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Verantwoording
Waar grote bevolkingsmassa's samenklonten groeit het aantal regels,
richtlijnen en verbodsbepalingen. Van een ieder wordt een grote mate
van zelfbeheersing vereist en overigens wordt veel nadruk gelegd op
disciplinaire maatregelen.
Naast de voortschrijdencle specialisatie met de voor kinderen nauwelijks
begrijpelijke en ook niet toegankelijke arbeidsverdeling, is er de
scheiding tussen woon- en werkomgeving. In nieuwe wijken worden
geen bedrijven of boerderijen getolereerd. Dat is begrijpelijk, maar
het is voor de kinderen jammer omdat daarmede vaak elementaire
levensuitingen verdwijnen. Na afloop van de geliefde bouwactiviteiten
kunnen de nieuwe woonwijken vrij snel saai worden'
Voorts eísí het verkeer zijn tol door wegen die niet zomaar zijn over
te steken, en door parkeerruimte, liefst vlak voor de woning' Dat
betekent al te vaak onveilige straten dwars door de woonomgeving
heen. De straat, onmisbare speelruimte voor de kinderen, boet drastisch in aan speelwaarde. Het voor vrij, onbedreigd spel beschikbare
wijkgroen wordt door een dergelijke opzet dikwijls erg klein in omvang. Het wordt zeer moeilijk goede speelruimte in te voegen, vooral
voor de expansieve lagere schooljeugd en de jongeren.
Daarbij moet men niet vergeten dat het vrije spel vlakbij de woning
mogelijk zou moeten zijn: de actieradius van peuters en kleuters reikt
tot 100 m loopafstand en de voor deze kinderen bestemde speelplaatsjes moeten onder het wakend oog van moeder zijn gelegen'
De actieradius van de lagere schooljeugd gaat meestal niet verder

dan 300-400

m lopen van de woning af' Vooral de kinderen uit

woningu{etwoningen en minder begaafde kinderen blijken sterk aan de
woonbuurt gebonden te zijn.
Om al deze redenen moet met nadruk worden gepleit voor de invoeging van avontuuriijke speelplaatsen in de woonbuurten.
Avontuurlijke speelplaatsen behoeven leiding van een kindervriend;
deze kan een jeugdleider zíjn maat ook kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een beeldende kunstenaar die van kinderen houdt en die buiten
de speeltijden in het speelplaatsgebouw zijn eigen arbeid kan verrichten.

Op de avontuurlijke speelplaats kan worden gegraven' gebouwd, afgebroken, vuurtjes gestookt, met water gespeeld, fantasiespel bedreven,
gebald, gerend, dieren gehouden, tuintjes aangelegd, aan handenarbeid
gedaan, muziek gemaakt, toneel gespeeld, gezelligheid gevonden.
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