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N\Ei UiTLE.Ei isMR 

De speeltuin: 
Ruitnte voor creatief spel? 

Een onderzoek naar de rol van speeltuinen bij het 
creatief buitenspelen van kinderen. 



VOORWOORD 

Met dit onderzoek "De speeltuin: Ruimte voor creatief spel?", rond ik mijn studie 
omgevingstechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven af. 

In de tijd dat ik met dit onderzoek bezig was heb ik met ontelbare mensen gepraat 
over het buitenspelen van henzelf vroeger en dat van kinderen nu. Deze · 
gesprekken hebben mij tijdens mijn project enorm ge"inspireerd en gestimuleerd. 
leder kan zich zijn eigen plezier nog herinneren bij het spelen van verstoppertje, het 
maken van "parfums", het bouwen van een boomhut, het belletje trekken, het 
indiaantje spelen of het vissen. lk hoop dat het besef groeit dat we ook kinderen van 
nu de gelegenheid moeten geven om dit soort spelletjes te kunnen doen, gewoon in 
de woonwijk. In dit rapport wordt vooral het belang van deze activiteiten voor de 
ontwikkeling benadrukt, maar laten we niet vergeten dat het ook "gewoon leuk" was 
en is. 
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SAMENVATTING 

Het aantal (veilige) speelplekken voor kinderen in steden neemt drastisch af. Er 
worden steeds meer door volwassenen georganiseerde ruimtes aangewezen om als 
speelplek te dienen: De speeltuinen. Deze krijgen mogelijk een belangrijke rol te 
vervullen in de toekomst. Het is echter de vraag of ze voldoende speelruimte geven; 
kunnen speeltuinen de plaats innemen van rommellandjes en spannende 
bouwplaatsen? 

In het onderzoek "De speeltuin: Ruimte voor creatief spel?" wordt de rol van 
speeltuinen bestudeerd bij het creatief buitenspelen van kinderen. Met creatief spel 
worden de volgende activiteiten bedoeld: fantasiespel (vader en moedertje, 
schooltje, indiaantje, circusje), constructiespel of omgang met basismateriaal 
(respectievelijk hutten bouwen en knoeien met modder, water of zand) en contact 
met natuur en dieren. Kenmerkend voor creatief spel is het feit dat kinderen zelf iets 
bedenken en maken. Deze vorm van spel ontwikkelt andere vaardigheden van 
kinderen, onder andere samenwerken en oplossingen bedenken. In de 
voorafgaande literatuurstudie is geconcludeerd dat creatief spel essentieel is voor 
een evenwichtige fysieke en sociale ontwikkeling van kinderen. Men kan zich 
afvragen of creatief spel ook plaatsvindt in speeltuinen. 

In dit onderzoek zijn drie speeltuinen bestudeerd: De Kievit in Nuenen, speeltuin 
Helmond-West in Helmond en de Splinter in Eindhoven. Het doel van het onderzoek 
is het bestuderen van de rol van speeltuinen bij het creatief buitenspelen van 
kinderen. Deze rol is gesplitst, waardoor het onderzoek twee probleemstellingen 
be vat: 

1 Wat vinden kinderen zelf van hun mogelijkheden om buiten te spelen? 

2 Hoe is het gesteld met het creatief spel in de drie geselecteerde speeltuinen? 

Allereerst is aan ongeveer 650 kinderen gevraagd wat zij zelf vinden van hun 
mogelijkheden om buiten te spelen. Daarbij is ook naar de rol van speeltuinen 
gevraagd. Daarnaast zijn de speeltuinen door verschillende respondenten 
beoordeeld op hun speelmogelijkheden. Tenslotte hebben in de drie speeltuinen 
observaties plaatsgevonden om het werkelijke gebruik vast te stellen. 

Uit de resultaten bleek dat creatief spel erg weinig plaatsvond in de traditionele 
speeltuinen de Kievit en Helmond-West. Het creatief spel bestond daar 
voornamelijk uit het knoeien met zand in de zandbak door jonge kinderen. Het 
gebruik van toestellen nam het grootste deel van de activiteiten in beslag. In de 
Splinter kwam frequenter creatief spel voor, mede door het hutten bouwen op de 
bouwspeelplaats. Tevens waren de verschillende activiteiten in de Splinter 
gelijkmatiger verdeeld. Fantasiespel is in alle drie de speeltuinen zelden 
geobserveerd. 



Uit de enquetes bleek dat vooral traditionele speeltuinen minder geliefde 
speelplekken zijn . De kinderen spelen het liefst op straat en in de woonwijk. Oudere 
kinderen prefereren een grasveldje of een verhard veldje in de buurt. De 
belangrijkste activiteiten van de kinderen zijn : fietsen , skeeleren (rolschaatsen of 
skateboarden), touwtje springen (meisjes) , voetballen Oongens), hutten bouwen. 
Creatief spel hoort hierbij, maar wordt veel minder genoemd als favoriete activiteit. 

Een ander opvallend resultaat uit het onderzoek was de constatering dat creatief 
spel voornamelijk voorkwam op natuurlijke plaatsen en dat diezelfde plekken op 
foto's als het best zijn beoordeeld door zowel de volwassen respondenten als de 
kinderen. Er kan geconcludeerd worden dat als er voor meer gebruiksgroen wordt 
gezorgd in de speeltuin er meer mogelijkheden zijn voor creatief spel en dat het spel 
gevarieerder zal worden. De speeltuin moet niet alleen letterlijk een speelruimte zijn 
maar dient de kinderen ook figuurlijk speelruimte te geven voor allerlei soorten spel. 
Ook een bouwspeelplaats stimuleert het creatief spel , vooral bij oudere jongens. 
Een speciale bouw-en timmerhoek is dus aan te bevelen. Het creatief spel van 
meisjes behoeft extra aandacht en stimulatie. Er moet bijvoorbeeld voor worden 
gezorgd dat meisjes niet ondergesneeuwd raken (vanwege hun andere wijze van 
spel en aanpak) door de jongens op een bouwspeelplaats. 

Het contact metnatuur en dieren kan meer worden ondersteund. Hier kunnen 
scholen aan meewerken door kinderen in de hogere klassen hun eigen tuintje te 
laten verzorgen. De kinderen moeten naar eigen keuze groente, fruit, bloemen en 
kunnen planten. Op deze wijze ontstaat er meer begrip en respect voor de natuur en 
het milieu. 

Toch is het noodzakelijk ook in de woonwijk zelf rekening te houden met het spel 
van kinderen . Kinderen moeten spelenderwijs leren omgaan met, en zich te 
orienteren in hun latere omgeving. 

Tot slot is een bepaalde mate van tolerantie van volwassenen vereist ten opzichte 
van het buitenspelen van kinderen. Voor creatief spel zijn rommellandjes, of nog 
niet ingerichte stukken grond waar kinderen nog zelf iets van kunnen maken, nu 
eenmaal het meest geschikt. 



SUMMARY 

In cities there are less and less places for children to play safely. Places are more 
often (pre)destinated, even playspaces; the playgrounds, for example. Playgrounds 
are possibly becoming more important in the future. But do they have enough scope 
for the play of children? Is it possible for playgrounds to take the place of exciting 
building sites and disordered city places? 

"The Playground: Room for Creative Play?" is a research about the part that 
playgrounds play in the creative play of children. Creative play means: fantasyplay 
(like playing the father en mother, school.an indian or circus), constructionplay or 
playing with basic materials (respectively building huts and dirt-play with sand, mud 
or water) and contact with nature and animals. Characteristic for creative play is the 
making and invention of children themselves. Other skills are being developed, like 
cooperating with other children, trying to find solutions. Creative play is essential to 
the developement of children, social and physically. This is concluded in the 
forgoing literaturestudy. The question remains if creative play takes place in 
playgrounds as well. 

In this research three playgrounds are being studied; De Kievit in Nuenen, 
Playground Helmond-West in Helmond, and the Splinter in Eindhoven. The main 
goal of this research is: Studying the part that playgrounds play in the creative 
outside play of children. There are two research questions: 

1 What do the children themselves think of their possibilities to play outside? 
2 What is the situation of creative play in the three playgrounds that have been 

selected? 

In the first part 650 children are being questioned about their opinion of the 
possibilities for outside play and the part of the playground in it. Second, the 
selected playgrounds are being judged by several respondents. In the last part 
observations took place to determine the real behaviour in the playgrounds. 

It appeared that creative play took place in little occasions. Especially in the 
traditional playgrounds De Kievit and Helmond-West. The creative play consisted of 
dirtplaying by young children. Mostly the play equipment was being used. More 
creative play has been observed in De Splinter, because children could build their 
own huts there. In the Splinter the activities were also more divided. Fantasyplay has 
been observed seldomly. 

Traditional playgrounds appeared not to be very popular among the children. They 
preferred the street and the neighbourhood they were living in. The older children 
really liked a lawn or a skating or basketball place. The most important activities of 
the children are: bicycling, skating, jumping around a rope (girls), playing football 
(boys), building huts. Creative play belongs to them, but is a less favorite activity. 



Remarkable is the fact that creative play occured mostly on natural places, the same 
places that were judged as best places by the respondents (by the adults, but by the 
children too). It is concluded that more natural places, especially nature that can be 
used varies the play in general, but stimulates also the creative play. Playgrounds 
are not only literally places to play, but they ought to give room for various ways of 
play, too. A hutbuilding site is recommended: It will stimulate creative play, 
especially to older boys. Girls' creative play needs more attention and stimulation in 
the future. The construction play of girls is different, therefor it is very important to 
assure room for girls at the building site too. 

The contact with nature and animals needs more support also. This can become a 
task for schools: On little pieces of the schoolyard older children can learn how to 
grow their own vegetables or flowers. This is a better way to learn children to 
understand and respect nature. 

Though, it is necessary to take account of childrens' (creative) play in the 
neighbourhood, too. While playing, children can learn how to deal with and orientate 
in their surroundings later on. In the end it is important for adults to behave more 
tolerant against the outside play of children. In cities the really suitable and exciting 
places for creative play are just the untidy, undestinated places that children can 
make their own. 
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H 1 INLEIDING 

1.1 AANLEIDING: DE SPEEL TUIN HEYPLAA T 

De eerste plannen voor dit onderzoek vormden zich bij een voordracht over het 
ontstaan van de speeltuin Heyplaat. Deze voordracht werd ongeveer een half jaar 
na de bouw van de speeltuin (1994) gegeven door Marco Vermeulen, een van de 
ontwerpers. Er werd uitgelegd hoe de ontwerpers te werk waren gegaan en hoe de 
speeltuin uiteindelijk gebouwd is: 

Bij het ontwerpproces zijn de bedenkers van Heyplaat in gedachten teruggegaan 
naar hun eigen jeugd. De belangrijkste conclusie van hen was dat spelen vooral een 
kwestie was van uitproberen, uitdagingen aangaan en zelfs ook gevaar opzoeken. 
Het liefst speelden zij als kind op plekken waar ze niet mocht komen; bouwplaatsen 
en braakliggende terreinen. Spanning en sensatie. Zo kwamen de ontwerpers tot de 
conclusie dat een speeltuin uitdagend en gevaarlijk moet /ijken, maar dat die wel zo 
veilig moet zijn dat ouders hun kinderen toelaten er te spelen. Met aangepast 
havenmateriaal zoals containers en loopbruggen is hun ontwerp voor de speeltuin 
uiteindelijk gerealiseerd. 

Het resultaat lijkt in de verste verte niet op een "gewone" speeltuin: De ontwerpers 
hebben verschillende sferen in het klein op de plek willen aanbrengen met behulp 
van het aanleggen verschillende landschappen: gebergten, bossen en woestijn. 
Ook wordt er gerefereerd aan het voor hen meest populaire spel tijdens de 
gymnastiekles op school; er staat in het midden van de speeltuin een grote apekooi 
met touwladders, autobanden scheve vloertjes, etcetera. Voor de doe-het-zelvers is 
er een bouwhoek gemaakt, waar ieder zijn eigen hut in elkaar kan timmeren. Ook is 
er een plek voor de jongere kinderen die omgeven wordt door een hek met een 
aantal tuinkabouters even groot als henzelf, als wachters en beschermers tegen de 
ouderen. 

Er is op deze manier een speelplek ontstaan die zeer verschillend is van andere 
speeltuinen. Onder andere omdat ze zelf hun omgeving kunnen veranderen, dus 
actief invloed hebben op hun omgeving . Het is de vraag of er door de uitdagende 
inrichting ook mogelijk vaker fantasiespel of verstopperje gesignaleerd wordt; activi
teiten die weinig voorkwamen bij eerder onderzoek op andere plekken. 
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1.2 DE SITUATIE IN STEDEN 

In steden zijn er steeds minder mogelijkheden voor kinderen om spontaan buiten te 
gaan spelen. De woningdichtheid wordt hoger en er zijn hoe !anger hoe minder 
plekken die nog geen bestemming hebben. Kinderen worden zowel in hun eigen 
vrije tijd (figuurlijke speelruimte), als in letterlijke ruimte beperkt (zie ook Karsten 
1995). Er worden hoe langer hoe meer plaatsen speciaal ingericht of aangewezen, 
dus ook de speelruimtes voor kinderen. Een voorbeeld hiervan zijn de speeltuinen: 
Dit zijn speelplaatsen met een hek eromheen met meestal enkele toestellen en/of 
een speelveldje en een zandbak, (maar er zijn ook andere variaties) waar kinderen 
onder toezicht van volwassenen kunnen spelen. Deze speeltuinen worden door 
volwassenen ontworpen en ingericht. Aangezien het kinderspel grotendeels afhangt 
van de soort omgeving, wordt het spel in de speeltuin ook indirect bepaald door 
volwassenen. 

De speeltuin is lettelijk een speellruimte voor kinderen, maar geeft de speeltuin wel 
echt de figuurlijke speelruimte die kinderen nodig hebben? Kinderen moeten ook de 
gelegenheid krijgen om zelf hun omgeving te veranderen zoals die voor hen 
geschikt is. Of oplossingen bedenken en fantaseren om het spel tot zijn recht te 
laten komen. Ook zouden ze spelenderwijs hun latere omgeving, de woonwijk, 
moeten kunnen verkennen en zich langzaam erin leren orienteren. Het is voor de 
hand liggend dat bij gebrek aan deze mogelijkheden, kinderen later in de problemen 
komen, zoals Carbonara-Moscati (1985) beschrijft: 

"There is a growing awareness that psychological and social problems can be 
created by the design of the physical environment." 

1.3 CREA TIEF SPEL 

Wat is creatief spel? 

Door de de kennismaking met de speeltuin Heyplaat begon het idee te onstaan dat 
de meeste speeltuinen weinig of geen mogelijkheden bieden voor "creatief spel ". 
De literatuurstudie "Buitenspelen buitenspel?" (Mulder 1996) voorafgaand aan dit 
onderzoek, behandelt creatief spel. 

"Creatief spelen" omvat zeer veel verschillende bezigheden in zoals bijvoorbeeld: 
verstoppertje spelen, "geheime" plekken creeren, hutten bouwen, met zand en water 
modderen (dirt-play), holen graven, indiaantje spelen, schooltje, vader-en
moedertje, bloemen plukken, "parfums" maken, in bomen klimmen, slootje springen, 
vissen, eendjes voeren, de hond uitlaten, etcetera. Kenmerkend voor de activiteiten 
is dat kinderen zelf moeten bedenken en maken. 



Parf11mf abriek op stoep Twijzel 
TWIJZEL - Parfum maken ui t rozenblaadjes en water. Harmke Kuipers (10), Miranda Detmar (10), 
Jan van der Meer (5) en Theo Kuipers (8) nit Twijzel hebben het er druk mee. Op de•stoep naast gym
gebouw De Wiksel zijn ze een heuse parfumfabriek begonnen. ·Directrice' Harmke geeft aanwijzingcn 
aan haar personeel en prakt intussen de blaadjes met een vo rk fijn. Miranda giet het rozenwater over in 
een berenburgtles. Jan ziet toe, terwijl Theo de parfum filtert in de jam-, pinclakaas- en sperziebonen
potjes. De parfum wordt vandaag in het dorp verkocht voor 50 cent per potje. De winst wordt onderling 
verdeeld. ,,Der keapje wy wat moais fan. Bygelyks klean of souveniers", vertelt Miranda. 

Foto LC/Jan de Vries 

f, 
\ 
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Bovenstaande activiteiten zijn samen te vatten in drie categorieen: 

1 Fantasiespel met of zonder beweging; respectievelijk indiaantje, politietje, 
circusje en vader en moedertje, winkeltje, schooltje. Met andere woorden: 
lmitatie en rollenspel. Verstoppertje wordt er ook nog toe gerekend. 

2 Constructiespel of omgang met basismateriaal. Constructiespel is het zelf 
maken; bijvoorbeeld hutten bouwen, een "auto" timmeren uit oude kisten. 
Omgang met basismateriaal kan ook worden getypeerd als "dirt-play" (Hart 
1979 en Wood 1993). Dit is het spelen met water, zand of modder. 

3 Omgang met planten en dieren en natuurlijk materiaal. Hiermee wordt 
bedoeld: Vissen, bloemen plukken, in bomen klimmen, de hond uitlaten, 
eendjes voeren, kastanjes zoeken. 

Het belang van creatief spel. 

Kinderen krijgen in steden niet voldoende mogelijkheden voor dit creatieve spelen. 
Men denkt dat met een pleintje waarop een schommel en een veerbeest staan 
genoeg rekening is gehouden met het feit dater kinderen in de buurt wonen. Op 
deze wijze verarmt het kinderspel. Voor bovengenoemde activiteiten zijn namelijk 
meer of andere dingen nodig dan een pleintje met een paar toestellen. Ook voor 
kinderen geldt dat interessante en spannende plekken juist die plaatsen zijn waar 
veel gebeurt en veel te zien valt. Rommellandjes, bouwplaatsen en de eigen straat; 
met andere woorden: De "grote mensen wereld". 

Van Gils (1984) schrijft hierover: 

"Creatieve spelvormen verliezen in zeer belangrijke mate terrein ten voordele van 
het herhaald bewegen." 

Volgens Van Gils verschilt het spelpatroon van een 9-jarige nog maar weinig van 
dat van een 3-jarige. 

Ook is het contact van kinderen met de natuur en de daarbijhorende dieren 
zeldzamer geworden (Nabhan en Trimble 1992). Frequent contact leert kinderen dat 
ze er niet bang voor hoeven te zijn maar dat ze er respect mee om moeten gaan. 
Tevens zullen ze bemerken dat de natuurlijke omgeving hun zorg behoeft. Nabhan 
en Trimble noemen dit "Environmental Education"; opvoeding door de omgeving 
zelf. 

Ook in een stedelijke omgeving zou dit kunnen plaatsvinden (zie ook Holcomb 
1975). Beekman en Mulderij (1978) noemen bijvoorbeeld bij het spelen van 
verstoppertje een aantal belangrijke kwaliteiten: 
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Het is een spel op eigen kracht, bestaat zonder hulpmiddelen. 
Het leidt tot een realistische aanpassing aan en gebruik van de objectieve 
kwaliteit van de omgeving. 
De ruimtelijke omgeving wordt op een nieuwe wijze ontdekt; als 
verbergmogelijkheid, afstanden die getaxeerd moeten worden . Dit leidt tot 
vindingrijkheid. 
Bij het spel ontstaat er een andere tijdervaring; het wachten, zoeken en 
rennen. 

Een andere, zeer zinvolle vorm van creatief spel is bijvoorbeeld het hutten bouwen 
op een bouwspeelplaats. Door gezamenlijk een hut te bouwen leren kinderen 
samenwerken en problemen op te lossen (Rijnen en Vaas 1996). Ook wordt 
hierdoor de fantasie geprikkeld. 

Zo heeft elke vorm van creatief spel extra kwaliteiten (naast het ontwikkelen van 
motorische vaardigheden) in zich die leiden tot een evenwichtige sociale en fysieke 
ontwikkeling van kinderen (zie ook Chown 1993, Laevers 1992, Pompert e.a. 1992, 
Verkerk 1983). 

1.4 OPZET 

Speeltuinen zijn dus speciaal voor kinderen gebouwd om daar veilig en 
onbekommerd te kunnen spelen. Ze zijn echter door volwassenen bedacht en zoals 
boven beschreven wordt het spel daardoor voor een groot deel bepaald. Het is de 
vraag of er ruimte is voor creatief spel, en in hoeverre kinderen zich daardoor laten 
be"invloeden. Er bestaan dus twee belanrijke elementen bij het creatief spel in 
speeltuinen: De kinderen (hun mening en gedrag ten opzichte van speeltuinen) en 
de speeltuin (de inrichting). 

Samengevat kan gesteld worden dater twee hoofdvragen zijn: 
-Hoe belangrijk zijn speeltuinen volgens de kinderen zelf? 
-Vindt er creatief spel plaats in de huidige speeltuinen? 
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In het tweede haafdstuk zal de anderzaeksapzet uitgewerkt warden met een 
gedetailleerde beschrijving van de dael- en prableemstelling, de deelvragen en de 
anderzaeksmethaden. Tevens zullen in dit deel de wijken beschreven warden waar 
het anderzaek heeft plaatsgevonden. Hoofdstuk 3 behandelt achtereenvolgens de 
resultaten van de enquetes, de beoordelingen van de speeltuinen en de observaties 
in de drie speeltuinen. Van de drie wijken en speeltuinen zullen de 
onderzoeksgegevens uiteraard met elkaar vergeleken warden in een afsluitende 
paragraaf. Deze paragraaf is vooral gericht op het creatieve spel. Vervolgens 
behandelt hoofdstuk 4 de conclusies. Hier warden de deelvragen die in hoofdstuk 2 
gesteld zijn als kapstok gebruikt om tot een algemene eindconclusie te komen. 
Tenslotte wordt het rapport besloten met een discussie en aanbevelingen in 
hoofdstuk 5. 
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H 2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 

2.1 INLEIDING 

Nu het hoe langer hoe minder veilig is te spelen in stedelijke woonomgeving, zou de 
rol van speeltuinen weleens belangrijker kunnen worden. In dat geval is het van 
belang dat ze voldoende speelmogelijkheden bieden. 

In dit rapport wordt de rol van speeltuinen bij het buitenspelen van kinderen 
bestudeerd. Het doel van het onderzoek is het bestuderen van de rol van 
speeltuinen bij het "creatief" buitenspelen door kinderen. De nadruk ligt hierbij op 
het "creatief buitenspelen, omdat in de hieraan voorafgaande literatuurstudie is 
gebleken dat deze spelvorm bij het buitenspelen in de woonwijk nog maar weinig 
voorkomt, maar wel van groot belang is voor de ontwikkeling van kinderen. 

In het onderzoek is door middel van enquetes op scholen onderzocht in hoeverre 
kinderen zelf zich bewust zijn van hun (creatief) buitenspelen, de mogelijkheden 
daarvoor en de rol van de speeltuin daarbij. Daarnaast is het gedrag van kinderen in 
speeltuinen vastgelegd door middel van observaties. Tenslotte is door enkele 
volwassenen en kinderen een oordeel gegeven over de speeltuinen aan de hand 
van een aantal foto's. De rol van speeltuinen is dus in drie delen gesplitst: De 
mening van de gebruikers, het feitelijk gebruik en de invloed van de speeltuin zelf 
(de invloed van de omgeving). 

2.2 VRAAGSTELLING 

2.2.1 Algemeen. 

Het doel van het onderzoek is het bestuderen van de ruimte die de speeltuin 
inneemt bij het creatief buitenspelen van kinderen. Het hoofddoel en de algemene 
probleemstelling van het onderzoek worden alsvolgt beschreven: 

Doelstelling: Het bestuderen van de rol van speeltuinen bij het 
creatieve buitenspelen van kinderen. 

Probleemstelling: Wat is de rol van speeltuinen bij het creatieve 
buitenspelen van kinderen? 

Uitleg: Met het creatief buitenspelen worden activiteiten van kinderen bedoeld die 
behoren tot de volgende drie categorieen (zeals eerder in 1.2 beschreven): 
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1 Fantasiespel met of zonder beweging; respectievelijk indiaantje, politietje, 
circusje en vader en moedertje, winkeltje, schooltje. Met andere woorden: 
lmitatie en rollenspel. Verstoppertje wordt er ook nog toe gerekend. 

2 Constructiespel of omgang met basismateriaal. Constructiespel is het zelf 
maken; bijvoorbeeld hutten bouwen, een "auto" timmeren uit oude kisten. 
Omgang met basismateriaal kan ook worden getypeerd als "dirt-play" (Hart 
1979 en Wood 1993). Dit is het spelen met water, zand of modder. 

3 Omgang met planten en dieren en natuurlijk materiaal. Hiermee wordt 
bedoeld: Vissen, bloemen plukken, in bomen klimmen, de hond uitlaten, 
eendjes voeren, kastanjes zoeken. 

In dit onderzoek staat dus het creatief spel in de speeltuin centraal. Daarbij is het 
van belang het gebruik van de speeltuin te onderzoeken. Dit gebruik bevat twee 
hoofdelementen : 

De frequentie van het gebruik; hieruit kan opgemaakt worden of de speeltuin een 
belangrijke plek inneemt bij het buitenspelen. Deze is voor een groot deel 
afhankelijk van de mening van de kinderen. Daarbij moet bestudeerd worden welke 
plaats speeltuinen en creatief spel innemen bij het algemene buitenspelen van de 
kinderen. Met andere woorden; het is van belang meer te weten te komen over het 
hele buitenspelen van de kinderen die in de buurt van de speeltuin wonen. Dit kan 
achterhaald worden door middel van enquetes. 

De aard van het gebruik; daaruit kan geconcludeerd worden hoe belangrijk de 
speeltuin is bij het creatief spel. Dit wordt duidelijk door het spel en de kinderen zelf 
in speeltuinen te observeren.Tevens is het van belang de kinderen te horen over 
hun (favoriete) activiteiten tijdens buitenspelen in het algemeen. 

Er bestaat in bovenstaande waarschijnlijk onderscheid tussen jongens en meisjes, 
maar ook tussen kinderen van verschillende leeftijden. Verder is de inrichting van 
de speeltuin van invloed op het soort spel dat er plaatsvindt, maar ook de inrichting 
van de hele woonwijk. 

Samengevat: 

De rol van speeltuinen kan in twee hoofddelen gesplitst worden; de mening van de 
gebruikers (de kinderen), en het gedrag van de kinderen in de speeltuin (het 
gebruik). De inrichting van de speeltuin en de woonomgeving zijn respectievelijk de 
derde en vierde invloedsfactor. Het geheel is afgebeeld in het conceptueel schema 
op pagina 13. 
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CONCEPTUEELSCHEMA 

Andere aanwez1ge plekken 
-Welke mogelijkheden biedt de wijk voor het creatieve spel? 
-In wat voor een soort wijk ligt de speeltuin? >------~ 

(o.a. sociale klasse) 
Bevolkimmzezevens van de zemeenten 

Soort speeltuin 
-Hoe is de speeltuin ingericht? 
-Welke mogelijkheden biedt de speeltuin om buiten te spelen? 1----~ 

. , 

-Welke mogelijkheden zijn er voor creatief spel? 
Een inventaris van de speeltuin 
Een kleine ajfordantie test 

Creatief buitenspel in speeltuinen 
__. Algemene Hoofdvraag: 

- Wat is de rol van speeltuinen l 
in het creatiefbuitenspelen van kinderen in steden? 

...______. 

t , • r 

Het gebruik van de speeltuinen 
Hoofdvraag: 

Persoon
lijke 
kenmerken 
-sexe 

Eigen mening van de gebruikers 
Hoofdvraag: 

-Hoe is het gesteld met het creatieve 
buitenspelen in de drie geselecteerde 
speeltuinen? f 
Deelvragen: zie bijlagen 

Observatiegegevens 

Eindconclusie: 

4-- -leeftijd ___. 
-sociaal 
milieu 
observaties 
enquetes 

-Wat vinden kinderen zelfvan hun 
mogelijkheden om buiten te spelen? 

t 
Deelvragen: zie bijlagen 

Enquetegegevens 

Welke rol spelen de drie speeltuinen in bet creatief buitenspelen? 
Wat kunnen speeltuinen doen om creatief spel te stimuleren? 
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2.2.2 Deel 1: De mening van de kinderen; de gebruikers. 

De mening van de kinderen zal de frequentie van het gebruik be"invloeden. Dit 
bepaalt de belangrijkheid van de speeltuin bij het buitenspelen van de kinderen. De 
doel- en probleemstelling van dit deel, het onderzoek naar de gebruikers, zijn 
hieronder gesteld: 

Doelstelling: Het achterhalen van de mening van kinderen ten opzichte van 
het buitenspelen in het algemeen en de houding ten opzichte 
van speeltuinen . 

Probleemstelling: Wat vinden kinderen zelf van hun mogelijkheden om buiten te 
spelen? 

De deelvragen die bij dit deel van het onderzoek worden gesteld zijn: 

a) Waar spelen kinderen het meest buiten? 
Is dit sexe en/of leeftijdsafhankelijk? 
Heeft de grootte van hun ouderlijk huis hierop invloed? 
Heeft de grootte van het gezin hierop invloed? 

b) Waar spelen de meeste kinderen het liefste buiten? 
Is er verschil tussen "het meest" en "het liefst"? 

c) Waarom spelen kinderen daar? 
Is dit sexe en/of leeftijdsafhankelijk? 
Heeft de grootte van hun eigen huis hierop invloed? 

d) Wat doen ze het meeste buiten? 
e) Wat doen ze het liefste buiten? 

Is er verschil tussen de activiteiten die ze het liefst en het meeste doen? 
f) Waarom doen kinderen dat het liefst? 

Is dit sexe en/of leeftijdsafhankelijk? 
g) Komen kinderen veel in speeltuinen? 

Is het wel/niet hebben van broertjes/zusjes hierbij van belang? 
Heeft het hebben van een eigen achtertuin invloed op het speeltuingebruik? 
Is speeltuingebruik sexe en/of leeftijdsafhankelijk? 

h) Mogen kinderen met broers/zusjes eerder zonder een volwassene naar de 
speeltuin? 

i) Wat willen kinderen zelf? 
j) Wat is hun klacht over het buitenspelen nu? 

Bestaat hierin verschil tussen de beide sexen of de verschillende leeftijden? 
k) Wat is noodzakelijk in een speeltuin volgens hen? 

Wat zijn de verschillen in leeftijd en sexe hierin? 
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I) Is creatief spel een favoriete bezigheid van de kinderen? 
Is dit sexe en/of leeftijdsafhankelijk? 
In welke verhouding staat het creatieve spel tot ander spel in de antwoorden 
van de kinderen? 

m) Is uit de antwoorden op te maken of avontuur en spanning een belangrijke 
rol speelt bij het buitenspelen van kinderen? 

2.2.3 Deel 2: Het gebruik. 

De invloed van de omgeving op het spel van kinderen in de speeltuin werd 
onderzocht door in drie verschillende speeltuinen te observeren. De speeltuinen 
moesten redelijk groot zijn , zodat er veel kinderen tegelijk geobserveerd konden 
worden. Tevens moesten ze veel gebruikt worden door kinderen. Er werd gezocht 
naar drie verschillende types speeltuin die een eenzelfde soort wijk gesitueerd 
waren. Uiteindelijk zijn de volgend drie uitgekozen: De Kievit in Nuenen, Speeltuin 
Helmond-West in Helmond, en de derde speeltuin is De Splinter in Eindhoven. De 
beschrijving van elke speeltuin volgt in het hoofdstuk 3 "Resultaten" waar de 
analyses per tuin worden besproken. 

Ook dit deel heeft een aparte doel- en probleemstelling: 

Doelstelling: Het bestuderen van de aard van het spel van kinderen tijdens 
het spelen in verschillende speeltuinen. 

Probleemstelling: Hoe is het gesteld met het creatief spel in de geselecteerde 
speeltuinen? 

Daarbij horen de volgende deelvragen: 

a) Welke kinderen vertonen creatief spel het meest? 
b) In welke groepsgrootte vindt creatief spel plaats? 

Is dit afhankelijk van sexe en/of leeftijd? 
c) Wat is de verhouding creatieve activiteiten I andere activiteiten? 

Is dit afhankelijk van sexe en/of leeftijd? 
d) In welke speeltuinen komt het meest creatief spel voor? 
e) Op welke plekken van de sp~eltuin vindt het het meest creatief spel plaats? 

Is dit afhankelijk van sexe en/of leeftijd? 
Zijn ze afhankelijk van de omgeving; woonwijk, speelvoorzieningen? 

f) Wanneer er meer gelegenheid tot constructiespel is, is er dan ook meer 
ander creatief spel? 

g) Wanneer er meer gelegenheid is tot omgang met planten, dieren en natuurlijk 
materiaal, is er dan ook meer ander creatief spel? 
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2.2.4 De wijken 

Er is zoveel mogelijk getracht kinderen te enqueteren op scholen die zich in de 
nabijheid bevinden van de speeltuinen waarin de observaties hebben 
plaatsgevonden. Zo werden de kinderen bereikt die in de buurt van de speeltuin 
wonen. Voor deze kinderen is het dus een voor de hand liggende speelplek. 

De wijken waar het onderzoek heeft plaatsgevonden worden hieronder apart 
ge'inventariseerd aan de hand van bevolkingsgegevens. Daarna volgt een 
vergelijking van de kenmerken van de drie wijken. 

Nuenen; een beschrijving van de wijk. 

Hiervoor zijn gemeentegegevens (van 1996) gebruikt uit de regiogids van 1997. 

Het centrum van de gemeente Nuenen heeft 2293 inwoners. Het aantal woningen is 
ongeveer 1130. De meeste huizen zijn tussenwoningen of twee-onder-een-kap. 
Er zijn ook redelijk veel vrijstaande woningen. 

Er wonen in het centrum 203 kinderen van 5 tot en met 14 jaar oud; 
5-9 jaar: 63 jongens, 60 meisjes, 
10-14 jaar: 37 jongens, 43 meisjes. 
Het gemiddeld aantal kinderen per gezin is 1,8. 
De meeste kinderen wonen bij twee ouders (3613 echtparen met kinderen, 549 
eenouder gezinnen). 

De meeste werkzame personen werken in de handel, horeca en reparatiebedrijven 
of in het bank-en verzekeringswezen, zakelijke dienstverlening of in de industrie en 
openbare nuts bedrijven. 

Het totaal aan inwoners met een niet-Nederlandse nationaliteit in het centrum van 
Nuenen is 393. 
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Helmond-West; een beschrijving van de wijk. 

Hiervoor zijn de gegevens beschikbaargesteld door de gemeente Helmond. 

In de wijk Helmond-West wonen 3785 inwoners. Het aantal woningen is 1719. Het 
grootste deel hiervan bestaat uit eengezinswoningen en is sociale woningbouw van 
na de oorlog . 

Er wonen 267 kinderen van 5 tot en met 9 jaar oud, en 198 kinderen van 10 tot en 
met 14 jaar oud (in totaal zijn er 725 kinderen van 0 tot en met 14). Het aantal 
meisjes is iets lager dan het aantal jongens. Volgens de gegevens van heel 
Helmond wonen de meeste kinderen bij twee ouders. 

De meeste werkzame personen werken in de handel, reparatiebedrijven, in de 
dienstverlening of in onroerend goederen bedrijven. 

Het totaal aan inwoners met een niet-Nederlandse nationaliteit is 466. 

Eindhoven; een beschrijving van de wijk. 

De gegevens zijn beschikbaar gesteld door de gemeente Eindhoven. 

Voor een beschrijving van de omgeving van de bouwspeelplaats warden in 
Eindhoven de buurten "Woenselse Heide" en "De Tempel" bestudeerd . 

Woense/se Heide 

Deze wijk ligt het meest in de buurt van de scholen waar de enquetes hebben plaats 
gevonden. Er zijn 5667 inwoners en 2165 woningen. Alie woningen zijn na de oorlog 
gebouwd, de meeste zelfs na 1970. De meesten zijn eengezinswoningen van de 
woningbouwvereniging of een eigen huis. 

In de Woenselse Heide wonen 787 gezinnen met 730 kinderen in de leeftijd van 0 
tot en met 14 jaar. 
5-9 jaar: 231 kinderen 
10-14 jaar: 254 kinderen 

De werkeloosheid is 5% van de 15 -64 jarigen. 
Het aantal inwoners met een andere nationaliteit dan de Nederlandse is 314. 



De speeltuin: Ruimte voor creatief spel ? pagina 15 

De Tempel 

Dit is meer de omgeving rond speeltuin de Splinter zelf, met 5180 inwoners en 2100 
woningen. De meeste woningen zijn van na 1970, maar een deel is nog voor
oorlogs. Ook deze zijn vooral in eigendom of van de woningbouwvereniging . 

Er wonen 738 gezinnen met 583 kinderen van 0 tot en met 14 jaar. 
5-9 jaar: 172 kinderen 
10-14 jaar: 208 kinderen 

De werkeloosheid is 4%. 

Het aantal inwoners met een niet-Nederlandse nationaliteit is 137. 

De drie wijken met elkaar vergeleken. 

In tabel 1 zijn de gegevens van de drie wijken weergegeven. Het centrum van 
Nuenen is het gebied met de minste inwoners, woningen en kinderen. In Helmond
West en in de twee wijken in Eindhoven wonen duidelijk meer kinderen. De bouw 
van deze twee wijken komt ook meer overeen; voornamelijk oudere eengezins 
woningen en sociale woningbouw. Nuenen is minder stedelijk; de meeste woningen 
zijn twee-onder-een kap of vrijstaand. 

In de Eindhovense wijken wonen meer oudere kinderen, van 10 tot en met 14 jaar, 
tewijl in Helmond-West en Nuenen de meeste kinderen jonger zijn; 5 tot en met 9 
jaar. Blijkbaar gaan jonge gezinnen eerder in Helmond en in Nuenen wonen dan in 
Eindhoven. Van de drie wijken is Eindhoven dan ook het meest stedelijke gebied. 

Helmond-West en Nuenen hebben de meeste inwoners met een niet-nederlandse 
nationaliteit. Dit is weer tegenstrijdig met het feit dat Eindhoven stedelijker is. 
Waarschijnlijk is het asielzoekersbeleid hier debet aan; spreiding van het aantal 
asielzoekerscentra over randgemeenten. 
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Tabel 1: Data van de wijken. 

# # opper # # verh. # woningsoort 
Wijk I in won won. vlakte kind. kind. jongens/ totaal 
data vd wijk (5-9jr) ( 10-14j r) meisjes kinderen 

(5-14jr) 

Nuenen 2293 1130 - 123 80 1:1 404 2- onder 1 
(Centrum) (Centrum) (0-18jr) kap/vrijst. 

1:1 eengezins 
Helm.-W 3785 1719 71 ha 267 198 (heel 936 naoorlogs 

Helmond) (0-18jr) soc.woningb 
Eindhoven eengezins 
Woenselse 5667 2165 82 ha 231 254 - 730 woningb.+ 
Heide ( 0-14j r) particulier 
Eindhoven voor -en 
De Tempel 5180 2100 118 ha 172 208 - 583 naoorlogs + 

(0-14jr) na 1970 
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2.3 METHODEN EN TECHNIEKEN 

2.3.1 Enquetes. 

Opzet. 

Door middel van enquetes werd de mening en waardering van de kinderen 
verkregen over het buitenspelen in het algemeen en het spelen in een speeltuin. 
Deze enquetes zijn afgenomen aan scholen die zo dicht mogelijk in de buurt van de 
geobserveerde speeltuinen gesitueerd zijn. Alleen in Helmond is dat niet gelukt; 
daar liggen de scholen zo dicht mogelijk bij een andere speeltuin maar van dezelfde 
soort. De volgende scholen hebben meegewerkt: 

Nuenen: 

Helmond-West: 

Eindhoven: 

R.K. De Triangel 
P.C. Basisschool ds. BakkerNincent van Gogh 

Leornardus Basisschool 
Rk. basisschool 't Baken 

De Ontmoeting 
De Schelp 

In de enquete werden de kinderen 18 vragen voorgelegd, en deze zijn klassikaal 
beantwoord in de groepen 4 tot en met 8. (Voor de vragenlijst in het geheel, zie 
bijlage 1) In de enquete werd onder andere gevraagd naar : 

a) Waar spelen kinderen het meest buiten? 
b) Waar spelen de meeste kinderen het liefste buiten? 
c) Waarom spelen kinderen daar? 
d) Wat doen ze het meeste buiten? 
e) Wat doen ze het liefste buiten? 
f) Waarom doen kinderen dat het liefst? 
g) Komen kinderen veel in speeltuinen? 
h) Hebben de kinderen broers en/of zusjes? 
i) Wat willen kinderen zelf? 
j) Wat is hun klacht over het buitenspelen nu? 
k) Wat is noodzakelijk in een speeltuin volgens hen? 

Tevens werd ook naar achtergronden gevraagd, zoals de aanwezigheid van broers 
en/of zussen, het hebben van een eigen kamer, het hebben van een tuin. Hiervan 
werd gedacht dat deze ook invloed konden uitoefenen op het doen en laten van de 
kinderen buiten. 
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De vorm van de vragen. 

Er is gekozen voor voornamelijk open vragen vanwege de volgende redenen; 

1 Bij eerder onderzoek is gebleken dat bij kinderen multiple choice vragen 
sturend kunnen werken. De kinderen bleken de neiging te hebben om alles 
maar aan te kruisen of de voor hen meest wenselijke situatie in te vullen 
terwijl die er in werkelijkheid niet is. Met andere woorden: geen sociale 
wenselijkheid, maar "wishful thinking". 

2 Door meerkeuze vragen wordt weinig extra informatie verkregen. 

3 Bij vragen met schaalverdelingen of gradaties onstaat veel verwarring en 
ontstaan er veel vragen bij de kinderen, ondanks goede uitleg. 

4 Uiteindelijk schrijven kinderen toch bepaalde dingen zelf bij de antwoorden, 
als aanvulling, of daar nu ruimte voor wordt gegeven of niet. De conclusie 
hieruit is dat kinderen graag in eigen woorden mee willen delen hoe het zit. 

Leeftijdscategorieen. 

Bij de enquetes waren de kinderen 7 tot 13 jaar oud (groep 4 tot en met 8) . De 
jongste kinderen in groep 4 had duidelijk moeite met het beantwoorden van de 
vragen. Ze konden nog maar net lezen en schrijven en waren zich in vergelijking 
met oudere kinderen minder bewust van hun keuzemogelijkheden in de 
speelomgeving. Vanwege het bovenstaande werd er afgezien van het interviewen 
van nog jongere kinderen. Nog een reden om daarvan af te zien was het feit dat 
zeer jonge kinderen nog niet zelfstandig op pad gaan. Daardoor hangt de plaats van 
hun spel en gedeeltelijk de aard van het spel af van volwassenen. Tot slot zouden 
er teveel interviews met deze groep kinderen moeten plaatsvinden om er een 
redelijke analyse van te kunnen maken. 

Verwerking van de gegevens. 

De gegevens zijn ingevoerd met Microsoft Excel. Voor de statistische verwerking is 
SPSS voor Windows gebruikt. 

Er is getoetst met een Chi-kwadraat toets (met een onbetrouwbaarheid van 5%), 
omdat alle data nominaal zijn. 

De laatste vraag uit de enquete ("Wat moet er in een droomspeeltuin aanwezig zijn 
volgens jou?") is in de meeste gevallen beantwoord met een tekening. Deze is deels 
opgenomen in de analyse door elementen die in de tekening aanwezig waren te 
benoemen en te tellen hoeveel kinderen deze in hun tekening naar voren hebben 
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laten komen. Zo ontstond er een totaalbeeld en kon er een indicatie gegeven 
warden van de wensen van de kinderen ten aanzien van speelplekken. 
De antwoorden uit de enquetes over activiteiten zijn waar nodig samengevoegd in 
de volgende categorieen: 

Rust/rondhangen/met anderen praten 
Balspel 
Beweging met los spelmateriaal; fietsen of rolschaatsen 
Beweging met vast spelmateriaal (toestellen); klimmen of schommelen 
Beweging zonder materiaal; rennen 
Fantasie spel; een serie van tv. nadoen, schooltje of indiaantje 
Omgang met natuur en constructiespel 

Soms is het echter noodzakelijk om nog verder in te korten naar rust, beweging en 
creatief spel. Dit zal vooral gebeuren bij analyses waar verschillen tussen jongens 
en meisjes en de leeftijdsgroepen bestudeerd warden . 

Betrouwbaarheid. 

De kinderen hebben de enquete persoonlijk ingevuld, onder toezicht van een 
onderwijzer(es), zonder hulp (van ouders). De mogelijkheid bestaat dat ze overlegd 
hebben, dus dater veel kinderen hetzelfde hebben ingevuld. Men kan er echter 
waarschijnlijk vanuit gaan dat de kinderen die overleg hebben gepleegd, ook wel 
vaak samen buiten spelen omdat ze vrienden zijn. Dan zullen ze dus terecht 
hetzelfde ingevuld hebben. 

Omdat het in de enquete voor een groat deel open vragen betreft, is er een stabiele 
interpretatie nodig bij het invoeren van de gegevens. Deze interpretatie wordt 
gecodeerd ingevoerd in de computer. (Voor de coderingen, zie bijlage 3.) 
De stabiliteit van de codering en (en dus de stabiliteit van de interpretatie) is 
gecontroleerd door na het invoeren de eerste 100 enquetes voor een tweede keer in 
te voeren. Hierna werd bestudeerd of de interpretatie veranderd was. Het bleek dat 
de enige verschillen optraden in de laatste drie vragen, waaruit toch al geen 
vaststaande conclusies getrokken konden warden. Bovendien betrof het in totaal 12 
verschillen (op 100 x meer dan 100 items), dat wil zeggen, een foutpercentage van 
ongeveer 0, 1 %. 
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2.3.2 De speeltuinen. 

Ligging. 

De speeltuinen liggen alledrie in een niet al te drukke wijk; een soort tussengebied 
tussen de grote stad en het dorp. In hoofdstuk 3 wordt een korte beschrijving 
gegeven van de speeltuinen. 

Beoordeling van de speeltuinen. 

Om de kenmerken en mogelijkheden van de drie speeltuinen te schetsen is naar de 
mening van verschillende personen gevraagd. Zo werd een gekleurd beeld 
verkregen vanuit verschillende invalshoeken. Bijkomende reden was dat de 
onderzoeker hoogstwaarschijnlijk geen objectief beeld van de mogelijkheden in de 
speeltuinen meer kon geven na er geobserveerd te hebben. 

Er zijn in totaal 22 foto's van de drie speeltuinen (van elke speeltuin 6 tot 8 foto's) 
door elkaar aan 9 respondenten getoond. Geen van de respondenten kenden de 
speeltuinen. De foto's van de toets zijn in hoofdstuk 3 afgedrukt ter illustratie bij de 
beschrijving van de speeltuinen. De respondenten bestaan uit 6 volwassenen (3 
mannen en 3 vrouwen) en 3 kinderen (twee meisjes van 9 en 10 jaar en een jongen 
van 7 jaar). De volwassenen hebben de situatie op elke foto beoordeeld op een 
schaal van 1 tot 5. De kleine schaal van 1 tot en met 5 voor de volwassenen dwingt 
tot een duidelijkere beoordeling. De volwassenen werd gevraagd bij elke foto een 
punt te geven voor onderstaande criteria: 

A Veiligheid; zowel van toestellen als het gev6el van veiligheid . 
B Complexiteit; samenstelling, ingewikkeldheid van de situatie. 
C Herbergzaamheid; mogelijkheid tot schuilen of terugtrekken. 

Tevens werd de respondenten gevraagd de geschiktheid van de situatie op de foto 
te bepalen voor de activiteiten: 

1: Rust/rondhangen; toekijken of wachten. 
2: Fantasiespel ; indiaantje, schooltje, vader en moedertje. 
3: Bewegingsactiviteiten; zoals rennen, fietsen, skeeleren. 
4: Balspelen; voetbal of basketbal. 
5: Constructiespel en omgaan met basismateriaal; huttenbouwen, in de 

zandbak spelen. 
6: Mogelijkheid voor contact met natuur en dieren. 

De categorie voor het gebruik van speeltoestellen werd achterwege gelaten. Het is 
vrij duidelijk dat de kinderen in alle drie de speeltuinen genoeg mogelijkheden 
hebben om toestellen te gebruiken. 
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Van de kinderen die er al aanwezig waren werd het gebruik geobserveerd en de 
mogelijkheden van soorten gebruik in de speeltuin. Het is daarbij niet van belang 
hoe de kinderen daar kwamen, en waarom. (Er is daarover wel het een en ander te 
vinden in de resultaten van de enquetes.) Hierdoor werd een beoordeling van de 
herkenbaarheid en bereikbaarheid van de speeltuin voor het onderzoek niet vol
doende noodzakelijk geacht. 

Voor de kinderen is een meer eenvoudige toets samengesteld. Bij hen werd een 
schaal van 1 tot 10 aangehouden. Omdat dit voor kinderen een bekende 
puntentelling is (bijvoorbeeld hun eigen rapportcijfers) zijn ze beter op de hoogte 
van de betekenis van de cijfers die ze de foto's toekennen. Gevraagd werd een 
soort rapportcijfer van 1 tot en met 10 te geven voor elke speelplek op de foto en dit 
aan te vullen met een motivatie ernaast geschreven. Verder moest worden 
aangegeven (door ja/nee te omcirkelen) of ze de plek geschikt achten voor een 
aantal spelvormen. Er zijn enkele foto's weggelaten, waarop speelplekken zijn 
afgebeeld die al eerder door de studenten als zeer slecht bestempeld waren. In 
totaal zijn aan de kinderen 17 foto's getoond. Tevens zijn slechts enkele activiteiten 
opgenomen in de toets: Verstoppertje, indiaantje (een serie van tv nadoen of iets 
wat hierop lijkt), hutten bouwen en met water en zand knoeien. Er werd gekozen 
voor deze activiteiten omdat ze indirect de hoofdcategorieen van het creatief spel 
vormen, en dus in dit onderzoek de belangrijkste activiteiten zijn. Het doel van de 
veranderingen was de toets zo kort mogelijk te houden voor de kinderen. Zo werd 
het gedeelte wat de kinderen moesten invullen ook g6ed en geconcentreerd 
ingevuld. De toets is verlopen als een soort vraaggesprek. De meisjes hebben 
tegelijkertijd, maar onafhankelijk van elkaar, de toets gedaan. 

Een voorbeeld van beide toetsen (voor de volwassenen en de kinderen) is 
opgenomen in respectievelijk bijlage 9 en bijlage 10. 

De beoordeling en de puntentelling. 

De maximum score die per foto behaald kon worden bij de toets voor volwassenen 
was: 6 (personen) x 9 (items) x 5 (punten per item)= 270 punten. De puntentelling 
was alsvolgt: 

x 

0 

• 

erg slecht 
slecht 
redelijk I matig 
goed 
erg goed 

(score< 54) 
(54< score< 108) 
(108< score< 162) 
(162< score< 216) 
(score> 216) 
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Bij de kinderen was de maxima le score: 3 (kinderen) x 10 (punten per foto) = 30 
punten. Daarbij hoorde de volgende beoordeling: 

x 

0 

• 

erg slecht 
slecht 
redelijk I matig 
goed 
erg goed 

(score<6) 
(6< score<12) 
(12<score<18) 
( 18<score<24) 
(score>24) 

Ten eerste werd het totaal resultaat van de volwassenen vergeleken met dat van de 
kinderen . Wanneer deze niet overeenstemden werden per item de situaties met de 
hoogste en de laagste score bepaald. De situaties met veel lage scores werden als 
slecht beoordeeld en die met veel hoge scores kregen het predicaat goed. Bij 
gevallen dat een situatie evenveel hoog als laag scoorde, gaf de geschreven 
motivatie van de kinderen de doorslag. Er is bewust niet besloten aan de hand van 
de totaalscores de foto's in te delen; dan zouden de punten van de volwassenen 
meer invloed hebben dan die van de kinderen. 
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2.3.3 Observaties. 

Opzet. 

De studie naar het gebruik van speeltuinen door kinderen heeft de vorm van een 
veldonderzoek, waarin verbanden gezocht worden tussen het gedrag van kinderen 
en de (speel)omgeving . Om een beeld te krijgen van het werkelijke gebruik van 
speeltuinen hebben observaties door middel van behavior-mapping plaats 
gevonden. 

Er is in de zomermaanden van 1996 geobserveerd ; op woensdagmiddagen en in 
weekenden. Ze nameQ ongeveer drie maanden in beslag. De dagen dat het slecht 
weer was niet meegeteld . Tijdens de observaties is er van elk kind genoteerd of het 
een jongen of een meisje betreft, er is een schatting gemaakt van de leeftijd , de 
activiteit waar het zich mee bezighield en de soort plek waar het kind speelde. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van de indeling van activiteiten volgens Van Andel 
(1985), zie bijlage 2 "codering van de observaties". 

Leeftijdscategorieen. 

In de speeltuinen zijn kinderen geobserveerd van 0 tot 15 jaar. Bij de analyse bleek 
echter dat er zeer weinig kinderen zich in de leeftijdscategorieen 1 en 5 (van 0 tot 3 
en van 13 tot 15 jaar) bevonden. Om deze reden worden in de verdere analyse van 
de observaties alleen kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 in beschouwing 
genomen. (Een extra reden is dat bij de enquetes ook ongeveer deze leeftijden 
worden aangehouden. Zie 2.5.1 : enquetes, leeftijdscategorieen.) 

Het weer. 

Het weer tijdens de observaties was over het algemeen fris tot zonnig . Wanneer er 
het bewolkt werd of er regen viel waren de speeltuinen vrijwel uitgestorven en is er 
in het algemeen ook niet geobserveerd . 

Het meeste zon was er tijdens de observaties in Helmond-West, de meeste 
bewolking was er tijdens de observaties in de Splinter. In deze speeltuin waren er 
echter nog wel enkele bezoekers tijdens slecht weer. 

Dit wil zeggen dat het weer niet van invloed was op het soort spel in de speeltuin, 
de omstandigheden waarin de meeste bruikbare observaties plaats hebben 
gevonden waren in elke speeltuin gelijk. Het weer heeft echter wel invloed op de 
hoeveelheid kinderen die de speeltuin bezoeken; bij slecht weer (bewolkt of 
regenachtig) zijn er weinig tot geen kinderen in de speeltuin te vinden. 
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Verwerking van de gegevens. 

Alie gegevens zijn door middel van van het spreadsheet programma Microsoft Excel 
ingevoerd in de computer. Met behulp van het statistisch 
dataverwerkingsprogramma SPSS voor Windows zijn de uiteindelijke 
analyseresultaten verkregen. Vanwege het feit dat alle data nominaal zijn is er 
getoetst door middel van een Chi-kwadraat toets met een onbetrouwbaarheid van 
5% (a= 0,05). Dit houdt in dat bij een gevonden waarde van die kleiner is dan 0,05, 
gesteld kan warden dat de frequentieverdelingen verschillen. 

De sterrekaartjes zijn gemaakt met het GIS programma Mapinfo om de grafische 
gegevens te koppelen aan de plattegrond. Zo wordt aangegeven welke kinderen 
zich waar in de speeltuin bevonden tijdens de observaties. · 

Bij veel besprekingen van de analyses zijn de categorieen samengevoegd. (Voor de 
uitgebreide indeling, zie bijlage 2) Hierdoor werd de analyse meer valide en de 
resultaten overzichtelijker. De activiteitencategorieen zijn samengevoegd tot: 
Rust, beweging, gebruik van (speel)toestellen en creatief spel. 

Hier is de categorie "Gebruik van toestellen" apart gehouden, omdat de toestellen 
voor de speeltuinen het meest karakteristiek zijn. De bewegingsactiviteiten zijn 
allemaal samengevoegd, inclusief balspel, aan gezien deze een soort "rest
categorieen" zijn. Belangrijk voor dit onderzoek is vooral de creativiteit in het spel, 
(weergegeven door voornamelijk fantasie- en constructiespel) ten opzichte van 
andere hoofdcategorieen spel. 

De categorieen voor de plekken waar kinderen spelen zijn samengevoegd tot: 
Verharde open ruimten, natuurlijke plekken, zitplekken, toestellen. Wanneer 
bepaalde toestellen opvallend meer gebruikt worden dan andere, wordt dit in de 
analyse vermeld . 

De groepsgrootte is alsvolgt ingedeeld: 

1 : een kind; 
2 : twee kinderen; 
3 : drie kinderen; 
4 : vier kinderen of meer 
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Betrouwbaarheid. 

De betrouwbaarheid is getoetst door de metingen van twee observators met elkaar 
te vergelijken. De betrouwbaarheid van het observatiesysteem is: 

Betrouwbaarheid = 2 * gezamenlijke scores I (score a+ score b) 

In totaal zijn er 174 observaties uitgevoerd. 

De betrouwbaarheid van de leeftijdsschatting wordt alsvolgt berekend: 
Er wordt een tabel gemaakt van de metingen van de leeftijdscategorieen van zowel 
observator a als b. 

alb I II 111 IV v VI 
I 43 0 0 0 0 0 
II 12 77 3 0 0 0 
111 0 2 29 0 0 0 
IV 0 0 0 0 0 0 
v 0 0 0 0 7 0 
VI 0 0 0 0 1 0 

Gemeenschappelijke scores: 43+77+29+7 =156 
Score a= score b = 174 
Betrouwbaarheid = 2 * 156 / (174 + 174) 

= 0,897 

89,7% van de leeftijdsmetingen wordt dus gelijk beoordeeld. 
Wanneer er een fout in de leeftijdsschatting voorkomt betreft het verschil tussen de 
twee metingen altijd slechts 1 of 2 jaar (dus hoogstens 1 leeftijdscategorie). 
Deze foutschattingen zullen daarom niet verstorend werken voor de resultaten in 
het onderzoek. 

De betrouwbaarheidsmeting van het geslacht: 
99% op gelijke beoordeling. 

alb jong en meisje 
jongen 101 1 
meisie 0 72 

De betrouwbaarheid voor de activiteiten was 96%. 

Leeftijdsschattingen hebben dus het laagste betrouwbaarheidspercentage. 
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Opmerking : 

Deze betrouwbaarheidstoets van het observatiesysteem vond plaats in een 
woonwijk. Daar werden op straat spelende kinderen geobserveerd door de 
observator van dit onderzoek en een externe observator. De verkregen gegevens 
maken deel uit van het onderzoek "Kinderen in Lombok" (Utrecht) door Lianne van 
Doesburg (1996). Het observeren in een speeltuin verschilt natuurlijk van het 
observeren in een woonwijk; in een speeltuin lopen de kinderen meer heen en weer 
op een kleiner gebied. Daar tegenover staat het feit dat in dit onderzoek alle 
observaties door een persoon verricht zijn, wat de stabiliteit van de observaties 
verhoogt. Ook werd tijdens de observaties in de speeltuinen een steeds 
terugkerende controle uitgevoerd door naderhand aan de ouders te vragen hoe oud 
de kinderen waren.Zo kon de onderzoeker terugblikken of de leeftijdsschattingen 
nog op het goede peil waren. 
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H 3 RESULTATEN 

3.1 DE MENING VAN DE KINDEREN; EEN BESPREKING VAN DE 
ENQUETES 

3.1.1 lnleiding. 
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In totaal werkten er 651 kinderen mee aan de enquete. Deze groep bestond uit 326 
jongens en 325 meisjes, afkomstig uit groep 4 tot en met 8. In Eindhoven zijn de 
meeste kinderen geenqueteerd: 237, in Helmond-West waren dat 230, in Nuenen 
184. Een voorbeeld van de vragenlijst is te vinden in bijlage 1. Tevens warden in de 
bijlage 3 de coderingen van de antwoorden vermeld. 

Opbouw. 

Allereerst zal er een algemeen beeld van de antwoorden op de enquetes gegeven 
warden. De volgende deelvragen (uit 2.2.2) warden achtereenvolgens behandeld: 

Deelvragen: 

a) Waar spelen kinderen het meest buiten? 
b) Waar spelen de meeste kinderen het liefste buiten? 

Is er verschil tussen "het meest" en "het liefst"? 
c) Waarom spelen kinderen daar? 
d) Wat doen ze het meeste buiten? 
e) Wat doen ze het liefste buiten? 

Is er verschil tussen de activiteiten die ze het liefst en het meeste doen? 
f) Waarom doen kinderen dat het liefst? 
g) Kamen kinderen veel in speeltuinen? 
h) Magen kinderen met broers/zusjes eerder zonder een volwassene naar de 

speeltuin? 
i) Wat willen kinderen zelf? 
j) Wat is hun klacht over het buitenspelen nu? 
k) Wat is noodzakelijk in een speeltuin volgens hen? · 
I) Is creatief spel een favoriete bezigheid van de kinderen? 
m) Is uit de antwoorden op te maken of avontuur en spanning een belangrijke 

rol speelt bij het buitenspelen van kinderen? 
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Daarnaast wordt per item een analyse gegeven over het verschil tussen jongens en 
meisjes in het beantwoorden van de vragen, en een analyse van het verschil tussen 
de verschillende leeftijdsgroepen. Waar relevant, zullen tevens verschillen warden 
beschreven tussen kinderen met en zonder broers (en/of zusjes) en kinderen met of 
zonder achtertuin . Vervolgens warden de drie gebieden Nuenen, Helmond-West en 
Eindhoven met elkaar vergeleken. 

3.1.2 Algemeen beeld. 

Achtergrondinformatie van het totaalbeeld. 

Meer dan de helft van de kinderen zegt een broer(tje) of zusUe) te hebben en 
eenderde heeft zelfs meer dan een broer of zus. Slechts 7% is enigst kind. 

88% van de kinderen heeft een eigen kamer thuis, de rest moet hem delen met een 
broer of zus. 

De meeste kinderen hebben thuis een voor- en een achtertuin; 87%. 
Het percentage dat geen achtertuin heeft, is 5%. 

Is een eigen achtertuin een bepalende factor in het speeltuingebruik? 

Uit de antwoorden blijkt dat slechts 34 van de 651 geenqueteerde kinderen geen 
eigen achtertuin heeft. Met deze ongelijke verdeling en door het schaarse aantal 
kinderen zonder achtertuin kunnen geen conclusies warden getrokken over een 
relatie tussen tuin en frequentie van het speeltuingebruik. 

Waar spelen kinderen buiten? 

Waar spe/en kinderen het meest... 

Een kwart van de kinderen zegt het meeste op straat, voor het huis of in de buurt te 
spelen. Er wordt ook veel in de achtertuin gespeeld (22%). De buurtspeeltuin is een 
even geliefde plek; 21% zegt daar veel buiten te spelen. 
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Waar spelen kinderen het lief st .. . 

Het liefst spelen kinderen voor huis in de straat of op grasveldjes en/of in parken 
(beide ongeveer 20%). Grasveldjes worden echter minder vaak gebruikt; 9% zegt er 
vaak te zijn. Daarnaast is de eigen tuin en de buurtspeeltuin erg geliefd (rond de 
13%). Pleinen vinden kinderen ook fijne speelplekken, maar ze spelen er niet vaak 
(10% speelt er het liefst, maar 4% speelt er het meest). 

Verschil tussen jongens en meisjes; waar speel je het meest? 

(Dit verschil wordt in grafiek 1 weergegeven.) 
Zowel 29% van de jongens als van de meisjes zegt het meest voor hun eigen huis 
buiten te spelen. Echter bij de meisjes is de eigen achtertuin een bijna even vaak 
gebruikte speelplek. Een andere plek waar ze frequent spelen is de buurt of de 
buurtspeeltuin. Veel jongens spelen naar hun zeggen door de hele buurt. De 
buurtspeeltuin en de eigen achtertuin zijn minder belangrijk voor de jongens. 

Verschil tussen jongens en meisjes; waar spee/ je het /iefst? 

Opvallend is dat bij deze vraag jongens duidelijk een ander antwoord geven dan bij 
de vorige; verreweg de meesten, meer dan een kwart, geeft aan het liefst te spelen 
op een grasveldje. Daarna pas geven ze de voorkeur aan de buurt of een plek voor 
hun huis (±15%). Dit is afgebeeld in grafiek 3. 

De meeste meisjes spelen het liefst voor het huis. Het percentage meisjes dat de 
eigen achtertuin, de buurtspeeltuin of een grasveldje als geliefde speelruimte heeft 
is ongeveer even groot; ±15%. Daarmee zijn deze plekken voor meisjes allemaal 
even belangrijke alternatieve speelplekken voor de ruimte voor het huis. 

Opmerkelijk is het feit dater een verschil is in de antwoorden, gekeken naar het 
gebruik van speeltuinen: Rond de 21% speelt er het meest buiten, maar slechts 
11 % van de jongens en slechts 15% van de meisjes speelt er ook het liefst. 
Andersom is het met het gebruik van grasveldjes en/of parken: Slechts een paar 
(7% meisjes en 12% jongens) speelt er het meest, echter 27% jongens en 14% 
meisjes spelen er het liefst. Het verschil in de antwoorden van de kinderen tussen 
"het meest" en "het liefst" is weergegeven in grafiek 5. 

Verschil in leeftijd; wie spee/t waar het meest? 

In alle groepen, behalve groep 8, spelen de kinderen het meest voor het huis (door 
30% tot 34% van de kinderen genoemd, zie grafiek 2). In groep 4 en 5 wordt de 
eigen achtertuin bijna even vaak gebruikt. Een andere veel bespeelde ruimte is voor 
groep 4 de buurtspeeltuin, en "voor iemand anders' huis". In groep 5 is voor een 
kwart van de kinderen de eigen buurt en de buurtspeeltuin een andere belangrijke 
speelplek. 
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Meer dan een kwart van de kinderen uit groep 6 noemt als de tweede meest 
gebruikte plek de buurtspeeltuin, daarna is de eigen achtertuin en de buurt 
belangrijk. In groep 7 is de buurt de tweede belangrijke plaats daarna de eigen tuin 
en de buurtspeeltuin. Bij de oudsten, groep 8 is de buurt het belangrijkste, de 
buurtspeeltuin en een grasveldje en/of park. 

Verschil in /eeftijd; wie speelt waar het /iefst? 

In grafiek 4 is te zien dat de eigen straat het populairste is in groep 4, 5 en 6. 
In de laagste groep, groep 4, is het (buurt)plein daarna een geliefde plek. De eigen 
tuin , de buurtspeeltuin en een grasveldje zijn eveneens belangrijke speelruimtes. 
Voor groep 5 zijn ook de eigen tuin of een grasveldje geliefde plekken. 
Bijna hetzelfde geldt voor groep 6, maar de eigen tuin moet in deze groep plaats 
maken voor het spelen in de hele buurt. In groep 7 en 8 is het grasveldje de meest 
geprefereerde plek om buiten te spelen; respectievelijk 26% en 28% geeft dit 
antwoord op. Een andere belangrijke plek is in groep 7 de wijk. Bij de oudste 
kinderen is dat de buurtspeeltuin. 

De buurtspeeltuin is een plek waar kinderen vaak spelen, maar alleen bij de oudste 
kinderen (groep 8) is het ook een van de meest geliefde plekken. Het grasveldje is 
populairder naarmate de kinderen ouder zijn, en wordt bij de oudere kinderen de 
meest geliefde plaats genoemd om buiten te spelen. 

Hebben broers en/of zussen invloed? 

De plek waar kinderen vaak of het liefst spelen wordt niet be'invloed door het 
hebben van een of meer broer en/of zusjes. Alie kinderen spelen het meest op 
straat en in de wijk. Ook de geprefereerde plekken worden hierdoor niet be'invloed; 
die zijn voor het huis en op een grasveldje. 

Waarom spelen kinderen daar? 

De meesten zeggen op een bepaalde plaats te spelen omdat het, kortomschreven, 
de meest geschikte plek is voor hetgeen ze buiten doen (25%). Vaak geven 
kinderen aan dat het een negatieve keuze betreft; andere plekken zijn niet geschikt 
of niet leuk. De reden om op een bepaalde plek te spelen is ook de aanwezigheid 
van hun vrienden en vriendinnen, maar evenveel kinderen noemen als reden dat 
het "gewoon leuk" is (20%). 
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Verschil in sexe. 

Eenderde (het grootste deel) van de jongens geeft als reden dat die plaats het 
meest geschikt is voor hetgeen ze doen; vaak omdat andere plaatsen er helemaal 
niet geschikt voor zijn . Voor de meisjes is de belangrijkste reden dat andere 
kinderen of hun vrienden en vriendinnen daar ook spelen. Beide sexen zeggen ten 
tweede het daar "gewoon leuk" te vinden. Nog een belangrijke reden is voor de 
jongens dat ook hun vrienden er spelen, en de meisjes noemen veiligheid, vertrouw
dheid, het is vlakbij, het is rustig , maar de geschiktheid van de plek vinden ze even 
belangrijk. Ongeveer een op de tien kinderen vindt de diversiteit en ruimte ook 
belangrijk van een speelplek. 

Bovenstaande is in grafiek 6 afgebeeld. 

Verschil in leeftijd. 

In alle groepen is de belangrijkste reden om op een bepaalde plaats buiten te 
spelen de geschiktheid van de plek (of de 6ngeschiktheid van andere plekken), 
hetgeen in grafiek 7 te zien is. In groep 4 zegt een even groot deel de plaats 
"gewoon leuk" te vinden. Nog een belangrijke reden in groep 4, 5 en 6 is de 
aanwezigheid van andere kinderen. Groep 6 vindt ook de hoeveelheid ruimte 
belangrijk, even belangrijk als de aanwezigheid van anderen. Oudere kinderen, uit 
groep 7 en 8, geven vaak de opmerking "gewoon leuk" als reden op waarom ze 
ergens vaak zijn . Opvallend is dat in alle leeftijdscategorieen de diversiteit, 
veiligheid, vertrouwdheid, nabijheid en de rust bijna even hoog scoren; rond de 13% 
van de kinderen geeft dit als reden op. 

Wat doen kinderen buiten het meest, en wat het liefst? 

Algemeen; wat doen kinderen het meest buiten? 

Tweederde van alle kinderen zegt het meest te fietsen. Meer dan de helft voetbalt 
en/of rolschaatst (skeelert, of doet aan skateboarden). Een andere belangrijke 
activiteit is met anderen praten of spelen. Daarnaast is het hutten bouwen 
belangrijk, net als verstoppertje en tikkertje. Overige, niet te verwaarlozen 
bezigheden zijn; touwtje springen, schommelen, een serie van televisie nadoen en 
klimmen. 

Verschil tussen jongens en meisjes. 

(Hierbij is het arsenaal aan geantwoorde activiteiten uit de enquetes ingekort naar: 
rust, balspel, beweging met los materiaal, beweging zonder materiaal, 
toestelgebruik, fantasiespel en constructiespel of omgang met basismateriaal.) 
Het geheel is weergegeven in grafiek 8. 
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Jong ens. 
Het merendeel van de jongens houdt zich bezig met balspel (83%), waarmee men 
zonder meer kan stellen dat het hier voornamelijk voetbal betreft. Bijna even 
frequent is de activiteit "beweging met los materiaal"; hier valt daar vooral onder: 
fietsen, skateboarden of skeeleren (en/of rolschaatsen). Meer dan de helft houdt 
zich ook vaak bezig met fantasiespel en constructiespel of omgang met natuurlijk 
materiaal. Het minst warden genoemd de categorieen "Beweging zonder materiaal" 
en "Het gebruik van toestellen". 

Meisjes. 
Het grootste deel van de meisjes, 87%, speelt buiten met los spelmateriaal. Dit 
betekent dat ook zij vooral veel fietsen, skeeleren (rolschaatsen) of skateboarden. 
Tweederde zegt ook vaak fantasiespel te doen. De categorieen "rust" en "omgang 
met de natuur en basismateriaal" wordt door ongeveer de helft van de meisjes 
genoemd. Met dat laatste bedoelen ze vaak ook omgang met dieren; ponyrijden of 
met de hond spelen. 

Verschil in Jeeftijd. 

In alle groepen wordt het meest buiten gespeeld met los materiaal (zie grafiek 9). 
Groep 4 zegt ook zeer frequent fantasiespel te doen, en daarnaast ook veel 
constructiespel (en het omgaan met basismateriaal). Groep 5 heeft als andere 
bezigheid ook fantasiespel maar balspel wordt bijna even vaak genoemd. Hetzelfde 
geldt ongeveer voor groep 6 en 7. In groep 7 zijn de twee activiteiten echter veel 
minder belangrijk dan het buitenspelen met los materiaal. Bij de oudste kinderen, 
groep 8, is voor ongeveer driekwart zowel spel met los materiaal als balspel de 
belangrijkste activiteit. De "rust-categorie" wordt op deze leeftijd het meest genoemd 
(net als bij het balspel); maar blijft een minder belangrijke bezigheid. 

Algemeen; wat doen kinderen het lief st buiten? 

De grootste voorkeur gaat uit naar het voetballen; eenderde van de kinderen geeft 
dit als geliefde activiteit op. De tweede geliefde bezigheid is fietsen en rolschaatsen 
(skaten of skeeleren). Verstoppertje is ook populair. Verder wordt nog genoemd: 
met anderen spelen, hutten bouwen, andere balspelen dan voetballen. 

Verschil tussen jongen en meisjes. 

lets minder dan tweederde van de jongens vindt balspel (voetbal) het leukst om te 
doen buiten. Daarnaast is er een veel kleiner gedeelte jongens dat het liefst buiten 
speelt met los spelmateriaal, of dat graag fantasiespel doet. 

Bij de meisjes zijn de activiteiten meer verdeeld; het meest geliefd is het spelen met 
los materiaal, een kwart houdt van fantasiespel en iets minder meisjes houden van 
balspelen en omgang met natuur en basismateriaal. Bovenstaande is afgebeeld in 
grafiek 10. 
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Verschi/ in Jeeftijd. 

In alle groepen is het balspel het populairste, behalve in groep 4. In deze groep is 
spelen met los materiaal populairder, wat bij alle andere groepen de tweede 
belangrijke activiteit is (zie grafiek 11 ). Daarnaast is in bijna alle groepen het 
fantasiespel geliefd, vooral in groep 5 en 6. Omgang met natuur en basismateriaal 
is in groep 7 het hoogst, ten koste van het fantasiespel. 

Waarom doen kinderen dat buiten het liefst? 

Algemeen. 

Eenderde van de kinderen noemt als reden "gewoon leuk". 
Daarnaast geven ze aan dat een bepaalde activiteit leuk gevonden wordt omdat ze 
er goed in zijn of ze zitten bij een sportvereninging waar ze die activiteit beoefenen. 
Kinderen houden ook van activiteiten die ze met anderen samen kunnen doen, of 
van activiteiten waarbij ze zich uit kunnen leven ("omdat dat gezond is"). 

Verschil in redenen tussen jongens en meisjes. 

Jongens houden van een activiteit voornamelijk omdat ze er goed in zijn of de sport 
beoefenen (meer dan eenderde). Bijna even vaak wordt gezegd dat ze het "gewoon 
leuk" vinden. 

Meisjes noemen dat als belangrijkste reden, een kwart vindt het ook leuk vanwege 
de gezelligheid, de aanwezigheid van anderen. Ook vinden meisjes de mogelijkheid 
om zich te kunnen uitleven belangrijk. (grafiek 12.) 

Verschil in redenen qua Jeeftijd. 

Alie kinderen weten niet zo goed raad met de vraag; de meesten als reden voor 
bepaalde activiteiten "gewoon leuk". In groep 5 is de reden echter duidelijk "ik kan 
het goed" en "ik zit bij die sport". Dit is ook in de andere groepen een belangrijke 
reden om een activiteit buiten te doen, behalve in groep 6; daar vinden ze het "zich 
kunnen uitleven" belangrijker. Niet te verwaarlozen is ook de waarde die de 
kinderen hechten aan de aanwezigheid van andere kinderen, vriendjes en vrien
dinnetjes. (grafiek 13.) 



Grafiek 14 

45 

40 

35 
Ill 30 Cll 
Ol 
<a 25 c: 
Cll 20 u 
~ 15 Q. 

10 

5 

0 

vaak 

Grafiek 15 

50 1 
45 ; 

40 J 38 
I 34 

35 ~ 
Ill 

30 ~ Cll 
Ol 
<a c: 25 
Cll 

19 u 
~ 20 
Q. 

15 I 

10 

5 

0 

groep 4 

Hoevaak spelen kinderen in de speeltuin? 

41 

13 

soms zelden nooit 

Hoevaak spelen kinderen in de speeltuin? 

50 

groep 5 groep 6 groep 7 groep 8 

I 
·I 
I 
I 
I 

I• jongens I J 

ID meisjes I I 

jovaak [ 

JDsoms J 

I
Dzelden .

1 •nooit 

I 
I 
I 
I 
i 



De speeltuin: Ruimte voor creatief spel ? pagina 34 

Speeltuingebruik. 

Algemeen. 

Op de vraag of de kinderen weleens een speeltuin van dit onderzoek bezochten, 
antwoordde 79% dater er "weleens" kwamen, de rest zei er nooit te komen. 
Om echt in een speeltuin te spelen bezocht 40% slechts "zelden" (een paar keer per 
jaar) een speeltuin, eenderde zegt er "soms" te komen (een paar keer per maand). 
Slechts 15% ziet de speeltuin als vaste plek en is er een paar keer per week te 
vinden. Een even groat aantal zegt nooit in een speeltuin te spelen. 

Verschillen tussen jongens en meisjes in speeltuingebruik. 

In grafiek 14 is het speeltuingebruik van zowel de jongens als de meisjes 
weergegeven: Er zijn meer meisjes dan jongens die weleens in een speeltuin 
komen. Er is nauweijks verschil tussen de beide sexen wat betreft de frequentie in 
het bezoeken; van allebei ziet slechts 15% de speeltuin als vaste speelplek (een 
paar keer per week). Daarnaast zegt eenderde van de meisjes er "soms" te komen 
(een paar keer in de maand); bij de jongens is dat iets minder. 
Het merendeel komt zelden of nooit in een speeltuin om te spelen. 

Verschil in /eeftijd; invloed op het spee/tuingebruik? 

Naarmate kinderen ouder warden zakt het percentage van de kinderen dat de 
speeltuin als vaste speelplek ziet, zoals in grafiek 15 afgebeeld is. In groep 4 gaat 
het grootste deel (38%) "soms" naar de speeltuin, in groep 5 is dat deel bijna de 
helft. Daarna zakt dit in groep 6 en 7 naar 22% in groep 8. Het grootste gedeelte in 
groep 7 en 8 gaat "zelden" naar de speeltuin om te spelen, in groep 8 komt een 
kwart zelfs nooit in een speeltuin. 

Wie heeft toestemming om alleen naar de speeltuin te gaan? 

Het merendeel van de kinderen, 78%, zegt zonder een volwassene naar de 
speeltuin te mogen. Daar staat tegenover dat bijna de helft zegt dat ze weleens naar 
de speeltuin gebracht wordt door een volwassene (46%). Jongens mogen iets vaker 
alleen (zonder volwassene) naar de speeltuin; 80% ten opzichte van 76% van de 
meisjes. T och antwoordt de helft van de meisjes positief op de vraag of ze weleens 
warden gebracht (bij de jongens 40%). 

Het hebben van een of meer broers en/of zusjes be"invloedt de toestemming om 
alleen naar de speeltuin toe te gaan niet; de meeste kinderen mogen alleen gaan. 
Het af en toe brengen van kinderen naar de speeltuin staat ook los van het feit of er 
broertjes en/of zusjes zijn. (In beide gevallen is a. gelijk aan 0,3) 
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Is een broer of zus van belang voor het speeltuingebruik? 

Of het hebben van een broer(tje) of zusUe) het speeltuingebruik be"invloedt, is 
moeilijk te zien (a= 0,05). In ieder geval is de frequentie van de bezoeken aan de 
speeltuinen het hoogst bij kinderen die geen broers of zusjes hebben. 
Het percentage kinderen dat soms of zelden naar de speeltuin gaat, is het grootst 
bij kinderen met een of meerdere broers en/of zussen. Het lijkt erop dat die dus 
geen speeltuin nodig hebben, maar zich vermaken met broers en zusjes. 
Tegenstrijdig hiermee is het feit dat kinderen die nooit in een speeltuin komen in de 
meeste gevallen enigst kind zijn . 

Heeft een eigen achtertuin invloed op het speeltuingebruik? 

Men zou kunnen denken dat kinderen met een eigen achtertuin minder vaak een 
speeltuin bezoeken . Er is echter geen aantoonbaar verband tussen het hebben van 
een eigen achtertuin en het speeltuingebruik (a= 0, 11 ). Hiervoor zijn vraag 12 
("Korn je weleens in een speeltuin?") en vraag 4 (over welke tuin kinderen 
beschikken) met elkaar vergeleken. 

De frequentie van het speeltuinbezoek kan niet met het tuinbezit vergeleken worden 
omdat er daarvoor te weinig geenqueteerde kinderen zijn die geen achtertuin 
hebben. 

(Hetzelfde geldt voor het hebben van een eigen kamer: 
Omdat slechts 12% van de kinderen geen eigen slaapkamer heeft kan er geen 
significant verband aangetoond worden met de frequentie van het speeltuingebruik.) 

Wat zijn de wensen ten aanzien van het buitenspelen? 

De vraag (16 in de enquete): "Wat zou je buiten graag willen doen, maar kun je nu 
niet buiten?" was te moeilijk. Van de jongere kinderen heeft meer dan de helft niet 
geantwoord, van de oudsten 40% niet. Hetzelfde geldt voor vraag 17: 
"Waarom denk je dat dat nu niet kan?" Deze was zelfs nog moeilijker; 58% van de 
jongste, en 44% van de oudere kinderen heeft niet geantwoord. Er moet vermeld 
worden dat enkelen aangaven wel tevreden te zijn met de huidige situatie, en 
daarom de vragen niet invulde. Het zou echter misleidend zijn om percentages te 
hanteren die uitgerekend zijn over alle kinderen die meededen aan de enquete. 
Omdat er statistisch gezien nog voldoende antwoorden beschikbaar zijn , zijn er 
percentages gebruikt die alleen gelden voor dat gedeelte van de kinderen die deze 
twee vragen heeft ingevuld. 
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Algemeen; wat willen de kinderen buiten. 

Op de vraag wat de kinderen zouden willen doen buiten maar waar ze nu in 
belemmerd worden, antwoordden veel kinderen op een wijze alsof hen gevraagd 
werd: wat wil je buiten hebben? Omdat dit ook een onderwerp van de studie is, 
zullen deze antwoorden toch behandeld worden. De meeste kinderen, meer dan 
een kwart, gaven aan dat ze een (voetbal- of hockey)veldje willen. Het tweede wat 
de kinderen graag wilden had vooral te maken met seizoensgebonden activiteiten, 
zoals een sneeuwpop maken, schaatsen, zwemmen. Verder vinden ze een verhard 
veldje voor basketbal, fietsen of skaten belangrijk. 

Verschi/ tussen jongens en meisjes. 

Er is weinig verschil in de verdeling (grafiek 16): Voor de meeste jongens is een 
grasveldje om te voetballen of te hockeyen het belangrijkst; 39% noemt dit. Een 
kwart van de meisjes noemt irrelevante elementen (hieronder kan men onder 
andere toestellen uit pretparken verstaan, bijvoorbeeld een achtbaan). Deze 
categorie is het grootst, daarnaast de seizoensgebonden activiteiten. Verder is voor 
hen het grasveld en een verharde plek nog wel van belang, maar minder belangri]k 
als bij de jongens. 

Verschil in leeftijd. 

In groep 4 worden het meest (samen de helft van de antwoorden) 
seizoensgebonden activiteiten genoemd en irrelevante onderwerpen (grafiek 17). 
Daarna is het grasveld belangrijk, dit belang groeit naarmate de kinderen ouder zijn; 
van 21% in groep 4, naar 40% van de kinderen die het noodzakelijk achten in groep 
8. Groep 6 uitgezonderd; hier zijn seizoensgebonden activiteiten en een verhard 
veldje belangrijker (allebei 31 %). In groep 8 wordt dat laatste door een kwart van de 
kinderen genoemd. 

Klachten. 

Algemeen. 

De meest genoemde klachten is dater te weinig geschikte ruimte is. Daarnaast het 
slechte weer; hetgeen samenhangt met de seizoensgebonden activiteiten. 
Verder zegt ongeveer een op de tien kinderen last te hebben van hondepoep, het 
verkeer (of gevaar in het algemeen), of ze willen te dure dingen. 
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Jongens en meisjes. 

Jongens klagen iets meer over hondepoep, waarschijnlijk omdat ze er vaker last van 
hebben met voetballen. Meisjes vinden het weer vaker slecht. 

Leeftijdsverschillen. 

Eenderde van de kinderen in groep 4, 5 en 6 klaagt over het slechte weer. 43% in 
groep 5 wil te dure dingen, terwijl dit in de andere klassen zelden zo is. 
Daarnaast is een belangrijke klacht het tekort aan geschikte ruimte. Dit is in groep 6 
en 7 zelfs het meest genoemd (38%). Groep 8 vindt hondepoep en het verkeer het 
meest hinderlijk. 

Wat vinden kinderen dat er perse in een speeltuin moet zijn? 

Algemeen. 

Bijna de helft van de kinderen vindt dat een "hele hoge glijbaan" onontbeerlijk is 
voor een speeltuin. Eenderde vindt dat dat ook geldt voor een schommel en een 
grasveldje. Verder zegt een kwart van de kinderen perse ook klimtoestellen (in aller
lei vormen en maten) en een zwembad te willen. 

Jongens en meisjes. 

Grafiek 18 laat zien wat voor jongens en wat voor meisjes belangrijk is in een 
speeltuin. Het grootste deel, ongeveer de helft van de jongens, wil een grasveldje. 
Voor hen is de glijbaan ook onmisbaar. Een ander element dat niet mag ontbreken 
volgens de jongens is goals voor een voetbalveldje. Een op de vijf jongens wil ook 
een zwembad. 

Bij de meisjes zijn de toestellen het belangrijkste respectievelijk; een hoge glijbaan, 
de schommel, klimtoestellen . Daarna is een zwembad zeer geliefd (30%), en ook 
voor hen is een grasveldje belangrijk (20%). 

Leeftijdsverschillen. 

Het belangrijkste is in alle groepen de hoge glijbaan (zie grafiek 19). In groep 4 is 
een zwembad een zeer geliefd object. Onontbeerlijk vinden de kinderen uit de 
groepen 5, 6, 7 en 8 ook de schommel en klimtoestellen. De oudere kinderen wijzen 
met nadruk op het belang van een grasveldje, in groep 8 vindt meer dan de helft dit 
een belangrijk element. 
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3.1.3 De meningen van de kinderen uit de drie wijken met elkaar 
vergeleken. 

Waar spelen kinderen -buiten? 

Nuenen. 

pagina 38 

In Nuenen speelt eenderde van de kinderen het meest in de achtertuin. Daarnaast 
wordt er veel voor het huis gespeeld. Een op de vijf kinderen speelt vaak in de 
speeltuin. Er is enig verschil met "het meest" en "het liefst"; de kinderen geven aan 
het liefst in de tuin maar ook op een grasveldje te spelen. De straat is iets minder 
geliefd. 

Helmond-West. 

Bijna hetzelfde geldt voor de kinderen in Helmond-West. Er zijn enkele verschillen; 
hier spelen de kinderen het meest op straat (41%) en in de buurt (29%). 
De achtertuin is echter ook een belangrijke plek. Evenveel kinderen zegt het liefst 
op straat te spelen en op een grasveldje. Ook hier speelt een op de vijf kinderen het 
meest in de speeltuin. Toch is die zowel in Helmond-West als in Nuenen niet zo 
populair; slechts 9% zegt er ook het liefst te spelen. 

Eindhoven. 

Eenderde speelt op straat, bijna evenveel kinderen in de speeltuin. Ongeveer een 
kwart speelt in de eigen achtertuin. Waar de kinderen het liefst spelen is voor hun 
huis en in de speeltuin. Het grasveldje is ook een geliefde plek, maar een stuk 
minder dan in Helmond-West en in Nuenen. In tegenstelling tot de speeltuinen in de 
andere twee plaatsen is die in Eindhoven een meer geliefde speelplek. 

Samengevat: 

ln alledrie de plaatsen is het gedeelte voor huis en de achtertuin de meest 
bespeelde ruimte. Behalve in Eindhoven, waar ook veel kinderen te vinden zijn in de 
speeltuin in plaats van in de achtertuin. Dit is een van de meest geliefde 
speelplekken voor kinderen uit Eindhoven. De straat en het grasveldje zijn het 
meest populair in de andere twee plaatsen. 

(Een overzicht van het bovenstaande is te zien in de grafieken 20 en 21.) 
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Waarom spelen kinderen daar? 

De meest genoemde reden in alle drie gebieden is dat de plek het meest geschikt is 
(of andere plekken zijn ongeschikt). In Nuenen wordt ruimte ook belangrijk 
gevonden, in Helmond en Eindhoven is de aanwezigheid van andere kinderen 
belangrijker. Ook een veelgenoemde reden is het "gewoon leuk" vinden op die plek. 

Wat doen kinderen het meest, en wat het liefst buiten? 

Een vergelijking tussen de drie gebieden wordt weergegeven in grafiek 22 en 23. 

Nuenen. 
Meer dan driekwart van de kinderen speelt het meest met los spelmateriaal. 
Daarnaast is fantasiespel belangrijk en balspel. De helft zegt zich ook vaak bezig te 
houden met de activiteit "omgang met natuur en constructiespel". Het liefst spelen 
ze een balspel (in Nuenen is balverstoppertje vaak genoemd, en voor de jongens is 
het meestal voetbal) of een tweede mogelijkheid is fantasiespel. 

Helmond-West. 

91 % Van de kinderen zegt het meest te spelen met los materiaal. Balspel is ook een 
belangrijke bezigheid, dit is ook het meest populair. Fantasiespel wordt vaak 
gedaan, maar is minder geliefd bij de kinderen. 

Eindhoven. 

Ook hier wordt het meest met los materiaal gespeeld. Daarnaast wordt ook veel 
fantasiespel en balspel gedaan. Het meest populair in Eindhoven is het balspel, 
daarna het spelen met los materiaal. 

Opmerking: 

In alledrie de plaatsen wordt de activiteit "omgang met de natuur" door bijna de 
helft van de kinderen genoemd. Nog hoger scoort het fantasiespel. Seide warden in 
de vervolgvraag (of ze dat ook het liefst doen) veel minder vaak genoemd. 
De populariteit van toestellen is niet erg hoog (maximaal 12% in Eindhoven, 
minimaal 6% in Helmond). Tech zeggen kinderen ze red~ijk veel te gebruiken; 
Nuenen 39%, Helmond-West 25%, Eindhoven 35%. 
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Waarom doen kinderen dat het liefst? 

De belangrijkste reden om buiten voor bepaalde activiteiten is overal "gewoon leuk" 
(zie grafiek 24). De tweede reden is in Nuenen en in Helmond "ik kan het goed/ het 
is mijn sport". In Eindhoven is dat ook een reden en het zich kunnen uitleven. De 
aanwezigheid van vrienden en vriendinnen is eveneens van belang in alledrie de 
plaatsen. 

Speeltuingebruik. 

In Helmond-West komen de meeste kinderen weleens in de speeltuin (87%), in 
Nuenen het minst (66%). In Nuenen gaan de kinderen ook het minst frequent naar 
de speeltuin; driekwart gaat er zelden of nooit naar toe. In Helmond-West en 
Eindhoven bezoekt meer dan de helft van de kinderen de speeltuin een paar keer 
per week of een paar keer per maand. Terwijl in Nuenen eenderde van de kinderen 
nooit in de speeltuin komt is dat gedeelte in de andere twee plaatsen aanzienlijk 
kleiner, hetgeen opgenomen is grafiek 25. 

De meeste kinderen hebben toestemming alleen te gaan. In Nuenen, Helmond
West en Eindhoven is dat respectievelijk 90%, 69% en 79%. In Helmond-West 
warden kinderen iets vaker gebracht, maar in alledrie de plaatsen is dat gedeelte 
minder dan de helft. 

Wat zijn de wensen ten aanzien van het buitenspelen? 

De activiteiten die kinderen zouden willen doen in Nuenen en Helmond zijn vooral 
seizoensgebonden activiteiten. Bijna even belangrijk vinden kinderen een plek om 
te skaten of te fietsen; een verhard veldje maar ook een onverhard veldje met gras 
om te voetballen of te hockeyen. In Helmond zou zelfs eenderde zo'n grasveldje 
willen en in Eindhoven is het de belangrijkste wens van de kinderen. 

Klachten. 

Het meest klagen de kinderen over het weer en over het feit dat er geen geschikte 
speelplek voor hen is. Dit is in alledrie plaatsen hetzelfde. Beide punten warden in 
Helmond door eenderde van de kinderen genoemd, in Eindhoven door minder dan 
een kwart. Daar wordt ook het meest over hondepoep geklaagd; 23% van de 
kinderen geeft dit als klacht op in Eindhoven. 
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Wat moet er perse in een speeltuin zijn? 

Er is weinig verschil tussen de drie plaatsen wat betreft de wensen (grafiek 26). 
In alle drie de plaatsen is een (hoge) glijbaan onontbeerlijk vinden de kinderen. Een 
ander onmisbaar element is overal de schommel. In Nuenen is een zwembad ook 
niet te missen, evenals klimtoestellen en een grasveldje. Verder is de kabelbaan 
alleen in Nuenen populair. Helmondse kinderen willen eveneens een zwembad en 
een grasveldje, maar ook een skeeler- of rolschaatsbaan. Meer dan eenderde van 
de kinderen uit Eindhoven vindt dat een grasveldje absoluut onontbeerlijk is. 
Daarnaast zouden ze klimtoestellen en natuur, of meer mogelijkheden om hutten te 
bouwen willen hebben. 

3.1.4 Een samenvatting van de resultaten, gefocust op creatieve spel. 

Waar. 

Kinderen spelen naar eigen zeggen het meest voor het huis. Bij meisjes is de 
achtertuin echter een bijna even vaak gebruikte speelplek. De speeltuin wordt door 
minder dan een kwart van beide sexen genoemd. Wanneer naar leeftijdsverschillen 
gekeken wordt, ziet men dat jonge kinderen vaker voor het huis en in de achtertuin 
spelen, en oudere wat vaker in de wijk. De speeltuin wordt door groep 5 en 6 het 
meest gebruikt. 

In Helmond-West spelen kinderen het meest voor het huis en in de wijk. Een 
verklaring daarvoor kan zijn dat Helmond-West van de drie onderzochte wijken het 
meest lijkt op de oude volksbuurten van vroeger waar kinderen altijd op straat 
speelden. In Nuenen wordt verreweg het meest in de achtertuin gespeeld. Nuenen 
is het minst stedelijk met haar vele vrijstaande en twee-onder-een-kap woningen. De 
achtertuinen zijn hoogstwaarschijnlijk daar het grootst en dus fijne speelplekken 
f.Yoor nadere toelichting over de wijken, zie hoofstuk 2). Eindhoven heeft het 
hoogste aantal kinderen dat in de speeltuin (de Splinter) speelt. De Splinter is een 
meer gebruikte speelplek dan de andere twee speeltuinen, geconcludeerd uit de 
antwoorden van de kinderen. 

Er is wet degelijk verschil tussen "het meest" en "het liefst" ergens spelen. 
Het liefst spelen jongens op een grasveldje en meisjes voor het huis. De eigen tuin 
en de speeltuin warden opvallend minder vaak genoemd als geliefde speelplek, 
terwijl pleinen en grasveldjes frequenter genoemd warden. Ook hierin is verschil 
tussen de leeftijden; de allerjongsten (groep 4) spelen het liefst voor het huis, vanaf 
groep 5 spelen de kinderen het liefst in de wijk. De populariteit van pleinen is in alle 
leeftijden hoog; die van het grasveldje stijgt naarmate ze ouder warden. Wanneer er 
onderscheid gemaakt wordt tussen de drie wijken is de speeltuin in Eindhoven 
aanmerkelijk populairder. 
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In Helmond is er duidelijk meer belangstelling voor de eigen straat, de wijk en vooral 
pleinen en grasveldjes. In Nuenen is dat de eigen achtertuin. 

(Het geheel is in dit hoofdstuk afgebeeld in de grafieken 1 tot en met 5, 20, 21.) 

Wat. 

De belangrijkste activiteit van jongens is voetbal. Voor beide sexen is fietsen 
skeeleren en/of rolschaatsen en hutten bouwen hetgeen ze het meest buiten doen. 
Meisjes doen ook vaak verstoppertje, turnen of springen touwtje (zie grafiek 27). 
Rondhangen en toekijken noemen oudere kinderen iets vaker. 

Fantasiespel en constructiespel is het hoogst bij groep 4, in groep 6 komt nog 
redelijk vaak fantasiespel voor. Met andere woorden; het creatieve spelen behoort 
alleen bij de jongste kinderen van 6 en 7 jaar tot de belangrijke activiteiten, al 
zeggen de kinderen zelf wel vaak hutten te bouwen; ook een creatieve activiteit. 

Het creatieve spel is bij meisjes iets geliefder dan bij jongens (grafiek 27 en 28); het 
fantasiespel is voor hen een belangrijke activiteit. Constructie en contact met natuur 
en dieren wordt minder vaak genoemd bij beide sexen. In Nuenen scoort creatief 
spel beduidend hoger dan in de andere twee wijken; het is daar zelfs populairder 
dan het spelen met los materiaal. Dit geldt voor zowel fantasiespel als 
constructiespel en contact met natuur en dieren. In Helmond wordt creatief spel het 
minst vaak genoemd. 

Speeltuingebruik. 

Meisjes zeggen iets vaker in de speeltuin te spelen dan jongens. Vooral groep 4 en 
5 spelen er regelmatig. Er vindt een opleving plaats in groep 8 waar opeens wel 
weer veel kinderen regelmatig de speeltuin bezoeken. 

Nuenen heeft het grootste gedeelte kinderen dat zelden of nooit in de speeltuin 
komt. Een reden daarvoor zou kunnen zijn dat de Kievit een vrij kleine speeltuin is, 
maar ook omdat in Nuenen het meest in de eigen tuin gespeeld wordt. In Helmond 
is het aantal kinderen dat elke week de speeltuin bezoekt het hoogst. In Eindhoven 
is de frequentie minder, maar er zijn meer kinderen die "weleens" naar de speeltuin 
gaan dan in Helmond. 
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Wensen ten aanzien van het buitenspelen. 

De meeste jongens willen een plaats om te voetballen, verhard of onverhard. Zo'n 
plek is ook een van de belangrijkste wensen van de meisjes (grafiek 29). Er worden 
weinig wensen geuit ten aanzien van creatief spel. Het meest genoemd wordt dan 
de mogelijkheid om boomhutten te bouwen. Meisjes willen, vaker dan jongens, meer 
natuur en dieren om zich heen. De behoeften ten aanzien van creatief spel nemen 
af naarmate kinderen ouder zijn. In Helmond zijn deze behoeften het laagst. 

De meest klachten door kinderen geuit zijn: te weinig ruimte en te slecht weer 
(grafiek 30). 

De klacht over het weer hangt samen met een interpretatie van de vraag: 
"Wat zou je buiten willen doen, dat nu niet kan?" . Veel kinderen schreven in hun 
antwoorden activiteiten die seizoensafhankelijk zijn . Op de vraag waarom ze 
dachten dat die gewenste activiteit niet kon plaatsvinden, antwoordden ze logischer 
wijs dat het weer niet geschikt was. 

De belangrijkste belemmering in het buitenspelen is bij de kinderen dus het 
ontbreken van (geschikte) ruimte. Dit wordt vaker genoemd naarmate de kinderen 
ouder worden. In Nuenen en Helmond is dat ruimtegebrek het grootste probleem. 
In Eindhoven denken de kinderen dat hun wensen vooral te duur zijn . Dit is ook 
vaak het geval; in Eindhoven zijn het meest frequent irrelevante wensen geuit. 

3.1.5 Discussie. 

De speeltuin; belangrijk? 

Een vergelijkbaar onderzoek naar de mening van kinderen is verricht door 
Carbonara-Moscati (1985). Daarin werd onderzocht hoe kinderen de sterke 
vermindering van de bewegingsvrijheid in stedelijke omgevingen ervoeren. Volgens 
Moscati (en ook van der Elsen e.a.1984) is het hebben van speelkameraadjes van 
het grootste belang voor kinderen. In groepsverband leren ze onder andere zich 
aan bepaalde (spel)regels te houden, samen te werken, materialen te delen, 
agressie onder controle te houden, angst te overwinnen en frustraties te verwerken. 

De resultaten in dit rapport komen op de volgende punten overeen met die van 
Moscati (1985): 
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De aanwezigheid van andere kinderen is zeer belangrijk voor een speelplek 
(zie ook van der Elsen e.a.1984). 

De speeltuin is een minder geliefde speelplek (zie ook van der Elsen 
e.a.1984). 

De bouwspeelplaats wordt wel frequent bezocht, deze vormt een uitzondering 
op andere speeltuinen (zie ook van der Elsen e.a. 1984 en Hayward 1974). 

In dit onderzoek is gebleken dat de kinderen zelf ook de aanwezigheid van 
leeftijdgenootjes en/of kameraadjes een van de belangrijkste elementen van een 
speelplek vinden. Hoe ouder de kinderen zijn, hoe belangrijker de vriendjes en 
vriendinnetjes warden. 

Anders dan bij Moscati bezoeken de kinderen uit dit onderzoek naar eigen zeggen 
de Splinter en de speeltuin Helmond-West redelijk vaak (een keer in de week of 
twee weken). De eerste is een bouwspeeltuin en de andere een traditionele 
speeltuin. Relatief gezien zijn de bezoeken echter niet frequent te noemen. De 
meeste kinderen spelen immers zeven dagen in de week. 

De kinderen spelen het liefst op straat en in de buurt op "ongeorganiseerde 
openbare ruimtes" Dit blijkt uit dit onderzoek maar ook uit dat van Vermeulen (e.a. 
1995). Vermeulen maakt hierbij verder onderscheid tussen favoriete plekken van 
jongens en meisjes. Jongens vinden verharde oppervlakken en grasveldjes het 
belangrijkst en dan toestellen. Bij meisjes is dit omgekeerd. Naarmate kinderen 
ouder warden nemen deze veldjes ten opzichte van de speeltoestellen een steeds 
belangrijkere plaats in (zie ook Verkerk 1983). Deze bevindingen komen overeen 
met de antwoorden die de kinderen in dit rapport hebben gegeven op de vraag: 
"Wat moet er volgen jou perse in een speeltuin aanwezig zijn? ". 

Belemmeringen bij het buitenspelen. 

Carbonara-Moscati verdeelt de barrieres bij het buitenspelen in twee soorten; 

1 Psychologische barrieres: bang voor anderen; angst voor 
intimidatie, maar ook bang voor het verkeer. 

2 Maatschappelijke barrieres: interactie met I afwezigheid van andere kinderen, 
ongeschiktheid van speelplekken en hondepoep. 

Uit de resultaten van Moscati's onderzoek blijkt dat de psychologische barrieres 
voor kinderen om buiten te spelen aanzienlijker zijn dan de sociale; verkeer 
(belangrijkst), intimidatie en drugsdealers (vooral oudere kinderen zijn zich hiervan 
bewust). Meisjes zeggen frequenter bang te zijn om pijn gedaan te warden. De 
belangrijkste maatschappelijke belemmering is de afwezigheid van kameraadjes en 
(geschikte) ruimte. 
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De kinderen in deze studie echter, zowel jongens als de meisjes, noemen bijna 
alleen maar maatschappelijke barrieres: ongeschiktheid van plekken, hondepoep en 
het slechte weer. In het onderzoek van Verkerk en Rijpma (1983) zijn de meest door 
kinderen genoemde beperkingen: De grote hoeveelheid auto's, hondepoep en het 
gebrek aan tolerantie van volwassenen. Dit komt ongeveer overeen met de 
resultaten in dit rapport. Op dit punt wordt verder ingegaan in hoofdstuk 5. 

Activiteiten. 

Er is onderscheid in de activiteiten die jongens en meisjes noemen: 

De jongens voetballen het meest, ze fietsen of skeeleren veel, spelen 
frequent verstoppertje en bouwen vaak hutten. 

Meisjes noemen ook vaak fietsen of skeeleren en hutten bouwen, maar ook 
verstoppertje, tikkertje , touwtje springen en schommelen. 

De activiteiten die het meest frequent voorkomen bij jongens en meisjes verschillen 
in dit rapport van het onderzoek van Rijnen en Derickx (1984). Bij Rijnen en Derickx 
is het hutten bouwen voornamelijk een "jongensactiviteit" , terwijl in deze studie ook 
meisjes het vaak noemen. Een overeenkomstig resultaat is dat in beide 
onderzoeken het vooral de meisjes zijn die touwtje springen, schommelen, schooltje 
of vader en moedertje spelen. 

In het onderzoek van Vermeulen (e.a. 1995) wordt eveneens een dergelijk verschil 
tussen activiteiten van jongens en meisjes gevonden: Jongens noemen vaker 
balspelen en constructiespel als geliefde bezigheden, meisjes noemen vaak 
fantasiespel en bewegingsspelen. Vanwege het verschil in activiteiten is er ook 
verschil in favoriete speelplekken volgens Vermeulen, hetgeen reeds boven 
beschreven is. 

Moeite met de vragen. 

Op een paar vragen werden irrelevante en vreemde antwoorden gegeven. Een 
verklaring hiervoor is misschien dat kinderen moeite hadden met het verschil tussen 
"het meest" en "het liefst". Uit de antwoorden kwam naar voren dat ze in verwarring 
waren geraakt, bij vragen als; 

"Waar speel je het meest als je buiten speelt?" 
"Waar speel je het liefst als je buiten speelt?" 
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Het zou kunnen zijn dat de kinderen geen moeite hadden met het verschil tussen de 
vragen maar dat ze het logisch vinden dat datgene wat ze het liefste doen, ze het 
ook het meeste doen. (Afgezien van activiteiten waarbij ze niet op eigen houtje op 
pad kunnen gaan maar waar volwassenen bij nodig zijn.) Een enkele keer geven ze 
dit in hun antwoord namelijk indirect aan. 

Sommige vragen bleven onbeantwoord; dit kan voor een groot deel te wijten zijn 
aan het tekort aan tijd dat vooral de jongste kinderen hadden bij het invullen van de 
vragen (aangezien ze nog maar net konden lezen en schrijven). 

De laatste drie vragen van de enquete bleken ook moeilijk te beantwoorden voor 
met name de jongsten uit groepen 4 en 5. In deze vragen werd ge"informeerd naar 
wat de kinderen een belemmering achten voor het buitenspelen, en waarom ze dat 
vonden. 

Jn de laatste vraag werd gevraagd om de ideale speelplek te beschrijven of te 
tekenen. Deze is vooral beantwoord met tekeningen en beschrijvingen van 
toestellen die aanwezig moesten zijn. Echter veel kinderen antwoordden niet, of ze 
gaven voor het onderzoek irrelevante antwoorden (bijvoorbeeld de wens om een 
pretpark voor de deur te hebben). Anderszijds meet echter wel vermeld warden dat 
het deel van de kinderen dat wel geantwoord heeft, erg concrete en reele wensen 
hebben geuit (zeals bijvoorbeeld geen hondepoep op hun speelplekken). 

Vanwege bovenstaande kan er dus een sterke indicatie gegeven warden over de 
wensen van de kinderen wat betreft de ideale speelplek, maar kunnen er geen vast
staande conclusies worden getrokken. 



De Kievit 
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3.2 DE SPEELTUINEN 

3.2.1 Speeltuin de Kievit; Nuenen. 

De inrichting. 

De Kievit is een kleine speeltuin van ongeveer 0, 1 ha. Daarmee is het de kleinste 
van de drie speeltuinen waar de observaties hebben plaats gevonden. De speeltuin 
lijkt op een traditionele speeltuin, maar is dat niet echt. Er zijn enkele traditionele 
toestellen, maar ook enkele moderne. Er is meer ruimte tussen de toestellen en er is 
meer gelegenheid voor kinderen om de natuur te gebruiken. Ze kunnen zich in 
bosjes en struiken verschuilen met een paar vrienden of vriendinnen. 

De speeltuin ligt midden in het centrum van de gemeente Nuenen. Veel ouders 
brengen hun kinderen erheen wanneer ze zelf boodschappen gaan doen, of ze 
gaan er even naar toe nadat ze boodschappen hebben gedaan. Voor kinderen die 
in en rend het centrum wonen is het een plek waar ze hun vriendjes en 
vriendinnentjes ontmoeten om met elkaar te spelen. De sfeer is er dan ook intiemer 
(bijna iedereen kent elkaar) dan in Helmond-West of in de Splinter; deze 
speeltuinen zijn grater zodat jeer anoniemer kan rondwandelen. Tech heeft de 
Kievit veel soorten toestellen en ruimte voor een klein zwembad en een 
voetbalveldje. 

De volgende elementen zijn aanwezig in de Kievit: 

Zes grate en vier kleine schommels (of hoge en lage, voor respectievelijk 
oudere en jongere kinderen). 
Zowel een traditioneel klimrek als een modern kliminstallatie van houten 
balken en touwen met een schommel en loopbrug. 
Een familieschommel. 
Een hoge glijbaan. 
5 Rioolbuizen achter elkaar met kijkgaten. 
Verscheidene wippen. 
Een kleine draaimolen. 
Een paar veerbeesten. 
Een ping-pong tafel. 
Orie (klim)huisjes van verschillend formaat. 
Een evenwichtsbalk en een duikelrekje. 
Een grote zandbak (waar af en toe met een tuinslang in gekliederd mag 
warden) met twee tractor banden. 
Een plek om te basketballen. 
Een grasveldje, dat vaak gebruikt wordt om te voetballen. 
Een zwembad, alleen in gebruik bij zeer geed weer. 
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Dit alles staat op een grasveld met daaromheen bomen en struiken. Ook zijn er veel 
bankjes voor ouders om op te zitten tijdens het oppassen, maar ook voor de 
kinderen om "overleg te plegen" of om te picknicken. 
In het midden van de speeltuin staat een winkeltje, dat tevens het kantoortje is van 
de beheerders. Vanaf hier kan men de speeltuin bijna geheel overzien. 
Er wordt toezicht gehouden, maar strikt genomen alleen om ongelukken te 
vermijden en kinderen op te vangen. De vrijwilligers hiervoor (vooral moeders) zien 
zichzelf dan ook niet als oppassers of opvoeders wanneer ouders de kinderen er 
hebben achtergelaten. In de speeltuinen Helmond-West en de Splinter wordt het 
toezicht anders opgevat; hierover meer bij de beschrijvingen. 

De beoordeling van de Kievit. 

Om de Kievit te beoordelen zijn zes foto's in de toets opgenomen. Door de 
volwassenen werden vijf van de zes foto's redelijk beoordeeld en eem goed. De 
kinderen keurden twee plekken helemaal af. In totaal is de helft van de plekken als 
slecht beoordeeld, waarvan twee foto's hoorden onder de categorie "erg slecht". Dit 
betreft vooral de open plekken aan de ingang van de speeltuin en de plek waar het 
kleine huisje staat. Eigenlijk is het een grasveldje met langs de kant enige 
verouderde toestellen. De jongen was overigens wat milder over het grasveldje in 
tegenstelling tot de twee meisjes, die het er vreselijk saai vonden. 

De goed beoordeelde foto's betreffen de plekken in de speeltuin waar de toestellen 
staan. Dit zijn de nieuwe houten kliminstallatie en de rioolbuizen. De zandbak met 
de tractorbanden, de wippen, de schommel en het grotere huisje achteraan in de 
speeltuin worden redelijk gevonden. 

De meisjes zeggen in hun motivatie dat het vooral een speelplek "voor kleintjes" is. 
De jongen noemt sommige gedeelten in de speeltuin ook saai, maar vindt het 
toestelgedeelte en de rioolbuizen "spannend". Ook achtten alledrie de kinderen 
sommige gedeelten wel geschikt voor verstoppertje en op een enkel stukje kunnen 
er hutten gebouwd worden volgens hen. Dit wordt vooral gezegd over de stukken 
met bossages op de achtergrond. 

Samengevat kan worden gesteld dat men de Kievit een redelijke speeltuin vindt die 
vooral geschikt is voor de jongere kinderen. 
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3.2.2 Speeltuin Helmond-West; Helmond. 

De inrichting. 

Speeltuin Helmond-West is een voorbeeld van een grate traditionele speeltuin van 
ongeveer 0,8 ha. De tuin ligt vlakbij het station Helmond 't Hout, in een rustige 
woonwijk ten westen van het centrum van Helmond. Er is een varieteit aan oude 
toestellen varierend van familieschommels tot looptonnen. 

Men heeft veel moeite met het behouden van de speeltuin. Hoewel de toestellen 
geed warden onderhouden zijn ze cud en de veiligheidseisen zijn sterk 
aangescherpt. Zo moeten populaire elementen zeals de metershoge glijbaan 
warden aangepast, hetgeen bijna onbetaalbaar is. Neg duurder is echter een nieuw 
toestel. Ongelukken gebeuren er zelden; er is hier streng toezicht. 
In de ene helft van de speeltuin staan veel toestellen: 

Veel elm of twee persoonsschommels en twee familieschommels. 
Draaimolens. 
Verschillende kliminstallaties met of zonder glijbaan. 
Een hoge glijbaan. 
Ren-tonnen. 
Een loopbrug. 
Wippen. 
Een zandbak met huisje. 
Een groat schoolbord. 
Veerbeesten, ook meerpersoons. 
Een draaiende schijf. 
Enkele klim-draai-rekken. 
Duikelrekjes. 

De toestellen warden omringd door veel grate bomen, die veel schaduw geven. Oak 
staan er overal verspreid bankjes. 

De andere helft van de speeltuin bestaat uit een groat verhard voetbalveld met twee 
goals, en een gedeelte veer de kleuters. In dat laatste stuk zijn een paar zeer nieuw 
en modern vormgegeven toestelletjes neergezet, die (soms door te trappen) kunnen 
ronddraaien. Verder is er een zandbak met een huisje erin, een paar schommels en 
een simpel klimtoestel met een glijbaantje eraan. Er bevindt zich in Helmond-West 
ook een klein zwembad en een kabelbaan, maar ten tijde van de observatieperiode 
waren deze beide buiten gebruik. 

Snoep en dergelijke kunnen kinderen bij de ingang van de speeltuin kopen. Hier 
staat een gebouwtje wat een beetje weg heeft van een sportkantine. 
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De beoordeling van speeltuin Helmond-West. 

Van de speeltuin Helmond-West zijn 8 foto's opgenomen in de toets. Vier ervan zijn 
weggelaten bij de beoordeling door de kinderen, mede vanwege een zeer lage 
score bij de volwassenen. 

Van de acht foto's zijn er 5 slecht beoordeeld, 2 redelijk en 1 goed. De slecht 
beoordeelde foto's zijn vooral foto's van toestellen in een schaduwrijke omgeving. 
De redelijke plekken zijn de twee grote open en overzichtelijke plaatsen; de ene is 
een grasveld voor de jongere kinderen met hier en daar een toestel, de andere plek 
is het verharde voetbalveld, omringd door bosjes en bankjes. De foto die door allen 
goed is beoordeeld, betreft een afbeelding van de beweegbare loopbrug, (de 
"wiebelbrug", zoals de kinderen hem noemen) met daarachter een glijbaan en op de 
voorgrond een picknicktafel. 

De speelplekken op drie van de vier foto's die de kinderen zijn getoond, zijn vooral 
door de jongen als erg goed beoordeeld; met de cijfers 9 en 10 en het volgende 
commentaar; groot, veel ruimte, hoge glijbaan. Op alle plekken kan volgens hem 
verstoppertje gespeeld worden, en onder de picknicktafel kun je hutten bouwen. 
Een meisje oordeelt precies zo, maar het andere meisje vindt geen enkele plek voor 
deze activiteiten geschikt in Helmond-West. Beide meisjes zijn hier in hun punten 
veel gematigder dan de jongen; hun punten varieren van een 3 tot en met een 6. 
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3.2.3 Speeltuin de Splinter; Eindhoven. 

De inrichting. 

De Splinter is moderne (bouw)speeltuin van ongeveer 2,5 hectare. Hij is gelegen in 
een stadswandelpark buiten het centrum, in het noorden van Eindhoven. Veel 
kinderen brengen er de woensdagmiddag of een deel van het weekend door. Ook 
wordt de speeltuin bezocht door kinderen uit omringende dorpen en hun ouders. De 
Splinter bestaat uit verschillende ruimtes, afgeschermd door bomen, struiken, 
rioolbuizen en heuveltjes. 

Een van die ruimten is de plek voor de jongste kinderen. Daar bevinden zich een 
aantal toestellen zoals: veerbeesten, (klim)huisjes, kleine glijbanen, en een zandbak 
met "kliedergoot". Dit laatste is een stellage van hout in de zandbak, waar kinderen 
bovenin water en zand via buizen, takels en omkiepsystemen naar beneden of 
boven kunnen transporteren. 

Andere aanwezige elementen zijn: 

Houten toestellen als een kabelbaan, glijbaan en een kliminstallatie. 
Er is een veld met kippen en geiten. Hier kunnen kinderen ook weleens gratis 
ponyrijden. 
Ook is er een voliere en een konijnenberg . 
Een grasveldje. 
De "bouwhoek"; de bouwspeelplaats. 
Een basketbalveldje. 
Een groot voetbalveld . 
Een zwembad met een kleine glijbaan erin. 

Door de hele speeltuin staan bankjes. Kenmerkend is de hoeveelheid groen die 
overal aanwezig is, de heuvets en de rioolbuizen . Deze buizen zijn voor de kinderen 
om van ruimte naar ruimte te gaan, terwijl volwassenen om moeten lopen. 
Bij de ingang staat een gebouwtje waar ook binnenactiviteiten worden 
georganiseerd en waar de beheerders hun koffie drinken. In het midden van de 
Splinter staat een snoepwinkeltje en er is een klein terras. 

Overigens is het toezicht hier niet zo streng. Men loopt vooral rond op de "risico 
plekken" zoals de dierenhoek en de bouwspeelplaats. 
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De beoordeling van de Splinter. 

De Splinter was met 8 foto's in de toets opgenomen voor de volwassenen en 7 
foto's daarvan zijn aan de kinderen getoond. Slechts 1 foto heeft een slechte 
beoordeling gekregen. Orie plekken zijn beoordeeld met "erg geed", een met 
"geed", en drie met "redelijk I matig". 

Van de vier "(erg) goede" plekken zijn er twee bij waar enkel green op staat; de 
bouwplaats met onvoltooide timmerwerken en een stapel planken en een zandhoop 
met een boom waaraan een touw hangt met een grote knoop erin. De foto met het 
zwembad (vanaf een heuvel bekeken) is de derde "(erg) goede" beoordeling samen 
met de "kliedergoot" ; de zandbak met een rad en watertoevoer. Een "matig I 
redelijk" oordeel krijgt de dichte glijbaan in het midden van de Splinter en de 
bossages aan de achterkant ervan. De rioolbuizen bij de ingang van de speeltuin 
worden eveneens "redelijk" bevonden. "Slecht" vindt men het verharde veldje in het 
begin van de Splinter. 

De goede plekken zijn door alle respondenten als zodanig beoordeeld. Ook hier 
waren de meisjes gematigder in hun punten dan de jongen. De rioolbuizen worden 
door hem veel hoger beoordeeld. Het commentaar van alledrie: leuk, spannend, een 
berg!, een zwembad ! Verstoppertje kan volgens de kinderen op veel plaatsen 
gespeeld worden, en er kunnen ook op meedere plaatsen hutten gebouwd worden. 
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3.2.4 De drie speeltuinen met elkaar vergeleken. 

De inrichting van de speeltuinen. 

De Kievit in Nuenen is de kleinste speeltuin. De Splinter is de grootste van de drie 
speeltuinen en Helmond-West is van een grootte daar tussen in. 

In de Kievit en Helmond-West staan veel toestellen, vooral veel schommels. 
Helmond-West biedt een zeer grate variatie aan traditionele (metalen) 
speeltoestellen. De Kievit heeft een moderne houten kliminstallatie, in de uitvoering 
waarvan alle toestellen in de Splinter zijn. De Eindhovense speeltuin is het grootste, 
terwijl het aantal toestellen echter het kleinst is. Dit geldt vooral voor toestellen voor 
oudere kinderen. 

Zowel in de Splinter als in Helmond-West zijn speciale ruimtes gecreeerd voor 
jonge kinderen. In de Splinter is een aparte hoek ingericht met wat meer toestellen 
en ook meerdere huisjes. De "kliedergoot" in deze hoek geeft de mogelijkheid om 
met water te knoeien in de zandbak. In de Kievit wordt dit soms toegestaan met een 
tuinslang, in Helmond-West helemaal niet. Helmond-West heeft naast de toestellen 
nog een verhard voetbalveld en een apart grasveld met toestellen voor jonge 
kinderen van onder de 5 jaar. 

In alledrie de speeltuinen staat veel groen; de ondergrond is vooral gras en de 
speeltuinen warden door bomen en struiken omringd. De Kievit bevat de minste 
hoeveelheid groen. In Helmond-West lijkt het veel groener door veel hoge oude 
bomen. De enige speeltuin waar het groen echter ook gebruikt kan warden is de 
Splinter; daar kunnen kinderen erdoor rennen, en zich erin verstoppen. In deze 
speeltuin maken bomen en struiken meer deel uit van de mogelijkheden voor het 
spelen. 

De Splinter onderscheidt zich van de andere speeltuinen door dat er meerdere 
grate open plekken zijn die verbonden warden door heuvels of struiken en 
rioolbuizen. De dierenhoek en de bouwspeelplaats zijn ook elementen waardoor de 
Splinter verschilt van de andere twee speeltuinen. 
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De beoordeling van de speeltuinen. 

De Kievit en Helmond-West komen met de meest slechte beoordeling van zowel de 
volwassenen als van de kinderen uit de toets, de Splinter met de beste (zie tabel 2). 

Tabel2 
beoordelin~ # foto's # foto's # foto's 
speeltui+ (erg) goed redelijk (erg) slecht 

I matig 
Kievit 1 2 3 
Helmond-West 1 2 5 
Splinter 4 3 1 

De plaatsen met gebruiksgroen (in de Splinter) zijn als het best beoordeeld. In 
Helmond-West is er ook veel groen, maar geen gebruiksgroen. Dit is te zien aan de 
lage beoordeling die ervoor geven worden in de toets. Voor foto's van toestellen 
worden eveneens niet veel punten gegeven. Beweegbare en complexe toestellen 
zoals de loopbrug en houten kliminstallaties werden het hoogst beoordeeld. 

De Kievit wordt door de volwassenen als redelijke I matige speelplek gezien. Voor 
de veiligheid krijgt de Kievit veel punten, maar vooral de scores voor complexiteit 
zijn op het merendeel van de foto's erg laag. De kinderen geven een nog lagere 
beoordeling dan de volwassenen. Bij Helmond-West geven ze een hogere 
beoordeling, net als bij de Splinter. Over het algemeen worden in alle drie de 
speeltuinen erg lage cijfers gegeven door volwassenen voor de mogelijkheden voor 
contact met natuur en dieren en voor balspel. Voor dit laatste is precies een plek 
per speeltuin goed bevonden. Hetzelfde geldt voor fantasiespel, alleen in de 
Splinter wordt er meer dan een plek als geschikt gezien. Slechts drie foto's 
(allemaal van de Splinter) zijn goed beoordeeld voor het hutten bouwen. 

De kinderen zelf vinden in elke speeltuin wel een plek geschikt om hutten te bouwen 
en verstoppertje te spelen, maar de Splinter is het meest geschikt voor beide 
activiteiten, vinden alle kinderen. 
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3.2.5 Discussie. 

De resultaten uit de toets komen overeen met die van Simmons (1994) (en ook met 
die van Francis 1995); kirideren preferen de natuurlijke plekken. De situaties op de 
als goed beoordeelde foto's vallen ender wat Simmons "urban nature" noemt. Dit 
zijn kleine natuurlijke plekken in de stad. Volgens Simmons' bevindingen boezemt 
puur natuur ("wild nature") zeals dichte bossen de kinderen angst in. Dit is in deze 
studie niet te verifieren; die situaties zaten niet bij de foto's. 

De drie kinderen die de foto's beoordeelden vertelden zelf niet meer met water en 
zand te knoeien, dat was voor "kleintjes". De meisjes deden bijna nooit fantasiespel 
of iets wat daarop lijkt. Deze twee spelvormen zijn dus nauwelijks behandeld bij de 
beoordeling van de foto's. Over verstoppertje en het hutten bouwen wisten ze 
daarentegen precies te vertellen waarom het wel en niet mogelijk was. Het kwam 
erop neer dat de kinderen zeiden een soort geraamte nodig hebben als basis, zeals 
een picknicktafel, een loopbrug, of overhangende takken van bomen en struiken. Dit 
lijkt op het "beginnutje" waarover Rijnen en Vaas (1996) in hun rapport schrijven: Zij 
vinden dat kinderen een zetje in de rug moeten krijgen, dater een soort begin aan 
een hut gemaakt moet warden om de kinderen te stimuleren. Hier wordt in hoofdstuk 
5 nog verder op ingegaan. 

Een duidelijk resultaat is overigens dat in de speeltuinen niet vaak hutten gebouwd 
kunnen warden. Verkerk (1984) heeft dit in haar onderzoek ook al opgemerkt: "De 
produktieve functie komt te weinig aan bod." Daar kan nog aan toegevoegd warden 
dat ook het materiaalgebruik niet aan bod komt. 

Het bleek dat de jongen veel waarde hechtte aan ruimte om te basketballen of te 
voetballen; hij gaf hoge punten bij grate open plekken op de foto's (zie ook Simmons 
1994). De meisjes daarentegen vonden deze situaties saai. Dit komt overeen met 
de resultaten van Vermeulen (e.a. 1995). De meisjes stelden duidelijk hogere eisen 
aan hun speelomgeving; vooral drukke complexe plekken kregen hogere 
beoordelingen. 

Op basis van het oordeel van slechts 6 volwassenen en 3 kinderen mogen echter 
geen conclusies getrokken warden. Verschillen in beoordelingen tussen mannen en 
vrouwen, jongens en meisjes zijn op deze manier zeker niet te bewijzen. Nog een 
kritische kanttekening is het feit dat er slechts fragmenten van de speeltuinen 
getoond zijn , en niet de speeltuin in zijn geheel. De score van het geheel zou in 
totaal hoger kunnen uitvallen dan de optelling van de aparte delen. Met andere 
woorden; speeltuinen moeten op een holistische wijze bestudeerd warden: het 
geheel is meer dan een optelling der delen (Cunningham e.a.1993). 



Grafiek 31 
Verdeling van de activiteiten: de drie speeltuinen met elkaar vergeleken. 
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Het is wel mogelijk om een indicatie te geven van de meningen over verschillende 
plekken. Samen met de uitkomsten van de enquete en de observaties van het 
gebruik kunnen dan toch een aantal aanbevelingen voor de speeltuinen gegeven 
worden of voor kleiner speelplekken in de wijk (zie H 5). 

3.3 HET GEBRUIK VAN DE SPEELTUINEN 

3.3.1 lnleiding. 

Het aantal observatieronden was ongeveer gelijk bij de drie speeltuinen; in de 
Kievit (Nuenen) en in de Splinter (Eindhoven) waren dat 14 rondes, in Helmond
West 13. Het gemiddel aantal kinderen per ronde geobserveerd is in Nuenen 36, in 
Helmond 67 en in de Splinter 99. Er vond per drie kwartier een observatieronde 
plaats. Vanwege de grootte van de Splinter en de hoeveelheid kinderen daar 
aanwezig (en dus tijdrovende rondes) konden er niet meer observatierondes 
plaatsvinden in een uur. De meeste kinderen zijn geobserveerd op 
woensdagmiddag en zaterdagmiddag tussen een en vijf uur. 

Er zijn in totaal 2810 kinderen geobserveerd in de drie verschillende speeltuinen. In 
Nuenen 507; in Helmond-West 876; en in Eindhoven 1381 kinderen. Zoals eerder 
vermeld worden de leeftijdscategorieen 1 en 5 buiten beschouwing gelaten 
(respectievelijk 0-3 jaar een 12-15 jaar). 50% van de kinderen bleek in 
leeftijdscategorie 3 te vallen; 7 tot en met 9 jaar. 33% was jonger; 4 tot 6 jaar. 
17% was 10 tot en met 12 jaar oud. 

3.3.2 Algemeen beeld. 

De verdeling van de activiteiten in de speeltuinen. 

In grafiek 31 wordt de verdeling afgebeeld van de activiteiten in het algemeen. 
De voornaamste activiteit is het gebruiken van toestellen; 45% van de 
geobserveerde kinderen houdt zich bezig met beweging met vast spelmateriaal. Oat 
wil dus zeggen dat bijna de helft van de kinderen de speeltuintoestellen gebruiken. 
Een kwart van de activiteiten bestaat uit rustig zitten en rondkijken, rondhangen. 
Een andere grote categorie is constructiespel en activiteiten met basismateriaal: 
14%. In de speeltuinen komt dit voornamelijk neer op het spelen in de zandbak. 
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De andere activiteiten komen veel minder voor: Verplaatsing door de speeltuin 
doelgericht of niet, balspel en spelen met los materiaal wordt door een groepje 
kinderen gedaan. Sporadisch komen voor: fantasiespel met beweging , fantasiespel 
zonder beweging, activiteiten met planten en/of dieren, beweging met vast 
omgevingsmateriaal. · 

De observaties bestaan in totaal voor 17% uit creatief spel, waarvan 14% 
voornamelijk spelen in de zandbak is. Het percentage creatief spel is dus redelijk 
hoog in verhouding tot de andere activiteiten. Feitelijk houdt dit echter voornamelijk 
zandbakgebruik in en geen fantasiespel. 

Activiteiten naar sexe. 

Er zijn 1528 jongens (55%) geobserveerd en 1237 meisjes (45%). 
De activiteiten tussen jongens en meisjes verschillen in het algemene beeld maar in 
een paar activiteiten (zie grafiek 32): Meisjes gebruiken meer de toestellen dan 
jongens en ze hangen iets meer rand. Jongens spelen daarentegen vaker voetbal 
en zijn zo verantwoordelijk voor het percentage balspel. Ook wordt er door jongens 
meer aan constructiespel/spelen met basismateriaal gedaan; zij zijn dus vaker 
creatief in hun spel. 

Activiteiten naar leeftijdscategorie. 

Belangrijkste activiteiten in alle leeftijden zijn te zien in grafiek 33: 
Het gebruik van speeltoestellen: dit blijft rand de 45% schommelen en is het laagst 
in de leeftijd van 7 tot 9 jaar. Constructiespel/omgang met basismateriaal: deze 
activiteit komt het meest voor bij 7 tot en met 9 jarigen (ten koste van het 
toestellengebruik) , daarna daalt het aantal kinderen dat zich hiermee bezighoudt 
drastisch. Rondhangen en toekijken is voor kinderen van alle leeftijden een 
constante bezigheid. Hoe ouder de kinderen zijn, hoe meer ze zich bezighouden 
met balspel. 

Het creatieve spel is dus het hoogst bij de kinderen met de leeftijd van 7 tot en met 
9 jaar. Ook hier bestaat het creatieve spel voornamelijk weer uit constructiespel en 
spelen met basismateriaal. 
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Activiteiten per sexe naar leeftijd. 

Jongens. 
Het meest opvallend bij de jongens is de toename van de deelname aan balspelen, 
met name voetbal. Van 4 tot en met 6 jaar stijgt het aandeel jongens in het creatief 
spel tot 20% in de leeftijd van 7 tot en met 9 jaar, daarna daalt het naar 11 %. 
Het gebruik van speeltoestellen schommelt rond de 41 %. Rondhangen en zitten 
daalt met de stijgende leeftijd . 

Meisjes. 
De meisjes zijn het meest creatief op 4 tot en met 6 jarige leeftijd (het creatieve spel 
maakt dan 16% van hun activiteiten uit), daarna daalt het meteen. De rustactiviteit 
neemt iets toe naarmate ze ouder worden . Belangrijkste is het gebruik van 
speeltoestellen; in alle leeftijdscategorieen speelt de helft van de meisjes op de 
toestellen. De andere activiteiten blijven ook ongeveer gelijk, zij het met zeer lage 
cijfers. 

Plekgebruik naar sexe. 

De kaartjes van de speeltuinen in bijlage 12b, 13b en 14b geven een goed beeld 
van het plekgebruik door jongens en meisjes in de drie verschillende speeltuinen. 

Alie toestellen, inclusief huisjes en rioolbuizen, zijn de meest gebruikte plekken; 
jongens 50%, meisjes 62%. De klimtoestellen en de glijbaan zijn hierbij het meest 
populair. De draaimolen is redelijk geliefd evenals de schommel (een- of meerper
soonsschommel), vooral bij de meisjes. De (klim)huisjes warden door een kleiner 
deel van de kinderen gebruikt. 

Andere soorten plekken dan toestellen scoren eveneens hoog, zeals de onverharde 
open ruimten. "Onverharde plekken" zijn stukken grasveld, met of zonder open 
(madder) plekken, waar vooral veel gevoetbald wordt door jongens. 
De verharde stukken, zand en heuvels worden ook tamelijk veel gebruikt, zowel 
door jongens als door meisjes. 

Opmerking: 
Het percentage toestellen bij plekverdeling kan hoger uitvallen dan het percentage 
toestelgebruik bij de activiteitenverdeling, omdat kinderen ook weleens toestellen 
voor een andere hoofdactiviteit gebruiken; zoals bijvoorbeeld om op rond te kijken. 
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Plekgebruik en de aanwezige plekken. 

In alledrie de speeltuinen zijn de activiteiten geconcentreerd op en rand de 
toestellen. Op open verhard, of onverharde plekken wordt door jongens gevoetbald. 

Van de Kievit wordt elke plek gebruikt; het is een kleine speeltuin met weinig grate 
open plekken. Overal staat wel iets; toestellen, bankjes, paaltjes, buizen. De 
ondergrond is overal gras. Het gebruik van de de toestellen is het hoogst. 
Natuurlijke plekken warden ook redelijk veel gebruikt; door het voetballen van 
jongens op een open stukje gras, maar ook door een redelijk hoog zandbak gebruik. 
In Helmond-West is er meer ruimte tussen de toestellen, ook hier is de ondergrond 
overal gras. Het verharde voetbalveld is hierop een uitzondering. Er zijn enorm veel 
bankjes en twee zandbakken. Toch is het gebruik van natuurlijke plekken en 
zitplaatsen nog lager dan in de Kievit; de toestellen nemen bijna alle activiteiten in 
beslag. 

In de Splinter bestaat een andere situatie; er zijn zeer veel open plekken, 
grasveldjes, maar ook twee verharde veldjes. De toestellen zijn gegroepeerd op 
verschillende plaatsen van de speeltuin. De activiteiten zijn daar nog steeds sterk 
geconcentreerd, maar de natuurlijke plekken warden in de Splinter het meest 
gebruikt. Het verschil hierin met de andere twee speeltuinen kan gezocht warden in 
het feit dat: 

a) Er een sterkere circulatie van kinderen plaats vindt over heuveltjes en door 
bosjes. 

b) Er mogelijkheden zijn om zowel hutten te bouwen op een grasveldje, als te 
picknicken en voetballen, op andere open stukken gras. 

c) In de Splinter een dierenhoek aanwezig is. 

d) Het zwembad eerder in gebruik genomen wordt 
(gerekend tot natuurlijke speelplekken). 

e) In de Splinter een zeer hoog gebruik van de zandbak is. 

In de eindhovense speeltuin is er ook meer mogelijkheid tot "circuleren" in plaats 
van het rondrennen in de Kievit en Helmond-West van het ene toestel naar het 
andere. Dit circuleren is in de Splinter al een activiteit op zich door de verschillende 
routes die kinderen kunnen afleggen; wel/niet door een rioleringsbuis, over de 
heuvel, of via het pad? 
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Plekgebruik naar activiteit. 

Hiervoor zijn de categorieen van de activiteiten gereduceerd naar: Rust, beweging, 
toestellen, creatief spel. De verdeling van de activiteiten over de plekken in de drie 
speeltuinen is weergegeven op de kaartjes 12a, 13a en 14a in de bijlagen. 

De meeste rust activiteit vindt plaats op open, onverharde gedeelten en op bankjes 
en/of paaltjes. Beweging vindt voornamelijk plaats op verharde en onverharde open 
plekken en op een heuvel. Hoogstwaarschijnlijk speelt het voetballen door jongens 
een belangrijke factor hierin. Van de toestellen worden de glijbaan, klimtoestellen, 
en de draaimolen het meest gebruikt. lets minder populair, maar ook belangrijk zijn 
de schommel en de kabelbaan. 

Tenslotte de creatieve categorie; deze komt het meest voor in de zandbak en op 
open onverharde plekken. Het hutten bouwen in de Splinter maakt dat creatief spel 
in dit onderzoek ook op onverharde plekken voorkomt. De derde plek waar creatief 
spel, met name fantasiespel , wel gezien wordt is in of op de (klim)huisjes. 

Groepsgrootte naar sexe en leeftijd. 

De kinderen spelen voornamelijk in grotere groepen (4 of meer kinderen). Met zijn 
tweeen spelen wordt ook veel gedaan. Dit geldt voor zowel jongens als bij meisjes. 
Ook leeftijd is geen bepalende factor, er is slechts een kleine tendens te zien; hoe 
ouder de kinderen worden hoe minder ze alleen spelen en hoe meer ze spelen in 
grotere groepen van 4 kinderen of meer. 

Groepsgrootte naar activiteit. 

In alle groepsgrootten is het spelen op toestellen het meest geliefd; naarmate de 
groepsgrootte stijgt warden de toestellen meer gebruikt (32% van de kinderen 
speelt alleen op toestellen, 51% speelt met 4 of meer kinderen op de toestellen). 
Dit is deels te verklaren door het feit dat veel kinderen tegelijk op een toestel 
spelen, ookal kennen ze elkaar niet. Het is dan moeilijk in te schatten wie wel en wie 
niet bij de groep hoort. Tweede belangrijke activiteit is het rondhangen of toekijken; 
deze activiteit daalt naarmate de groep grater wordt. De meeste kinderen kijken in 
hun eentje toe. In de zandbak wordt meer in grate groepen gespeeld; 17% speelt 
daar in een groep van 4 kinderen of meer, 7% speelt er in z'n eentje. 
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3.3.3 Het gebruik van de drie speeltuinen met elkaar vergeleken. 

Activiteiten algemeen. 

In alle speeltuinen is het gebruiken van toestellen de meest voorkomende activiteit. 
In de Splinter is de rustactiviteit echter even hoog, bij de andere twee speeltuinen 
ligt deze activiteit ver achter op de het toestelgebruik, maar is het toch een 
belangrijke categorie. Voor alle drie de speeltuinen geldt dat "constructie I spelen 
met basismateriaal" een derde belangrijke activiteit is. In de Kievit en Helmond
West houdt dit het zandbakgebruik in, in de Splinter is dit zowel het spelen in het 
zand als hutten bouwen. 

Er is echter een significant verschil in de frequentie tussen de activiteiten; 
In Helmond-West nemen de toestellen tweederde van de activiteiten in, in De Kievit 
is dat 55%, en in De Splinter 28%. In Helmond-West zijn de activiteiten geconcen
treerd op toestellen, rust en zandbakgebruik. 

In De Splinter wordt het meest rondgehangen, constructiespel gedaan, of in de 
zandbak gespeeld. De bewegingactiviteiten zijn ook in de Splinter het meest 
frequent, behalve het balspel, dat in de Kievit het hoogst is. Hoewel het aantal 
kinderen dat zich bezighoudt met fantasiespel en contact heeft met dieren, miniem 
is, is dat ook in de Splinter het hoogst. 

Activiteiten naar sexe en leeftijd. 

Bijlage 7 bevat de grafieken van de activiteiten naar sexe per speeltuin, bijlage 8 
geeft de grafieken weer van de activiteiten naar leeftijd van de drie speeltuinen. 

In Helmond is nauwelijks verschil waar te nemen tussen jongens en meisjes. 
Waarschijnlijk komt dit doordat het toestelgebruik zo hoog is; op de toestellen wordt 
meestal hetzelfde gedrag vertoond. In alle speeltuinen is het percentage dat voetbal 
speelt bij (oudere) jongens veel hoger dan bij de meisjes. In alle drie de speeltuinen 
geldt: 

Oudere jongens hangen minder rond en bewegen meer dan jongere; deze 
spelen meer in de zandbak. Oudere jongens voetballen frequenter. 

Meisjes gebruiken meer de toestellen. Jongens zijn iets creatiever. In de 
Splinter zijn de huttenbouwers voornamelijk jongens. Dit is de enige speeltuin 
waar oudere kinderen nog af en toe creatief spel vertonen. 

(Zie ook grafiek 34 en 35.) 
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Plekgebruik. 

In Nuenen en Helmond-West wordt het meest op toestellen gespeeld. In de Splinter 
zijn ze echter minder belangrijk dan in de andere twee plaatsen, de natuurlijke 
plekken zijn belangrijker . . Dit is ook te zien aan het plekgebruik (zie grafiek 36 en 
37); niet alle bedrijvigheid is op de toestellen geconcentreerd, maar ook op 
onverharde ruimtes, bosjes en heuvels zijn veel kinderen te vinden. De 
belangstelling voor (on)verharde veldjes wordt bij de kinderen in de andere 
speeltuinen groter naarmate ze ouder worden . De toestellen zijn in alledrie 
speeltuinen het meest gebruikt door meisjes. Opvallend is dat de klimtoestellen in 
Nuenen en in Helmond veel populairder zijn dan in Eindhoven. Omgekeerd geldt dat 
voor de glijbaan. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met het feit dater in 
Nuenen en Helmond meer klimtoestellen staan en in Eindhoven meerdere (hoge) 
glijbanen. Schommels en draaimolens zijn ook geliefd , als ze er staan, hetgeen in 
Helmond en Nuenen het geval is. (Hetzelfde kan worden gezegd over de 
aanwezigheid van natuurlijke plekken, hierover later _!'l1eer.) 

De creatieve activiteiten dalen bij toename van de leeftijd (het zandbakgebruik 
neemt af), behalve in de Splinter blijven oudere kinderen wel creatief. Oat houdt 
voornamelijk in dat de oudere jongens van de zandbak overstappen naar het hutten 
bouwen. In de Kievit is het zandbakgebruik het hoogst bij 4 tot 6 jarigen 13%, 
(daarna daalt het) dat is even hoog als de creatieve activiteiten in de Splinter bij 
kinderen van die leeftijd ( maar daar ligt het hoogtepunt bij de 7 tot 9 jaar, op 23%). 

Waar de activiteiten precies in elke speeltuin plaats hebben gevonden is afgebeeld 
in de bijlage 12a, 13a en 14a. Het plekgebruik door jongens en meisjes is afgebeeld 
in bijlagen 12b, 13b en 14b. Hetzelfde geldt voor het plekgebruik van kinderen van 
de verschillende de leeftijdscategorieen; dit is afgebeeld op de plattegrondjes in 
bijlagen 12c, 13c en 14c. 

Groepsgrootte naar sexe en leeftijd. 

In alle drie de speeltuinen geldt voor beide sexen geldt hetzelfde; het liefst spelen 
kinderen in grote groepen. Daarnaast bestaat er een voorkeur om met z'n tweeen te 
spelen. Een analyse naar de leeftijd geeft dat in alle plaatsen kinderen minder 
alleen spelen naarmate ze ouder zijn. In Nuenen daalt het aantal dat in grote 
groepen speelt met een stijging in de leeftijd, terwijl in Helmond en Eindhoven dat 
aantal juist stijgt. Dit is deels te verklaren doordat er slechts weinig oudere kinderen 
in de Kievit waren. In de andere twee plaatsen zijn de oudere kinderen ook in de 
minderheid, maar is het toch nog een behoorlijk aantal. Bovenstaande is afgebeeld 
in grafiek 38 en 39. 
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Groepsgrootte naar activiteit. 

Alie activiteiten komen het meest voor in groepen van vier of meer kinderen. 
Kinderen spelen het minst vaak alleen. In Helmond zijn de activiteiten niet 
afhankelijk van groepsgrootte, de verdeling van de activiteiten is in elke groeps
grootten ongeveer gelijk (grafiek 40). In Nuenen spelen de kinderen opvallend vaak 
met z'n tweeen, vooral bij rust en bewegingsspelletjes. Grote groepen komen het 
meest voor in de Splinter, vooral bij het gebruik van toestellen en creatief spel. 

Groepsgrootte en plekgebruik. 

In Helmond-West zijn de kinderen van alle groepsgrootten zonder meer 
geconcentreerd rand de toestellen, behalve op het voetbalveldje, waar wat grotere 
groepen voetballen. Hetzelfde geldt voor de Kievit in Nuenen, alleen kinderen die 
met z'n tweeen zijn lijken zich iets meer te verspreid~n. In de Splinter zijn vooral 
grate groepen (drie kinderen of meer) te vinden op de toestellen, kleinere groepjes 
zijn verspreid over de hele speeltuin. De groepsgrootte is in kaart gebracht per 
speeltuin; dit zijn de plattegrondjes 12d, 13d en 14d. 

3.3.4 Een samenvatting van de resultaten gefocust op het creatief spel. 

Algemeen. 

Het toestelgebruik is in Helmond-West het hoogst en in de Splinter het laagst. Alie 
andere activiteiten (rust, beweging, creatief spel) komen in de Splinter het meest 
voor. De Kievit kent het hoogst percentage balspel, en staat tevens op de tweede 
plaats wat betreft de creatieve activiteiten. Fantasiespel is in alledrie de speeltuinen 
zeer zelden geobserveerd. 

Het creatieve spel is dus het hoogst in de Splinter. Het bestaat voornamelijk uit 
constructiespel (het timmeren van hutten door oudere jongens) en omgaan met 
basismateriaal (het spelen in de zandbak door jongere kinderen). Dit creatief spel 
komt vooral voor in grate groepen van 4 kinderen of meer. 

Plekgebruik versus creatief spel. 

In de Kievit en Helmond-West is het natuurlijke materiaal vooral de ondergrond van 
de toestellen en de zandbak. De enige open plek om te voetballen voor jongens is 
in Nuenen een grasveldje. Oat veldje en een paar struiken waarin kinderen zich 
verstoppen zijn de oorzaak dat in Nuenen het gebruik van natuurlijke plekken iets 
hoger ligt dan in Helmond-West, waar het voetbalveld verhard is, en er weinig 
struiken staan. 
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Opvallend is het gebruik van natuurlijke plekken in de Splinter ten koste van het 
toestelgebruik. Het gebruik van natuurlijke plekken is in de Splinter veel hoger, 
hoger dan het toestelgebruik in de speeltuin en beduidend hoger dan in de andere 
twee speeltuinen. Hoogstwaarschijnlijk is dat te verklaren door het vele 
gebruiksgroen ; meerdere grasveldjes voor verschillende doeleinden, bosjes en 
heuvels aangelegd als afscheidingen, maar tevens als "paden" door de gehele 
speeltuin. Het groen is in de Splinter dus een duidelijk onderdeel van de speeltuin 
(en geen entourage, zoals in de andere twee speeltuinen). Het lijkt erop dat het 
groen daardoor ook onderdeel van het spel is geworden. 

Er bestaat tevens een verband tussen natuurlijke plekken en creatief spel. Grafiek 
41 verduidelijkt dit; daarin is te zien welke activiteiten in welke mate er op elke plek 
plaatsvinden. Het blijkt dat op natuurlijke plaatsen het meest gevarieerde spel 
voorkomt, vooral het creatief spelen scoort hoog. Ook is te zien dat het creatieve 
spel op andere plekken slechts zelden voorkomt. Kortom, hoe meer natuurlijke 
plekken, hoe gevarieerder en creatiever het spel. 

3.3.5 Discussie. 

Vermeulen (e.a. 1995) heeft een vergelijkbaar onderzoek verricht onder de titel : 
"Can you build your cabin somewhere?". De resultaten uit dit onderzoek komen 
grotendeels overeen met die van dit rapport: 

1 Jongens houden zich frequenter bezig met balspelen, met name voetbal. 
2 F antasiespel en constructiespel is in het onderzoek van Vermeulen eveneens 

zelden geobserveerd. 
3 Creatief spel vond vooral plaats op natuurlijke plekken. Hetzelfde resultaat 

verkregen ook Beekman (e.a.1978) Bleeker (e.a. 1979) en Van Andel 
(1996). 

4 Het aantal geobserveerde meisjes daalt naarmate de leeftijd stijgt 

Het feit dat jongens frequenter hutten bouwen in de Splinter komt overeen met de 
resultaten uit het onderzoek van Rijnen en Derickx (1984): Jongens veranderen 
meer actief in de omgeving. Meisjes creeren ook ruimtes, maar minder actief. Zij zijn 
wel meer gericht op details zoals het interieur (zie ook Hart 1979 en Mulderij & 
Bleeker 1980). Voor dat laatste is in de Splinter weinig of geen gelegenheid omdat 
er geen materiaal voor aanwezig is en eigenlijk alleen het grove hutten bouwen aan 
bod komt. Van der Elsen (e.a. 1984), Fjeldsted (1978), en Hayward (e.a. 1974) 
merken op dat het spel op bouwspeelplaatsen gevarieerder is dan in de traditionele 
speeltuinen. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dit nogmaals. 

Zowel in het onderzoek van Van Andel (1996) als in deze studie spelen kinderen 
het meest in groepjes. In de speeltuin is de groepsgrootte echter groter; meestal 
vier of meer kinderen, terwijl Van Andel voornamelijk groepjes van twee tot vier 
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kinderen observeerde. Waarschijnlijk zijn de groepen in de speeltuin groter omdat 
kinderen daar spelen op een kleinere oppervlakte en elkaar sneller ontmoeten. De 
observatiemethode zelf kan ook invloed hebben gehad; op de toestellen (waar de 
grootste groepen zijn geobserveerd) was het moeilijk te onderscheiden of de 
kinderen bij elkaar hoorden of niet. 

Opvallend is het feit dat in de Splinter weinig gebruik gemaakt wordt van de 
dierenhoek. Bij de observaties leek het alsof de kinderen wel even nieuwsgierig 
erbij bleven staan, maar daarna weer verder speelden. Veel belangstelling was er 
echter wanneer er pony gereden kon worden. Volgens Westervelt (1984) zijn de 
kinderen rond de leeftijd van 6-12 jaar niet alleen zeer nieuwsgierig naar dieren, 
maar er ook een beetje bang voor (de angst voor het onbekende). In de Splinter zijn 
er waarschijnlijk daarom alleen kinderen in de dierenhoek geobserveerd met ouders 
erbij. Als er pony gereden kan worden overwint waarschijnlijk de wil om mee te doen 
de angst. Vooral meisjes worden door de ponies aangetrokken. (De pony hoort 
volgens Westervelt ook tot de favoriete dieren van lagere school kinderen.) 
Westervelt (1984) benadrukt dat meer kennis over dieren de angst kan wegnemen. 

Overigens mag er niet zomaar geconcludeerd worden dat angst de reden is dat 
kinderen de dieren vaak links laten liggen. Misschien vinden de kinderen de Splinter 
wel veel interessanter om te spelen. 

3.4 DE MENING VAN DE KINDEREN VERGELEKEN MET DE 
BEOORDELING EN HET GEBRUIK VAN DE ORIE SPEELTUINEN. 

Uit de enquete blijkt dat de speeltuin een minder geliefde speelplek is. Slechts een 
laag percentage komt er regelmatig (1 keer per week). Veel kinderen zeggen het er 
saai te vinden. Dit keert weer terug in de beoordelingen van de foto's; de 
traditionele speeltuinen scoren laag. Daar staat tegenover dat Helmond-West (een 
traditionele speeltuin) frequent wordt bezocht. Een mogelijke verklaring wordt 
hiervoor gegeven in hoofdstuk 5. 

Een opvallend resultaat is het feit dat bij de beoordelingstoets de natuurlijk plekken 
hoog scoorden. Uit de observaties bleek dat op deze plekken het meeste creatief 
spel plaatsvond. Hetzelfde geldt voor het zwembad en de kliedergoot in de Splinter; 
zij werden hoog beoordeeld en er vond veel creatief spel plaats. Bij de beoordeling 
van de plekken werden de speelmogelijkheden, met name die voor creatief spel, het 
grootst geacht door de respondenten. In de enquete wordt de activiteit "omgang met 
de natuur" door bijna de helft van de kinderen genoemd. Nog hoger scoort het 
fantasiespel. Seide warden in de vervolgvraag, of ze dat ook het liefst doen veel 
minder vaak genoemd. Ook zijn deze twee spelvormen nauwelijks geobserveerd in 
de speeltuinen. Uit de antwoorden van de kinderen in de enquetes is niet duidelijk 
geworden waar deze vormen creatief spel verder plaatsvinden. 
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Uit de antwoorden op de enquete vraag "Wat doe je buiten het liefste?" bleek de 
populariteit van toestellen is niet erg hoog (maximaal 12% in Eindhoven, minimaal 
6% in Helmond), hetgeen parallel loopt met de beoordeling van de foto's. Toch 
zeggen kinderen ze redelijk vaak te gebruiken (als antwoord op de vraag "Wat doe 
je buiten het meeste?"); Nuenen 39%, Helmond-West 25%, Eindhoven 35%. 
Wanneer men naar het werkelijk gebruik kijkt is dit ook het geval; het spel bestaat 
voornamelijk uit toestelgebruik. In de Splinter in Eindhoven vindt er wat meer 
spreiding plaats van activiteiten, maar daar zijn ook minder toestellen aanwezig . 
Wanneer de kinderen gevraagd wordt wat er in hun ideale speeltuin aanwezig zou 
moeten zijn, noemen ze uiteindelijk toch weer meestal toestellen. 

Uit alle onderzoeksresultaten komt naar voren dat jongens veldjes om te voetballen 
zeer waarderen. In de vragenlijsten willen veel jongens een simpel voetbalveldje, 
veldjes op foto's wordt door de jongen hoog beoordeeld, en uit de observaties blijkt 
dat vooral de jongens gebruik maken van de aanwezige veldjes door te voetballen. 
Vooral voor de wat oudere jongens wordt dit steeds belangrijker. 

De aanwezigheid van vriendjes en vriendinnetjes is erg belangrijk gebleken, zowel 
uit de antwoorden van de kinderen, als uit eerder onderzoek (Carbonara-Moscati; 
1985 en van der Elsen; 1984). Er wordt voornamelijk in groepen van 2 of meer 
kinderen gespeeld in alledrie de speeltuinen. Uit de antwoorden blijkt dat de 
aanwezigheid van leeftijdsgenootjes de belangrijkste reden is om ergens te gaan 
spelen. 
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H 4 CONCLUSIES 

Als kapstok voor dit hoofdstuk warden de deelvragen gebruikt zoals ze in hoofdstuk 
2 beschreven zijn. Als geheugensteuntje wordt per onderdeel de hoofddeelvraag 
nog een keer vermeld. De mogelijke verbanden met sexe, leeftijd en gezinsgrootte 
zullen waar nodig, warden uitgewerkt. 

4.1 DE MENING VAN DE KINDEREN 

a) Waar spelen kinderen het meest buiten? 

Kinderen spelen het meest voor het huis, in de achtertuin (vooral in Nuenen), de 
speeltuin (vooral in Eindhoven) of in de wijk (belangrijk in Helmond). Daarbij is er 
weinig verschil tussen jongens en meisjes, meisjes spelen alleen vaker in de eigen 
achtertuin. Jongere kinderen uit groep 4, 5 en 6, blijven wat dichter bij hun ouderlijk 
huis. Zij spelen vaker dan oudere kinderen in de speeltuin, met name de kinderen 
uit groep 5 en zes. De oudste kinderen uit dit onderzoek spelen het meest in de 
wijk, op pleinen grasveldjes en/of parken. 

Gecombineerd met het gegeven uit hoofdstuk 2 dat Nuenen een minder stedelijk 
karakter heeft en Helmond-West een wat oudere volksbuurt is binnen een stad, kan 
er het volgende gezegd warden: 

In minder stedelijke wijken spelen de kinderen meer in de eigen achtertuin. 

In volksbuurten spelen kinderen meer op straat en in de wijk. 

b) Waar spelen de meeste kinderen het liefste buiten? 

Het liefst spelen de meeste kinderen voor het huis. Verder zijn er nogal wat 
verschillen: In Nuenen spelen ze het liefst in de achtertuin, op grasveldjes en/of in 
parken, in Eindhoven in de speeltuin, en in Helmond zijn eveneens grasveldjes 
en/of parken, maar ook pleinen en de wijk zelf favoriet. Jongens hebben een 
duidelijke voorkeur voor grasveldjes (en/of parken), naast het spelen voor het huis. 
Bij meisjes is de voorkeur veel gespreider; voor het huis is het meest geliefd, daarna 
pleinen, de achtertuin en de speeltuin. De favoriete speelplek is voor de jongsten 
voor het huis. Voor de oudste kinderen de wijk. 
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De favoriete speelplek van jongens is een grasveldje en/of een park. 

Meisjes spelen dichter bij het ouder/ijk huis dan jongens. 

Jongere kinderen spelen liever wat dichter bij het ouderlijk huis, oudere kinderen 
spelen meer door de he/e wijk. 

Opvallend is het feit dat de kinderen over het algemeen het meest voor het huis 
spelen en in de tuin, de speeltuin en de wijk, maar dat ze het liefst op grasveldjes of 
in een park spelen en voor het huis. De wijk en de straat zijn dus geliefde 
speelplekken. Uit de antwoorden is gebleken dat de eigen tuin een minder populaire 
speelplek is vooral naarmate de kinderen ouder worden. 

De speeltuin wordt niet veel gebruikt; het is een minder ge/iefde speelplek bij de 
kinderen. 

De plek waar kinderen het meest spelen wordt niet be"invloed door het hebben van 
een of meer broer en/of zusjes. Alie kinderen spelen het meest op straat en in de 
wijk. Ook de geprefereerde plekken worden hierdoor niet be"invloed; die zijn voor het 
huis en op een grasveldje. 

Het hebben van broers en/of zussen heeft geen invloed op het kiezen van de 
speelplek. 

c) Waarom spelen kinderen daar? 

Voor jongens is de geschiktheid van een plek of ongeschiktheid van andere plekken 
voor hun activiteiten de voornaamste reden om er te spelen. Daarnaast is het 
ontmoeten van andere kinderen zeer belangrijk, voor meisjes iets belangrijker dan 
voor jongens. Meisjes vinden veiligheid en vertrouwdheid met een plek ook erg 
belangrijk. Er is geen aantoonbaar verschil tussen de verschillende leeftijden van de 
kinderen in redenen om ergens te spelen. 

De twee belangrijkste redenen om ergens te spelen zijn de geschiktheid van de plek 
voor het spel en de aanwezigheid van andere kinderen. 

Uit dit onderzoek kon niet direct warden opgemaakt of de grootte van hun eigen 
huis invloed heeft op de plek waar ze spelen. Toch is er enig indirect verband aan 
te wijzen; Nuenen is minder stedelijk, er staan veel vrijstaande en twee onder een 
kap huizen (zie 3.1 ). De eigen achtertuin zal hierdoor ook groter zijn. In Nuenen 
spelen kinderen het meest en het liefst in hun eigen achtertuin volgens de 
resultaten. 

Wanneer de achtertuin groter is, is het een geliefde speelplek en spelen kinderen er 
vaker. 
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d) Wat doen kinderen het meeste buiten? 

De belangrijkste categorie is "spelen met las spelmateriaal" . Hieronder valt met 
name fietsen, skeeleren (rolschaatsen of skateboarden), knikkeren en touwtje 
springen. Oak warden er frequent hutten gebouwd.Tussen de activiteiten in 
Eindhoven, Helmond en Nuenen is weinig verschil, er wordt hoogstens iets meer 
balspel in Helmond gedaan. De voornaamste activiteit van jongens is voetbal. Voor 
meisjes is dit verstoppertje, tikkertje en schommelen. Fantasiespel is overigens een 
belangrijke activiteit van beide sexen. Oudere kinderen hangen het meest rand, 
gebruiken het minst vaak de toestellen en doen het minst frequent 
bewegingsspelletjes zonder materiaal. De jongsten maken van alle kinderen het 
meest gebruik van de zandbak. 

e) Wat doen kinderen het liefste buiten? 

De meest geliefde activiteit is balspel, door het voetbal van jongens uit groep 8 en 
spelen met las materiaal (vooral in Helmond en in Eindhoven) door de meisjes. 
Spelen met las materiaal is ook het meest favoriet bij kinderen uit groep 4. 
In Nuenen is fantasiespel, omgang met basismateriaal, natuur en dieren het meest 
geliefd. 

Het grote verschil tussen de activiteiten die frequent voorkomen en die het meest 
geliefd zijn betreft het creatieve spel; kinderen zeggen het frequent te doen, maar 
het behoort niet tot de favoriete activiteiten. In hoofdstuk 5 wordt hier verder op 
ingegaan. 

Het spelen met los spelmateriaal is zowel de activiteit die het meest gedaan wordt 
a/s de activiteit die het meest favoriet is. 

Voetbal is de belangrijkste bezigheid van vooral de oudste jongens uit groep 8. 

Creatief spel wordt volgens de kinderen zelf vaak gedaan, zowel fantasiespel als het 
constructiespel (met name het huttenbouwen). 

Verstoppertje is een belangrijke activiteit van jongens en meisjes. 

f) Waarom doen kinderen dat het liefst? 

Kinderen vinden de activiteiten voornamelijk "gewoon leuk". Vooral de kinderen uit 
groep 4. Daarnaast kan er het volgende geconcludeerd warden: 

Jongens vinden een activiteit leuk omdat ze er goed in zijn of omdat ze de sport 
beoefenen in clubverband. 
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Meisjes vinden gezelligheid en aanwezigheid van anderen duidelijk het meest 
belangrijk. 

De aanwezigheid van anderen wordt belangrijker naarmate de kinderen ouder zijn. 

g) Komen kinderen veel in speeltuinen? 

In Eindhoven spelen de kinderen het meest frequent (elke week) maar ook het liefst 
in de speeltuin. In Helmond en Nuenen spelen kinderen er regelmatig (elke maand), 
maar is de speeltuin veel minder geliefd dan andere plekken. 

Bijna alle kinderen hebben een achtertuin, maar de tuinen in Nuenen zijn groter 
door het minder stedelijk karakter. In Nuenen spelen kinderen het meest in de 
achtertuin. De speeltuin de Kievit is minder geliefd omdat het een kleine speeltuin 
is. In Eindhoven is de speeltuin meer geliefd dan in de andere wijken. De opzet van 
de Splinter is dan ook heel anders dan in de Kievit en speeltuin Helmond-West. 

De Splinter in Eindhoven is een veel bezochte, en ook ge/iefde speeltuin. 

Speeltuin Helmond-West is veel bezocht, maar een minder geliefde speelplek bij de 
kinderen. 

De Kievit is de minst bezochte speeltuin. 

Meisjes bezoeken iets frequenter spee/tuinen dan jongens. 

Jongere kinderen uit groep 4 en 5 maken het meest gebruik van de speeltuin. 

h) Mogen kinderen met broertjes en zusjes eerder zonder een volwassene naar 
de speeltuin? 

Bijna alle kinderen mogen alleen naar de speeltuin, hoewel veel kinderen weleens 
naar de speeltuin gebracht worden. Het hebben van broers en/of zussen heeft hier 
geen invloed op. Hieruit kan echter niet zomaar de conclusie getrokken worden dat 
het hebben van broers en zussen dan ook geen invloed heeft op het wel/niet geven 
van toestemming door ouders om kinderen op andere plekkken te laten spelen. 

De meeste kinderen mogen zonder volwassenen naar de speeltuin gaan. 
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i) Wat willen kinderen zelf? 

Hierbij zijn veel irrelevante antwoorden gegeven door de kinderen, zeker wanneer 
de seizoensgebonden activiteiten meegeteld worden. Opvallend veel kinderen 
zeggen bepaalde seizoensgebonden activiteiten te missen, zoals schaatsen, een 
sneeuwpop maken, maar ook het zwemmen in de zomer. De belangrijkste wensen 
zijn geen uitbreiding van het aantal mogelijke activiteiten (zoals de vraag bedoeld 
was), maar concreet materieel: een voetbal- of grasveldje, een verhard veldje. 

Kinderen missen seizoensgebonden activiteiten. 

j) Wat is hun klacht over het buitenspelen nu? 
Bestaat hierin verschil tussen de beide sexen of de verschillende leeftijden? 

De voornaamste klacht is dater te weinig (geschikte) ruimte is. Veel kinderen, 
voornamelijk jongens, klagen over hondepoep op hun speelplekken. Over het 
verkeer wordt ook redelijk vaak geklaagd. 

De kinderen vinden dat ze te weinig geschikte ruimte om te spelen hebben. 

Vooral jongens hebben veel last van hondepoep op speelveldjes. 

Er is weinig vraag van kinderen naar mogelijkheden om creatief te kunnen spelen. 
De kinderen klagen er ook niet over dat ze er te weinig mogelijkheden voor zouden 
hebben. Slechts enkele kinderen hebben behoefte aan mogelijkheden om creatief te 
spelen. 

Er zijn slechts enkele kinderen die klagen over te weinig mogelijkheden voor creatief 
spel. 

k) Wat is noodzakelijk in een speeltuin volgens hen? 

Voor jongens is een voetbal- of grasveldje met goals onontbeerlijk in een speeltuin. 

Seide sexen, maar vooral de meisjes, vinden dat een glijbaan, een klimrek en een 
schommel niet kunnen ontbreken. Veel kinderen (uit groep 4 en 5) willen ook een 
zwembad. 

Vooral meisjes hechten veel waarde aan toestellen in een speeltuin, met name de 
schommel is onmisbaar. 



~vaarlijk spel op de duiktoren 
leren spelen rond en op de dulktoren op het onlangs opgespoten badstrand van Vllsslngen. Normaal staat het ljzeren bouwwerk In de golven, maar door. de zandopspultlng Is het strand zo 
mden dat de dulktoren droogvalt. Ook rijen paalhoofden zljn onder het zand verdwenen. Oat levert gevaarlljke·sltuattes op. De gemeente werkt aan een oplosslng; Foro MARCEL VAN 0E1 
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I) Is creatief spel een favoriete bezigheid van de kinderen? 

Zie e) en j) , maar ook hoofdstuk 5. 

m) Is uit de antwoorden op te maken of avontuur en spanning een belangrijke 
rol speelt bij het buitenspelen van kinderen? 

Uit de antwoorden van de kinderen kan niet direct opgemaakt worden of spanning 
en avontuur belangrijk zijn. Er is een klein percentage kinderen dat bij de favoriete 
activiteiten "kattekwaad uithalen" antwoordt, waaronder voornamelijk jongens. Wei 
redelijk groot (zowel 11 % jongens als 11 % meisjes) is het deel dat "spannend" als 
reden opgeeft om mee te doen aan een bepaalde activiteit, bijvoorbeeld 
verstoppertje. Ook kan er door de antwoorden op vraag 18 " Wat wil je in jou 
droomspeeltuin?" een indicatie gegeven worden: Veel kinderen kiezen voor het 
vertrouwde beeld van de speeltuin; toestellen. Wanneer de percentages opgeteld 
worden van (boom)hut bouwen, visvijver, dieren, schans (en andere 
skeelervoorzieningen) wordt het gedeelte van kinderen dat spanning zoekt, 
behoorlijk groter. Veel irrelevante antwoorden hielden overigens ook avontuur en 
spanning in; achtbaan, Python, kasteel , de hele Efteling. 

Het gedeelte van kinderen dat avontuur en spanning zoekt b/ijft in dit onderzoek in 
de minderheid. 



De speeltuin: Ruimte voor creatief spel ? pagina 73 

4.2 HET GEBRUIK VAN DE SPEELTUINEN 

a) Welke kinderen vertonen creatief spel het meest? 

In alle speeltuinen wordt het meest creatief spel geobserveerd bij jongens en de 
jongste kinderen (van 4 tot en met 6 jaar). Behalve in de Splinter, waar het meest 
creatief spel voorkomt, is de piek van creatief spel in de leeftijd 7 tot en met 9 jaar. 
Door de mogelijkheid om hutten te timmeren is bij de oudere kinderen het creatief 
spel veel hoger. Tevens komt bij kinderen in de Splinter die jonger zijn meer creatief 
spel voor. Meisjes zijn zelden geobserveerd bij het hutten bouwen. 

Een bouwspeelplaats garandeert meer creatief spel door oudere kinderen. 

b) In welke groepsgrootte vindt creatief spel plaats? 

Kinderen spelen zelden alleen. Het meest spelen ze in groepjes van vier of meer 
kinderen. 

De groepsgrootte waarin kinderen spe/en is onafhanke/ijk van /eeftijd, sexe en 
activiteit. 

Creatief spel vindt, net zoals de andere activiteiten, voomamelijk plaats in een 
groepsgrootte van vier of meer kinderen. 

c) Wat is de verhouding creatieve activiteiten I andere activiteiten? 

De observaties bestaan uit 17% creatief spel, wat grotendeels neerkomt op 
zandbakgebruik door de jonge kinderen (14%). Bovendien valt het voornamelijk 
hoog uit door het veel hogere percentage creatief spel in de Splinter. Het creatief 
spel maakt slechts een klein deel uit van de activiteiten in de Kievit en speeltuin 
Helmond-West. Het grootste deel van de activiteiten beslaat het gebruik ven 
speeltoestellen. 

d) In welke speeltuinen komt het meest creatief spel voor? 

In Helmond-West en in de Kievit bestaat het creatief spel voornamelijk uit het 
gebruik van de zandbak. In de Splinter heeft het creatief spelen meerdere facetten; 
in de zandbak spelen, hutten timmeren, contact met zowel planten als dieren. 
Waarschijnlijk is door deze verscheidenheid aan mogelijkheden de frequentie van 
creatieve activiteiten hoger dan in de andere twee speeltuinen. 
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In de Splinter is het creatief spel beduidend hoger dan in de andere twee 
speeltuinen. 
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e) Op welke plekken van de speeltuin vindt het het meest creatief spel plaats? 
f) Wanneer er meer gelegenheid tot constructiespel is, is er dan ook meer 

ander creatief spel? 
g) Wanneer er meer gelegenheid is tot omgang met planten, dieren en natuurlijk 

materiaal, is er dan ook meer ander creatief spel? 

Creatief spel komt het meeste voor op natuurlijke plaatsen. Het duidelijkst is dit te 
zien wanneer de drie speeltuinen worden vergeleken. Het gebruiksgroen in de 
Splinter stimuleert het creatieve spel; hetgeen behandeld is in 3.3.2 en 3.3.4. Vooral 
plekken als de zandbak, de plaats omhutten bouwen, de dierenhoek en het 
zwembad zijn hier debet aan. De activiteiten zijn in de Splinter ook veel meer 
verspreid, zowel qua soort activiteit, als de plek waar ze plaatsvinden. 

Creatief spel komt voomamelijk voor op natuurlijke plekken. 

Creatief spel kan gestimuleerd warden door meer natuurlijke plekken. 

Hoe meer verschil/ende natuurlijk plekken, hoe meer variatie in het spel. 

Hier wordt in hoofstuk 5 verder op ingegaan. 
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4.3 EINDCONCLUSIES 

De speeltuin is een belangrijke speelplek voor kinderen, alleen al om elkaar te 
ontmoeten (zie ook Carbonara-Moscati 1985, van der Elsen e.a.1984, Rijnen en 
Derickx 1984). Spelen met andere kinderen is erg belangrijk; de basis voor de 
ontwikkeling van de sociale vaardigheden. De kinderen zelf vinden de aanwezigheid 
van andere kinderen ook een van de belangrijkste elementen bij het buitenspelen. 
De speeltuin is tevens een plek waar kinderen veilig en onbekommerd kunnen 
spelen, vrij van verkeer en hondepoep, twee belangrijke handicaps bij het spelen op 
andere plekken. Toch is de speeltuin een minder geliefde speelplek bij de kinderen 
zelf; ze maken er relatief weinig gebruik van. De eigen straat en de wijk hebben de 
voorkeur. Dit geldt vooral wanneer het traditionele speeltuinen betreft, zoals de 
Kievit en Helmond-West. 

In traditionele speeltuinen bestaat het spel voornamelijk uit het gebruik van 
toestellen. Hierdoor komt vooral de motoriek van de kinderen aan bod. Er is echter 
meer nodig voor een evenwichtige fysieke en sociale ontwikkeling van kinderen. Het 
creatief spel is een vorm waarbij meerdere elementen aan bod komen; het leren 
samenwerken met anderen, problemen oplossen, materiaalkennis, het ontdekken 
van het eigen lichaam en eigen kunnen in verhouding tot de omgeving, het 
ontwikkelen van de verbeelding en vindingrijkheid . 

Uit dit onderzoek blijkt dat creatief spel wordt gestimuleerd door natuurlijke 
omgevingen. Om het creatieve spel te stimuleren is het nodig meer van dit soort 
omgevingen te creeren (zie ook Beekman e.a.1978, Bleeker e.a. 1979, Van der 
Elsen e.a. 1984, Van Gils 1986, Vermeulen 1995). Traditionele speeltuinen zullen 
zich daaraan moeten aanpassen. (Enige aanbevelingen worden in hoofdstuk 5 
gegeven.) De inrichting van de speeltuin is bepalend voor het gebruik: Hoe groter 
en interessanter de speeltuin, hoe meer geliefd bij de kinderen. Hoe meer 
verschillende natuurlijke plekken, hoe gevarieerder de speeltuin, en hoe meer 
variatie in het spel. Tevens wordt hierdoor creatief spel gestimuleerd. Tot nu toe 
heeft creatief spel in traditionele speeltuinen voornamelijk de vorm van het spelen in 
de zandbak door jongere kinderen. Een bouwspeelplaats garandeert meer creatief 
spel door oudere kinderen. Tot nu toe zijn het voornamelijk jongens die gebruik 
maken van deze mogelijkheid tot constructief spel. Het noodzakelijk te zorgen voor 
extra stimulans op de bouwspeelplaats voor meisjes om ook hieraan deel te 
(kunnen) nemen. 

Het is echter ook van belang in de woonomgeving zelf rekening te houden met het 
creatieve spel van kinderen. Kinderen spelen overal. 



>ollen in nieuwe waterspeelplaats 
l\sslngse scholleren testen de waterspeelplaats op het voormallge werkelland Neeltfe Jans. De speelplaats, met stromend water dat le manlpuleren Is, werd dlnsdag In gebrulk genomen. fOTO GUUS DUBBEU.tAN - DE V 
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H 5 DISCUSSIE & AANBEVELINGEN 

5.1 DISCUSSIE 

Creatief spel. 

Frappant is het feit dat de meeste kinderen de mogelijkheden om creatief te spelen 
niet echt zeggen te missen. Met andere woorden: De kinderen klagen er over het 
algemeen niet over dat ze er te weinig mogelijkheden voor zouden hebben. Men 
kan zich afvragen of ze genoeg gelegenheden hebben om tot creatief spel te 
komen. Of misschien zijn ze zich niet zo bewust van "creatief spelen" of de 
bijbehorende mogelijkheden daarvoor. Slechts enkele kinderen hebben uit zichzelf 
behoefte aan mogelijkheden om creatief te spelen.Creatieve activiteiten warden 
veel genoemd als frequente activiteit als antwoord op de vraag:"Wat doe je buiten 
het meeste?", maar niet als favoriete activiteit. Misschien werd de vraag niet geed 
begrepen (zie 2.1 .2) ; misschien vinden ze het logisch dat ze de spelen die ze het 
leukst vinden het meest doen, en wisten ze zich daarom geen raad met de vraag 
"Wat doe je buiten het liefste?". Er wordt meer geklaagd over het gebrek aan ruimte 
en (schone) grasveldjes. 

Uit de observaties bleek creatief spel het meest voor te komen op natuurlijke 
plekken. Nuenen is als minder stedelijk getypeerd (zie 2.1.4) omdat er veel twee
onder-een-kap en vrijstaande woningen zijn. Deze soort woningen houdt in; meer 
green in de wijk, zij het in eerste instantie privegroen. In Nuenen zeiden de kinderen 
meer in de eigen achtertuin te spelen . Waarschijnlijk betreft het hier kinderen van 
wat rijkere ouders en hebben ze dus meer speelgoed . Een deel van de kinderen gaf 
dit ook als reden om in de achtertuin te spelen; in hun eigen tuin hadden ze "meer 
spullen". In Helmond werd daarentegen meer op straat en in de buurt gespeeld . 

Bovenstaande kan verklaren waarom hutten bouwen en fantasiespelletjes zelden in 
de speeltuinen geobserveerd is (behalve in de Splinter) , maar dat kinderen wet 
zeggen dat vaak te doen. Men zou kunnen voorzichtig kunnen opperen dat creatief 
spel het meest thuis in de achtertuin voor zal komen . Wanneer kinderen een kleine 
of geen achtertuin hebben, zijn er dus minder mogelijkheden om creatief te spelen 
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Waar verder creatief spel plaatsvindt is niet uit de antwoorden van de kinderen naar 
voren gekomen. Wei is duidelijk geworden dat creatief spel in de speeltuin 
plaatsvindt op natuurlijke plaatsen (zie ook Beekman e.a.1978, Bleeker e.a. 1979, 
Vermeulen 1995 Van Andel 1996) en dat het door natuurlijke omgevingen 
gestimuleerd wordt. Het zou nuttig zijn de kinderen in Eindhoven verder te 
interviewen, waarbij het gesprek toegespitst is op het creatief spel: Welke 
activiteiten van creatief spel komen het meest voor? Waar komen zij voor? Welke 
elementen vinden kinderen noodzakelijk in de omgeving voor elke vorm van creatief 
spel? 

Beekman, Bleeker en Mulderij (1978) hebben een dergelijk onderzoek al verricht 
voor het verstoppertje spelen. Zij geven ook concrete aanbevelingen voor de 
woonwijk, zodat het verstoppertje kan warden gestimuleerd. Het grote nadeel is 
echter dat dit soort aanbevelingen voor een goede gevarieerde speelomgeving in 
de wijk zelf niet parallel lopen met aanbevelingen om de sociale veiligheid van de 
wijk te vergroten. Enkele voorbeelden hiervan zijn: portieken, schuttingen en 
struiken. 

F antasiespel. 

De gegevens roepen nog een aantal vragen op: Waarom vindt er slechts zelden 
fantasiespel plaats? Speciaal voor fantasiespel met weinig beweging zijn er in alle 
speeltuinen huisjes geplaatst, die regelmatig gebruikt werden. Is het onopgemerkt 
gebleven voor de observator dat daar fantasiespel plaatsvond? Dit is echter 
onwaarschijnlijk. Ook fantasiespel met veel beweging is zeer zelden geobserveerd. 
Bij aanvang van het onderzoek werd bijvoorbeeld voorzichtig verondersteld dat 
kinderen door de vele bossages in de Splinter aangespoord zouden warden om 
verstoppertje en indiaantje te gaan spelen. Deze spelvormen zijn slechts enkele 
keren geobserveerd. 

Over verschillen in het fantasiespel tussen jongens en meisjes kan weinig gezegd 
warden aangezien het in dit onderzoek zelden geobserveerd is. Volgens Sebba 
(1994) spelen jongens frequenter met imaginaire personen (cowboys, indianen) en 
meisjes met meer realistische figuren, zoals bijvoorbeeld verpleegsters en moeders. 
Wanneer het observatiesysteem van Van Andel (1985) in andere onderzoeken 
hiernaar gebruikt wordt, zal dit verschil echter ook niet naar voren komen. Het 
onderscheid zou wel duidelijk warden wanneer het fantasiespel van jongens door 
die andere rollen meer beweging zou inhouden. Dan wordt het verschil duidelijk 
door de twee categorieen "fantasiespel met weinig beweging" en "fantasiespel met 
veel beweging". Tot nu toe is er echter nog geen overtuigend resultaat dat wijst naar 
meer beweging in het fantasiespel bij jongens. 
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Cole en La Voie (1985) merken wel een verschil in intensiteit op: jongens spelen 
intenser fantasiespel; omdat het vaker object-fantasiespel betreft (het toekennen 
van nieuwe eigenschappen aan voorwerpen, het op een totaal andere wijze 
gebruiken van voorwerpen). Dit leidt volgens Cole en La Voie echter niet tot 
significante verschillen tussen fantasiespel van jongens en meisjes. 

Hutten bouwen. 

In de Splinter waren het voornamelijk jongens die hutten bouwden. De theorie van 
Goodenough Pitcher en Hichley Schultz (1983) (maar ook van Hart 1979, Mulderij 
en Bleeker 1980) kan met dit onderzoek niet geverifieerd warden. Pitcher (e.a.) 
concludeerden namelijk dat ook als jongens en meisjes hetzelfde materiaal krijgen, 
ze verschillend ermee om gaan in hun spel. Jongens hebben de neiging grate, hoge 
en imposante structuren te maken, terwijl meisjes lagere, omsloten ruimtes maken 
en zich meer bezighouden met de inrichting. Hiervoor geldt hetzelfde als bij het 
fantasiespel: In Van Andel's observatiesysteem wordt dit onderscheid in 
constructiespel niet gemaakt. Ook het "omgaan met basismateriaal" en 
"constructiespel" valt in een categorie. Toch wordt dat onderscheid meestal 
duidelijk in combinatie met de plek waar het spel plaatsvindt. Bij dit onderzoek is het 
oberservatiesysteem van Van Andel dus zeer geschikt geweest. 

Verschillen tussen jongens en meisjes. 

Rijnen en Derickx (1984) geven twee oorzaken voor de verschillen tussen jongens 
en meisjesspel: De cultuur (aangeleerd) en de natuur (aangeboren). Het culturele 
onderscheid wordt hoe langer hoe kleiner. Toch wordt het verschil (onbewust) 
gehandhaafd door bijvoorbeeld de ouders; nog steeds bestaat er een kunstmatig 
onderscheid tussen "jongens- en meisjesspeelgoed". 

Meisjes hebben een jarenlange achterstand opgebouwd in bijvoorbeeld het 
constructieve spel. Hen is in het verleden zowel onderwijs ontzegd als de 
mogelijkheid een ruimere omgeving te verkennen. Sebba (1994) noemt dit een 
verband van ruimtelijk en geestelijk beperken. Hierdoor misten meisjes vroeger 
datgene wat bij creatief spel zo essentieel is; oplossingen bedenken, constructief en 
abstract denken. Tegenwoordig krijgen meisjes vaker gelijke kansen als jongens. 
Daarbij zijn er meer veranderingen opgetreden aan de kant van de meisjes; ze 
mogen ook meer buitenspelen in de buurt en hun spel is veranderd, meer divers. 

In andere onderzoeken (Van Andel 1985 en 1996, Rijnen en Derickx 1984) bestaat 
ongeveer tweederde van de buitenspelende kinderen uit jongens en eenderde uit 
meisjes. In de drie speeltuinen van dit rapport is de verhouding minder scheef; het 
gemiddelde is 55% jongens en 45% meisjes. In de speeltuin Helmond-West zijn er 
zelfs iets meer meisjes (52%) dan jongens geobserveerd. In hoofstuk 2 is te zien 
dat het aantal jongens en het aantal meisjes dat in de wijken wonen over het 



De speeltuin: Ruimte voor creatief spel ? pagina 79 

algemeen ook ongeveer gelijk is. Waarschijnlijk is een verklaring voor het extra 
percentage meisjes in de speeltuinen (ten opzichte van Van Andel 1985, Rijnen en 
Derickx 1984) dat ze vanwege het toezicht zich er veiliger voelen. Misschien krijgen 
ook meer meisjes toestemming om in de speeltuin te spelen in plaats van op straat 
of in de buurt. Uit de enquete is gebleken dat bijna alle kinderen alleen (zonder een 
volwassene) naar de speeltuin mogen gaan. Omdat er in de speeltuin toezicht is 
zullen veel ouders het goed vinden als kinderen erheen gaan. Ze weten ook precies 
waar hun kind te vinden is. Voor het frequente gebruik van de speeltuin Helmond
West zou dit zeker een verklaring kunnen vormen. Deze mogelijke verklaring wordt 
ondersteund door het onderzoek van Carbonara-Moscati (1985), waarin naar voren 
komt dat meisjes zich eerder dan jongens onveilig of bedreigd voelen. 

Om het onderscheid in het buitenspelen tussen jongens en meisjes klein te houden 
is het dus noodzakelijk om de veiligheid te handhaven. 

Het spelen in groepen. 

In de speeltuinen spelen kinderen meestal in groepjes van vier of meer kinderen. 
Met z'n tweeen spelen heeft ook de voorkeur. Deze groepjes komen ook bij Van 
Andel (1996) het meest voor, zij het in een wat kleinere grootte (2 tot 4 kinderen). 
Waarschijnlijk zijn de groepen in de speeltuin groter omdat kinderen daar spelen op 
een kleinere oppervlakte en elkaar sneller ontmoeten. Kinderen hebben daar zelf de 
hand in, ze zoeken het contact met leeftijdsgenootjes op; zoals uit de enquetes is 
gebleken. 

Overigens kan de observatiemethode zelf ook invloed hebben gehad; op de 
toestellen (waar de grootste groepen zijn geobserveerd) was het moeilijk te 
onderscheiden of de kinderen bij elkaar hoorden of niet. 

Het is onduidelijk of er een verband bestaat tussen het hebben van broertjes en/of 
zusjes en de frequentie van het speeltuinbezoek. Kinderen zonder broertjes en/of 
zusjes lijken iets vaker naar de speeltuin te gaan. Als dit werkelijk zo is, zou de 
reden hiervoor kunnen zijn dat ze het gezelschap van andere kinderen opzoeken. 
Dit komt overeen met de redenen die kinderen noemen om ergens te spelen; een 
van de belangrijkste is de aanwezigheid van vriendjes en vriendinnetjes. 
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Belemmeringen bij het buitenspelen. 

Bij Moscati (zie 3.1.5) zijn de psychologische barrieres veel talrijker dan de sociale; 
verkeer (de belangrijkste belemmering) , intimidatie en drugsdealers (vooral oudere 
kinderen zijn zich van dit laatste bewust) . Meisjes zeggen frequenter bang te zijn om 
pijn gedaan te warden. 

De kinderen in dit onderzoek, zowel jongens als de meisjes, echter noemen vooral 
maatschappelijke barrieres: ongeschiktheid van plekken, hondepoep (het weer) . 
Hieruit is op te maken dat de situatie van het buitenspelen in Nederland qua 
criminaliteit voor kinderen nog niet zo dreigend lijkt. Toch is het van belang ook 
hierop te letten in de toekomst. Wanneer de veiligheid niet gegarandeerd kan 
warden zullen ouders hun kinderen thuis houden, ookal zijn er nog zo'n mooie 
speelplekken gecreeerd. 

Discussie over het onderzoek zelf. 

Over het buitenspelen van kinderen in het algemeen, maar ook over creatief spel 
bestaan veel vergelijkbare onderzoeken. Er zijn een aantal redenen te noemen 
waarom het onderzoek in dit rapport dan toch anders is: 

De meeste onderzoeken in speeltuinen zijn verricht in de Verenigde Staten. De 
Nederlandse onderzoeken op dit gebied, hebben vooral in woonwijken of op 
schoolpleinen plaatsgevonden en niet in speeltuinen . 

In de meeste andere studies is er slechts gebruik gemaakt van een of twee 
onderzoeksmethoden; er werden 6f kinderen ge"interviewd, 6f er werd 
geobserveerd, 6f er werden foto's beoordeeld . In dit onderzoek zijn drie methoden 
naast elkaar gebruikt, zodat er vanuit verschillende invalshoeken gegevens konden 
warden verzameld . Tevens zijn de resultaten die hieruit verkregen zijn met elkaar 
vergelijkbaar. Zo is er een betrouwbaarder en een meer valide beeld verkregen van 
zowel het buitenspelen van kinderen in het algemeen, maar ook het spel in 
verschillende speeltuinen, het creatief spel, en de mening van de kinderen hierover. 
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Toch zijn er ook enige kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste zijn, vanwege het 
tekort aan tijd, bij de beoordelingen van de speeltuinen te weinig respondenten 
betrokken. Het is jammer dat er in dit deel weinig geconcludeerd kon worden. 
Wanneer er meer volwassenen en kinderen hadden kunnen meewerken (met een 
evenwichte balans tussen beide sexen en de verschillende leeftijden), waren er 
hoogstwaarschijnlijk meer interessante gegevens verkregen. Onder andere 
verschillen tussen waarderingen van volwassenen en kinderen, en ook verschillen 
tussen jongens en meisjes hadden zo beter aangetoond kunnen worden. Ten 
tweede was de enqu~te voor de jonge kinderen misschien te moeilijk en te lang. Er 
waren namelijk veel irrelevante antwoorden en onbeantwoorde vragen. Bovendien 
was het beter geweest de vragenlijst meer toe te spitsen op creatief spel en de 
speeltuin. (Hierover meer bij de aanbevelingen.) 



-------- --- --- -·----

Trekker als klimtoestel op schoolplein De Veenhoop 

•E VEENHOOP - In De Vcenhoop draait het !even nog .,•oor een groot'deel om het boe
!nbestaan. Op het plein van het dorpsschooltje staat sinds kort een ·trek ke~ die dicnst doet 
Is klimtoestel. Het voertuig is door Plaatselijk Belang cadeau.gedaan·aan rde school die 75 
iar bestaat. Volgens meestcr Sjors Stavorinus wordt er door de ~inderen bijna ,0111 gevoch-

ten. De trekker van het merk Massey Ferguson is eerst gestript van allc Iaslige en sc 
voorwerpen en daarna lichtgroen gespoten. ,,No is it in John Deere wurdeu", weet e1 
de deskundige scholieren. / / 

f/'tNJ r P\"' 'i r I• "'1 Foto LC/Catrinus van d, 



De speeltuin: Ruimte voor creatief spel ? pagina 82 

5.2 AANBEVELINGEN 

Algemene opmerkingen. 

Het zou nuttig zijn de openingstijden van de speeltuinen te verruimen. De meeste 
speeltuinen zijn op zondag, de hele herfst en winter gesloten. Het probleem is dater 
gebrek is aan vrijwilligers die toezicht kunnen houden. Vooral in de herfst en winter 
zou het zeer nuttig zijn om open te blijven, zeker voor de grote speeltuinen. 
Natuurlijk kunnen de toestellen niet gebruik worden, maar er zijn genoeg 
mogelijkheden voor andere activiteiten: Voetballen, verstoppertje doen, bladeren 
en/of kastanjes zoeken, de vogels voeren, sneeuwpoppen en iglo's maken, 
sneeuwballengevecht houden. Wanneer het vriest kunnen de speeltuinen met een 
verhard veldje dit onder water laten lopen met een beetje hulp van de brandweer; zo 
kan er geschaatst word en! 

De Kievit 

In de Kievit wordt veel in de zandbak gespeeld. Kinderen kunnen er ook met een 
tuinslang in kliederen, waar veel gebruik van wordt gemaakt. Deze vorm van creatief 
spel is zeer belangrijk; het is de basis voor verder creatief spel (zie ook Wood 
1993). Hier houdt het creatief spel in de Kievit echter op. Op de (natuurlijke) plekken 
waar meer creatief spel verwacht kon worden is dit zelden geobserveerd. Het zou 
kunnen dat deze plekken te klein zijn. 

De beheerder zelf merkte op dat het speelhuis achter in de speeltuin, tussen de 
bosjes niet gebruikt werd. De speeltuinleiding heeft besloten dit huisje meer in het 
zicht te zetten, aangezien zij het erover eens waren dat kinderen toch gezien wilden 
worden wanneer ze speelden. Dit is een stap in de goede richting . De Kievit is klein, 
maar kan toch interessant zijn voor de kinderen. Het zou een vooruitgang zijn 
wanneer er meer gebruiksgroen aangeplant zou worden. Hiermee worden vooral 
struiken (zonder doornen natuurlijk) op kindhoogte bedoeld. Ook zou het zeer nuttig 
kunnen zijn om vruchten of noten dragende bomen en struiken te planten. Verder is 
het creeren van een bouwspeelplaats misschien een goed idee, maar dat vergt 
waarschijnlijk teveel veranderingen. Met een soort "lappenmand" kan een dergelijk 
idee ook bereikt worden. 

Een lappenmand kan alsvolgt beschreven worden: 
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Hij bevat voornamelijk schone, maar oude, grote en kleine doeken, lappen, 
dekens en/of gordijnen. 
Hij kan eventueel ook enkele oude kleren en accessoires bevatten. 
Er moeten veel wasknijpers of andere ongevaarlijke 
bevestingingsmogelijkheden in zitten. 
Hij moet elke dag klaar staan en de lappen moeten vrij uit te delen zijn . Aan 
het eind van de dag moet alles ingeleverd worden en de volgende dag wordt 
de inhoud weer opnieuw verdeeld. 
Deze verdeling gebeurt tussen de kinderen onderling, er wordt alleen 
ingegrepen door een volwassene bij heftige ruzies. 

De lappenmand kan verschillende soorten creatief spel ondersteunen en stimuleren. 
Er kunnen hutten mee gebouwde worden om toestellen of de picknicktafels heen 
(constructiespel), er kan mee verkleed worden (fantasiespel) . 
Misschien kunnen er enkele ondersteunende losse elementen aan toegevoegd 
worden, zoals bezems en stoelen om bij het huttenbouwen van nut te zijn . 

Helmond-West 

In Helmond-West is er minst frequent creatief spel geobserveerd. Waarschijnlijk ligt 
de zandbak voor de kinderen boven de 5 jaar teveel achteraf. Deze moet daarom 
meer in het zicht gezet worden. Misschien is het goed om hem groter te maken en 
de voor kinderen de mogelijkheid te creeren om er ook met water in te knoeien. 
Omdat Helmond-West groot is en veel ongebruikte plekken bevat kan er een 
bouwspeelplaats opgezet worden. Dit hoeft geen extra kosten met zich mee te 
brengen. Het onderhoud van de vele oude toestellen is erg hoog. Men kan in plaats 
van oude toestellen vervangen door nieuwe, een plaats maken waar kinderen 
kunnen timmeren. Hier zal echter wel apart toezicht gehouden moeten worden. 

De lappenmand zou eventueel ook hier van nut kunnen zijn , maar dan moet er een 
speciale hoek voor gereserveerd worden. 

Het is moeilijk om extra groen, zoals lage bosjes aan te planten, omdat een groot 
deel van de speeltuin in de schaduw staat van zeer grote hoge bomen. Aan de rand 
of bij de ingang zouden ook hier vruchten of noten dragende bomen en struiken 
geplant kunnen worden. 

Misschien kunnen op de plek van de kapotte kabelbaan de bergen zand wat extra 
aangezet worden. Zo ontstaat er een fietscrossbaan voor de kinderen, maar de 
keuze wat ermee gedaan kan worden kan ook aan de kinderen worden overgelaten. 
Het is namelijk bij de beoordeling van de foto's gebleken dat een berg zand zeer 
populair was bij de kinderen ("Je kunt er van af rollen enzo") . 



De speeltuin: Ruimte voor creatief spel ? pagina 84 

De Splinter 

In de Splinter is het meest creatief spel geobserveerd . Dit kwam vooral voor in twee 
vormen; het knoeien in de zandbak door jonge kinderen en het hutten bouwen door 
oudere jongens. Fantasiespel is slechts enkele malen gezien. Toch is het spel in de 
Splinter veel meer gevarieerd dan in de andere twee speeltuinen. Het creatief spel 
kan echter nog meer gestimuleerd worden. Hiervoor worden de volgende 
aanbevelingen gegeven: 

In de Splinter is het belangrijk om ook meisjes te stimuleren hutten te bouwen. Het 
is waarschijnlijk noodzakelijk om hier enige positieve discriminatie te hanteren om te 
zorgen dater niet over ze heen wordt gelopen. Een lappenmand zoals hierboven 
beschreven bij de Kievit zou erg welkom zijn. Hierdoor komt het creatieve spel van 
meisjes misschien wat beter aan bod (zie 5.1 ), en wordt wellicht het fantasiespel 
gestimuleerd. 

Door het planten van noten- en/of fruitbomen en (eetbare) vruchtendragende 
struiken, worden weer meer mogelijkheden voor creatief spel geschapen; het 
contact met de natuur. De kinderen leren hierdoor hoe deze vruchten groeien en bij 
welk seizoen ze horen. 

Aanbevelingen voor scholen. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de vorm van creatief spel "contact met natuur en 
dieren" zelden plaatsvindt. Om de kinderen meer feeling voor natuur bij te brengen 
kunnen lagere scholen de kinderen in de hogere klassen een soort tuintje laten 
bijhouden op het schoolterrein (zie ook Alexander e.a. 1995 Kennedy Bradley 1995, 
Lucas 1995, Moore 1995). Hier zouden kinderen onder andere hun eigen groente 
en/of bloemen kunnen planten, onder toezicht van een volwassene. De verzorging 
kan tijdens de pauzes, na school en in het weekend plaatsvinden. De tuintjes 
kunnen fungeren als een ander soort speel- en ontmoetingsplek. Hefferman 1994 
schrijft bijvoorbeeld in haar artikel over tuinen, hoe de kinderen bij het ontwerp 
betrokken kunnen worden en hun beleving daarbij. Een ander voorstel is ook dieren 
te houden bij de school. Het zou zeer nuttig zijn kinderen in groepjes de 
verantwoordelijkheid te geven over een paar dieren, bijvoorbeeld kippen. 
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Aanbevelingen voor de woonomgeving. 

Toch is het nodig ook in de woonwijk zelf rekening te houden met het creatief spel 
van kinderen . Speeltuinen dienen eigenlijk tijdelijke speelplekken te zijn . In de 
inleiding is al aangegeven dat kinderen spelenderwijs hun (woon)omgeving 
verkennen en zo hun plaats in die omgeving kunnen bepalen en er mee leren 
omgaan. 

In 1978 gaven Beekman, Bleeker en Mulderij al aan dat bijvoorbeeld voor 
verstoppertje, slechts een vorm van creatief spel, een meer gevarieerde 
woonomgeving nodig is. Zij wezen op het belang van portieken, inspringende 
huizen, lage muurtjes, schuttingen, kuilen, heuveltjes, bruggetjes, en open plekken 
met postjes (voor een "buut-plek"). De aanwezige plantengroei moest als 
gebruiksgroen dienen. Beekman (e.a.) verafschuwt met prikkeldraad "op 
kindhoogte" afgeschermde plantsoentjes en doornstruiken in de woonwijk. Een 
voorbeeld van mogelijk gebruiksgroen is de tuin van de architect Le Roy in 
Heerenveen. Deze tuin is een lange groenstrook van begroeide muurtjes en paden. 
Helaas werden kinderen ook daar weggejaagd tijdens het spelen; de beheerder 
vreesde voor zijn tuin . 

Vermeulen (e.a. 1995) benadrukt eveneens dater in elke woonwijk een klein 
avontuurlijk stukje (rommel)land met hoogteverschillen en bosjes voor creatief spel 
aanwezig zou moeten zijn. 

Helaas zijn aanbevelingen zoals portieken , struiken, schuttingen en steegjes niet 
altijd bevorderlijk voor de sociale veiligheid. Toch kan ook daar rekening mee 
warden gehouden: Lage struiken waar volwassenen overheen kunnen kijken, 
verlichte portieken en gangetjes. 

Sommige speelplekken in de woonwijk warden zelfs ondanks hun goede kwaliteiten 
voor creatief spel niet veel gebruikt. Gering gebruik van speelplaatsen wijst echter 
niet op het ontbreken van behoeften een speelruimte (Verkerk en Rijpma 1983). 
Enkele verklaringen voor het geringe gebruik kunnen zijn: 

1 Vaak ligt een speelplek te ver of teveel achteraf; ouders vinden het niet 
veilig, de kinderen zelf ook niet. Bovendien voelen ze zich te veel 
afgezonderd. Kinderen willen zien water gebeurt, en ze willen gezien 
warden. 

2 Het (auto)verkeer om de speelplek is zo druk dat kinderen er niet alleen heen 
mogen gaan. 
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3 De speelplek is niet geschikt voor de kinderen die er op dat moment wonen. 
In de woonwijk moeten de speelplekken aangepast worden aan de 
gemiddelde leeftijd van de kinderen die er wonen . Door de jaren heen kan 
deze veranderen. Daardoor veranderen ook de behoeften in 
speelvoorzieningen. 

De planners van de woonomgeving moeten hiermee in hun ontwerp rekening 
houden; de ruimte moet goed gesitueerd en ge'integreerd in de woonwijk zijn (zie 
ook Verkerk en Rijpma 1983), maar ook veranderbaar zijn . Slechts een paar 
ingrepen moeten genoeg zijn om de situatie aan te passen. Voor veel oudere 
kinderen, vooral jongens, voldoet al een gewoon grasveldje. Verder moet creatief 
spel ook in de woonomgeving gestimuleerd worden. Uit dit onderzoek blijkt dat dit 
kan worden bereikt met meer gebruiksgroen in de wijken. Manipuleerbaar materiaal 
zoals zand is geschikt voor het creatief spel van jonge kinderen in de wijk. Oudere 
kinderen hebben meer rommellandjes nodig, waar ze zelf iets van kunnen maken. 

Tot slot dienen volwassenen toleranter te zijn ten opzichte van het kinderspel. Juist 
het creatief spel lijkt onder het gebrek aan tolerantie te lijden. Verkerk en Rijpma 
(1983) formuleren dit probleem alsvolgt: 

"Speelplaatsen werden ruimten waar je nog slechts die spelletjes kunt doen die 
door volwassenen mogelijk zijn gemaakt en worden getolereerd." 

Aanbevelingen voor verder onderzoek. 

Het creatief spel door oudere kinderen en vooral meisjes verdient speciale 
aandacht; uitgebreider onderzoek hiernaar is noodzakelijk (zie ook 5.1 ). Met name 
het fantasiespel behoeft nader onderzoek. Het is belangrijk om te weten te komen in 
welke specifieke omgeving fantasiespel plaatsvindt en welke elementen kinderen 
noodzakelijk vinden voor deze spelvorm. Het onderzoek van onder andere Beekman 
(e.a. 1978) voor verstoppertje kan hiervoor als voorbeeld dienen. 

Ook is het van belang een onderzoek te verrichten naar concrete maatregelen die 
creatief spel kunnen stimuleren in de woonwijk in combinatie met de sociale 
veiligheid . Welke ingrepen tasten de sociale veiligheid aan, en welke kunnen geen 
kwaad? Daarnaast moet er gezocht worden naar oplossingen voor dit conflict. 

Tot slot is nader onderzoek noodzakelijk naar de vraag in hoeverre beheerders en 
ontwerpers van speeltuinen rekening houden met creatief spel. Is het scheppen van 
mogelijkheden voor creatief spel opgenomen in het ontwerp of het beleid van een 
speeltuin? Wanneer dat niet het geval is, hoe kan dit alsnog gebeuren? 
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BIJLAGE 1: EEN VRAGENLIJST 

Waarom deze vragen? 

De vragen gaan over buitenspelen. lk heb vroeger heel veel buiten gespeeld. 
lk wil weten hoe dat nu is. Oat kan ik natuurlijk het beste aan jullie zelf vragen. 

Als je nooit buitenspeelt, wil je dan op de achterkant van het blaadje opschrijven 
waarom niet en waar je dan wel speelt? De vragenlijst hoef je dan niet verder in te 
vullen. 

Het zijn in totaal 18 vragen. lk ben de enige die jullie antwoorden leest. Je hoeft je 
naam er niet op te zetten. Probeer zo duidelijk mogelijk je antwoorden aan mij uit te 
leggen. Als het goede antwoord er niet bij staat, wil je dan zelf erbij schrijven hoe 
het zit? 

Succes met invullen! 

Karin Mulder. 



DE VRAGENLIJST 

Vul dit eerst in: 

School: 
Groep: 

Omcirkel het GOEDE antwoord: 

1 Ben je een jongen of een meisje? 

a jong en 
b meisje 

2 Heb je broertjes of zusjes? 

Als je ze hebt, vul in hoeveel. 

a nee 
b ja, namelijk 

3 Heb je thuis een eigen kamer? 

a ja 
b nee 

4 Heb je thuis een tuin? 

a ja, alleen een achtertuin 
b ja, alleen een voortuin 
c ja, een voortuin en een achtertuin 
d ja, een tuin wat verder weg van huis (volkstuin) 
e nee, we hebben thuis helemaal geen tuin 

5 Speel je weleens buiten? 

a ja 
b nee 



6 Als je buiten speelt, waar speel je dan 't meeste? 

a voor ons eigen huis 
b voor iemand anders huis 
c in onze eigen achtertuin 
d in iemand anders zijn achtertuin 
e in de speeltuin in de buurt 
f in een speeltuin verder weg 
g ergens anders, namelijk 

7 Wat doe je het meeste als je buiten speelt? 

Je mag meerdere antwoorden omcirkelen. 

a met anderen praten 
b rondkijken 
c voetballen 
d verstoppertje 
e fietsen 
f skeeleren of rolschaatsen 
g schommelen 
h klimmen op een klimrek 
i bloemen plukken 
j in de zandbak spelen 
k knikkeren 
I tikkertje 
m een serie van televisie nadoen 
n hutten bouwen 
o verkleden 
p indiaantje 
q vader en moedertje 
r schooltje 
s touwtje springen 
t andere dingen, zoals 

8 Wat vind je het allerleukste om te doen buiten? 

Schrijf het hieronder op: 



9 Waarom vind je dat het leukste? 

Omdat 

10 Als je buiten speelt, waar speel je dan het liefste? 

Het liefste speel ik 

11 Waarom speel je daar graag? 

Omdat 

Voor kinderen in grote steden wordt vaak een speeltuin gemaakt met een hek 
eromheen, omdat op straat spelen voor hen te gevaarlijk is. In zo'n speeltuin zijn 
dan verschillende toestellen zoals een glijbaan, een schommel, een klimrek en een 
schommel. De Kievit, speeltuin Helmond-West en de Splinter zijn voorbeelden van 
speeltuinen. 

12 Korn jij weleens in een speeltuin? 

a ja, meestal in 

b nee, omdat 

13 Hoevaak speel je in de speeltuin de Kievit? 

a vaak; ongeveer elke week wel een keer of meerdere keren per week 
b soms; een keer in de paar weken 
c zelden; een paar keer of nog minder per jaar 
d nooit 

14 Mag je zonder een volwassene naar een speeltuin? 

a ja 
b nee 



15 Word je weleens naar een speeltuin gebracht door een volwassene? 

a ja 
b nee 

16 Wat zou je graag buiten willen doen, maar dat kan nu niet? 
Wat zou je anders willen? 

lk zou graag willen 

17 Waarom denk je dat dat nu niet kan? 

lk denk dat dat nu niet kan omdat 

Stel je voor; Jij mag zelf bepalen hoe een speeltuin eruit gaat zien. Je mag zelf 
beslissen wat voor toestellen erin moeten. Je kunt zo je eigen "droomspeeltuin" 
bedenken waar je altijd geweldig kunt spelen. Vertel nu zoveel mogelijk over wat jij 
het liefst in een speeltuin wilt hebben. Je mag er ook een tekening van maken. 

18 Wat moet er volgens jou perse in jouw droomspeelplek aanwezig zijn? 

lk wil perse: 

Dit waren alle vragen, bedankt voor je hulp! 
Karin Mulder. 



BIJLAGE 2: CODERING VAN DE OBSERVATIEGEGEVENS 

variabele: codering: samengevoegd tot: 

Speeltuin 1= De Kievit 
2= Helmond West 
3= De Splinter 

Dag 1 = woensdagmiddag 
2= zaterdag 
3= zondag 

Het weer 1= zon 
2= fris 
3= bewolkt, geen regen 
4= regen 

Groepsnummer 1 tm ...... 

G roepsg rootte 1 kind 
2 kinderen 
3 kinderen 
4 kinderen of meer 

Sexe 1=jongen 
2= meisje 

Leeftijd 1 = i (0-3) 
2 = 4-6 jaar 2= ii (4-6) 

3= iii (7-9) 3 = 7-9 jaar 

4= iv (10-12) 4 = 10-12 jaar 

5= v (ouder) 



variabele: codering: samengevoegd tot: 

Activiteit 1 : rust, toekijken 1: rust 
(1) 

2: fantasiespel met 
weinig of geen beweging 4: beweging 
(vader en moedertje, (3, 4, 5, 6, 8, 12) 
schooltje) 

7: gebruik van toestellen 
3: doelgerichte (7) 
verplaatsing van a naar b 

10: creatief spel 
4: beweging zonder (2, 9, 10, 11) 
materiaal (tikkertje) 

5: beweging met los 
spelmateriaal (fietsen, 
skeeleren) 

6: beweging mat vast 
omgevingsmateriaal (op 
een muurtje klimmen) 

7: beweging met vast 
spelmateriaal 
( schommelen) 

8: balspel 

9: fantasiespel met 
beweging (indiaantje, 
circusje) 

10: constructiespel, 
omgang met 
basismateriaal (hutten 
bouwen of spelen met 
zand of water) 

11: omgang met planten 
en dieren (bloemen 
plukken of met de hand 
spelen) 

12: normovertredende 
activiteiten (vandalisme) 



variabele: codering: samengevoegd tot: 

Piek 1 = verharde open plek 
1 = verharde open plek 

2= water 
2 = natuurlijk materiaal 3= zand 

4= onverharde plek (2, 3, 4, 5, 6) 

(grasveld) 
3 = zitplekken 5= heuvel 

6= struiken (7, 8, 9, 10, 11) 

7= bankje/ paaltje 4 = toestellen 

8= natuurlijke zitplek (12 tot en met 24) 

9= rand 
1 O= rioolbuis 
11= huisje 

12= draaimolen 
13= schijf 
14= kabelbaan 
15= loopbrug 
16= glijbaan 
17= wip 
18= veerbeest, 

1 persoons 
19= veerbeest, 

> 1 persoons 
20= schommel, 

1 persoons 
21= schommel, 

> 1 persoons 
22= klimtoestel, vast 
23= klimtoestel, 

beweegbaar 
24= evenwichtsbalk 



BIJLAGE 3: CODERING VAN DE ENQUETEGEGEVENS 

Vragen en codering Opmerkingen: 
variabelen: (van de antwoorden): 

School 
1 = R.K. De Triangel Nuenen: 
2 = P.C. basisschool ds.Bakker I 

Vincent van Gogh 

Helmond: 
3 = Basisschool Leonardus 
4 = R.K. basisschool 't Baken 

Eindhoven: 5 = Basisschool de Ontmoeting 
6 = Basisschool de Schelp 

Groep groepen 4, 5, 6, 7 en 8 

1 sexe 1 = jongen 
2 = meisje 

2 broer(s) I 0 =nee 
zus(sen) 1 = ja, 1 

2 = ja, meer dan 1 

3 eigen kamer 1 =a ja 
O = b nee 

4 tuin 1 =a achter 
2 = b voor 
3 = c allebei 
4 = d volkstuin 
0 = e geen 

5 wel I niet 1 =a ja 
buitenspelen 0 = b nee 



vragen en coderingen: opmerkingen: 
variabelen: 

6a waar 't meest 0 = nee I 1 = ja: De plaatsen om te 
spelen zijn 

voor het eigen huis samengevoegd tot:: 

6b waar 't meest 0 = nee / 1 = ja: 

voor een ander z"n huis 

6c waa r't meest O = nee I 1 = ja: a -voor het huis (a+ b) 

in de eigen achtertuin 

6d waar 't meest 0 = nee I 1 = ja : c -in de tuin (c+ d) 

in een ander z"n tuin 

6e waar 't meest 0 = nee / 1 = ja: e -in de speeltuin (e+ f) 

in de buurtspeeltuin 

6f waar 't meest 0 = nee I 1 = ja: 

in een speeltuin verder weg 

6g waar 't meest 0 =nee g -anders, namelijk: 

1 = buurt/wijk 1 buurt I wijk (g1) 

2 = (buurt)pleintje 2 plein (g2+g3) 

3 = schoolplein 4 grasveld I park (g4) 

4 = (buurt)grasveld I park 5 bosUes) (g5) 

5 = bosUes) 



vragen en codering: acti-

variabelen: viteit: 

7 a wat 't meest O=nee / 1 =ja: met anderen praten I spelen 1 

7b wat 't meest O=nee I 1 =ja: rondkijken 1 

7 c wat 't meest O=nee I 1 =ja: voetballen 8 

7 d wat 't meest O=nee / 1 =ja: verstoppertje 9 

7 e wat 't meest O=nee / 1 =ja: fietsen 5 

7f wat 't meest O=nee / 1 =ja: skeeleren/rolschaatsen/skateboarden 5 

7 g wat 't meest O=nee / 1 =ja: schommelen 7 

7h wat 't meest O=nee / 1 =ja: klimmen op toestel 7 

7i wat 't meest O=nee / 1 =ja: bloemen plukken 11 

7j wat 't meest O=nee / 1 =ja: in de zandbak spelen, zandkastelen bouwen 10 

7k wat 't meest O=nee / 1 =ja: knikkeren 5 

71 wat 't meest O=nee I 1 =ja: tikkertje 9 

7m wat 't meest O=nee / 1 =ja: serie van tv. nadoen; politieagentje, circusje 9 

7n wat 't meest O=nee / 1 =ja: hutten bouwen 10 

7 o wat 't meest O=nee I 1 =ja: verkleden 2 

7p wat 't meest O=nee / 1 =ja: indiaantje, bespioneren, paardje spelen 9 

7q wat 't meest O=nee I 1 =ja: vadertje en moedertje 2 

7r wat 't meest O=nee / 1 =ja: schooltje 2 

7 s wat 't meest O=nee / 1 =ja: touwtje springen, handstanden, turnen 5 

7t wat 't meest O=nee / 1 =ja: balspel/tennis/basketball 8 

7u wat 't meest O=nee / 1 =ja: boomklimmen, in (boom)hut spelen 11 

7v wat 't meest O=nee I 1 =ja: hockey 8 

7w wat 't meest O=nee I 1 =ja: onbekend/diversen; rennen 4 

7x wat 't meest O=nee / 1 =ja: ploeteren in natuur/water, vissen, in bos 
spelen, "drankjes" maken 

11 

7y wat 't meest O=nee / 1 =ja: omgang met dieren, ponyrijden, met de 11 
honden wandelen, met honden/cavia's/konijnen spelen 

7z wat 't meest O=nee / 1 =ja: kattekwaad; belletje trekken, met besjes (12) 
schieten, portemonnee-aan-een-touwtje 



vragen en variabelen: codering: 

Ba tm. 8z. wat 't liefst zie 7a tm. 7z. 

9a waarom dat O=nee / 1 =ja: leuk / lachen 

9b waarom dat O=nee / 1 =ja: lekker vies 

9c waarom dat O=nee / 1 =ja: vrienden/vriendinnen I gezellig 

9d waarom dat O=nee / 1 =ja: het is mijn sport I ik kan het goed 

9e waarom dat O=nee I 1 =ja: spannend I fantasie gebruiken 

9f waarom dat O=nee I 1 =ja: uitleven / lekker uitwaaien I 
bewegen I het is gezond I het gaat hard 

1 Oa waar "t liefst O=nee I 1 =ja: voor eigen huis/straat 

1 Ob waar "t liefst O=nee I 1 =ja: voor een ander huis/straat 

1 Oc waar "t liefst O=nee / 1 =ja: in eigen tu in 

1 Od waar "t liefst O=nee I 1 =ja: in andere tu in 

1 Oe waar "t liefst O=nee / 1 =ja: buurtspeeltuin 

10f waar "t liefst O=nee I 1 =ja: speeltuin verder weg 

1 Og waar "t liefst 0 =nee 
1 = buurt/wijk 
2 = (buurt)pleintje 
3 = schoolplein 
4 = (buurt)grasveldje I park 
5 = bosUes) 

11 a waarom daar 0 =nee I 1 =ja: leuk 

11 b waarom daar 0 =nee/ 1 =ja: ruimte 

11c waarom daar 0 =nee / 1 =ja: diversiteit I veel spullen 

11 d waarom daar 0 =nee / 1 =ja: vertrouwd I vlakbij I veilig /rustig 

0 =nee / 1 =ja: andere plekken niet leuk of goed 
11 e waarom daar genoeg I deze plek is het me~st geschikt voor 

de activiteiten die ik wil doen 

11 f waarom daar 0 =nee I 1 =ja: andere kinderen aanwezig 

11 g waarom daar 0 =nee/ 1 =ja: dieren en natuur 



vragen en variabelen: codering: 

12 bezoek speeltuin 1 = a ja I O = b nee 

13 hoevaak speeltuin 1 =a vaak 
2 = b soms 
3 = c zelden 
0 = d nooit 

14 mag je alleen 1 = a ja I 0 = b nee 

15 gebracht 1 = a ja I 0 = b nee 

16a wat wil je 0 =nee I 1 =ja: voetbal I hockey (-veld) 

16b wat wil je 0 =nee I 1 =ja: (boom)hut bouwen I ondergrondse 
gangen I timmeren 

16c wat wil je 0 =nee I 1 =ja: verstoppertje I tikkertje 

16d wat wil je 0 =nee I 1 =ja: vrienden/vriendinnen dichtbij 

16e wat wil je 0 =nee I 1 =ja: natuur I dieren 

16f wat wil je 0 =nee I 1 =ja: schaatsen I zwemmen I sneeuwpop 
maken (seizoens- afhankelijke activiteiten) 

16g wat wil je 0 =nee I 1 =ja: fietsen I skaten I basketballen of 
een verharde plek voor deze activiteiten 

16h wat wil je O =nee I 1 =ja: irrelevant I diversen 

17a klachten 0 =nee I 1 =ja: hondepoep 

17b klachten 0 =nee I 1 =ja: gevaarlijk I veel verkeer 

17c klachten 0 =nee I 1 =ja: geen (geschikte) plek/ruimte 

17d klachten 0 =nee I 1 =ja: geen bomen/struiken 

17 e klachten 0 =nee I 1 =ja: school 

17f klachten O =nee I 1 =ja: duur 

17g klachten 0 =nee I 1 =ja: het weer 

17h klachten O =nee I 1 =ja: geen tijd 

17i klachten 0 =nee I 1 =ja: het mag niet 

17j klachten O =nee I 1 =ja: te ver weg 

17k klachten 0 =nee I 1 =ja: diversen 

171 klachten 0 =nee I 1 =ja: te weinig andere kinderen 



vragen en variabelen: coderingen: 

18a droomspeeltuin 0 =nee I 1 =ja: klimtoestellen, spin, touwencircus 

18b droomspeeltuin O =nee I 1 =ja:(hoge) glijbaan 

18c droomspeeltuin 0 =nee I 1 =ja: schommel (wip) 

18d droomspeeltuin 0 =nee I 1 =ja: kabelbaan 

18e droomspeeltuin 0 =nee I 1 =ja: (boom)hut I plek om hutten te 
bouwen/graven I natuur I struiken 

18f droomspeeltuin 0 =nee I 1 =ja: kinderen in de buurt 

18g droomspeeltuin 0 =nee I 1 =ja: zwembad 

18h droomspeeltuin 0 =nee I 1 =ja: goals voor voetbal 

18i droomspeeltuin 0 =nee I 1 =ja: fietscrossbaan 

18j droomspeeltuin 0 =nee I 1 =ja: rolschaats/skeelerbaan 

18k droomspeeltuin 0 =nee I 1 =ja:(hockey/voetbal/slagbal)veld I stuk 
grasveld 

181 droomspeeltuin 0 =nee I 1 =ja: zandbak 

18m droomspeeltuin 0 =nee I 1 =ja: tennisbaan 

18n droomspeeltuin 0 =nee I 1 =ja: irrelevant(pretp./kermis/8-b) 

180 droomspeeltuin 0 =nee I 1 =ja: schans I half-pipe I ramp 
(extra skate/skeeler voorzieningen) 

18p droomspeeltuin 0 =nee I 1 =ja: visvijver (met bootjes) 

18q droomspeeltuin 0 =nee I 1 =ja: omgang met dieren; ponies, hond 



BIJLAGE 4: HET GEBRUIK VAN SPEEL TUIN DE KIEVIT; NUENEN. 

Algemeen. 

In de Kievit zijn 509 kinderen geobserveerd; het laagste aantal van de drie 
speeltuinen. Deze speeltuin is qua oppervlak ook het kleinste van de drie en wat 
intiemer. In totaal bestond 57% uit jongens en 43% uit meisjes. 

Oudere kinderen dan ±12 zijn niet gesignaleerd en slechts 2 kinderen waren jonger 
dan 4 jaar. Het deel van de 7 tot 9 jarigen was even groot als het aandeel 4 tot 6 
jarigen; 46%, de overigen waren 10 tot 12 (7%). 

Verdeling van de activiteiten. 

Meer dan de helft van de kinderen gebruiken in de Kievit de toestellen. De tweede 
belangrijke activiteit is de rust-categorie. Activiteit 10, in de Kievit vooral het 
zandbakgebruik, neemt het leeuwendeel van de creatieve activiteiten in. 
Het balspel is voornamelijk dankzij het voetbal van jongens de vierde belangrijke 
activiteit. Het bewegen zonder materiaal, met los materiaal en fantasiespel wordt 
nauwelijks vertoond. 

Verdeling van de activiteiten naar sexe. 

Er is een duidelijk verschil tussen de activiteiten van jongens en meisjes in deze 
speeltuin. 65% van de geobserveerde meisjes gebruiken de toestellen, tegenover 
4 7% van de jongens. Op het toestellengebruik na is de meest gevonden bezigheid 
het rondhangen of zitten. Een op de tien jongens voetbalt (bij hen samen met het 
zandbakgebruik de derde belangrijke categorie), terwijl slechts een op de vijftig 
meisjes aan het voetballen waagt. 

De creatieve activiteiten worden hier a Ileen bepaald door activiteit 1 O (voornamelijk 
het spelen in de zandbak); ook dit doen jongens vaker dan meisjes. Bij de meisjes is 
deze activiteit de derde belangrijke bezigheid. De andere creatieve activiteiten zoals 
onder andere fantasiespel wordt slechts door een of twee kinderen gedaan. 

Samengevat: Meisjes gebruiken verreweg meer de toestellen. De jongens bewegen 
meer (waarschijnlijk dankzij het voetballen), maar zijn ook creatiever in hun 
activiteiten. 



Verdeling activiteiten naar leeftijd. 

Wanneer er alleen naar leeftijd gekeken wordt en de activiteitencategorieen 
ingekort worden naar rust, beweging, toestellen en creatief spel, kan er het 
volgende geconcludeerd worden: de verdeling van de activiteiten is per 
leeftijdscategorie niet significant verschillend (a= 0,4) . 

Toch zijn er enige trends waar te nemen: De rust categorie neemt toe met de 
stijging in leeftijd, met andere woorden, oudere kinderen hangen meer rond of kijken 
meer toe. 

Het toestelgebruik en de categorie beweging is iets hoger in de leeftijd 7 tot 9 jaar, 
maar is ongeveer gelijk bij de jongere kinderen (4-6 jaar) en de oudere (10-12). 
Het creatieve spel neemt drastisch af (van 15% naar 0) naarmate de kinderen ouder 
zijn. De voornaamste bezigheden blijft in alle leeftijden het toestelgebruik. Op de 
tweede plaats komt de rust (rondhangen) categorie. Het creatieve spel is bij de 
jongste kinderen (4-6) hoger dan het bewegingspel, maar op oudere leeftijd (10-12) 
is dit omgekeerd. De oorzaak hiervan is de forse daling van het creatieve spel met 
10% naarmate de kinderen ouder zijn. 

Verdeling activiteiten per sexe naar leeftijd. 

Jongens. 
Aangezien er zeer weinig jongens uit leeftijdscategorie 4 waren is het moeilijk om 
over die groep (10-12 jarigen) iets te zeggen. 

Het toestelgebruik, de belangrijkste activiteit, stijgt iets, terwijl het rondhangen iets 
minder wordt. Deze schijnbare trend is echter niet valide genoeg om aan te tonen. 
Het percentage zandbakgebruikers is in categorie 2 (4-6 jaar) en 3 (7-9 jaar) onge
veer even hoog. Opvallend is dat het aantal voetballende jongens stijgt op hogere 
leeftijd. 

Meisjes. 
Het gebruik van de speeltoestellen stijgt bij meisjes naarmate ze ouder worden. 
Hoewel er rekening gehouden moet worden dat er erg weinig oudere meisjes 
aanwezig waren. Hetzelfde geldt voor de rust-activiteit bij meisjes. Verder neemt het 
zandbakgebruik drastisch af; 13% van de meisjes van 4 tot 6 jaar speelt in de 
zandbak, maar maar 4% van de oudere meiden. 



Plekgebruik. 

Over het algemeen zijn de klimtoestellen, onverharde plekken en de zandbak het 
populairste. Wanneer alle toestellen samen genomen warden scoren deze natuurlijk 
het hoogst ze nemen namelijk tweederde deel van het plekgebruik in beslag. 

Verdeeld over de beide sexen kan het volgende gezegd warden: 
Het speeltoestellengebruik is bij meisjes grater dan bij jongens. Dit komt overeen 
met het gevonden verschil in activiteiten tussen beide. Klimtoestellen warden door 
een grater deel van de jongens dan van de meisjes gebruikt. 
Bij jongens stijgt de belangstelling hiervoor naarmate ze ouder zijn, terwijl bij meisjes 
die belangstelling daalt. Schommels zijn daarentegen bij de meisjes populairder. 
Verder is het gebruik van de draaimolen de rioolbuizen, de kabelbaan en de 
glijbaan allemaal ongeveer even hoog. De rioolbuizen warden vooral gebruikt door 
oudere meiden (10-12) en door jongere jongens (4-6). De huisjes, de draaimolen en 
de zandbak zijn bij de jongste kinderen van 4 tot 6 jaar het meest geliefd. 

Onverhard gebied is vooral bij de oudere jongens in trek; van hen speelt eenderde 
daar. Er moet echter rekening mee gehouden warden dat er maar weinig oudere 
kinderen van 10 tot 12 in de speeltuin te vinden waren. 

Er is significant verschil tussen de beide sexen. Hetzelfde geldt voor de 
leeftijdsverschillen; hierbij is a = 0,04. 

Plekgebruik naar activiteit. 

De bewegingsactiviteiten komen vooral voor op open onverharde plekken. 
Vanzelfsprekend is de toestel-activiteit alleen maar te vinden op de toestellen. 
Rondhangen en/of toekijken doen de kinderen op allerlei plekken; de belangrijkste 
zijn de zandbak, de rioolbuizen, (klim)huisjes en enkele andere toestellen. 
Opvallend is dat er weinig kinderen zitten op de daarvoor bestemde bankjes. 
Het creatieve spel wordt voornamelijk vertoond in de zandbak, soms onder de 
beschutting/in de buurt van bosjes of bomen. 

Groepsgrootte naar sexe. 

Voor zowel jongens als meisjes geldt dat ze het meest in grote groepen spelen (4 of 
meer kinderen). Van de jongens is het zelfs de helft. Waarschijnlijk is het gezamelijk 
voetballen hier ook debet aan. Daarnaast hebben kinderen de voorkeur om met z'n 
tweeen te spelen, meisjes hebben dit iets sterker dan jongens. Het verschil tussen 
jongens en meisjes hierin is echter niet significant. 



Groepsgrootte naar leeftijd. 

Naarmate kinderen ouder warden, spelen ze meer met z'n tweeen dan in grate 
groepen. Op 4 tot 6 jarige leeftijd speelt nog de helft in groepen van vier of meer 
kinderen. Op 10 tot 12 jarige leeftijd is dat minder dan eenderde, iets minder dan het 
met tweeen spelen. Ook het met drie kinderen spelen stijgt, ten koste van het 
spelen in grate groepen. Waarschijnlijk is bovenstaande ook voor een deel te wijten 
aan het feit dat er ook minder oudere kinderen aanwezig zijn, dus minder 
kameraden om mee om te gaan. Ook hier is het onderscheid minimaal, zodat niet 
van een significant verschil gesproken kan warden. 

Groepsgrootte naar activiteit. 

Hiervoor zijn de hoofdcategorieen van de activiteiten gebruikt; 
rust, beweging, toestellen en creatief spel. In alle groepsgrootten is het gebruik van 
toestellen de meest gebezigde activiteit. Rondhangen (rust) en beweging is allebei 
het hoogst wanneer kinderen met zijn tweeen zijn. Kinderen die alleen zijn, vertonen 
het meest creatief spel; waarschijnlijk bestaat dit vooral uit het alleen in de zandbak 
spelen. ze hangen relatief ook meer rand, of kijken meer toe. Bewegingspel wordt 
verreweg het minst gedaan als kinderen in hun eentje zijn. 

Groepsgrootte en plekgebruik. 

De grotere groepen (vier of meer) spelen vooral op toestellen, of doen balspelen 
(voornamelijk voetbal) op open plekken. Kinderen die alleen zijn bevinden zich altijd 
op of in de buurt van een toestel, net als kinderen in groepjes van drie. 
Groepjes van twee lijken zich meer te verspreiden over de hele speeltuin. 



BIJLAGE 5: HET GEBRUIK VAN DE SPEEL TUIN HELMOND-WEST; 
HELMOND. 

Algemeen. 

In speeltuin Helmond-West zijn 886 kinderen geobserveerd; waarvan 49% jongens 
en 51% meisjes. Slechts 1% (10 kinderen) kwam uit leeftijdscategorie 1 (0-3 jaar) en 
er zijn geen kinderen gezien die ouder waren dan 12. De helft van de kinderen is 
tussen 7 en de 9 jaar. Jongere (4-6) en oudere kinderen (10-12) maakten allebei 
ongeveer een kwart van de observaties uit. 

Verdeling van de activiteiten. 

Tweederde van de kinderen bevond zich op de toestellen . 
Een tweede grate groep hing rond of keek toe; de rust activiteit was 18%. 
Een op de tien kinderen speelde in de zandbak. Meer creatieve activiteiten dan 
deze zijn er nauwelijks geobserveerd; slechts 6 kinderen die fantasiespel deden. 
Het valt op dat door de geringe verschillende activiteiten die plaatsvinden, er verder 
weinig variatie in het spelen zit. 

Verdeling van de activiteiten naar sexe. 

Er is weinig verschil tussen de activiteiten van jongens en meisjes. Meisjes 
gebruiken wat vaker de toestellen, en bewegen minder, in plaats daarvan zijn 
jongens minder vaak te vinden op toestellen maar bewegen (voetballen) ze meer. 
Uit de toets wordt echter een a uitgerekend die kleiner is dan 0,05; waaruit 
geconcludeerd moet warden dat er wel significant verschil bestaat. 

Verdeling van de activiteiten naar leeftijd. 

Bij oudere kinderen is het toestelgebruik hoger, meer dan tweederde van hen 
gebruikt de toestellen. Ook wordt er meer gevoetbald door oudere kinderen. Dit gaat 
ten koste van het constructiespel en het spelen met basismateriaal; een daling van 
bijna 10%. De activiteiten zijn afhankelijk van de leeftijd met een a die gelijk is aan 
0,05. 



Verdeling activiteiten per sexe naar leeftijd. 

Aangezien er weinig verschil tussen de activiteiten van jongens en meisjes is, is een 
verdeling van de activiteiten per sexe naar leeftijd bijna overbodig. Er kan slechts 
worden vermeld dat jongens op oudere leeftijd meer gaan voetballen ten koste van 
het spelen in de zandbak. Bij beide sexen stijgt het toestelgebruik bij een stijging in 
de leeftijd. Bij meisjes is het zandbakgebruik hoger dan bij jongens en het daalt 
minder snel naarmate ze ouder worden dan bij jongens. 

Plekgebruik naar sexe en leeftijd. 

Van de toestellen zijn in Helmond het meest geliefd; de klimrekken, de draaimolen, 
de glijbaan en de verschillende schommels. Buiten de toestellen worden de 
zandbak en de huisjes redelijk gebruikt. 

Gekeken naar sexe en leeftijd kan er het volgende gezegd worden: 
Bij de jongens zijn de verharde plekken veel meer populair dan bij de meisjes, zeker 
op hogere leeftijd. Hier is het voetballen weer debet aan. De zandbakactiviteiten 
nemen bij beide sexen enorm af naarmate de kinderen ouder zijn, bij de meisjes nog 
drastischer dan bij de jongens. Dit geldt ook voor de draaimolen, echter hij blijft toch 
nog in de belangstelling staan, ook bij oudere kinderen. De draaiende schijf geniet 
vooral oudere gebruikers van 10 tot 12 jaar oud. Bij de loopbrug is dit ook het geval 
deze is zelfs populair te noemen bij oudere kinderen. Het gebruik van de glijbaan 
blijft bij de jongens constant, maar daalt iets bij de meisjes. Eenpersoons
schommels worden iets meer door meisjes benut, maar de schommel voor meerdere 
personen is bij beide sexen meer geliefd, zij het bij jongens pas op latere leeftijd. 
De belangstelling voor de klimtoestellen is bij de meisjes het grootst op 7 tot en met 
9 jarige leeftijd, daarna daalt die; bij jongens lijkt de belangstelling voor beweegbare 
toestellen sterk te stijgen en die voor vaste, onbeweegbare klimtoestellen te dalen 
naarmate ze ouder zijn. Bankjes worden praktisch alleen door de meisjes gebruikt, 
terwijl randen bij de jongens geliefd zijn. 

Samengevat: 
Er bestaat zowel een verband tussen sexe en de soort plek die kinderen gebruiken, 
als leeftijd en het plekgebruik. Verharde open plekken zijn vooral bij oudere jongens 
populair vanwege het voetballen. Toestellen zijn iets meer geliefd bij meisjes. De 
belangstelling voor basismateriaal (in Helmond-West is dit de zandbak) daalt als 
kinderen ouder zijn. 



Plekgebruik naar activiteit. 

De activiteiten zijn hierbij gereduceerd naar; rust, beweging, creatief spel, en 
toestellen. De meeste activiteiten vinden plaats op de toestellen. De 
bewegingsactiviteiten komen voornamelijk voor op de verharde open ruimte, 
hetgeen weer in verband staat met het voetballen van jongens op die plek. 
Het rondhangen en/of toekijken gebeurt vooral op bankjes en op of in de buurt van 
toestellen. Creatief spel is bijna alleen te vinden in de twee zandbakken. 

Groepsgrootte naar sexe. 

De grootte van de groep is niet afhankelijk van sexe; er is weinig verschil tussen 
beide verdelingen. Zowel de helft van de jongens als de helft van de meisjes spelen 
het meest in grote groepen (vier of meer kinderen). Een tweede voorkeur gaat uit 
naar het spelen met z'n tweeen, maar die voorkeur is bijna even hoog als die om 
met drieen te spelen. Slechts een op de tien kinderen speelt alleen. 

Groepsgrootte naar leeftijd. 

Er bestaat wel een correlatie tussen groepgrootte en leeftijd; hoe ouder ze zijn, hoe 
minder kinderen alleen spelen. Bij de oudsten (10-12) speelt nog maar een op de 
twintig kinderen alleen. Bij de jongsten, 4 tot 6 jaar, ligt het percentage met tweeen, 
drieen of meer spelen dicht bij elkaar; rond de 28%. Ook zij spelen het minst vaak 
alleen. 

Groepsgrootte naar activiteit. 

Hiervoor zijn de hoofdcategorieen van de activiteiten gebruikt. De activiteiten zijn 
niet afhankelijk van de groepsgrootte; de verdeling van de activiteiten is in alle 
groepsgrootten ongeveer gelijk. In alle groepen wordt het meest gebruik gemaakt 
van de toestellen. De tweede belangrijke bezigheid is voor alle groepen rondhangen 
en/of toekijken (rustactiviteit). 

Groepsgroottte en plekgebruik. 

De groepsgrootte lijkt in Speeltuin Helmond-West niet bepalend te zijn voor de plek 
waar gespeeld wordt of andersom. Er is zonder meer een concentratie op en rond 
de toestellen. Daar komen allerlei grootten van groepen voor. Een enkele uitzonde
ring is het verharde voetbalveld, waar natuurlijk voornamelijk grotere groepen voor 
komen. 



BIJLAGE 6: HET GEBRUIK VAN SPEELTUIN DE SPLINTER; 
EINDHOVEN. 

Algemeen. 

In de Splinter zijn 1414 kinderen geobserveerd, 59% daarvan zijn jongens en 41% 
meisjes. Het percentage zeer jonge kinderen (0-3 jaar) is hier iets hoger, 2%, omdat 
waarschijnlijk meer ouders met babies met hun kinderen meekwamen naar de 
speeltuin. De Splinter is ook de enige plek waar waar oudere kinderen rondlopen 
van 13 tot 15 jaar (1%). Zij komen waarschijnlijk met hun jongere broertje of zusje 
mee om op te passen. De helft van de kinderen is tussen de 7 en de 9, eenderde is 
4 tot 6 jaar, en de rest is 10 tot 12. 

Verdeling van de activiteiten. 

Het toestellengebruik is ook in de Splinter de grootste activiteit, maar staat hier 
gelijk met de rust/rondhang- activiteit (28%). Opvallend is hoeveel kinderen zich 
bezig houden met de activiteit constructie/spelen met basismateriaal: 19%. Dit 
betekent hier niet alleen spelen in de zandbak, maar ook hutten bouwen. 
De creatieve activiteiten zijn in de Splinter samen 23% in beslag. Verder nemen de 
bewegingsactiviteiten redelijk wat plaats in; kinderen lopen veel heen en weer, maar 
rennen ook rond. Opvallend is hier dat ook het omgaan met dieren, zij het 
sporadisch (3%), tot stand komt. 

Verdeling van de activiteiten naar sexe. 

Bij zowel de jongens als de meisjes is het toestellengebruik even hoog als het 
rondhangen, beide zijn de voornaamste activiteit. Bij de meisjes is dat voor beide 
activiteiten elk eenderde deel, bij de jongens een kwart. Dit komt doordat de jongens 
zich in de Splinter veel meer bezighouden met constructie-activiteiten dan de 
meiden. Ook is het balspelpercentage hoger bij de jongens door het voetbal. 

Verdeling activiteiten naar leeftijd. 

Voor alle leeftijden zijn de rust en toestellen activiteit de meest belangrijke 
categorieen. Wanneer kinderen 4 tot 9 jaar zijn wordt er meer gebruik gemaakt van 
toestellen dan dater wordt rond gehangen. Dit is omgekeerd in de leeftijd van 10 tot 
12 jaar; wordt er iets meer rondgehangen dan op toestellen gespeeld. 
Het constructiespel en/of het spelen met basismateriaal, de derde belangrijke 
activiteit, is het hoogst bij kinderen van 7 tot 9 jaar; op die leeftijd houdt een bijna 
kwart van de kinderen zich daarmee bezig. Het balspel wordt het meest gedaan 
door de 10 tot 12 jarigen. 



Verdeling activiteiten per sexe naar leeftijd. 

Jongens. 
Naarmate de jongens ouder zijn hangen ze minder rond, daalt het toestelgebruik en 
hun creatief spel. Toch is bij de oudste jongens (10-12 jaar) het creatief spel nog 
steeds de belangrijkste activiteit, samen met het gebruik van de toestellen, zoals in 
alle leeftijdscategorieen. Dit komt hoogstwaarschijnlijk door de mogelijkheid voor 
kinderen om hutten te bouwen. Samen met het spelen in de zandbak (met water) 
zorgt dit er zelfs voor dat eenderde van de kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 9 
jaar zich hiermee bezighoudt, terwijl in die leeftijd maar 20% de toestellen gebruikt. 
Oat wil dus zeggen dat bij 7 tot en met 9 jarigen het creatieve spel duidelijk 
geprefereerd wordt boven de toestellen. T enslotte I open oudere jongens meer heen 
en weer door de speeltuin. 

Meisjes. 
De rust-categorie is de belangrijkste activiteit van eenderde van de meiden op alle 
leeftijden. Het toestelgebruik is de tweede belangrijke categorie; het gebruik neemt 
af met de stijging van de leeftijd. De derde belangrijke categorie bij de meisjes is het 
creatieve spel, in tegenstelling tot bij de jongens. Oat impliceert dat meisjes op 
hogere leeftijd niet mee doen aan het bouwen van hutten. Het laatste dat opvalt is 
dat ook de meisjes meer heen en weer lopen door de speeltuin naarmate ze ouder 
zijn. 

Plekgebruik naar sexe en leeftijd. 

Een algemeen beeld: 
De onverharde open plekken zijn de meest gebruikte plekken van de speeltuin. 
Opvallend is ook het hoge gebruik van verharde open plekken en heuvels. 
Wanneer de percentages van het gebruik van alle toestellen bij elkaar wordt 
opgeteld komen deze op de tweede plaats. Van de toestellen is de gijbaan het 
meest geliefd, daarna komt de kabelbaan. 

Onderscheid in leeftijd en sexe. 

De open onverharde plekken zijn de belangrijkste elementen in de Splinter, zeker 
naarmate de kinderen ouder zijn; bij beide sexen gebruikt maar liefst 40% van de 
kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 12 jaar deze ruimten. De kabelbaan is bij 
meisjes het tweede belangrijke element op hogere leeftijd; bij jongens zijn dat de 
verharde open plekken. De heuveltjes worden het meest gebruikt door 7 tot en met 
9 jarigen; voor hen zijn deze, op de onverharde ruimte de na, het belangrijkste. 
De belangstelling voor de glijbaan is bij de jongsten het grootst, de oudere kinderen 
gebruiken hem een stuk minder. Hetzelfde geldt voor de klimtoestellen; deze 
worden alleen nog maar door een paar oudere meisjes gebruikt. 
De zandbak is een stuk minder belangrijk. Bij de jongens is het gebruik vrij constant, 
oudere meisjes maken er niet meer gebruik van. 



Opmerkelijk is het feit dat in deze speeltuin ook veel meisjes op verharde open 
ruimten te vinden zijn, voor hen hier de derde belangrijke plek in alle 
leeftijdscategorieen. 

Samengevat: 
Het verschil in plekgebruik per sexe en het verschil in plekgebruik per 
leeftijdscategorie is significant. Meisjes gebruiken iets meer de toestellen 
(eenderde) dan jongens (een kwart). De helft van de jongens speelt op onverharde 
open ruimtes, van de meisjes is dat iets minder. De populariteit van deze (zowel 
verharde als onverharde) ruimtes groeit naarmate de kinderen ouder zijn; de 
toestellen worden minder belangrijk. Zitplekken lijken in de Splinter ook minder 
belangrijk op oudere leeftijd . 

Plekgebruik naar activiteit. 

Ook hier worden de hoofdcategorieen van de activiteiten gebruikt voor de analyse. 
De beweging-categorie komt verspreid over de hele speeltuin voor, vooral op 
heuveltjes en open ruimten. Het toestelgebruik is geconcentreerd vanzelfsprekend 
op de plekken waar toestellen gegroepeerd staan. Het creatief spel bestaat hier uit 
het hutten bouwen, het knoeien met zand en water, en het ploeteren in het 
zwembad. Slechts enkele kinderen vertonen creatieve activiteiten buiten de 
daarvoor bestemde gebieden. Het toekijken en rondhangen gebeurt verspreid over 
de hele speeltuin, maar bij het snoepwinkeltje is het het drukste. 

Groepsgrootte naar sexe 

.Zowel van de jongens als van de meisjes speelt meer dan de helft in groepen van 
vier of meer. Het minst spelen ze alleen, hoewel de percentages van een kind 
alleen, kinderen met z'n tweeen of drieen niet ver uit elkaar liggen. 
Er is hierbij geen verschil tussen de beide sexen. 

Groepsgrootte naar leeftijd. 

Het alleen spelen daalt bij een stijging in leeftijd, net als het met drie kinderen 
spelen. Grote groepen van vier of meer nemen toe naarmate ze ouder worden. Van 
de oudsten behoort 62% tot zo'n groep. Een op de tien kinderen speelt alleen of met 
z'n drieen. 



Groepsgrootte naar activiteit. 

Wanneer kinderen alleen in de Splinter zijn, hangen ze vooral rand of kijken toe 
(bijna de helft van de kinderen). Daarnaast is beweging de belangrijkste activiteit. 
Van de kinderen die met z'n tweeen zijn houdt eenderde zich bezig met 
bewegingspel. Ook zij hangen veel rand (Ook bijna eenderde). Tevens is 
creatiefspel een belangrijke activiteit, waarmee een kwart van de kinderen in grotere 
groepen zich vermaakt. In de grootste groepen (vier of meer kinderen) is het gebruik 
van toestellen de belangrijkste categorie. Waarschijnlijk komt dit doordat het bij de 
observaties moeilijk is om te zien wie bij wie hoort. Grootste categorieen van de 
groepen die gelijk of kleiner zijn aan drie kinderen, zijn dus beweging en rust. 

Groepsgrootte en plekgebruik. 

De grotere groepen met vier kinderen of meer komen vooral voor in, op en rand, de 
toestellen, het hutten bouwen, het onverharde voetbalveldje en het zwembad. 
Kleinere graepen zijn overal verspreid over de speeltuin te vinden. Ook hier moet 
gezegd warden dat het op toestellen zeer moeilijk te zien is wie bij wie hoort. Zo kan 
het komen dat de kinderen als een grate groep gezien worden.Toch valt het bij de 
Splinter op dater ook grate groepen te vinden zijn buiten de toestellen en het 
voetbalveldje. 



BIJLAGE 7: GRAFIEKEN NAAR SEXE PER SPEEL TUIN. 
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BIJLAGE 9: BEOORDELINGSTOETS 1 

VOOR DE VOLWASSENEN 

BllI1EN .SPELEN BllI1EN5PEL? 

lnleiding. 

Deze test is onderdeel van een onderzoek naar de huidige rol van speeltuinen bij het creatieve 

buitenspelen van kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12jaar. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd in het kader van de afatudeeropdracht "Buitenspelen buitenspelf" aan de 

T echnische Universiteit Eindhoven. 

In het onderzoek zijn de activiteiten van kinderen geobserveerd in drie speeltuinen. Verder zijn 
de kinderen zelf in enquetes (op zes scholen) aan het woord gekomen. 

Om het geheel compleet te maken is een inventarisatie van de kenmerken en 

speelmogelijkheden in de drie speeltuinen noodzakelijk. Hiervoor wordt de medewerking 
gevraagd van een aantal volwassenen en een paar kinderen. Op deze manier wordt hopelijk 
een zo volledig mogelijk beeld verkregen. Er wordt naar een mening gevraagd over de situatie 
die op foto's te zien is. 

Hopelijk heb ik u hiermee voldoende ge'lnformeerd zodat u aan dit onderzoek uw medewerking 
wilt verlenen. Natuurlijk kunt u voor nadere toelichting terecht bij ondergetekende: 

Karin Mulder 
Willem van Hornestraat 13 
5611 PT Eindhoven 
040-2122180 



lnstructies. 

Deel I 

Er worden u foto's getoond van verschillende plekken in speeltuinen in willekeurige volgorde. 

Het is de bedoeling dat dat u per foto een oordeel (van 1 tot en met 5 punten) geeft ten 
aanzien van de volgende criteria: 

A: Veiligheid 

B: Complexiteit 
C: Herbergzaamheid 

Lees nauwkeurig de toelichting. In deze toelichting worden zowel de criteria als de 
puntentelling uiteengezet. Bekijk de foto's goed (ook de achtergrond) maar probeer snel een 
beoordeling te geven; de eerste indruk is belangrijk. Houdt er in uw oordeel rekening mee dat 
het kinderen van 4 tot en met 12jaar betreft. Opmerkingen of kanttekeningen bij uw oordeel 
zijn zeer welkom. 

Deel II 

Het tweede deel behandelt dezelfde foto's. De puntentelling van 1 tot en met 5 blijft. Ook hier 
betreft het kinderen van 4 tot en met 12. Bekijk elke foto goed, maar denk niet te lang na 

over een punt; ook hier is de eerste indruk belangrijk. Nu wordt uw mening gevraagd hoe u de 
mogelijkheden inschat van de afgebeelde plek voor de volgende activiteiten (hoe meer en 
gevarieerder de mogelijkheden hoe meer punten): 

1 Rondhangen, zitten, toekijken of wachten. 

2 Fantasiespel, zoals vader en moedertje, schooltje, indiaantje of een eerie van tv nadoen. 
Verstoppertje wordt hier ook toe gerekend. 

3 Bewegingsactiviteiten en spelen met los spelmateriaal, zoals tikkertje, rennen, fietsen, 
rolschaatsen en knikkeren. 

4 Balspelen; voetballen, basketballen, slagbal. 

5 Constructiespel en omgang met basismateriaal. Daaronder valt het hutten bouwen, 

timmeren, het in de zandbak spelen, met water en modder knoeien. 

6 Mogelijkheden voor het omgaan met de natuur en dieren. Hiermee wordt bedoeld: In bomen 
klimmen, bloemen plukken, kastanjes zoeken, met de hond spelen, duiven of eenden voeren. 



Toelichting. 

Veiligheid: 

Hiermee wordt zowel "directe" ale "indirecte" veiligheid bedoeld; 

reepectievelijk de veiligheid van de toeetellen en het veiligheidegev6el op de plek. 

-louden kinderen hier veilig kunnen epelen'? 
-Zou men kinderen hier alleen (zonder aanwezigheid van een volwaeeene) durven laten epelen'? 

-louden er veel ongelukken kunnen gebeuren of juiet weinig'? 

Geef een punt voor de veiligheid van 1 tot en met 5, en neem daarbij ale richtlijn de volgende 

punten: 

-1 betekent dat u het abeoluut een onveilige plek vindt; te gevaarlijk om kinderen er laten 

epelen, ongeacht de aanwezigheid van een volwaeeene. 
-3 betekent dat u het wel onveilig vindt, maar onder toezicht van een volwaeeene zouden er 
eventueel kinderen kunnen epelen. 

-5 betekent dat u het volledig vertrouwt, zodat kinderen er zonder toezicht a Ileen zouden 
kunnen epelen. 

Complexiteit: 

Dit houdt in de eamenetelling en de divereiteit van de plek, met andere woorden; hoe 
ingewikkeld ie de plek voor kinderen. 

-Denkt u dat een kind genoeg afleiding heeft op deze plek'? 
-le het er "eaai" (eentonig), of juiet "epannend" (afwieeelende omgeving)'? 

-Zou de verveling op deze plek enel toeelaan volgene u'? 
-louden kinderen zich er een hele middag kunnen vermaken, zonder dat een van hun oudere 
aanwezig ie'? 

Geef een punt voor de complexiteit van 1 tot en met 5, en neem daarbij ale richtlijn de 
volgende punten: 

-1 betekent dat u het er erg eaai vindt, en u denkt dat kinderen er zich meteen zouden 
vervelen. 
-3 betekent dat u de plek redelijk geechikt vindt; maar kinderen zouden er zich er niet een 
hele middag kunnen vermaken, behalve ale er een volwaeeene aanwezig ie die ze zo nu en helpt 
afleiding te zoeken. 

-5 betekent dat u de plek zeer geechikt vindt; er ie zoveel afwieeeling dat kinderen er zich 
makkelijk een hele middag zouden kunnen vermaken. Ze zullen er zelfo terug willen komen. 



Herbergzaamheid: 

Herbergzaamheid is de mogelijkheid voor een kind om zich terug te trekken, wanneer het de 

behoefte voelt om even a Ileen te zijn. Ook kijken sommige kinderen liever toe vanuit een 
schuilplaats. T evens houdt herbergzaamheid in: de mogelijkheid om te schuilen tegen 
bepaalde weersomstandigheden (zon, regen of wind). 

-Vindt u dat kinderen er genoeg mogelijkheden hebben om te schuilen, zodat ze niet helemaal 

nat hoeven te regenen'? 
-Is er genoeg schaduw in de zomer'? 
-Hebben kinderen de mogelijkheid om ergens alleen na te denken zonder direct gestoord te 
worden door anderen'? 
-Zijn er mogelijkheden voor kinderen om anderen te "bespioneren" zonder zelf gezien te 
word en'? 

Geef een punt voor de herbergzaamheid van 1 tot en met 5, en neem daarbij ale richtf ijn de 
volgende punten: 

-1 betekent dat u voor de behoeften van de kinderen die hierboven beschreven staan, geen 
mogelijkheden ziet. 

-3 betekent dat u de plek geschikt vindt voor enkele behoeften; er is 6f genoeg schaduw, 6f 
voldoende plek om te schuilen, 6f om zich even terug te trekken. 

-5 betekent dat u vindt dat deze plek voor alle bovengenoemde behoeften voldoende 

mogelijkheden biedt. 

Tot zover de uitleg en instructies. De volgende pagina is het bijgevoegde invulformulier. 

Wilt u hierin per criterium noteren welk punt u geeft voor elke situatie'? 

Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking. 

Karin Mulder. 
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BIJLAGE 10: BEOORDELINGSTOETS 2 

VOOR DE KINDEREN 

Waarom deze foto's7 

lk wil graag weten wat jij van de plek op elke foto vindt. lk wil weten of jij de plek geschikt vindt 
om te spelen. Zo kan ik de mensen die speelplekken maken vertellen wat jullie zelf, de kinderen, 

leuk vinden. Zou jij er graag spelen7 Vind je het er spannend7 Vind je het er avontuurlijk7 Welke 

spelletjes zou je er kunnen doen7 Waarvoor vind jij het een goede plek7 

Wat moet je doen7 

Bekijk het pa pier dat je in kunt vullen. Als je goed kijkt zie je dat je twee dingen moet doen bij 

elke foto: 

Geef elke foto een punt. Net zoals jij op school een punt krijgt van de juffrouw of meester 

voor een proefwerk. Schrijf erbij waarom je dat punt hebt gegeven en of je het een spannende 

plek vindt. 

-Als je het een hele slechte, saaie plek vindt om te spelen, geef dan maar een onvoldoende 
(Een 1 of 2 of 3 als je het echt heel slecht vindt. Een 4 of 5 als je het er een beetje slecht 

vindt). 

-Als je het een speelplek vind waar je weleens zou spelen, maar weinig verschillende dingen kan 

doen, geef dan een voldoende bijvoorbeeld een 6 of een 7. 

-Als je het een goede en spannende plek vindt dan mag je een hoger punt geven. Een 9 of een 

10 betekent bijvoorbeeld dat je het er fantastisch vindt. 

2 

Kun je deze spelletjes er doen volgens jou (of spelletjes die er op lijken )7 

1 verstoppertje 
2 cowboy en indiaantje, of politietje, of een andere serie van tv nadoen 
3 hutten bouwen 

4 met water of zand knoeien 

Als je vindt van niet, omcirkel je "nee" op het pa pier. Als je vindt van wel, dan omcirkel je "ja". 

(Er zijn een paar foto's weg, dus de nummer kloppen niet helemaal. Daar hoef je je niets van 

aan te trekken) 



Punt Waarom dit punt'? Vind je de plek spannend of verstopper indiaantje hut met water 

avontuurlijk'? tje of serie bouwen of zand 
van tv knoeien 

ja I nee ja I nee ja I nee ja I nee 

ja I nee ja I nee ja I nee ja I nee 

ja I nee ja I nee ja I nee ja I nee 

ja I nee ja I nee ja I nee ja I nee 

ja I nee ja I nee ja I nee ja I nee 

ja I nee ja I nee ja I nee ja I nee 

ja I nee ja I nee ja I nee ja I nee 

ja I nee ja I nee ja I nee ja I nee 

ja I nee ja I nee ja I nee ja I nee 

ja I nee ja I nee ja I nee ja I nee 

ja I nee ja I nee ja I nee ja I nee 

ja I nee ja I nee ja I nee ja I nee 

ja I nee ja I nee ja I nee ja I nee 

ja I nee ja I nee ja I nee ja I nee 

ja I nee ja I nee ja I nee ja I nee 

ja I nee ja I nee ja I nee ja I nee 

ja I nee ja I nee ja I nee ja I nee 



BIJLAGE 11: TABELLEN VAN DE BEOORDELINGSTOETS. 
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BIJLAGE 12: KAART JES VAN DE KIEVIT. 
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BIJLAGE 13: KAART JES VAN SPEELTUIN HELMOND-WEST 
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Leeftijd 

* 0-3 jr. (10) 
* 4-6 jr. (219) 
* 7-9 jr. (462) 
* 10-12 jr. (195) 
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Groepsgrootte 

* 1 kind (92) * 2 kinderen (159) 
* 3 kinderen (172) 
* 4 of meer kinderen (463) 



BIJLAGE 14: KAARTJES VAN DE SPLINTER. 



De Splinter 

Activiteiten 

* Rust (394) 
* Creatief (3) 
* Creatief (319) 
-<:I Beweging (241) 
-<:I Beweging (52) 
-<:I Beweging (5) 
* Toestellen (399) 
-ti (2) 



De Splinter 

Sexe 

* Jongens (835) 
* Meisjes (580) 



De Splinter 

Leeftijd 

* 0-3 jr. (23) 
* 4-6 jr. (454) 
* 7-9 jr. (720) 
* 10-12 jr. (208) 
* 13-15 jr. (10) 



De Splinter 

Groepsgrootte 

* 1 kind (160) 
1:1 2 kinderen (240) 
* 3 kinderen (216) * 4 of meer kinderen (799) 


