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De Drijvende Speelstad 

 

 

 
 

 

Spelen op het water 

In Rotterdam wordt op het water in de Rijnhaven een complete wijk 

gebouwd. Maar hoe maken we deze drijvende stad leuk voor kinderen? We 

maken er een Drijvende Speelstad van, met overal plekken waar kinderen 

zich kunnen vermaken. Dat moet vast lukken met al dat water... 
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De Drijvende stad 

De stad… Een prachtige plek om te wonen, naar school te gaan, te sporten, 

spelen, naar de bioscoop of een museum te gaan, te winkelen enzovoort! 

Maar de stad is best vol. Er is soms te weinig plek… Daarom wil de gemeente 

Rotterdam gebruik maken van het vele water in Rotterdam. Door een 

Drijvende Stad te bouwen in de Rijnhaven komt er plek voor voorzieningen 

die, vanwege gebrek aan grond, nu nog in de wijken bij de Rijnhaven 

ontbreken. De Drijvende stad moet duurzaam ontwikkeld worden, want 

Rotterdam werkt aan een klimaatbestendige waterstad. 

 

 
 

Op de nieuwe website Innovatiemarkt.nl roept de Gemeente Rotterdam 

bedrijven en volwassenen op om met plannen te komen om de Drijvende 

Stad te bouwen. Maarre… waarom alleen volwassenen? Kinderen hebben 

toch vaak veel originele ideeën?   
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De Drijvende Speelstad 

Het is natuurlijk wel een mooi idee: zo’n stad die op het water drijft! 

Zou jij daar ook wel willen wonen? En naar school gaan? Het is 

belangrijk dat de Drijvende Stad ook voor kinderen een fijne plek 

wordt!  

Het mooiste zou het zijn als 

kinderen op elke hoek van 

de straat (of zouden er 

alleen kanalen zijn in plaats 

van straten?) iets leuks 

kunnen doen. Niet ergens 

een klein speelveldje, maar 

één groot drijvend paradijs 

voor kinderen: een 

Drijvende Speelstad, met overal plekken waar kinderen zich kunnen 

vermaken! Dat moet vast lukken met al dat water in de buurt… 

En niemand kan daarvoor beter ideeën daarvoor bedenken dan de 

kinderen zelf toch?! 

 

De BrainTrigger opdracht 

Bedenk hoe je het in de Drijvende Stad nog leuker kunt 

maken voor kinderen. Maak van de Drijvende Stad een echte 

Drijvende Speelstad! 
 

Moeilijk? We helpen je op weg. Op de volgende pagina’s vind je de 

stappen naar jouw eigen oplossing. 
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STAP 1: WAT VIND JIJ LEUK? 

Bedenk wat jij allemaal erg leuk vindt om te doen. Je hobby’s, alles 

wat je in je vrije tijd doet. Of wat je op school of thuis doet. Simpele 

dingen: met je vrienden kletsen, films kijken, met de hond spelen, 

naar het museum, sporten, enzovoort enzovoort! Wat vind jíj 

allemaal leuk? Schrijf de losse woorden op een vel. 

 

STAP 2: HOE ZIET DE DRIJVENDE STAD ERUIT? 

Nu probeer je je te verplaatsen naar de Drijvende Stad. Hoe zou die 

eruit zien? Huizen die drijven op het water? Een varende school die 

de kinderen komt ophalen? Een ziekenhuis met een fontein voor de 

deur? Een park met in het midden geen vijver maar ‘gewoon’ een 

uitsparing? Vissers die hun hengels uitgooien vanuit het zolderraam? 

Rijden er auto’s en trams of komt de oude trekschuit weer terug? 

Geef je fantasie de vrije loop! 

Maak een tekening van (een onderdeel van) de Drijvende Stad en/of 

schrijf op hoe de Drijvende Stad er volgens jou uitziet. Schrijf ook op 

wat er zo leuk is aan op het water wonen en spelen. 

 

STAP 3: WATER! 

Water… je gebruikt het elke dag. Om het toilet door te spoelen, te 

drinken, te douchen. Noem maar op! Maar met water kun je je ook 

prima vermaken! Je kunt er in zwemmen, erop varen, zeilen, skiën… 

Er in vissen, duiken, snorkelen… In pretparken en musea is ook vaak 

iets met water. En je kunt met water elkaar natspuiten… Eigenlijk is 
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water superleuk. Dus als je een Drijvende Speelstad hebt, dan is het 

fantastisch om iets te doen met al dat water!  

Zijn er dingen die je in stap 1 hebt opgeschreven die je nóg leuker 

kunt maken door er water aan toe te voegen? Hoe dan? Schrijf het 

op! 

 

STAP 4: JOUW IDEE 

Misschien ben je in stap 3 al tot een leuk idee gekomen voor de 

Drijvende Speelstad…. Kijk anders ook eens op 

www.drijvendespeelstad.nl en gebruik de Ideeënmachine. Of zoek 

eens op het internet wat je allemaal met water kunt doen…. 

 

Het is tijd om je idee te gaan kiezen. Vaak is het eerste idee waar je 

aan dacht het beste! Maar als je meer ideeën hebt bespreek je ze 

gewoon eens met anderen en vraag ze vooral om redenen waarom je 

idee wel goed is. Kies het beste idee en omschrijf het in een soort 

reclameboodschap van maximaal 25 woorden. Je idee is geboren! 

Alles mag! Het kan niet gek genoeg! 

http://www.drijvendespeelstad.nl/
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STAP 5: DE UITWERKING 

Werk je idee verder uit. Waar in de Drijvende Stad komt jouw idee of 

uitvinding? Op internet vind je veel tekeningen en foto’s van de 

Drijvende Stad. Zoek maar eens op ‘drijvend bouwen’. Misschien kun 

je je idee wel toepassen of combineren met ideeën of plaatjes die al 

op het internet staan…  

Maak een omschrijving, tekening, foto’s, of zelfs een echt prototype 

van je idee. Of maak een filmpje waarin je zelf je idee presenteert! 

 

STAP 6: PRESENTEREN 

Zend je idee of ontwerp in op http://www.drijvendespeelstad.nl . Dat 

kan door te klikken op ‘Inzending Aanmaken’.  

 

Presenteer jouw teksten en beelden (foto’s, ingescande tekeningen, 

filmpjes) op de website. Probeer jouw idee als het ware te verkopen!  

 

http://www.drijvendespeelstad.nl/
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Wat zijn de redenen dat jouw product of idee in de Drijvende 

Speelstad moet komen?  

Voeg steeds nieuwe plaatjes/teksten toe. Een soort hoofdstukjes zeg 

maar… Bijvoorbeeld: wat kost het? Voor wie is het bedoeld? Van 

welke materialen is jouw idee gemaakt? Wat zijn de voordelen? Hoe 

ben je op het idee gekomen?  Presenteer het op de site. Als je het 

leuk vindt kun je ook op de site zetten wie je zelf bent en wat je leuk 

vindt. 

 

STAP 7: STEMMEN WERVEN 

Vraag iedereen die je kent om op je idee te stemmen. Je kunt je 

ontwerp, uitvinding of idee promoten door op de pagina met jouw 

inzending te gaan staan en dan op de icoontjes van sociale 

netwerksites te klikken en bijvoorbeeld “Hyves” of “Facebook” te 

selecteren. Je kunt natuurlijk ook iedereen die je kent mailen met de 

vraag om op jouw idee te stemmen. 

 

Veel succes… en plezier! 


