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Geachte 
lezer,

We spelen allemaal heel graag.
Voor volwassenen is spelen meestal ontspanning, een vleugje vrijheid en 
tijdloosheid. Voor kinderen betekent spelen véél meer, spelen is voor hun een 
levenswijze. 

Het is voor iedereen duidelijk, kinderen ontwikkelen zich door middel van 
het spel en het naspelen. Buiten leren ze met elkaar en hun omgeving om te 
gaan. Hierdoor leren ze om te gaan met winnen en verliezen en ontwikkelen ze 
emotionele vaardigheden als empathie, flexibiliteit en zelfbewustzijn.
Buitenspelen ontwikkelt hun motoriek, ze kunnen buiten rennen, klimmen, 
springen, glijden en gooien, vangen, schoppen en schommelen.
Buitenspelen stimuleert de creativiteit en de fantasie. 
En iedereen wordt vrolijk van spelen. 

Spelen is lichtvoetig, toch nemen wij spelen in ontwerpopgaves zeer serieus. 
Wij kunnen ons géén woonomgeving voorstellen zonder spelende kinderen. 
Het kinderspel maar ook het uitdagen van volwassenen tot spel is altijd 
uitgangspunt in onze ontwerpen. 

In deze glossy willen we u inspireren tot meer buitenspel. 
De beroemde uitspraak van Huizinga (1872-1945), geldt nog steeds, 
“de spelende mens, dat zijn wij”. 

We wensen u veel inspiratie, 
Mariëlle Kok en Esther Kruit  
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Slim 
ruimtegebruik brengt 
landschap binnen                

Ontwerp Labyrinth Landgoed Haverleij

Spelen in de 
   natuur
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Het principe om planten laten groei-
en op een gebouw is al eeuwenoud, 
De hangende tuinen van Babylon, 
met weelderingen bomen en planten 
op terrassen hebben een mytische 
klank. Daktuinen brengen het land-
schap binnen en geven kleur aan de 
architectuur. 

Huis van de architect Hundertwasser in Wenen 
is een toeristische attractie

Cuijkse Cantheelen Opdrachtgever: Mooiland vastgoed BV 
Ontwerp: 2011-2015 Esther Kruit  i.s.m. Climmy Schneider 
Projectarchitect: Esther Kruit  Status plan: Gerealiseerd in juni 2015

Spelen in de 
   natuur

Uit het grote speelonderzoek van de Natuurmonumenten blijkt dat 
maar liefst 96% van de ondervraagde kinderen natuur leuk of zelfs 
heel erg leuk vindt. 
Maar heel veel kinderen staan ver van de echte natuurbeleving en 
het spelen in de natuur. In onze natuurontwikkelingsprojecten  en 
landgoederen ontwerpen we de speelmogelijkheden mee. 
We noemen deze niet, maar laten de plekken ontdekken, omvormen 
en gebruiken door kinderen. We prikkelen zo vele emoties rondom 
het spelen en de natuur.

Landgoed Haverleij te ‘s-Hertogenbosch 
Opdrachtgever: BV Haverleij
Ontwerp: 1998-2015 Mariëlle Kok en Paul van Beek
Projectarchitect:  Mariëlle Kok  Status plan: Gerealiseerd
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Elzenhoekpark te Oss
Opdrachtgever: Gemeente Oss 
Ontwerp: 2012 Esther Kruit en Anouk Langeveld 
Projectarchitect:  Esther Kruit Status plan: Gerealiseerd

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844 – 1900)

“Het leven is een spel“             

Natuurspeelplek in het Elzenhoekpark
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Natuurlijk spelen
Speelplekken met natuurlijke speelelementen is een compact en inspirerend 
antwoord op natuurbeleving dicht bij huis. Spelen met water en grond, 
bouwen met natuurlijk materialen, in een omgeving zonder harde materialen 
geeft kinderen en volwassenen de illusie van spelen in grote vrijheid.  

De natuurspeelplaatsen in het Flevopark aan de rand van Amsterdam en in 
het Elzenhoekpark te Oss geven kinderen de mogelijkheid om vrij te spelen.  

Flevopark te Amsterdam
Opdrachtgever: Stadsdeel Zeeburg 
Ontwerp: 1995 Mariëlle Kok en Arend Bouhuys
Projectarchitect:  Ytjje Feddes Status plan: Gerealiseerd
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Parken rondom Wilgenwende te Dordrecht 
Opdrachtgever: AM Wonen 
Ontwerp: 2012-2015 Mariëlle Kok i.s.m. Joep van Rijsewijk 
Projectarchitect:  Mariëlle Kok Status plan: Gerealiseerd
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De speeleilanden in het Amsterdamse 
Bos, ontwerp uit 1996 na aanleiding 
van een subsidie van de Luchthaven 
Schiphol, geven kinderen helemaal 
de vrijheid om zich als Peter Pan of 
Tarzan voor te doen. Hier kan men 
spelen met houtblokken, stukken 
touw in de bomen en een vuurtje 
stoken. De eilanden zijn alleen 
bereikbaar via wiebelbruggen, een 
trekpontje en touwbruggen. Vanwege 
het grote succes zijn de eilanden na 
15 jaar geheel gerenoveerd tot een 
echt kinderparadijs!   

Dit was de start voor het maken 
van avontuurlijke plekken, zonder 
deze te benoemen. In de woonwijk 
Wilgenwende te Dordrecht hebben 
we aan de groenstructuur een 
wilgenlabyrinth, een open klim 
steiger en  allerlei boomobjecten 
als verstopplek of klimstellages 
toegevoegd. Het grondwerk is zodanig 
vormgegeven dat een BMX baan kan 
ontstaan, men moet het alleen nog 
ontdekken.
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Basis is een krachtige 
en heldere structuur

Gezond schoolplein Elzeneind te Oss 
Opdrachtgever: Gemeente Oss 
Ontwerp: 2015-2016 Esther Kruit 
Projectarchitect:  Esther Kruit Status plan: Gerealiseerd
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Gezond 
schoolplein

Het schoolplein staat bij kinderen in de top 3 van favoriete speelplekken. Het 
schoolplein vervult een belangrijke functie als speelplein en ontmoetingsplek, 
tijdens en na de schooltijd.  

Omdat 80 procent van de kinderen onvoldoende beweegt, is het gezonde 
schoolplein beleid door verschillende ministeries en Jantje Beton opgezet.  
Kruit Kok Landschapsarchitecten hebben in het kader van het gezonde 
schoolplein twee bestaande schoolpleinen in Oss omgevormd naar groene 
plekken waar kinderen tijdens en na schooltijd worden uitgedaagd om te 
spelen en bewegen en elkaar te ontmoeten.

In beide gezonde schoolpleinen wordt groenten en fruit gekweekt, zijn 
buitenklassen mogelijk, is extra groen geïntroduceerd en extra informele 
speelmogelijkheden gecreëerd. 

Basis is een krachtige 
en heldere structuur

Gezond schoolplein Polderhof te Oss 
Opdrachtgever: Gemeente Oss 
Ontwerp: 2015-2016 Esther Kruit en Anastasia Demidova
Projectarchitect:  Esther Kruit Status plan: In aanleg
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Spelen       in     Haverleij
1. veiligheid
2. bereikbaarheid
3. herbergzaamheid
4. samenhang
5. herkenbaar

Leeftijd

6. onderhoudsarm
7. vandalisme ongevoelig
8. in Ral 9011 en roestvrij staal
    met  incidentieel
    een primaire kleur

INFORMEEL SPELEN

FORMEEL SPELEN

KUNST IN SPEL

schommelen

wippen en draaien

wippen

klauteren

sport en spel

BASISVOORWAARDEN

1 6 12 18 jaar

Dal
(Spereco) C408.3

Paul van Beek
Landschapsarchitecten BNT

glijden
Schommel
(Nijha) ME18

Tornado
(Nijha) Dean

Kleuterschommel
(Nijha) ME17

Wolkfiguur
(Spereco)
C436, C437, C438

Skoeter
(Speelwijzer) Sol 30.005

Ladderglijbaan
(Spereco) 3.41320-3.41380

Duikelrek
(Nijha)
ME02, ME03

Spaghetti
(Spereco)

Adelaar
(Speelwijzer)Sol 30.010

Spica (Kompan)

Minigoal
(Nijha) SD05

Glijberg (Spereco)

Taluds

Funbox
(Metaplus)Dunk

(Nijha) BB01

Talud glijbaan

Draadcircus
(Spereco) 3144

Lichtboog
(Spereco)
C412

Zwerfkeien

Spaghetti
(Spereco)

Funbox
(Metaplus)

“Haasje over”
Speelpop

Speelcatalogus Landgoed Haverleij te ‘s-Hertogenbosch 
Opdrachtgever: Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Ontwerp: 2007 Mariëlle Kok i.s.m. Mariska van Oosterhout 
Projectarchitect:  Mariëlle Kok  Status plan: Gerealiseerd
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Spelen in het park
Parken zijn ontmoetingsplekken, voor jong en oud. In onze parkontwerpen 
ontwerpen we zowel een ruimte die uitnodigt tot eigen spel, maar ook ruimtes 
waar spelaanleidingen aanwezig zijn. Hierdoor weet men elkaar te vinden.

Op landgoed Haverleij hebben we samen met de kinderen op Haverleij 
speelbeleid gemaakt en een speelcatalogus samengesteld. 
De invullingen van de verschillende speelplekken is door middel van een 
enquête op internet gedaan, die door 75 % van de kinderen ingevuld is. 
Er ontstond een patroon van kleinere speelplekken dicht bij huis en grotere 
speelplekken in het park. Elke speelplek heeft een ander karakter in het spel, 
zodat ook een speelroute door het landgoed ontstaat. 

In het park Elzenhoek in Oss zijn diverse verschillende speelplekken 
ontworpen, van een natuurlijke speelplek tot een waterspeelplaats, van een 
kinderboerderij tot een sportcourt voor jongeren. In dit park kan Oss West 
elkaar ontmoeten.

In de ontwerpen voor het park Leuken en het park Fatima in Weert zijn 
speelaanleidingen opgenomen voor elke leeftijd. In Leuken is de extra 
regenwaterberging ook het verlaagde voetbalveld en de entourage voor het 
theaterpodium en grondtribune. 

Park Leuken te Weert 
Opdrachtgever: Gemeente Weert 
Ontwerp: 2016 Esther Kruit, Mariëlle Kok, Anastasia Demidova
Projectarchitect:  Mariëlle Kok Status plan: In aanleg
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Park Fatima te Weert 
Opdrachtgever: Gemeente Weert 
Ontwerp: 2016 Esther Kruit, Mariëlle Kok. Anastasia Demidova
Projectarchitect:  Esther Kruit Status plan: Definitief ontwerp

In het park Fatima zijn ontmoetingsruimtes met 
speelaanleidingen bij de entrees van het park 
gesitueerd. 
Een van deze entreeruimtes zal ingevuld worden 
met sportelementen voor ouderen.
Midden in het park, aansluitend bij het schoolplein, 
is de speelplek voor de kinderen van 2-12 jaar 
ontworpen. Hier ontstaat een echt levendig hart van 
de wijk Fatima.
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Elzenhoekpark te Oss Opdrachtgever: Gemeente Oss 
Ontwerp: 2012 Esther Kruit 
Projectarchitect:  Esther Kruit Status plan: Gerealiseerd

Avontureneiland E3 strand te Eersel 
Opdrachtgever: Gemeente Eersel 
Ontwerp: 2010 Mariëlle Kok 
Projectarchitect:  Mariëlle Kok  Status plan: Definitief ontwerp
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Spelen met water 

Speeleiland Amsterdamse Bos 
Opdrachtgever: Het Amsterdamse Bos
Ontwerp: 1997 Mariëlle Kok i.s.m. Jeroen Hoogenboom en boswachters
Projectarchitect:  Mariëlle Kok  Status plan: Gerealiseerd

Kinderen spelen het liefst met water. Water verandert constant, water stroomt, 
water daagt uit, en water zorgt voor dierenleven. Er is in de buurt van water 
altijd veel te doen. In onze ontwerpen combineren we de actuele wateropgave 
van water vasthouden, bergen en infiltreren met het spel. De dynamiek van het 
weer en het water sluit goed aan bij de vele speelmogelijkheden die we in onze 
ontwerpen willen aanbieden.  

Bijvoorbeeld ............ We ontwerpen waterlijnen vanaf de waterbronnen, we 
ontwerpen ijsbanen en avontureneilanden in waterbergingen. Water prikkelt 
ook onze creativiteit.
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Water is favoriet bij kinderen. 
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Waterspeeltuin Elzenhoek 
Opdrachtgever: Gemeente Oss
Ontwerp: 2010 Esther Kruit en Anouk Langeveld
Projectarchitect: Esther Kruit Status plan: Gerealiseerd
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Schaatsen in de Haveleij, 
bij vorst een van de eerste schaatslokaties in Brabant 
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JOP Haverleij te Den Bosch  
Opdrachtgever: Gemeente ‘s-Hertogenbosch 
Ontwerp: 2007  Mariëlle Kok en Teske de Ruyter 
Projectarchitect: Mariëlle Kok Status plan: Gerealiseerd

Jongeren 
ontmoeten  
Spelen is ontmoeten en omgaan met anderen. Jongeren ontmoeten graag, zijn 
soms actief bezig, maar vaak wilen ze chillen en kletsen. 
Deze plekken moeten strategisch liggen. Jongeren willen wel gezien worden, 
maar niet bekeken worden. 
De plek moet iets eigens hebben zonder overdreven te worden, en flexibel in 
het gebruik. Voor Elzenhoekpark is een actief court ontworpen met allerlei zit- 
en hangmogelijkheden naast het sporten. In Haverleij is een echte 
chill-schommel gemaakt, geïnspireerd op een reuze schommelbank, naast een 
voetbalveld. 
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JOP Elzenhoekpark te Oss 
Opdrachtgever: Gemeente Oss 
Ontwerp: 2012 Esther Kruit en Anouk Langeveld
Projectarchitect:  Esther Kruit Status plan: Gerealiseerd
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Wetenschappelijk is bewezen dat de interactie 
tussen mens en dier positief is. Dieren kennen 
immers geen vooroordelen, dieren geven een 
goed gevoel van eigenwaarde. Door de omgang 
met dieren leren we ons in anderen in te leven. 
Een dier helpt concentreren. 
De gezamenlijk zorg voor een dier verbindt kind 
en volwassenen met elkaar. Kortom ontwerpen 
aan diervriendelijke speelmogelijkheden is een 
bijzondere ontwerpopgave. 

Elzenhoekpark te Oss Opdrachtgever: Gemeente Oss 
Ontwerp: 2012 Esther Kruit 
Projectarchitect:  Esther Kruit Status plan: Gerealiseerd

Hoeve Eygentijds te Rosmalen 
Opdrachtgever: Particulier 
Ontwerp: 2013 Mariëlle Kok, Jolijn van den Berg en Frederieke Dijkman
Projectarchitect:  Mariëlle Kok Status plan: In aanleg

Dieren ontmoeten

Voor een stadsboer in de omgeving van Den Bosch hebben we een 
combinatie ontworpen van een erf, een weide met scharrelvarkens en 
natuurspelen. In het Elzenhoekpark is hebben we een kinderboerderij 
ontworpen, waar natuureducatie, de zorg voor kleinvee en het spelen is 
gecombineerd.
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‘Je bent nooit
 te oud om te      
 spelen ’

Welnesstuin de Wellen te Oss 
Opdrachtgever: Brabant Wonen 
Ontwerp: 2013, Esther Kruit i.s.m. Climmy Schneider 
Projectarchitect:  Esther Kruit Status plan: Gerealiseerd

Locatie bepaling klimbos in Amsterdamse Bos in 1995, nu een groot succes 

In de buitenlucht bewegen is 
gezond voor iedereen.

We hebben in de Wellen een 
beweegtuin gerealiseerd 
in samenspraak met de 
fysiotherapeuten van het 
zorgcomplex om de oudere 
bewoners een totaal pakket aan 
spel en beweging aan te bieden. 
De toestellen en 
omgevingselementen, gericht 
op coördinatie, balans, kracht 
en uithoudingsvermogen, staan 
in een prachtige vaste planten 
tuin. In deze tuin zijn diverse 
ontmoetingsplekken. Ontmoeten, 
revalideren, sport en spel komen op 
een leuke manier samen.
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Senioren en 
spel 
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Samen 
ontwerpen

Ontwerpen samen met kinderen levert altijd veel creativiteit en prschtige ideëen op, zoals bij 
het gezonde schoolplein te Oss 
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Samen 
ontwerpen

Spelen doen we allemaal, en we zijn allemaal 
specialist in wat en hoe we willen spelen. 
Kinderen kunnen in onze visie heel goed verwoorden 
en uit beelden wat ze willen. We maken daar graag 
gebruik van in onze ontwerpen. We maken goed 
maak plekken, plekken om je te verstoppen, plekken 
om met planten te rommelen, plekken voor balspel, 
plekken om te klauteren, plekken door heen te 
kruipen etc. etc....... 

De fantasie van kinderen is oneindig, elke speelplek 
wordt op deze manier maatwerk en uniek. 
Kinderontwerpmiddagen hebben we georganiseerd 
voor het ontwerp van een BMX baan in Valkenswaard, 
voor (gezonde) schoolpleinen in Oss en Weert en 
natuurspeelplaatsen in Eindhoven. Het zijn dankzij 
de inbreng van de kinderen bijzondere plekken 
geworden.  
 
.



3030

Voor de allerkleinsten moet een 
speelplek ook uitdagend en veilig 
zijn. Het gaat hierbij nog meer om 
het aanspreken van alle zintuigen, 
zonder de kinderen in gevaar te 
brengen. Spelen met zand en water, 
op verschillende ondergronden, in zon 
en in schaduw, wel of niet zichtbaar 
voor de rest, zittend of juist met veel 
beweging, overbruggen van kleine 
hoogte verschillen,  van alles is een 
spel te maken. 

Ontwerpen voor de allerkleinsten 
is erg leuk om te doen, omdat de 
details cruciaal zijn en kleine ingrepen 
veel effect kunnen hebben.
 

Kinderdagverblijf Hoera te Weert 
Opdrachtgever: Gemeente Weert 
Ontwerp: 2016 Esther Kruit, Mariëlle Kok
Projectarchitect:  Mariëlle Kok Status plan: In aanleg
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Spelen voor de     
allerkleinsten

Voor het Kinderdagverblijf Hoera in Weert hebben we een speelplek ontworpen 
met verschillende sferen op korte afstand,met ruimte voor rondjes fietsen en 
steppen, maar ook plekjes om te verstoppen en lekker voorgelezen te worden. 
Ook hebben we een ontwerpantwoord gegeven op het opbergen van allerlei 
speelmateriaal en bolderkarren, in de vorm van een grote ouderwetse 
strandstoel. 
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We starten met een mood bord
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Spelen op school
Buitenspelen tijdens de schooluren heeft een 
positief effect op het concentratievermogen 
van kinderen, en dus op hun leerprestaties. 
Buitenspelen leert kinderen samen te werken 
en hun spelregels te definiëren. Ze ontwikkelen 
vaardigheden als empathie met de andere 
kinderen. Kinderen leren om te gaan met hun 
verlies en met de verliezers. 
Kortom buitenspelen hoort bij het leren op school, 
en bevordert zelfs de leerprestaties.  Aan het 
schoolplein ziet men de pedagogische instelling 
van de school. De inrichting buiten ondersteunt het 
opleiden van kinderen binnen. 

Schoolpleinen ontwerpen we samen met de 
kinderen, maar ook in samenspraak met de leraren 
van elke groep. De invulling van het schoolplein 
ontstaat in een dialoog, maar is altijd gekoppeld 
aan de sfeer van de plek en het gebouw, en aan 
het aanwezig budget. 
We zijn zeer creatief met weinig, kinderen zien in 
vele zaken een spel.

Schoolpleinen zijn daarom altijd maatwerk!

Schoolplein Fatima te Weert 
Opdrachtgever: Gemeente Weert 
Ontwerp: 2016 Esther Kruit en Mariëlle Kok
Projectarchitect:  Esther Kruit Status plan: Definitief ontwerp
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Multfunctioneel centrum Engelerburgh te ‘s-Hertogenbosch 
Opdrachtgever: Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Ontwerp: 2007 Mariëlle Kok en Mariska van Oosterhout 
Projectarchitect:  Mariëlle Kok  Status plan: Gerealiseerd

Echt spel kent geen 
winnaars en verliezers. 

In een echt spel is elk kind 
altijd een winnaar.

Gilles Deleuze (1925 - 1995)
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Sport en  spel

In het Multifunctioneel centrum Engelerburgh 
worden kinderdagverblijf, school en schoolplein 
en sportvoorzieningen, gecombineerd met 
buitenschoolse opvang en een jongerensoos.
Het is een groot succes. Meervoudig 
ruimtegebruik inspireert kinderen om tijdens 
schooluren en daarbuiten van alles te 
ondernemen zowel binnen als buiten.  Kruit Kok 
Landschapsarchitecten heeft de buitenruimte 
ontworpen en hierin ook vele verschillende 
vormen van speel- en spelmogelijkheden in 
verwerkt. Alles is mogelijk, en dat hebben de 
kinderen door.




