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Ontwerp je speeldroom 
Blikopener-project Anne Frank School in Apeldoorn 
 
24-02-2022 Lekker buitenspelen is voor heel veel kinderen fantastisch. Maar wat is er nou nóg 
leuker dan dat? Je eigen speelplek bedenken! Wat een mazzel voor de leerlingen uit groep 7 van 
leerkracht Ellen Gerretsen van de Anne Frank School. De gemeente Apeldoorn vraagt hen om 
precies hiermee aan de slag te gaan: “Willen jullie je speeldroom voor ons ontwerpen?”  

De ideeën worden door de gemeente meegenomen bij het uitwerken van plannen voor een 
speelbos ten westen van de Vlijtseweg. Karsten Orth, ontwerper openbare ruimte 
(landschapsarchitect) bij de gemeente en expert op het gebied van spelen, wordt heel enthousiast 
van het vooruitzicht dat hij straks nieuwe ideeën kan presenteren aan zijn collega’s: “Ik wil de 
kinderen meenemen naar de locatie en ze laten dromen. Wat roept de plek bij hen op? Wat zien 
ze, horen ze, ruiken ze? En op welke creatieve ideeën voor speelmogelijkheden komen ze dan?”  

Het project gaat na de voorjaarsvakantie van start. Ellen: 
“De leerlingen waren direct heel enthousiast toen ik ze 
over het project vertelde. Het is heel leuk dat ze met zo’n 
echte opdracht aan de slag gaan en de locatie kunnen 
bezoeken. Een kunstdocent komt een paar keer in de klas 
om de leerlingen te helpen met het maken van maquettes. 
En Karsten komt tussendoor langs om naar de ideeën van de leerlingen te luisteren en hen nog 
wat verder op weg te helpen met tips.”  

Gedurende het project maken de leerlingen niet alleen kennis met het beroep van Karsten, maar 
ook met het werk van een collega van Karsten die wijkbeheerder is. Zo ontdekken de leerlingen 
niet alleen de veelzijdigheid van het vak van ontwerper van speelterreinen, maar leren ze ook over 
materialen en wat nodig is aan onderhoud.  

In de derde week van april zullen de leerlingen hun werk presenteren aan Karsten en zijn collega’s. 
Dat wordt vast en zeker inspirerend: een middag vol dromen en idealen van jonge talenten, die in 
de toekomst misschien wel zelf als ontwerper of beheerder gaan helpen om Apeldoorn nog 
mooier te maken! 

 


