RUIMTE PER KIND

INFOFICHE

Over aantal m² binnen en buiten

Alles wat je moet weten over:
Update: Fien De Smet, mei 2019

In deze infofiche…
Regelmatig krijgen wij de vraag hoeveel ruimte er voorzien moet worden per kind op het
speelplein. In deze infofiche een antwoord…
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Gelinkte VDS-producten

Wetgeving
Momenteel bestaan er in Vlaanderen geen wettelijk afdwingbare normen in verband met de
hoeveelheid speelruimte er voor kinderen moet worden voorzien. Het recht om bijvoorbeeld een
minimum % openbare ruimte als speelruimte op te eisen bij een nieuwe verkaveling is dus
onbestaande.

Regels in andere sectoren
Vanuit de Kinderopvang
 Binnenruimte
Kind & gezin verwijst hierbij naar de vergunningsvoorwaarden uit het Decreet
Kinderopvang. Hierin staat vermeld dat elke kinderopvang een ruimte van 5 m² dient te
voorzien voor de leef- en rustruimte per kind, waarvan minimum 3 m² voor de
leefruimte van het kind. Wanneer er geen rustruimtes zijn voorzien in de kinderopvang,
dient de leefruimte minimum 5 m² per kind te zijn.
Vanuit de Buitenschoolse Kinderopvang
 Binnenruimte
Binnen Kind & Gezin beschouwt men 4 m² als de richtnorm.
Dit is echter geen formele regel.
Vanuit het Onderwijs
 Buitenruimte
Er bestaat geen wettelijk kader over verplichte oppervlakten van een speelplaats. Toch
beklemtoont het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) het belang
van voldoende buitenruimte voor kinderen. Zo toont onderzoek onder andere aan dat er
bij kinderen die tijdens speeltijden over te weinig buitenruimte beschikken pestgedrag
en het aantal conflicten toeneemt.
Het AGION biedt richtlijnen voor de oppervlakten van speelplaatsen:
o Buitengewoon onderwijs: 8 tot 10 m²/leerling met maximum 1,8 m²/leerling
overdekt
o Basisonderwijs: 8 tot 10 m²/leerling met maximum 1,2 tot 1,8 m²/leerling
overdekt
o Secundair onderwijs: 4 m²/ leerling met maximum 1,2 tot 1,8 m²/leerling
overdekt
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Minimaal raden zij aan om 6m²/leerling aan buitenruimte te voorzien binnen het
buitengewoon- en basisonderwijs.
Ook raden zij aan om in functie van de kwaliteit van de buitenruimte rekening te
houden met:
o Groenruimte
o Speelmogelijkheden
o Variatie
o Veiligheid
o Inrichting

Vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen
De Scouts en Gidsen Vlaanderen werken met een ‘Lokalenvisum’, een handige checklist waarmee de
staat van een lokaal wordt gemeten. Via een digitaal systeem krijg je meteen een actieplan
waarmee je aan de slag kan en die je vertelt welke aanpassingen het dringendst zijn. Het gebruiken
van het lokalenvisum is verplicht voor iedere groep, waarbij er wordt verwezen naar wettelijke
verplichtingen en regels vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen.
Enkele voorbeelden:
o Brandblussers worden jaarlijks gecontroleerd
o Boven elk gasvuur hangt een dampkap
o De groep heeft minimum 1 binnenruimte ter beschikking
o Er zijn minstens 1 toilet en 1 kraantje met stromend water in het lokaal
Vanuit Scouting Nederland
 Binnenruimte
Scouting Nederland vat alle richtlijnen en eisen rond Scoutingaccommodatie samen in de
blokhutwijzer. Op vlak van concrete oppervlakte per kind hanteren zij geen verplichte
eisen, maar hanteren zij wel richtlijnen. Deze zijn gebaseerd op de standaard
ledenaantallen.
Jeugdleden

Aantal leden

Leiding

Totaal

5-7 jaar
7-11 jaar
11-15 jaar
15-18 jaar
18-21 jaar

16
24
28
16
16

4
4
4
2
(1)

20
28
32
18
17

Oppervlakte
(2 tot 2,5 m² pp)
40-50 m²
56-70 m²
64-80 m²
36-45 m²
34-42,5 m²

Ook adviseren ze om gebruik te maken van flexibele en multifunctionele groepsruimtes,
subgroephoeken te creëren bij leeftijdsgroepen tussen de 7 en de 15 jaar en rekening te houden
met de toegankelijkheid van het gebouw.
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Daarnaast hanteert Scouting Nederland ook enkele eisen:
o Een Scoutinggebouw moet beschikken over een kookgelegenheid met
aanrechtblad. Een keuken heeft een minimaal vloeroppervlak van 16 m² en een
minimale breedte van 2,4 m.
o Voorzie voor iedere speltak minimaal 20 m³ algemene bergruimte.
o Reken minimaal één toilet per 30 personen (eis bouwregelgeving)

De mening van de VDS
Een exact aantal m² plaatsen per kind is een moeilijke discussie. Er zijn immers veel factoren die
invloed hebben op dit getal.
We denken hierbij aan:






De leeftijd van de kinderen
Het aantal kinderen
De indeling en functies van de ruimtes
Het speelsysteem dat gehanteerd wordt
Het soort activiteiten (rustig vs actief) dat er zal in doorgaan

Het gemiddelde ligt op ongeveer 3 à 4 m² per kind. We sluiten ons hier bij aan en hanteren dit als
minimum. Vanuit de VDS pleiten wij vooral voor veel speelruimte. Hoe groter de ruimte, hoe meer
speelkansen kunnen gecreëerd worden.
Ook raden we aan te informeren bij de brandweer. Zij kunnen aan je infrastructuur een maximaal
aantal personen vasthangen in functie van de brandveiligheid van het gebouw. Zeker wanneer je
speelplein een gemeentelijke werking is, is dit een belangrijke factor!

Gelinkte VDS-producten





www.ambrassade.be
www.goegespeeld.be
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Besluit
“Bezint, eer ge begint!” is hier op zijn plaats. Ruimte voor een kasteel, hoeft niet maar we kunnen
wel dromen! Vraag gerust advies aan jullie lokale ondersteuner om mee rond de tafel te gaan zitten
of te komen kijken.
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