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Spelen is onze eerste natuur

Waarom een ontwerp van buroBlad?
•

Echt groen buitenspelen: Groen vrij spelen is de basis;
speeltoestellen, moestuin en natuureducatie vullen aan.

•

Buitenspelen van klein tot groot;
van 0-13 jaar, van 50 m2 tot 50.000 m2.

•

Meer dan 15 jaar ervaring in ontwerp en begeleiding bij aanleg.

•

Totale ontzorging van ontwerp tot en met aanleg mogelijk.

•

Participatieprojecten met buurt en school.

•

Uitdagend en veilig buitenspelen volgens het WAS en NEN

•

Uitgebreid trainingsprogramma voor management en medewerkers
op het gebied van uitvoer en beleid

•

Aanvullende producten ter ondersteuning van het buitenspelen;
Kissie en kuubskissie, t-shirts, wij denken en doen verder.

www.natuurlijkbuitenspelen.nl

Natuurlijk buitenspelen is …..
Een echte groene speelruimte
Natuurlijk buitenspelen is voor buroBlad
écht groen spelen. Het landschap vormt
de fantasievolle basis om tot spelen en bewegen te komen. Speeltoestellen kunnen
daar een aanvulling op zijn, maar zijn niet
noodzakelijk.
Bosjes, zand, water, heuvels, dalen en
spannende paden nemen de kinderen
mee op avontuur.

Natuurlijk buitenspelen is …..

Natuurlijk buitenspelen is …..

Gezondheidswinst

Samen doen

Buitenspelen geeft een frisse neus en rode
wangen. De zon zorgt voor de aanmaak
van vitamine D.

Plannen maken, kinderspel? Een breed
draagvlak voor groen spelen ontstaat door
het samen vorm mogen geven aan wensen en ideeën. En dit samen uitvoeren!

Een uitdagende buitenspeelomgeving
zorgt voor een goede ontwikkeling van de
grove en fijne motoriek, conditie, kracht en
lenigheid. Het draagt bij aan het voorkomen van overgewicht.
Ook op sociaal vlak heeft buitenspelen
een grote meerwaarde. Buitenspelen
maakt gelukkig.

Samen met kinderen, samen met ouders,
samen met medewerkers, samen met
school, samen met de gemeente en samen met de buurt.
Zo wordt het echt een plek van iedereen
samen. Spelen, ontmoeten én zorg dragen
voor een goed beheer.

Natuurlijk buitenspelen is…
Duurzaam buitenspelen

Klimaatadaptatie
Hittestress, droogte en wateroverlast.
Extremen in het weer zullen in de toekomst
steeds vaker voorkomen.
Een groene speelruimte met veel beplanting
zorgt in hete zomers voor schaduw en koelte.
En een natuurlijke ondergrond van zand of
een halfverharding zorgt voor de infiltratie en
het vasthouden van regenwater.
De groene speelruimtes van buroBlad zorgen
van nature voor een prettig speelklimaat.

Circulair spelen
Tegels eruit en groen erin. Dat is de basis
van natuurlijk buitenspelen. Maar die tegels
worden natuurlijk niet weggegooid. Die zijn
namelijk prima te gebruiken in gemetselde
speelmuren of een verhoogd podium.
Op ieder locatie bekijken wij de beginsituatie en beoordelen we welke aanwezige
elementen hergebruikt zouden kunnen
worden in een groener ontwerp.

Materiaalkeuze
Duurzame speelmaterialen hebben een
verantwoorde herkomst en gaan jaren mee.
Het hout van onze gecertificeerde
natuurlijke spelelementen komt van de Robinia pseudoacacia boom. Een Europese
houtsoort die qua duurzaamheidsklasse te
vergelijken is met hardhout.

Zonder impregnatie of andere behandeling
heeft dit hout een lange levensduur. De
geschilde palen splinteren niet.

meer Informatie?
buroBlad
Ontwerp– en adviesbureau groen buitenspelen
info@buro-blad.nl/085 004 33 55
Wij werken door heel Nederland

Natuurlijk buitenspelen
is …..

Lekker rennen, lekker gillen,
lekker stil zijn en genieten.
Beestjes kijken, hutten bouwen
takken sjouwen, water gieten.
Samen spelen, zandkastelen
Vraag je mij waar ik wil zijn?
Buiten spelen, altijd fijn.

www.natuurlijkbuitenspelen.nl

