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Victor Dijkshoorn is directeur en founder van 
Vic Landscapes. De ambitie van zijn bedrijf is 
tuinen en gebieden zo inrichten dat deze ook 
werkelijk gebruikt worden door bewoners. 
Die ambitie probeert Dijkshoorn te vangen 
in de kreet ‘Activating landscapes’. En hoewel 
Dijkshoorn zichzelf nadrukkelijk geen land-
schapsarchitect wil noemen, komt hij moeite-
loos met een stuk of tien voorbeelden waarmee 
iedere beheerder aan de slag kan. Dijkshoorn: 
‘Wij zijn geen tuin- of landschapsarchitect,  
maar willen met onze kennis van de praktijk 
architecten helpen om hun ontwerp succesvol 
uit te voeren.’

Bij spelen gaat het allang niet meer om een 

afgebakend stuk openbare ruimte waar een 

wipkip staat. Eigenlijk zou de hele openbare 

ruimte aanleiding moeten geven tot spel. 

Speeltoestellen kunnen hierbij helpen. Ze zijn 

de kers op de taart, maar zeker geen must. 

Wij vroegen Victor Dijkshoorn om een aantal 

tips.
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Stap af van de 
omheinde speelplek!
Hoe integreer je spelen op een simpele manier in de 
openbare ruimte?

Boom
In een gemeente bevinden zich altijd wel 
bomen die op de kaplijst staan. Voer ze niet 
af, maar leg ze neer op een mooie plek.  
Dit creëert direct speelaanleidingen.  
Een ander idee: trek een oude versleten 
populier om. Zaag het grootste deel van 
de takken eraf. De platliggende boom blijft 
waarschijnlijk gewoon doorleven en is dan 
een prachtig speelparadijs voor kinderen.
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Slackline
Plaats bomen zo dat kinderen en volwassenen er een zogenaamde 
slackline tussen kunnen spannen waarop ze kunnen springen.

De saaie stoeptegel
Wie zegt dat stoeptegels saai zijn? Geef ze een felle kleur en leg ze neer in een hinkelpad. 
Je zult zien dat jong en oud worden verleid tot een potje hinkelen. Of gebruik hiervoor,  
om het helemaal circulair te maken, een partijtje rode fietspadtegels.

Crossen
Een klein overhoekje kun je met 
een minigraver in een paar uur 
omtoveren in een crossterreintje 
waar kinderen met hun fietsjes 
kunnen rauzen.
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Be social 
Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/article/33306/stap-af-
van-de-omheinde-speelplek

Fitness 
Het onderhoud van een stukje bos gebeurt met een kapplan. 
Zaag niet alle bomen tot de grond af; dan creëer je een fitness-
bosje waar je een oude boom als springbol kunt gebruiken.

Tentje
Met vier wilgentenen kun je al een tentje 
maken – een tentje dat zelfs blijkt te 
groeien.

Goal
Een grasveld nodigt uit tot voetballen. Een 
paar bomen of palen in de grond op de 
juiste plek zorgen voor een goal.


