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Curlingouder?
Het begrip ‘curlingouder’ kreeg vleugels tijdens 
een uitzending van het tv-programma De 
Luizenmoeder: ouders die alle obstakels voor het 
kind uit de weg vegen. Dit soort ouders kunnen 
met al hun goede bedoelingen de zelfredzaam-
heid van hun kinderen in de kiem smoren. De 
algemene opvatting is vaak dat risico’s moe-
ten worden geëlimineerd en een buil of tand 
door de lip betekent dat de speelplek wellicht 
te gevaarlijk is. Risicovol spelen is echter in 
opkomst. Wellicht paradoxaal, maar VeiligheidNL 
is vorig jaar een campagne gestart om het 
onderwerp op de agenda te zetten bij ouders en 
overheden. 

Risicovol spelen
Een trend die BOERplay omarmt. Kinderen 
zijn de toekomst en daarin moet je investeren. 
BOERplay is als inrichter van speelruimte met 
een eigen fabriek op Nederlandse bodem 
behoorlijk uniek. Toestellen worden hier niet 
alleen ontworpen, maar ook ter plekke gepro-
duceerd en op locatie geplaatst en gemonteerd. 
Toch wil commercieel directeur Willem Butz het 

bedrijf absoluut niet omschrijven als speeltoe-
stelfabriek. ‘Wij verkopen niet langer “alleen” 
speeltoestellen; de hele omgeving en inrichting 
van een speelplek is net zo van belang als de 
toestellen zelf. Wij denken daarom graag mee 
met gemeenten en speelambtenaren om de 
beste speelplekken te realiseren.’ Geen loze 
belofte van het bedrijf, want eerder dit jaar won 
BOERplay de Circulair Spelen Award van dit 
vakblad. Een elftal kinderjuryleden beoordeel-
den de speeltuin in de gemeente Houten als 
állerleukste. 

Allesbehalve saai 
Binnen de Adventure Play Explore-lijn van 
BOERplay vind je geen klassieke verbindingen 
tussen speeltoestellen. Een saai en voorspel-
baar trapje naar de glijbaan zit er bijvoorbeeld 
niet bij. De glijbaan is bijvoorbeeld bereikbaar 
via klimtouwen, plateaus van verschillende 
hoogten, klimgrepen of touwbruggetjes. En het 
opvallende huisje is niet enkel bedoeld als ver-
blijfsruimte, maar meer een doorgang naar een 
volgend spannend avontuur, met verschillende 
in- en uitgangen. ‘Kinderen kunnen hierdoor 

keer op keer hun eigen routes en spel maken.’ 
Butz vervolgt: ‘We zijn het eens met de norm, 
maar we moeten waken dat het geen dichtge-
timmerd geheel wordt.’ Recent onderzoeki van 
Jantje Beton toont aan dat 15% van de kinderen 
nooit buiten speelt. Volgens Butz moeten we 
dan ook meer werk maken van het aanleggen 
van uitdagende speelplekken.  
De boodschap van het speelse bedrijf is duide-
lijk: speelambtenaren, zwicht niet langer voor de 
risico-eliminerende curlingouder, maar kies voor 
een speelplaats met fantasie en een gezonde 
dosis risico.

Wil je Adventure Play Explore komen bewon-
deren? Dat kan tijdens de Vakbeurs Openbare 
Ruimte op 2 en 3 oktober in Jaarbeurs Utrecht. 
BOERplay is op de dag van de openbare ruim-
te te vinden in hal 3, standnummer 3.6.46.

Tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte presenteert BOERplay haar gloednieuwe productlijn: 

Adventure Play Explore. De lijn stimuleert creativiteit en zelfredzaamheid van het kind. Met de 

toestellen van Adventure Play Explore testen en verleggen kinderen hun grenzen door nieuwe 

activiteiten uit te proberen en hun angsten te overwinnen. Een proces dat voor ouders aan de 

zijlijn eng kan aanvoelen, maar reuze van belang is voor de ontwikkeling van kinderen. 
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Curlingouders, 
opgepast!
BOERplay komt met nieuwe lijn risicovol spelen 
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Willem Butz
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