrichten hoe zou je 
dat dan doen?

·    Muziekkoepel tegen overlast

·    Terrasvorming

·    Het gebouw oogt saai; meer versiering, kleur en schilderijen.

·    Een park voor kinderen; Meer bomen en water (pierenbad)

·    Bar en horeca

·    Speelgoed en fietsjes op de speeltuin

·    Een beheerder voor veiligheid en spelbegeleiding

·    Meer groen; wilgenhutten, schuttingen bekleden met groen

·    Voetbaldoelen

De speeltuin wordt gezien als een vrolijke plek, door alle spelelementen die 

aanwezig zijn.

Het gebouw is daarentegen een doorn in het oog, omdat het niet verbonden 

is aan de speeltuin. Kinderen en ouders hebben behoefte aan meer kleur, 

schilderijen en versiering om het gebouw een uitstraling te geven die meer 

past bij een speeltuin.

Er is ruimte voor een bar/horecagelegenheid door de keuken. Het idee van een 

terrasvorming biedt ouders een plek om samen te komen en de kinderen op 

een comfortabele manier in de gaten te houden.

De speeltuin oogt op sommige plekken leeg, dit komt ook door de schutting 

om het plein heen. Meer groen, door bomen en bosjes creëert volgens ouders 

en kinderen een gezellige sfeer. Daarbij kan het groen ook gebruikt worden als 

spelelement, denk aan het bouwen van hutjes.

Extra speelgoed en fietsjes geeft ook jongere kinderen de kans om mee te 

spelen. Oudere kinderen geven nu aan dat de speeltuin gevaarlijk kan zijn voor 

kinderen van 3-4 jaar omdat zij niet overal in kunnen klimmen.
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Welke activiteit zou je hier vaker terug willen 
zien?

·       Kung Fu, basketballes

·       Kookles voor kinderen (met ouders)

·       Acrobatiek voor kinderen (gebruik van speeltuinmateriaal)

·       Schminken (meidenactiviteit: Make-up workshop)

·       Fotografie workshops kinderen

·       Knutselclub, tekenles

·       Muziekles

·       Buurtfeesten (themafeesten: Halloween etc.)

·       Uitwisseling van culturen

·       Klimmuur

·       KunstSmaak, activiteiten voor moeders en kinderen

·       Workshops voor ouders: taalcursus, kooklessen

·       Vrouwenactiviteiten, sport voor vrouwen

·       Gewoon kunnen spelen

De kinderen genieten enorm van een dag als het winterfeest. Zij leren hier 

nieuwe kinderen kennen en krijgen de kans om ‘gewoon lekker te spelen’. Het 

aanbod aan activiteiten op de dag zelf vinden ze natuurlijk geweldig, maar ze 

willen vooral dingen leren.

De kinderen zijn erg actief en maken veel gebruik van de attributen in de 

speeltuin, vooral de trampoline krijgt veel aandacht. Ze willen dan ook graag 

leren wat ze allemaal zouden kunnen doen met een trampoline of met het 

klimrek en tonen interesse in acrobatiek/turnen.

Een klimmuur wordt ook voorgesteld door een aantal kinderen, omdat ze nu 

veel in en op de boomhut klauteren hebben ze veel behoefte aan een plek om 

veilig in te kunnen klimmen.
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Het schminken en schilderen inspireert de kinderen om zelf aan de slag te willen 

gaan. Zij zouden graag willen leren om te schminken en ook zelf de speeltuin 

willen versieren door de omgeving te schilderen. Daarnaast zouden zij graag 

op de woensdagmiddagen culturele gerechten leren koken om vervolgens 

vrienden en ouders trakteren. Kinderen geven aan in het weekend graag met 

hun ouders activiteiten te willen doen.

Ouders geven ook aan behoefte te hebben aan buurtfeesten, workshops en 

activiteiten die voorheen werden aangeboden door Club Kleurrijk.

Sport voor vrouwen, taalcursussen en kooklessen worden vaak genoemd. Dit 

ook in combinatie met de kinderen.

 ‘IK WIL MEER LEREN!’

Welke lokale partners of andere 
geïnteresseerden kunnen helpen om de 
voorgestelde verbeteringen door te voeren?

Leopoldo

Kinderopvang

West Beweegt

Gemeente

Kung Fu School

Operatie Periscope

Gulden Winkel Team

KunstSmaak

Cita

Kabaal

Suiker Tantes 

Parvaneh
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De resultaten



grotere trampolines

muur en schuttingen schilderen
( Uitstraling gebouw)

horeca!
bar!

Versieren van de speeltuin 
met ballonnen en vlaggen

meer groen

meer programmering:

Kung Fu, basketballes
Kookles voor kinderen 
Acrobatiek voor kinderen 
Schminken 
Fotografie workshops kinderen
Knutselclub, tekenles
Muziekles
Buurtfeesten 
Uitwisseling van culturen
Klimmuur
KunstSmaak, activiteiten voor moeders en kinderen
Workshops voor ouders: taalcursus, kooklessen
Vrouwenactiviteiten, sport voor vrouwen

Vaker en langer open, ochtenden ook geopend (speeltuin)
Horeca gelegenheid aanbieden: altijd geopend
Meer schommels en grotere trampolines ipv waterspel
Een draaimolen

Muur en schuttingen schilderen
Georganiseerde kinderactiviteiten
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Resultaten

De speeltuin wordt zeer gewaardeerd door buurtbewoners. Ouders en 

kinderen genieten enorm van de ruimte en spelelementen op het plein. 

De speeltuin wordt ervaren als een veilige speelomgeving en een goed 

ontmoetingspunt voor ouders en kinderen.

Daarentegen is er een groot gemis aan activiteiten op het plein en het 

gebouw. De uitstraling van het gebouw mist volgens ouders en kinderen 

karakter, waardoor de omgeving niet als één geheel voelt.

Belangrijke aandachtspunten zijn:

• Het geringe aanbod van kinder- en ouderactiviteiten

• De communicatie over de openingstijden en programmering.

• De mogelijkheid om samen te komen door middel van een 

horecagelegenheid

• Uitstraling gebouw

• Toegankelijkheid van het gebouw en toilet

• Het algemene gevoel van eigendom en betrokkenheid

Placemaking Plus adviseert het Place Management Team om zich te richten 

op de toegankelijkheid van de speeltuin, het ontwikkelen van een strak 

programma om het gebouw een nieuwe functie te geven te verbinden aan 

de speeltuin en minimaal kostendekkend kan zijn.

Het simpelweg gebruik maken van een mededelingenbord waar de 

openingstijden en het programma op wordt vermeld biedt buurtbewoners 

een helder overzicht over de activiteiten die plaatsvinden in de speeltuin. 

Daarbij kan een activiteit waarbij de kinderen en ouders samen werken aan 

het versieren van het gebouw en de omgeving, door middel van schilderen, 

veel effect hebben op niet alleen de uitstraling van het gebouw maar ook het 

gevoel van eigendom en betrokkenheid.

Openingstijden:

14.00-17.00

Programma:

Maandag...

Dinsdag...

Eén of meerdere actieve buurtbewoners toewijzen als beheerder van de 

speeltuin kan hier al veel verandering in brengen. Door gezamenlijk met het 

Place Management Team op zoek te gaan naar de mogelijkheden binnen de 

programmering gebruik makend van het beschikbare budget – eventueel 

aangevuld met inkomsten uit activiteiten en (ondersteunende) horeca -  zal de 

levendigheid in de speeltuin en het gebouw terugkeren.

Potentiële leden placemanagement team:

Ouassima Chebli (directeur Parvaneh)

Jeroen van Berkel

Angela van Sonsbeek

Gila

Khadija

Leopoldo Da Silva

Jolanda de Vries

Cilla (bewoonster en kunstenaar o.a. 

maakster muurschildering) 
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