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Spelen met water, 
hoe fijn is dat?! 

Inzet van ergotherapie bij het ontwerp van een waterspeeltuin

Water als sensopatisch spel, als basis van je ontwikkeling. Dat was de gedachte achter het omtoveren 
van een oud zwembad in een binnenwaterspeeltuin. De ergotherapeuten van het Kinderdiensten-
centrum ‘Kind en Zo’ in Delft vervulden een belangrijke rol in dit proces. Ze fungeerden als schakel 
tussen de diverse partijen, van bouwkundig projectleider tot kind.

Het eindeloze gevoel van spelen met water: water over-
gieten in bakjes en bekertjes, spelen met badeendjes, re-
gendruppels op je hoofd, je zelfgebouwde zandkasteel laten 
opslokken door de zee, dammetjes maken, een zelfgebouwd 
bootje drijvend op het water… Wedden dat iedereen fijne her-
inneringen heeft aan spelen met water? Die ervaringen met 
water wilden we ook mogelijk maken voor de kinderen van 
Kinderdienstencentrum (KDC) ‘Kind en Zo’. Na de sluiting van 
het oude zwembad op deze locatie, werd aan ons, de ergo- en 
fysiotherapeuten van Ipse de Bruggen gehandicaptenzorg ge-
vraagd om mee te denken over een nieuwe inrichting. Al snel 
kwamen we op het idee om de beleving van het water terug 
te laten komen. Dat vormde de basis van het plan voor een 
binnenwaterspeeltuin.   

Beleven, ontdekken en onderzoeken
We zochten naar een aanvulling van onze bestaande bele-

vingsruimtes binnen het KDC. KDC ‘Kind en Zo’ is een locatie 
van Ipse de Bruggen. 

Bij KDC ‘Kind en Zo’ onderzoeken en behandelen we kinderen 
van 0 tot 18 jaar met een (onbekende) ontwikkelingsachterstand, 
ASS, verstandelijke of meervoudige complexe beperking. Het 
KDC heeft al verschillende ruimtes waar de kinderen kunnen 
beleven, ontdekken, onderzoeken en leren:
•  Snoezelruimte: deze ruimte is ingericht met bekende onder-

delen als een waterbed, rustgevende geluiden, bubbelbuizen 
en spiegels.

•  Zandbak: een aparte binnenruimte, met een enorme zand-
bak en een wandtekening van het strand, die de beleving 
versterken. Hier kunnen de kinderen voelen, scheppen,  
graven en bouwen.

•  Klimklauter: in deze ruimte kunnen kinderen lekker klimmen, 
klauteren en glijden. Ook kunnen ze zich ingraven of weg 
laten zakken in het ballenbad.

•  Springkussen: hier kunnen ze lekker springen en oefenen 
met hun evenwicht.

•  Speelhal: in de grote speelhal kunnen ze klimmen, klauteren, 
gymmen, rennen en wat ze al niet meer zelf verzinnen.
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Onze expertise is het maken van de vertaalslag vanuit de 

mogelijkheden en beperkingen van de kinderen naar een 

ruimte die door iedereen zelfstandig kan worden gebruikt.



•  Buitenspeelplein: hier staan onder andere een glijbaan en 
schommels. 

Op zoek naar vernieuwing
Voor de nieuwe ruimte waren er meerdere eisen en wensen:
• de nieuwe ruimte moet aanvullend zijn op wat er al is;
•  de ruimte moet geschikt zijn voor alle doelgroepen (heel 

jonge kinderen, tieners, rolstoelgebonden kinderen, kinde-
ren met loopfunctie en met veel behoefte aan bewegen en 
kinderen met prikkelverwerkingsproblemen);

•  kinderen moeten er kunnen spelen met weinig begeleiding; 
•  vanuit de theorie van sensorische integratie staat het laten 

ervaren van de basiszintuigen (proprioceptie tast, even-
wicht, proprioceptie, visus en auditief)) centraal. 

Daarnaast was er vanuit de ergo- en fysiotherapeuten 
een wens voor een extra therapieruimte, een prikkelarme be-
wegingszaal waar we behandelingen en groepslessen (zoals 
Sherborne) kunnen geven. Ten aanzien van behandelruimtes 

worden er eisen gesteld door de beroepsverenigingen en de 
zorgverzekeraar. Hierdoor werd de wensenlijst aangevuld met 
onder andere een kleine keuken, bergruimte en toilet.

We zijn een samenwerking aangegaan met ‘Ballen Enzo’, 
een bedrijf dat gespecialiseerd is in het maken van bin-
nenspeeltuinen, speeltoestellen, lasergame arena’s en es-
caperooms voor kinderen. Zij maakten een goede vertaalslag 
van onze eisen en wensen naar een ontwerpschets. Andere 
leveranciers keken meer naar hun bestaande productaanbod, 
dat niet volledig aansloot bij onze vraag. Wij waren echt op 
zoek naar vernieuwing!

Waarom is dit ergotherapie?
Binnen dit project waren veel partijen betrokken, zoals 

groepsleiding, manager, cliëntenraad, projectleider vastgoed, 
aannemer, leverancier en bouwer, fysiotherapeut en ergothe-
rapeut. Iedereen denkt vanuit zijn eigen professie, waardoor 
er in de voorbereiding veel overleg plaatsvond om tot een 
goed plan te komen. 
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De ergotherapeuten fungeerden als de schakel tussen 
het kind en de bouwer. Onze expertise is het maken van de 
vertaalslag vanuit de mogelijkheden en beperkingen van de 
kinderen naar een ruimte die door iedereen zelfstandig kan 
worden gebruikt. Bij de invulling van de ruimtes maakten we 
met onze kennis en expertise (cursus bouwen, Sensorische 
Integratie (SI), revalidatie blinden en slechtzienden, auditieve 
beperkingen) een vertaling van de mogelijkheden en beper-
kingen die onze kinderen met een meervoudige complexe 
problematiek (gedragsvragen, ontwikkelingsachterstand, laag 
cognitief niveau, SI) hebben.

Zo deden we onderzoek naar en maakten we keuzes in  
akoestiek, verlichting, demping van de vloer, variatie en uit-
daging in het aanbod van activiteiten. Tegelijkertijd zorgden  
we voor een prikkelarme basis, een goede bereikbaarheid 
vanuit een rolstoel (bijvoorbeeld draaicirkels), openen en  
sluiten van deuren bij weglopende kinderen, veiligheid, brand-

veiligheid, hygiëne en salmonellapreventie. Tot in de kleinste 
details is gesproken over kleurgebruik en contrast, stroefheid 
van tegels, plaatsing en veiligheid van elektra, klimaatbeheer-
sing, enzovoort.

Spelend leren
Na veel overleggen, brainstormsessies, bouwtekeningen 

en ontwerpschetsen kwamen we samen met alle betrokke-
nen tot verschillende nieuwe ruimtes. De beweegruimte met 
trampoline is een grote ruimte om met de kinderen te kunnen 
rollen, hinkelen, kruipen en rennen. De akoestiek is gedempt 
door middel van zachte wandpanelen waar de kinderen  
tegenaan kunnen botsen en tastend langs kunnen lopen. Het 
bassin van het zwembad vormt de basis van de trampoline, 
waardoor deze in de vloer verzonken is. Het springen is veilig 
en met netten rondom afgeschermd, zoals je in een binnen-
speeltuin ook wel ziet. 

De kinderen zijn met hun hele lijf in de weer: ze stampen in de plassen, 

liggen in de voetenbak, spetteren elkaar en de groepsleiding nat.



De binnenwaterspeeltuin bevat verschillende panelen en 
bakken met veel spelvariatie. Deze worden voorzien van water 
door drie watertracés. Door gebruik te maken van hoogtever-
schillen en de natuurlijke bewegingen van water (stroming, 
regenval, kabbelen, vollopen en overlopen) zijn de spelbewe-
gingen vullen, tegenhouden, verzamelen, openen en sluiten 
mogelijk. Dit is terug te zien in een watervalpaneel, een rol-
stoelonderrijdbare watertafel, een water-zig-zag-paneel, een 
kranenwand en watergoten waar je het schutten van boten 
kan nabootsen door stoppen te bevestigen of te verwijderen.

 Dit is zoals we het als ergotherapeuten graag zien; we 
zien onze dromen uitkomen als we de kinderen bezig zien met 

dit sensopatisch gerichte spel. De kinderen voelen, zijn met 
gietertjes en bootjes in de weer en ontdekken wat er gebeurt 
als ze kranen openen en sluiten. Ze zijn met hun hele lijf in 
de weer: ze stampen in de plassen, liggen in de voetenbak, 
spetteren elkaar en de groepsleiding nat. Ze lachen en hebben 
plezier. Vanuit de ergotherapie vinden we het belangrijk dat 
kinderen spelend leren en vrij ontdekken. Voor ons is het dui-
delijk een waardevolle toevoeging om de ontwikkeling van de 
kinderen te stimuleren!  

Bevindingen
Evaluerend zijn we allereerst trots op het resultaat.  

Gedurende het hele proces hebben wij ervaren dat er veel tijd 
ging zitten in de uitwerking van de details. Het onderhouden 
en informeren van alle betrokken bleek ook een intensief, 
maar interessant proces. Het was zoeken naar een balans 
tussen kind-behandeltijd en deze KDC-brede opdracht. In de 
maanden na oplevering ontdekten we nog wat kleine proble-
men die in goed overleg zijn opgelost. Zo bleek het water niet 
goed weg te lopen in de voetenbak. Dit is opgelost door de 
hellinghoek te veranderen. 

De fysio- en ergotherapeuten maken graag samen gebruik 
van de beweegruimte tijdens Sherborne, andere groepslessen 
en ook individuele therapieën. 

Beide ruimtes worden intensief en enthousiast gebruikt 
door de groepsleiding en kinderen. Het volledige pakket van ei-
sen is waargemaakt. Zonder onze therapeutische inzet gaat het 
proces van sensorische integratie door. De kinderen ontdekken 
en breiden hun ervaringen uit. Zo hebben wij onze ergothe-
rapeutische interventies ten aanzien van de kinderen op een  
indirecte manier kunnen inzetten. Voor nu en in de toekomst 
is dit een spetterend succes! 
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