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In deze infofiche… 

Regelmatig krijgen wij de vraag hoeveel ruimte er voorzien moet worden per kind op het 

speelplein. In deze infofiche een antwoord… 

 

 Wetgeving 

 Regels in andere sectoren 

 De mening van de VDS 

 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. 

 

Ook voor het speelpleinwerk bestaan er geen regels die aangeven hoeveel 

binnen- of buitenruimte voorzien moeten worden per kind. 

Regels in andere sectoren 

 

Vanuit de Buitenschoolse Kinderopvang 

 Binnen Kind & Gezin beschouwt men 4m² per kind als de richtnorm. 

Dit is echter geen formele regel. 

 

Vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen in hun Lokalenvisum (2009) 

   

  Binnenruimte 

 

3m² spel- en bewegingsruimte per lid  en 0.5m² materiaalruimte per 

lid. 

 

  Buitenruimte 

o Ligging en accommodatie 

 

 Makkelijk en veilig te bereiken (te voet en met de fiets) en te vinden vanuit 

de woonkernen 

 Terrein en gebouw zijn vlot toegankelijk voor rolstoelgebruikers 

 In- en uitgang liggen veilig tov verkeerssituatie 

 Auto’s kunnen veilig aan- en afrijden 

 Er is een fietsenrek aanwezig 

 Beschikbare speelruimte rond de lokalen 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


 

 

INFOFICHE 
Alles wat je moet weten over: 

Lange Ridderstraat 22 - 2800 Mechelen 
Tel 015 28 73 90 – vds@staf.speelplein.net  

 

 

www.speelplein.net 

RUIMTE PER KIND 
Over aantal m² binnen en buiten 

 
Update: Wim Van Leeuwen, januari 2016  

p.2/4 

 Twee bruikbare speelruimtes verbonden aan het gebouw zodat twee takken 

ongestoord tegelijk  

 Buiten kunnen spelen. Eén grote ruimte die in twee gesplitst kan worden 

telt voor twee ruimtes. 

 Oppervlakte: 5m² per lid (of omgerekend 1000 kinderen / voetbalveld) 

 

o Kwaliteit van de speelruimte rond de lokalen 

 

 Speelsituatie afgesloten van de straat 

 Degelijke ondergrond  

 Voldoende groot overdekt gedeelte 

 Veilige speelruimte 

 Prikkelend voor kinderen, de ruimte nodigt uit tot spelen 

 

o Speel- en ontspanningsmogelijkheden in de omgeving 

 Bos, park of duinen op wandelafstand 

 Extra sport- of speelmogelijkheden op wandelafstand? 

 Autovrije, autoluwe of auto-arme speel- of wandelstraten in de naaste 

omgeving? 

 Tocht- en wandelmogelijkheden in de verdere omgeving? 

 

Vanuit Scouting Nederland (2008) 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel
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Vanuit de jeugdhuizen 

 De jeugdhuizen bevelen een minimum van 2 m² per persoon aan bij een gemiddelde 

maximale bezetting.  

 

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 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel
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Het gemiddelde ligt op ongeveer 3m². 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.  

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 VDS-ondersteuner om mee rond de tafel te gaan 

zitten of te komen kijken. 

http://www.steunpuntjeugd.be/uploads/documents/2011_09_speelruimte_kwantitatief.pdf
http://www.goegespeeld.be/
http://www.docufreezer.com/?df-dlabel

