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De gemeente Almere is al lange tijd bezig 

met de thema’s duurzaamheid en circulari-

teit. Wanneer ze kijkt naar de vertaling daarvan 

bij het thema Spelen, ziet Thea Attevelt, beheer-

adviseur Spelen bij de gemeente Almere, twee 

aanleidingen die hebben geleid tot een nieuwe 

aanpak. “De eerste is het nieuwe speel- en 

beweegruimtebeleid ‘Samen op avontuur’, dat in 

april 2019 is vastgesteld. Dat richt zich op uitda-

gende speelaanleidingen en speellandschappen 

en op alle leeftijdsgroepen. Het tweede is dat we 

als Almere onderdeel zijn van de Metropool Regio 

Amsterdam, waar circulariteit ook een belang-

rijk thema is. In het MRA hebben we als Almere 

toegezegd dat we spelen circulair zouden gaan 

aanbesteden. Dat was nog niet eerder gedaan.”

Spelen begint net na de voordeur

Almere werkt met speelbuurten. Elke speelbuurt 

bevat meerdere speelplekken. Attevelt: “In ‘Sa-

Almere proe ftuin
De gemeente Almere had dit voorjaar een bijzondere primeur. Voor het eerst 

werd spelen circulair aanbesteed. Maar dat is niet het enige wat de aanpak 

van spelen in Almere bijzonder maakt. Zo wordt er vanuit een integrale visie 

naar de openbare ruimte gekeken en is bij de aanbesteding bewust gekozen 

voor drie groenbedrijven die in de lead zijn, en niet de speeltoestellenleve-

ranciers.

SPELEN CIRCULAIR AANBESTEED

Van oud naar nieuw ontwerp,  

H. Scheepstrahof.
De gemeente Almere had dit voorjaar een bijzondere primeur. Voor het eerst 

werd spelen circulair aanbesteed. Maar dat is niet het enige wat de aanpak 

van spelen in Almere bijzonder maakt. Zo wordt er naar de volledige open-

bare ruimte gekeken en werd bij de aanbesteding bewust gekozen voor drie 

partijen die met elkaar moesten samenwerken.
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men op avontuur’ is de gedachte ‘spelen begint 

net na de voordeur’. Dat betekent dat je kijkt 

naar de volledige openbare ruimte en niet alleen 

naar een losse speelplek. En dat je ook spelen 

in parken en plantsoenen accepteert, inclusief 

de consequenties voor het groen.” Het brengt 

Attevelt op een tweede belangrijk uitgangspunt: 

spelen moet niet langer geregisseerd zijn met 

speeltoestellen of afgebakende plekken. “Met 

boomstammen, water en keien kunnen kinderen 

veel meer plezier hebben.” 

De uitgangspunten houden overigens niet in 

dat er helemaal geen speeltoestellen meer in 

Almere komen. “Wel is het belangrijk dat een 

speeltoestel zo lang mogelijk meegaat en dat 

als het toestel aan het eind van de levensduur is, 

het in principe geen afval oplevert. Daarnaast is 

alles erop gericht om kinderen langer, leuker en 

leerzamer buiten te laten spelen. Daarom willen 

we zoveel mogelijk speelwaarde. Speelwaarde 

die bovendien bij voorkeur zo circulair mogelijk 

is. Almere heeft namelijk de ambitie om in 2030 

volledig circulair te zijn.”

Bouwteam Circulair

Bij de circulaire aanbesteding stelde Almere 

twee vragen aan de markt: ‘Wat is jullie visie op 

circulariteit?’ en ‘Wat is daarbij specifiek voor Al-

mere?’ Daarnaast besloot Almere een Bouwteam 

Circulair te faciliteren, met daarin als basis de drie 

marktpartijen die de aanbesteding zouden gaan 

uitvoeren en de gemeente Almere. “Spelen is in 

Almere belegd bij de dienst Stadsruimte. Vanuit 

Beheer zijn ook collega’s aangehaakt die zich 

bezighouden met de gemeentebrede Duurzaam-

heidsagenda. Verder vliegen we expertise in 

vanuit onder andere Stadsreiniging (Upcyclecen-

trum), Economische Zaken, Madaster en wat nog 

meer nodig is.” 

Almere proe ftuin

Ontwerp voor Paulus Potterstraat.

“In ‘Samen op  
avontuur’ is de  
gedachte ‘spelen  
begint net na de  
voordeur’”
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