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Eerste waterspeeltuin in openbare ruimte
In Nederland vind je waterspeeltuinen vaak 
in entree heffende pretparken of vakantie
parken. In het buitenland zijn ze een bekend 
gezicht in de openbare ruimte. Capelle nam 
vorig jaar als eerste Nederlandse gemeente de 
stap om er een aan te leggen in de openbare 
ruimte. Wethouder Ans Hartnagel vertelt dat 
ze wel wat last heeft gehad van zwartkijkers: 
‘De jeugd zou het kapotmaken of er zouden 
enge mannen in de bosjes gaan liggen, maar ik 
ben ontzettend blij dat we hebben doorgezet. 
Want de meerwaarde van de Watervallei heeft 
zich bewezen en de hangjeugd blijft er vanaf. 
De plek wordt door iedereen gewaardeerd. 
Inmiddels zijn diverse andere grote gemeenten 
al wezen kijken, zoals Utrecht en Rotterdam, 
en hebben we plannen om de speelplek te 
vergroten.’

Het bijzondere idee van een waterspeeltuin in 
de openbare ruimte kwam – hoe kan het ook 
anders – van kinderen. In Capelle wordt een 
kinderconferentie gehouden en is een kinder
burgemeester actief. Kinderburgemeester 

Naomi Vermeulen was ook aanwezig bij de 
uitreiking en liet weten erg blij te zijn met de 
Award: ‘De speelplek is heel groot en ik ben er 
erg blij mee.’

Een van de redenen dat Hartnagel zo content 
is met de Watervallei, is omdat die kinderen 
een vakantiegevoel geeft in eigen stad. ‘Je had 
van tevoren niet kunnen bedenken dat we 
door corona getroffen zouden worden, maar 
we kunnen de kinderen nu wel een vakantie in 
eigen stad aanbieden. Het kost niets, ze kun
nen er altijd naartoe en het is verantwoord in 
alle opzichten.’

Visionair
De waterspeelplaats is gerealiseerd door 
Watergames & More. Oprichter Paul van 
den Berg van het bedrijf vertelt: ‘Toen ik elf 
jaar geleden Watergames & More oprichtte, 
had ik het idee dat sprayparks vooral in het 
publieke domein zouden kunnen worden 
gerealiseerd.  Hoe anders bleek de werkelijk
heid in Nederland. De Circulair Spelen Award is 
een enorme ondersteuning voor wat wij altijd 

Kinderjury stemt massaal voor waterspeeltuin Watervallei

Op woensdag 1 juli ontvingen wethouder 

Ans Harthagel en kinderburgemeester Naomi 

Vermeulen van de gemeente Capelle aan den 

IJssel de Circulair Spelen Award 2020, een prijs 

voor de leukste gerealiseerde speelplek van 

Nederland met circulaire waarden. De prijs 

werd binnengesleept door de Watervallei, een 

unieke waterspeeltuin. De Watervallei is de al-

lereerste waterspeeltuin in de openbare ruimte, 

gerealiseerd door Watergames & More.
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al wisten: sprayparks zijn veilig, duurzaam en 
fantastisch voor alle kinderen. Ook voor  
kinderen die niet met vakantie kunnen en  
kinderen met een beperking. Nancy Rahman 
heeft zich als een echte visionair hard gemaakt 
voor dit project.’ Nancy Rahman is speel
ambtenaar bij de gemeente en wordt duidelijk 
gewaardeerd door iedereen. Zo wenst  
wethouder Hartnagel iedere gemeente niet 
alleen een spraypark toe, maar ook een Nancy.

Circulair
Jordy Kleinendorst van Watergames & More  
verduidelijkt de circulaire waarden van de  

speelplek: ‘Het waterverbruik van de Watervallei 
is volledig circulair; er wordt hier geen water 
verspild. Al het water wordt opgevangen,  
gezuiverd en opnieuw gebruikt, alles van 
zwembadkwaliteit om een veilige speelom
geving te garanderen.’ Wethouder Hartnagel 
vertelt dat circulariteit voor de raad een eis 
was. ‘De eis was dat we het watergebruik op 
een gezonde en verantwoorde manier zouden 
regelen. Daar is door de gemeenteraad streng 
op getoetst.’

Circulair Spelen Award
Dit jaar organiseerde vakblad Stad en Groen 

voor de tweede maal de uitreiking van 
de Circulair Spelen Award, een prijs die is 
bedoeld om spelen in de openbare ruimte een 
speels duwtje in de rug te geven. Hoewel  
buiten spelen grote sociale, maatschappelijke 
en gezondheidsvoordelen heeft, blijkt het  
realiseren van voldoende kwalitatieve speel
ruimten in de openbare ruimte moeilijk. 
Speelbeleid blijft uit of bestaat vooral op 
papier. De directeur van Jantje Beton, Dave 
EnsbergKleijkers, sprak zich hierover recent 
nog kritisch uit in vakblad Stad en Groen: 
‘Binnen gemeenten is de concurrentie om de 
vierkante meters groot, maar speelruimte voor 
kinderen moet niet hoeven concurreren met 
woonruimte.’

AWARD
4 min. leestijd

‘Andere grote gemeenten zoals Utrecht 
en Rotterdam zijn al wezen kijken en 
we hebben plannen om de speelplek te 
vergroten’

Noami de kinderburgemeester van Capelle is extreem blijSpeelambtenaar Nancy Rahman
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