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INLEIDING 

Kinderen hebben altijd al gebruik gemaakt van hun woonomgeving. Op het beken'de 
schilderij van Brueghel komen al een groat aantal buiten spelende kinderen voor. Ook is er 
een oud Chinees schilderij bekend met dezelfde voorstelling. Met name vanuit de folklo
ristische benadering bestaat aandacht voor de ontwikkeling door de eeuwen heen van 
spelvormen, de inhoud van aftelversjes en dergelijke. Zo hebben Opie & Opie ( 1969) de 
Engelse situatie op dit terrein nauwgezet en uitgebreid in kaart gebracht, vooral door een 
grate enquete onder hoofden van Iegere scholen. Maar ook in Nederland werden al voor de 
17e eeuw spelletjes gespeeld zoals verstoppertje, tikkertje, hinkelen en schommelen 
(Drost, 1914). Ook Hallema & van der Heide (1943) en van der Molen (1979) geven mooie 
voorbeelden op dit gebied. 
Pas in de loop van deze eeuw werd het minder vanzelfsprekend dat kinderen buiten overal 
terecht konden om te spelen. Dichte bebouwing, meer verkeer en nieuwbouw-flats 
bedreigden met name in de stad de ruimte voor activiteiten in de woonomgeving (Ward, 
1977). Zozeer zelfs dat belangengroepen zoals the International Association for the Child's 
Right to Play (IPA) en de pressiegroep Stop de Kindermoord in het Ieven werden geroepen. 
In Nederland werd recent een paging gedaan om een Speelruimtewet op te stellen waarin 
het recht op voldoende gevarieerde speelruimte vastgelegd zou worden. Door ministeriele 
en ambtelijke perikelen is hier tot nu toe weinig van terecht gekomen. T och worden er 
allerlei pogingen ondernomen om de mogelijkheden van kinderen in de woonomgeving te 
verbeteren, door de omgeving enders in te richten, bijvoorbeeld door modern ingerichte 
speelplaatsen, woonerven en bouwspeelplaatsen. Men kan zich terecht afvragen met welk 
doel en met welke verwachtingen over het effect, dergelijke veranderingen worden 
uitgevoerd. Zo is het bijvoorbeeld gebruikelijk dat de aanleg en het onderhoud van 
speelvoorzieningen bij gemeentes vaak is ondergebracht bij de plantsoenendienst en 
ontwerpers in die steer krijgen meestal geen speciale opleiding in het creeren van 
speelmogelijkheden. 

Kinderen verblijven een groat deel van hun tijd in een beperkt aantal omgevingen, met 
name de waning, de school en de buurt. Als de vormgeving van deze omgevingen invloed 
heeft op de ontwikkeling van kinderen, is het van belang deze zo optimaal mogelijk te 
ontwerpen en in te richten. Binnen de omgevingspsychologie bestaat inmiddels wei een 
consensus dat in het algemeen naast de sociale, ook de ruimtelijke omgeving een zekere 
invloed heeft op het gedrag en de beleving van de gebruikers. 
De probleemstelling van het onderzoek betreft de vraag: 'wat is de invloed van ver
schillende ruimtelijke kenmerken van kinderomgevingen op het gedrag van kinderen ?' 
Om deze vraag te beantwoorden zijn in een eerste onderzoek zeven verschillende kin
deromgevingen met elkaar vergeleken wat betreft gebruik en beleving. Oaarna zijn in 
het tweede, meer uitgebreide onderzoek vijf voorbeelden van kinderomgevingen met 
elkaar vergeleken voor en na een ruimtelijke verandering. Het ging hierbij om het 
creeren van speelruimte op een groat plein in een woonbuurt; de inrichting van een 
woonstraat tot woonerf; een verandering van de inrichting van een schoolplein; de ver
andering van de totale woonomgeving, zowel straten als speelplaatsen in een woonwijk; 
en de inrichting van de street voor een Iegere school tot woonerf. 
Voor en na de verandering is het gebruik van de omgevingen geobserveerd en is de 
lagere-school-kinderen uit de omgeving in een interview near hun mening gevraagd. 
Deze gegevens over gebruik en beleving zijn in verband gebracht met de omgevings
kenmerken complexiteit, manipuleerbaarheid en speelmogelijkheden ofwel affordanties. 
Tevens zijn de bedoelingen en verwachtingen van de ontwerpers van de veranderingen 
vergeleken met de werkelijkheid. Daarnaast is aandacht besteed aan ontwikkelings
psychologische aspecten zoals verschillen tussen jongens en meisjes en verschillen tus
sen diverse leeftijdsgroepen. 
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In hoofdstuk I wordt eerst een overzicht gegeven van bestaande literatuur over het on
derwerp. Daarne wordt op basis hiervan de vraagstelling voor het onderzoek uitgewerkt 
en wordt de globale opzet beschreven. In hoofdstuk 2 wordt dieper ingegaan op de ge
bruikte methode en technieken. In hoofdstuk 3 worden vervolgens de resultaten gepre
senteerd van het eerste onderzoek, wearin verschillende technieken zijn uitgeprobeerd 
en nagegean werd of er verband was tussen verschillen in omgevingen en het gedreg van 
kinderen. De resulteten van het tweede onderzoek worden gepresenteerd in de hoofd
stukken 4 tot en met 8, wearin per hoofdstuk een omgeving uitgebreid beschreven 
wordt. Met name de hoofdstukken 3 t/m 8 bevetten gedeteilleerde gegevens over de 
verschillende omgevingen en zijn vooral beschrijvend van eerd. In de hoofdstukken 9 t/m 
I I worden de gegevens semengevat en geenelyseerd venuit de drie belangrijkste in
valshoeken van het onderzoek. Hoofdstuk 9 betreft een vergelijking van de bestudeerde 
omgevingen, toegespitst op de aspecten: gebruik, beleving en weardering; ectiviteiten en 
plaetsen; sexe- en leeftijdsverschillen. In hoofdstuk 10 wordt speciele aendacht be
steed aen de effecten van de veranderingen in de woonomgeving op het gedreg van 
kinderen. In hoofdstuk II worden de algemene relaties tussen enerzijds de omgevings
kenmerken complexiteit, manipuleerbaarheid en affordenties en enderzijds de ge
dragsaspecten be Iicht. Tens lotte worden in hoofdstuk 12 de conclusies gezamenlijk 
vermeld en wordt ingegean op praktische en omgevingspsychologische implicaties van 
het onderzoek. 

Hoewel het opnemen van persoonlijke denkbetuigingen in proefschriften die aan de 
T echnische Hogeschool Eindhoven verdedigd worden, niet aengemoedigd wordt, voel ik 
mij verplicht om het Nationaal Jeugd Fonds te bedanken voor de financiele ondersteu
ning van de uitgave van dit proefschrift. Daarnaast maak ik van de gelegenheid gebruik 
om mi jn promotoren, andere !eden van de promotiecommissie en college's, echtgenote, 
leerkrachten en gemeentelijke ambteneren, en tenslotte aile kinderen die het onderzoek 
mogelijk maakten, zeer hartelijk te bedanken voor hun steun, edvies, kritiek en mede
werking. 

Eindhoven, 26 april 1985 
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1 KINDEREN EN HUN OMGEVING 

I INLEIDING 

Binnen de omgevingspsychologie steet het gedreg van mensen in reletie tot hun ruimte
lijke omgeving centreel. Zowel de invloed van deze omgeving op het gedreg, els het ef
fect van de ectiviteiten van mensen op hun ruim telij ke omgeving worden hierbij van be
lang geacht. Een persoon wordt niet beschouwd als een pessief product van de omring
ende omgeving, maar juist els iemend die ectief omgaet met die omgeving en erdoor 
be invloed wordt. Bij deze interectionele benedering wordt ervan uitgegeen det mensen 
streven near 'optimelisering van mens-omgevingsrelaties', weerbij een omgeving beper
kend of juist feciliterend voor dit streven ken zijn. (zie bijv. Stokols 1978, 1983). 
De omgevingspsyc hologie wordt veelel beschouwd els e en psychologische subdisc ipline 
die een onderdeel vormt van een breder, interdisciplineir gebied det eangeduid wordt met 
'omgevings-gedregsstudies' (environment-behavior-studies). Andere disciplines zoels 
omgevingssociologie, geografie, humane ecologie, architectuur en stedebouw vormen 
eveneens onderdelen van dit gebied. Omgevingspsychologie onderscheidt zich van deze 
andere gebieden door een grotere aendacht voor psychologische processen zoals cognitie, 
ontwikkeling, leren, beleving, en voor individuen en kleine groepen als eenheid van ana
lyse. (Canter, !984; Center e.a., !984; Fisher e.e., !984; Jttelson e.a., 1974; Proshansky 
e. a, 1983; Russell & Ward, 1982; Stokols, 1978, 1982, !983). 
Aan het e ind van de zestiger jeren ontstond de omgevingspsychologie als ap erte disc i
pline onder andere uit onvrede van een aantal onderzoekers met de treditionele, sterk op 
laboretoriumonderzoek gerichte (sociale) psychologie (van Andel & Hamel, 198 I; 
Proshansky & O'Henlon, !977). Tot den toe was in de psychologie relatief weinig een
decht besteed ean de ruimtelijke aspecten van de gebouwde omgeving els relevente fee
tor bij de verklaring van menselijk gedreg. 
Omgevingspsychologisch onderzoek is vooral pregmetisch van eerd. Oat wil zeggen det 
het meeste onderzoek gericht is op prektijkproble men en dat releventie van de resultaten 
voor toegepaste vrage n negestreefd wordt. Omgevingspsyc hologie wordt dan oak ge ken
merkt door e en eclectische benadering, zowel op theoretisch als op methodologisch ge
bied, wet niet wil zeggen det in de loop van de tijd geen 'eigen' theoretische concepten, 
zoals "behavior setting" van Barker ( !968), of onderzoekstechnieken zoals "behavioral 
mapping" zijn ontwikkeld. 
Theoretisch en toegepast onderzoek worden niet nadrukkelijk onderscheiden, zoals in 
andere disciplines meer het geval is, maar in eenzelfde onderzoek worden vaek beide 
aspecten gecombineerd. (Fishe r e.a., 1984). 

Oak in de ontwikke lingspsychologie we rd, e n wordt nag steeds, onder de omge ving voorel 
de sociale omge ving verstaan. Weliswaar zijn er ook hier uitzonderingen zoels Skeels e.a. 
( 1938) die al vroeg het effect van zowel sociale als omgevingsfectoren op de ontwikke
ling van kinderen in een kindertehuis onderzochten. Recenter richtte Bronfenbrenner 
( !979) de aandacht op de interactie tussen ecologische en interpersoonlijke processen. Hij 
pleitte sterk voor de studie van kinderen in hun natuurlijke omgeving omdat volgens hem 
het grootste dee! van de huidige ontwikkelingspsychologie gebaseerd is op de studie van 
vreemd gedreg van kinderen in vreemde situaties met vre emde volwessene n gedurende zo 
kart moge lijke tijd. (Bronfenbrenner, 1977; p. 5!3). 
Een brug tusse n omgevings- en ontwikke lingspsychologie wordt geslagen door Wahl will 
( !980a). Hij wijst erop dat enerzijds relatief vee! omgevingspsyc hologisc h onderzoe k be
trekking heeft op kinderen, bijvoorbeeld wet betreft 'crowding', 'personal space', effect 
van laweai, en wearneming en kennis van de omgeving. Anderzijds signaleert hij binnen 
de ontwikkelingspsychologie een, zij het bescheiden, aendacht voor de rol van ruimtelijke 
omgevingsvariabelen bi j de ontwikkeling van kinderen. Wohlwill pleit voor een verster
king van deze ontwikkeling en benadrukt het be lang van onderzoek near de aanpassing 
van kinderen aan hun omgeving. 

- 3 -



Het is aannemelijk dat de ruimtelijke omgeving ook bij de ontwikkeling van kinderen een 
rol speelt. Op zijn minst vormt de omgeving het toneel waarop het Ieven van kinderen 
zich afspeelt. Maar in actievere zin biedt een ruimtelijke omgeving al dan niet moge
lijkheden voor de ontwikkeling, op verschillende gebieden, zowel ;-notorisch, cognitief als 
sociaal•emotioneel (Moore, e.a. 1979). Ontwikkelingspsychologen zoals Piaget ( 1963) en 
Werner ( 1948) gaan er bijvoorbeeld van uit dat bij jonge kinderen het omgaan met ob
jecten uit de omgeving, de 'operations on the world', een belangrijke voorwaarde is voor 
de latere ontwikkeling van de waarneming en daarop voortbouwend hogere mentale pro
cessen zoals denken, probleemoplossen en geheugenfuncties. 
Uiteraard zijn behalve de ruimtelijke aspecten nog andere factoren, zoals sociale, van 
invloed op het gedrag van kinderen. En behalve de kinderen zijn er nog andere gebrui
kersgroepen van ruimtelijke omgevingen, ieder met zijn eigen belangen, maar in deze 
studie staat de volgende algemene vraag centraal: 

'Wet is de relatie tussen de ruimtelijke omgeving en het gedrag van kinderen?' 

Kinderen verblijven een groat deel van hun tijd in een beperkt aantal omgevingen, met 
name de waning, de school en de buurt. Naast de georganiseerde activiteiten in de buurt 
zoals verenigingen en sportclubs spreekt van Vliet ( 1983) van de 'vierde omgeving', 
waarmee de informele activiteiten van kinderen in hun woonomgeving bedoeld worden. 
Kinderen brengen een aanzienlijk dee! van hun vrije tijd buiten door, wanneer het weer 
dat tenminste toelaat. Oaarnaast wordt natuurlijk tijd besteed aan andere activiteiten 
zoals clubs en televisiekijken (Centraal Bureau voor de 5tatistiek, 1977; Medrich e.a., 
1982; ~oberts, I 980). Bovendien is gebleken dat kinderen, vooral in de Iegere school
leeftijd, de meest frequente gebruikers van de woonomgeving zijn (bijv. ter Hart & van 
Pinxteren, 1971; White, 1970; Cooper, 1974b; Herlyn & 5eyfang, 1980). Een van de rede
nen hiervoor is dat kinderen minder mobiel zijn en daardoor meer op de directe woonom
geving zijn aangewezen (Michelson & Roberts, 1979; Ward, 1977). Daarom zullen we ons 
hierna beperken tot de directe woonomgeving buitenshuis. 

Als de vormge ving van deze omgevingen invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen, 
is het van belang die zo optimaal mogelijk te ontwerpen en in te richten. Kennis over 
relaties tussen het gedrag en de omgeving, verkregen door gericht onderzoek near voor 
kinderen relevante omgevingen, is daarvoor van belang. Het gedrag en de beleving van de 
kinderen zelf dienen centraal te steen bij dergelijk onderzoek, vooral omdat de mening 
en voorkeur van volwassenen, met name ontwerpers, niet altijd overeen komen met die 
van de kinderen. Zo bleken de verwachtingen van de architecten van een drietal woning
bouwprojecten over het gebruik door de bewoners vaak niet t e corresponderen met het 
f eitelijk gedrag van de bewoners (van Heck e.a., 1981; 5aile e .a., 1972). Ook werd de 
voorke ur van kinderen voor spee lapparaten met die van een aantal ontwerpers vergeleken 
door Bishop e.a. ( 1972), waarbij de overeenstemming tussen kinderen en ontwerpers 
matig was. Tenslotte bleek dat kinderen voor hun speelplaats alternatieve, uitdagende, 
'losse' elementen prefereerden, terwijl volwassenen, waaronder hun ouders, juist de 
voorkeur gaven aan vaste en veilige elementen (Francis, 1983). 

2 KINDERE N IN WOONOMGEVING EN BUURT 

Op het gebie d van het gebruik en de beleving van de buurt of de directe woonomgeving 
door kinderen is tot nu toe een aanzienlijke hoeveelheid onderzoek verricht, zowel binnen 
als buiten Nederland. Een overzicht hiervan wordt onder andere gegeven door van Andel 
( 1978), Gump ( 1975), Hart ( 1979) en Moore & Young ( 1978). De onderlinge vergelijk
baarheid wordt echter bemoeilijkt door verschillen in indeling van activiteiten, leef
tijdsgroepen en plaatseenheden. Het meeste onderzoek op dit gebied blijkt te bestaan uit 
case- studies van een of meerdere omgevingen, waarbij door middel van systematische of 
partic iperende observat ies, intervie ws met kinderen of volwassenen, het Iaten tekenen 
van de omge ving of het Iaten bijhouden van dagboeken door de kinderen, informatie 
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wordt verzameld over het gebruik, de beoordeling en de beleving van de omgeving. In 
vee! gevallen worden combinaties van deze technieken gebruikt. De belangrijkste on
derzochte variabelen zijn: activiteit, sexe, leeftijd en pleats. 

Activiteiten 

Bij de activiteiten neemt het spelgedrag een belangrijke pleats in. Vee! van de eerder 
genoemde aspecten van de ontwikkeling komen tot uiting in het spelgedrag van kinderen. 
AI spelend doen kinderen vee! van hun ervaringen op. (zie bijv. Athey, 1984). Op de vele 
definit ies en theorieen op het gebied van kinderspel wordt door anderen uitgebreid in
gegaan, zodat het hier niet nodig is dit te herhalen (zie bijvoorbeeld Millar , 1968; Ellis, 
1973; Levy, 1978; Rubin e.a., 1982). Wei wordt aandacht besteed aan de verschillende 
spelvormen, omdat deze in het later te bespreken onderzoek regelmatig gebruikt worden. 
Aansluitend bij he t e erde r genoemde onde rscheid tussen de motorische, cognitieve e n 
sociaal-emotione le ontwikkeling is een gebruike lijke indeling: bewegingsspel; construc
tiespel; fantasie-, imitatie-, rollenspel, waarbij ook mengvormen mogelijk zijn (zie bijv. 
Gesell, Ilg & Ames, 1977; Millar, 1968; Stone & C hurch, 1976). Afhankelijk van leeftijd en 
fase in de ontwikkeling van het kind overheersen bepaalde typen het spelpatroon, maar 
de andere spelvormen blijven daarnaast aanwezig, zij het minder nadrukkelijk. De 
aanwezigheid van andere kinderen vormt eveneens e en belangrijke factor bij het spel. Bij 
een inhoude lijke indeling near activiteit of spelvorm dient dan ook altijd de leeftijd en 
het al dan niet semen met andere kinderen spele n betrokken te worden. 
Samenvattend kunnen de volgende c ategorieen worden onderscheiden: 

* Exploratie en bewegingsspel. Dit is met name voor jonge kinderen een belangrijke 
manier om zichzelf en de wereld om hen heen te leren kennen. Bi j wet oudere kin
deren speelt meer de oefening en ontwikkeling van motorische vaardig heden een rol 
(zie bijv. Millar, 1968; van Rossum, 1980). 

* Constructiespe1. Het betreft hierbij zowel manipulatie-acti viteiten als het vorm
geven van de eigen omgeving. Voora1 Hart ( 1979) en Bleeker en Mulde rij ( 1982) gaan 
uitgebreid in op de bete ke nis van construc tie-activiteiten, zoals hutte n bouwen, in 
de ontwikkeling van kinderen. Me t name door P iage t ( 1963) wordt een direct verband 
gezien tussen het manipu1eren van de omgevingen, het construeren/creeren van ob
jecten en de ontwikkeling van intellectuele vaardigheden, met name die voor het 
op1ossen van prob1emen. 

* F antasiespe1. Oit neemt in de meeste overzichten een belangrijke pleats in. Zo 
geven Rubin e.a. ( 1982) in een helder betoog duidelijk a an hoe deze spelvorm, met 
name bij jongere kinderen, zich ontwikkelt in relatie met de bovenge noemde sociale 
ontwikke ling, van solitair spe l near coiiperatief spel. AI heel jong beginnen kinderen 
met he t imite re n van andere n waardoor de eerste soci ale relaties gelegd worden. Dit 
spe l ontwikkelt zich meer en meer in de richting van zowe l rollenspel, waarin het 
gedrag van anderen meer uitgebreid nagebootst wordt, als fantasiespe1 waarbij het 
kind, weinig belemmerd door de realiteit, zijn of hear eigen wereld creeert, al dan 
niet semen met anderen. Het belang van dergelijk spel voor sociaal-cognitieve ont
wikkeling wordt benadrukt door Rubin & Pepler (1980), terwijl onder andere Singer & 
Singer ( 1976) en Smith ( 1980) een uitgebreid overzicht geven van onderzoek op dit 
gebied. 

* Tens1otte moe t een activiteit genoemd worden die niet direct als spel gezie n ken 
worden, maar wei een essentieel onde rdeel vormt van he t gedragspatroon van kin
deren. He t gaat hier om het observeren van anderen, rondhangen, kletsen en derge
lijke, kortom datgene wet kinderen 'niets doen' zullen noemen. Lere n door ob
serveren is ook effectief, net als actief 1eren (Bendure & Walters, 1963). Daarnaast 
willen kinderen soms graag aileen zijn om rustig na te kunnen denken of om bepaalde 
gebeurtenissen te kunnen verwerken. 
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Sexe 

Sexe is een belangrijke variabele bij het gebruik en de beleving van de woonomgeving. 
Zowel de frequentie als de aard van het buitenspel van jongens en meisjes is verschillend. 
In het algeme en blijken bij vrijwel aile onderzoeken near het gebruik van de woonomge
ving jongens meer buiten te spelen dan meisjes (o.a. van Andel, 1978; Bjorklid, 1982; 
Chapman & Wade, 1982; Gi..ittinger, 1974; Heimessen, 1972; Hole, 1966; Pollowy, 1977; 
Rijnen, 1984). Gemiddeld is de verhouding tussen jongens en meisjes 60%-40%. In sommi
ge gevallen worden in speelstraten of op speelplaatsen direct in de buurt van de waning 
wei meer of in elk geval evenveel meisjes aangetroffen (o.a. Bierhoff e.a., 1976; Krause 
e.a., 1977). Ook de actieradius en de afgelegde afstand binnen hun territorium bleek voor 
jongens grater te zijn dan voor meisjes (Anderson & Tindal, 1972; 8jorklid, 1982; Hart, 
1979; tvloore & Young, 1978; Munroe & Munroe, 1971). 
Als verklaring voor deze verschi.llen wordt voora1 de op voedingsstijl als belangrijke fac
tor genoemd. Zo bleken jongens zonder toestemming van hun ouders in een grater gebied 
te mogen spelen dan meisjes (Hart, 1972). Ook werden vee! meer jongens (67%) dan 
meisjes door hun moeder gekarakteriseerd als een 'buitenkind' (Newson & Newson, 1976). 
Met name de moeder wordt als de dynamische factor beschouwd bij het ontstaan van de 
genoemde verschillen. Zij zou een dochter meer in en om het huis houden, om hear 
daardoor te conformeren aan hear toekomstige vrouwenro1 (Hart, 1978). Jongens worden 
minder restrict ies opge1egd en eventuele overtrading van gestelde grenzen zou van 
jongens eerder geaccept eerd worden dan van meisjes. 

Verder blijken jongens meer ruimte te gebruiken en ook meer verschillende soorten 
plaatsen (Harper & Sanders, 1975; Moore, 1980a). Wat activiteiten betreft blijken jongens 
actiever te zijn, meer te stoeien e.d. ('rough-and-tumble play'), terwij1 meisjes meer 
praten, rondkijken, regelspelletjes doen en meer doe1bewust op weg zi jn (Coates & 
Bussard, 1974; DiPietro, 1981; Sutton Smith, 1979). Spee1plaatsen lijken een bijzondere 
p lasts in te nemen omdat hier meisjes juist meer bewegingsspel blijken te doen, terwijl 
dit op andere plekken zoals op straat juist bij de jongens het geval is (K reuse e.a., 1977). 
Jongens veranderen hun omgeving meer a c tief door hutten te bouwen, kanalen te graven 
en dergelijke, terwijl meisjes meer in hun verbeelding ook 'ruimtes' om zich heen creeren 
(o.a. Hart, 1 979). Meisjes hebben verder een grotere voorkeur voor sociale bestemmingen 
dan jongens. Ze doen bijvoorbee1d vaker boodschappen, met name in geze1schap van 
volwassenen en zijn vaker onderweg near een vriendinnetje, terwijl jongens bijvoorbeeld 
eerder een eindje gaan fietsen (Althuizen e.a., 1982; Hart, 1979). Overigens blijken ook 
deze gedragspatronen bevorderd te worden door de ouders, bij voorbeeld omdat meisjes 
minder ver weg mogen op de fiets en ook op latere leeftijd een fiets krijgen (Hart, 1979; 
Sandals, 1979). Over het algemeen blijkt het speelgoed dat ouders voor jongens kope n ook 
meer gericht op bewegingsactiviteiten (Rubin e .a., 1982). 
Naast deze socialiserende factoren ken de inric hting van de woonomgeving zelf ook een 
relevante variabele zijn. Het zou kunnen zijn dat de woonomgeving te weinig ingesteld is 
op de specifieke behoeften van de meisjes (bijvoorbeeld rustiger, meer sociaal gericht 
spel). De vormgeving van portieken blijkt bijvoorbeeld wei aan de behoeften van meisjes 
te appeleren, vooral als dear wat extra aandecht aan besteed wordt (Gi..ittinger, 1974). 
Ook Krause e.a. ( 1977) troffen vee! meer meisjes dan jongens aen in portieken. 

Leeftijd 

De leeftijd van de onderzochte kinderen is eveneens een belangrijk aspect bij het gebruik 
en de beleving van de woonomgeving. Zo worden kinderen van + 6 tot 9 jeer het meest 
frequent buiten aangetroffen (van Andel, 1978; Bjorklid, 1982; ter Hart & van Pinxteren, 
1971 ). Het ligt voor de hand dat eerdergenoemd territorium of actieradius ('home range') 
grater wordt bij toenemende leeftijd. Zo mogen zes-jarigen vaak niet aileen op street 
fietsen of oversteken en zijn daardoor gebonden aan hun eigen woonblok. Twaalf-jarigen 
mogen daarentegen vaak al zelfstandig gedeeltes van de stad doorkruisen en worden door 
hun ouders nauwelijks beperkt in hun actieradius, waardoor vee! meer voorzieningen zo-
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als zwembad, sporthal en winkelcentrum voor hen bereikbaar zijn (Bji:irklid, 1982; Flade, 
1984; Muscovitch, 1980; van Vliet, 1983). 
Samenhangend met eerdergenoemde ontwikkelingsfasen, zijn er varieties in activi
teitenpatroon tussen kinderen van verschillende leeftijde n. Zo blijken jongere kinderer\ 
relatief meer constructie- en fantasiespel te doen, kinderen van+ 6 tot 12 jaar relatief 
meer spel op klimrekken en dergelijke, bewegingsspel en balspel, -terwijl rustactiviteite n 
en normovertredend gedrag relatief meer bij wat oudere kinderen worden geobserveerd 
(Ackermans, 1970; van Andel, 1978; Coates & Sanoff, 1972; K reuse e. a., 1977; Rohde, 
1980; de Vries, 1979). Tenslotte blijken kinderen vooral met andere kinderen van dezelfde 
leeftijd en sexe te spelen. 

Plaatsen 

Wat de plaatsen betreft kan allereerst een onderscheid ge maakt worden tussen onderzoek 
weer de totele woonomgeving bestudeerd wordt e n onderzoek near deelgebieden, zoals 
speelplaetsen en woonerven die in paragreaf 2.1 en 2.2 besproken zullen worden. 
De gehele woonomgeving blijkt door kinderen gebruikt te worden. Zodre het maar 
enigszins mogelijk is wet betreft bereikbeerheid en veiligheid, worden st raten, stoepen, 
voetpeden, perkeerplaetsen, water, grasvelden, perken en plentsoenen minstens zo in
tensief gebruikt els specifiek aangelegde speelpleetsen (Ackermans, 1970; Becker, 1976; 
Coates & Sanoff, 1972; Francis, 1982; Grabow & Salkind, 1976; Glittinger, 1974; Herlyn & 
Seyfang, 1980; Zerner, 1977). Aileen in binnenstadssitueties, wear weinig andere moge
lijkheden zijn, worden speelplaatse n en binne nterreine n inte nsieve r ge bruikt (Coope r, 
1974e; Flade e.a., 1982; Krause e.a, 1977; Mulde rij & Bleeker, 1982; Schropp, 1984). He t 
gedregspetroon van de kinderen blijkt voorel gedomineerd te worden door bewegings
activiteiten, terwijl deernaast het 'niet actief zijn', observeren van anderen en derge
lijke, reletief veek voorkomt (Aiello e.e., 1974; Auslander e.a., 1977; Cooper, 1974a; 
Flede e.a., 1982; Glittinger, 1974, Hart, 1979). Door hun intensieve gebruik is oak de 
kennis van de woonomgeving bij kinderen zeer gedetailleerd, vooral van het gebied rand 
de waning, zoals blijkt uit de tekeningen die ze van hun omgeving maken (Grabow & 
Selkind, 1976; Hart, 1979). Ple kken die ve e! of ge verieerd gebruikt worden of in inte r
vie ws els aentrekkelijk genoe md worden, blijken vooral plaatsen t e zijn die aan de vol
gende voorwaarden voldoen: 

* Plekken wear iets te beleven is zoals de straat, de stoep of een winkelcentrum, of 
wear gevarieerde activiteiten mogelijk zijn, met name verstoppert je, fantasiespel, 
constructiespel zoals hutten bouwen en spel met los, manipuleerbaar materiaal 
(Bleeker & Mulderij, 1978; Francis, 1982; Francis e.a., 1981; Gray & Brower, 1977; 
Hart, 1979; Moore, 1980a; Mulderij & Bleeker, 1982; van Vliet, 1981; Zerner, 1977). 

* Pleatsen wear ande re kinderen of volwessenen eanwezig zijn, waarmee soc iale 
interactie mogelijk is (Bleeker & Mulderij, 1978; Gi.ittinger, 1979; Musc ovitch, 1980; 
van Vliet, 1981; Zerner, 1977). 

* Plekken wear variatie in de omgeving en meerdere gebruiksmogelijkheden aanwezig 
zijn, zoals een gevarieerde padenstructuur (Bell e.a., 1972), ambigue plekken, bij
voorbeeld straten en achtertuinen (Coates & Sanoff, 1972), gevar ie e rd uiterlijk 
(Gi.ittinger, 1974; Zerner, 1977). 

* Aenwezigheid van natuurlijke elementen, zoals gras, bomen, tuinen, braakligge nd 
terrein, parke n en plantsoene n (Acke rmans, 1970; Aie llo e.a., 1974; Auslander e.a., 
1977; Becker, 1976; Berg & Medrich, 1980; Cooper, 1974a; Hart, 1979; Moore, 1980b; 
Wester, 1973). 

* Zowel spannende en gevaarlijke plekken (Hart, 1979; Muscovitch, 1980), als veilige, 
intieme, beschutte en verborgen plekken (Mulderij & Bleeker, 1982; Zerner, 1977). 
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2.1 SPEELPLAATSEN EN SCHOOLPLEINEN 

In de woonomgeving worden vaak speciale gebieden aangelegd, bedoeld voor het spelen 
van kinderen. Onder speelp laatsen worden hier de zogenaamde traditioneel ingerichte 
speelplaatsen verstaan: terreinen met tegels of asfalt als ondergrond en uitgerust met 
speelwerktuigen en eventueel een zandbak. Deze speelplaatsen krijgen bij de planning en 
de aanleg van de woonomgeving relatief vee! aandacht. Zo bestaan er uitgebreide ont
werphandleidingen en norm en voor de inrichting van speelp laatsen (zie bijvoorbeeld: 
Mason, 1982; l~ohane, 198 I; Schottmayer e.a., 1977; Werkgroep Speelruimtewet, 1983). 
Maar regelmatig blijkt dat speelplaatsen, in vergelijking met andere plekken in de woon
omgeving, relatief weinig gebruikt worden (Rijnen & Derickx, 1985; Guttinger, 1974; 
Littlewood & Sale, 1973; Schottmayer e.a., 1977). Bij de verklaring van dit verschijnsel 
blijken twee factoren een belangrijke rol te spelen: de bereikbaarheid en de aantrekke
lijkheid van de speelplaatsen (Pollowy, 1977). 

Bij de bereikbaarheid speelt in de eerste pleats de directe afstand tussen waning en 
speelplaats een rol. De speelplaats moet liggen binnen de actieradius van de kinderen 
waarvoor deze bedoeld is. De frequentie van bezoek blijkt direct semen te hangen met de 
afstand tot de waning (Dee & Liebman, 1970; van de Koppel e.a, 1981; Rohde, 1980). 
Daarnaast kunnen echter obstakels, zoals een drukke verkeersweg of een kanaal, een 
speelp laats niet of moeilijk bereikbaar maken. Een goede integratie in de woonomgeving 
bevordert he t gebruik van een speelplaats (Verkerk, 1983). 

De aantrekkelijkheid van de speelplaats hangt vooral af van de inrichting en de 
speelmogelijkheden die het terrein biedt. Zolang de stoep, de straat of andere delen van 
de woonomgeving leuker en spannender zijn dan de speelplaats, zal deze weinig gebruikt 
worden (Gemeente Arnhem, 1978; Verkerk, 1983). Als nadelen van de traditionele 
speelp laats worden vaak genoemd: te statisch, te weinig alternatieve gebruiksmoge
lijkheden, te vee! eenvormigheid (bijvoorbeeld door Allen of Hurtwood, 1972; Bengtsson, 
1970; 1974; Mason, 1982; Rohane, 1981; Schottmayer e.a., 1977). Het spelpatroon van de 
kinderen op speelplaatsen is dan oak meestal vrij eenzijdig en bestaat vooral uit be we
gingsactiviteiten en relatief weinig manipulatie- en fantasiespe l ( van Andel, 1978; 
Bjiirklid, 1982; Verkerk, 1983; de Vries, 1979). De aantrekkelijheid van een speelplaats 
blijkt op verschillende manieren verbeterd te kunnen worden. Meer afwisselend inge
richte gebieden worden meer gevarieerd gebruikt ( van Andel, 1978); meer geacciden
teerde terreinen worden meer gebruikt dan vlakke terreinen (Gemeente A rnhem, 1978). 
Naast ondergrond en natuurlijke elementen, zoals bomen en struiken, vormen de speel
apparaten een belangrijk onderdeel van een speelplaats, waarbij vooral de mate van 
variatie , de mogelijkheid tot manipulatie en het bieden van verschillende gebruiksmoge
lijkheden be langrijke aspecten zijn. In de paragrafen 3.1 t/m 3.3 zal hierop nade r worden 
ingegaan. 

Een bijzonder soort speelplaatsen zijn schoolpleinen of schoolspeelplaatsen, die een 
onderdeel vormen van de basisschool, waar kinderen een aanzienlijk dee! van hun tijd 
doorbrengen. Daarom is het noodzakelijk dat de schoolomgeving zodanig is ontworpen dat 
deze goed aansluit bij de behoeften van de gebruikers (Gump, 1978; Weinstein, 1979). De 
schoolspeelplaats wijkt op een aantal aspecten af van een gewone speelplaats, omdat er 
gedurende relatief korte tijd gebruik van wordt gemaakt (in het speelkwartier), onder 
supervisie van volwassenen, met vee! kinderen tegelijk, t e rwijl de kinderen meestal op 
he t plein moete n blijven, wegens de aansprakelijkheid van de leerkrachten. De school
pleinen van Nederlandse scholen zijn vaak voorspelbaar ingericht: een betegeld plein van 
een wettelijk vastgelegde oppervlakte, omringd door een hek of muurtje, soms met 
enkele speelapparaten. Voor de kleuters is er nag een zandbak en vaak los materiaal 
zoals karren, f ietsjes en autobanden. 
De interactiepatronen van de kinderen op het schoolplein blijken relatief onafhankelijk te 
zijn van best aande situaties thuis of in de klas. De kinderen vormen regelmatig wisse
lende groepjes op basis van gezamenlijke activiteiten (Glassner, 1976; Sluckin, 1981). 
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Het speelkwartier blijkt niet voor aile kinderen een onverdeeld genoegen te zijn. Op een 
LOM-school bleken vooral de jongere kinderen liever binnen te spelen, ongeveer de helft 
van de kinderen wist niet wat te doen in het speelkwartier en de meeste kinderen vonden 
het te druk op het schoolplein (Andeweg & Andriesse, 1980). Onderzoek near het gebruil< 
van schoolspeelplaatsen door kinderen ouder dan zes jeer en met name gericht op het 
effect van de fysieke omgeving, is zeer schaars. Bij een Amerikaans observatie-onder
zoek near het gebruik van een schoolplein bleken jongens meer dan meisjes in grate 
groepen (meer dan 5 kinderen) te spelen en meer actieve spelletjes te doen, waaronder 
vooral balspel. Speelelementen werden weinig gebruikt, met name 'traditionele' metalen 
klimrekken, terwijl juist niet voor spel ontworpen plekken, zoals paden en laze ruimtes 
tussen gebouwen, wel door de kinderen gebruikt werden (Beth-Halachmy, 1980; 
Beth-Halachmy & Thayer, 1978). 

Als reactie op de traditionele speelplaatsen gekenmerkt door ijzeren en betonnen 
speelwerktuigen met een statisch karakter, is een meer 'eigentijds' concept ontstaan, 
waarbij meer gebruik werd gemaakt van materialen als rondhout en zand (zie bijvoor
beeld Friedberg, 1970; Vanhelsuw~, 1974; Rouard & Simon, 1977). Men kan zich afvragen 
of dit een wezenlijke verbetering van de situatie is, zeker wanneer bijvoorbeeld door 
deskundigen geklaagd wordt dat in de Nederlandse nieuwbouwwijken de kinderen opge
sloten zitten tussen bielzen en perkoenpalen, en moeite hebben om hun eigen speelplaats 
te onderscheiden van bijvoorbeeld die bij hun ope en om a (N ationaal Jeugd Fonds, 1978). 

Een alternatief voor deze twee varianten vormt de bouwspeelplaats wear door voor
standers de nadruk wordt gelegd op de mogelijkheid tot creatieve ontplooiing en de om
gang met basiselementen zoals hout, steen, water, vuur en zand. Door de aanwezigheid 
van vee! los materiaal is de manipuleerbaarheid van deze plekken zeer hoog. Begeleiding 
door een ervaren beroepskracht blijkt noodzakelijk te zijn voor het succes van een bouw
speelplaats. Het proceskarakter van de activiteiten is vooral van belang, zoals het op
bouwen en afbreken (Bengtsson, 1970, 1972; Stichting Ruimte, 1975). 
Oat een bouwspeelplaats op een heel andere manier functioneert dan een gewone speel
plaats bleek bij vergelijking van het gebruik van een traditionele, een 'eigentijdse' en een 
bouwspeelplaats. De bouwspeelplaats onderscheidde zich duidelijk van de andere twee 
types door: een langere verblijfsduur, frequenter gebruik, een grotere aantrekkingskracht 
op kinderen van de Iegere schoolleeftijd en teenagers en een zelfstandiger gebruik, min
der onder toezicht van ouders. Bij onderlinge gesprekken van de kinderen bleken meer 
gevarieerde onderwerpen aan de orde te komen, oak over ander zaken dan aileen de 
speelplaats (Hayward e.a., 1974; zie oak Fjeldsted, 1980). Nadelen van de bouwspeel
plaats zijn dat het toch vaak een op zichzelf staande voorziening is, die aileen moge
lijkheden biedt voor bepaalde activiteiten en hierdoor met name aantrekke lijk blijkt voor 
jongens vanaf ,:1: 8 jeer. Verder is altijd begeleiding door volwassenen noodzakelijk en 
wordt het rommelige uiterlijk van een bouwspeelplaats door omwonenden niet altijd op 
prijs gesteld (bijv. Cooper, 1974b). 

Een andere belangrijke ontwikkeling in het denken over speelmogelijkheden is de toene
mende aandacht voor de integratie van het spelen in de totale woonomgeving en in de 
activiteitenpatronen van aile bewoners (zie bijv. Allen of Hurtwood, 1972; Bengtsson, 
1970, 1972; Bundesminister fur Raumordnung, 1979; Pollowy, 1977). In Nederland wordt 
deze gedachte door de Stichting Ruimte sterk gepropageerd (Verwer e.a., 1980, Bakers, 
198 I, Stichting Ruimte, z.j.). Een duidelijk voorbeeld van deze integra tie vormt het 
hierna te bespreken woonerf. 
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2.2 STRATEN EN WOONERVEN 

Zoals gezegd zijn kinderen een van de meest frequente gebruikersgroepen van de woon
omgeving. Veiligheid, en dan vooral verkeersveiligheid, is voor kinderen een belangrijke 
voorwaarde om optimaal van de woonomgeving gebruik te kunnen maken. Een toenemen
de verkeersdrukte laat hen echter steeds minder ruimte zich vrij te bewegen (Appleyard 
e.a., !981; Vereniging Bescherming Voetgangers, 1984). 
In de leeftijdscategorie van 5 tot 8 jaar komen dan ook de meeste ongelukken voor bij 
voetgangers. Jongens krijgen vaker een verkeersongeval dan meisjes. De ongelukken van 
de groep 7-14 jarigen gebeuren vaak op weg van of near school. Als kinderen verkeers
slachtoffer worden, dan gebeurt dat vooral in oversteeksituaties in de directe nabijheid 
van het ouderlijk huis (Grayson, 1975; van der Molen en Tutert, 198 I; Routledge e. a., 
1974; Sandels, 1979). 
Verkeer is een van de 'enge dingen onderweg' voor kleuters. Zowel auto's als fietsen 
blijken verkeersdeelnemers te zijn wear kleuters bang voor zijn (Kluppel, 1979). Bij ob
servatie van kleuter-oversteekgedrag bleek dat slechts een zeer kleine minderheid van de 
kleuters op de juiste plaatsen stopte en near aile kanten keek. De aanpassing aan de 
momentane verkeerssituatie was slecht. Vaak renden de kleuters a! voor het naderend 
verkeer de weg op, in pleats van dit eerst te Iaten passeren (van der Molen, 1983). 
Ongevallen vinden meestal pleats in situaties waarbij de kinderen niet begeleid worden 
door volwassenen. Sande is ( 1979) concludeert dat kinderen te jong aileen in het verkeer 
gelaten worden en als ze a\ begeleid worden, geven supervisoren nag vaak het foute 
voorbee I d. K inderen bezitten vaak nag niet een aantal van de nodige vaardigheden zoa\s 
het registreren van bewegingen vanuit de ooghoeken, het lokaliseren van geluid en het 
begrijpen van wegtekens (Sandels, 1970; Vinje, 1983). Oak Guttinger (1979, p. 56) vraagt 
zich af " ... of men van kinderen altijd correct verkeersgedrag mag verlangen. De ver
keersomgeving in woonwijken moet zodanig zijn dat foutief gedrag van voetgangers geen 
consequenties heeft ... ". 

Geconcludeerd moet worden dat vee ! straten kind-onvriendelijke omgevingen zijn ge
worden, gedomineerd door het gemotoriseerde verkeer, met weinig andere gebruiksmo
gelijkheden voor kinderen. Omdat bij jonge kinderen training en voorlichting nog onvol
doende garantie bieden voor veilig verkeersgedrag, zijn recent vooral fysieke verande
ringen in de woonomgeving bepleit als mogelijkheid om de verkeersveiligheid, met name 
voor kinderen, te vergroten. Het aanleggen van woonerven is een van deze maatregelen. 

Eind zestiger jaren is men in Nederland begonnen te experimenteren met het instellen 
van woonerven, door de Al\1 WB ( 1976) omschreven als: 'Een gebied voor voetgangers, 
spelende kinderen en rijve rkeer, wear duidelijk is dat het rijverkeer een ondergeschikte 
functie hee ft.' Bij een woonerf staat de vermenging, of integratie van ve rkeerssoorten 
c e ntraal en wordt het verblijven als primaire functie beschouwd. In een woonerf ken een 
kind de hele breedte van de street gebruiken. Bovendien zijn er vaak ook speelobjecten 
aanwezig. Sinds 1976 zijn in de wetgeving verkeersregels opgenomen voor het woonerf en 
minimumeisen voor de inrichting ervan. 
Bij woonerven kunnen twee doelen worden onderscheiden: het verhogen van de ver
keersveiligheid, door vermindering van de hoeveelheid en snelheid van het autoverkeer, 
en verbetering van de 'leefbaarheid', door het aantrekkelijker maken van het uiterlijk van 
de straat en uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden, onder andere voor kinderen. In 
deze paragraaf zal de nadruk op he t laatste aspect komen te liggen. Inmiddels heeft 
nogal wat onderzoek plaatsgevonden near woonerven. Deze onderzoeken hadden meestal 
tot doe! de situatie binnen een bepaalde gemeente te evalueren. Een opvallend aspect 
hierbij is dat vooral informatie verzameld wordt door middel van interviews met bewo
ners en dat kinderen weinig rechtstreeks aan het woord komen of geobserveerd worden. 

Een algemene trend binnen de resultaten van het onderzoek wordt geillustreerd door 
Hendriks e.a. (1979): "Wie in een woonerf woont, staat positiever tegenover de woonerf
aspecten; wie in een traditionele straat woont, staat positiever tegenover de traditionele 
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inrichting." De bewoners bleken de woonerven meestal positief te beoordelen, met name 
de uiterlijke aspecten. Over de veiligheid en de speelmogelijkheden was men niet altijd 
tevreden (Gemeente Helmond, 198 I; van Geuns & van Tuyl, 1980; Kaumo, 198 I; Slis & 
Keyzer, 1976). Zo waren volwassenen negatiever over de speelmogelijkheden van woon
erven near mate het oudere kinderen betrof en was men van mening dat kinderen die in 
een woonerf opgroeien, een grater gevaar !open buiten het woonerf (Neeskens e.a., 
1982). Ook werd de mogelijkheid tot meer conflicten met auto's door de ouders als 
negatief ervaren, omdat de kinderen in woonerven oak op het rijgedeelte van de straat 
spelen (Neeskens e.a., 1984; Kraay, 1984). 
Kinderen zijn positiever over het woonerf en de verkeersintegratie dan volwassenen. Een 
ruime meerderheid geeft de voorkeur aan een woonerf boven een gewone straat. ~(inde
ren uit woonerven in oude buurten beoordelen deze overigens negatiever dan kinderen in 
nieuwe buurten: zij vinden het woonerf gevaarlijker en minder leuk. Over de speelmoge
lijkheden zijn de kinderen niet altijd tevreden, met name omdat er geen mogelijkheid is 
voor balspelen en omdat een speelveld en speelelementen zoals schommels en glijbanen 
vaak ontbreken (N eeskens e.a., 1982). 
Observatie-onderzoek near het feitelijk gedrag van kinderen in woonerven is schaars. Bij 
vergelijking van het gebruik van woonerven met omgevingen met een meer traditionele 
inrichting komen geen sterke verschillen near voren. Soms blijken woonerven wat meer 
gebruikt te worden, met name het straatgedeelte (Neeskens e.a., 1984), of meer geva
rieerd (van Aspert, 1978); in andere gevallen echter beperken de verschillen zich tot be
paalde gedeeltes van een gebied, die niet direct betrekking hebben op het verkeer, zoals 
de in- en uitgangen van flats (Guttinger, 1974). 

Geconcludeerd moet worden dat het invoeren van woonerven op vee! plaatsen in N eder
land, een positief effect heeft gehad op het uiterlijk van de street, maar dat het ver
keersveiligheidsaspect nog problemen geeft. Met name de zichtbaarheid van verkeers
deelnemers en het effectief verlagen van de snelheid, vooral van het autoverkeer, blijken 
nag verbeterd te moeten worden. In vee! onderzoek wordt het effect op de gebruiksmo
gelijkheden voor kinderen nogal eens ve rwaarloosd en nader onderzoek op dit aspect 
verdient aanbeveling. Immers, in die gevallen wear het effect op kinderen wei is onder
zocht, bleek het aanleggen van een woonerf op het gedrag van de kinde ren weinig effect 
gehad te hebben. Het verminderen van de hoeveelheid en de snelheid van het autoverkeer 
is een basisvoorwaarde voor een gevarieerder gebruik van de straat. Als aan deze voor
waarde is voldaan, bepaalt de vorm en inrichting van de straat en de omringende woon
omgeving de gebruiksmogelijkheden. Het effect van deze fysieke aspecten is echter nag 
onvoldoende precies onderzocht. 

Samenvatting 

Het tot nu toe besproken onderzoek near het gebruik en de be leving van de woonomge
ving en onderdelen ervan kan als volgt samengevat worden: lndien mogelijk gebruiken 
kinderen de gehele woonomgeving en beschouwen deze als hun 'territorium'. Kinderen van 
:_ 6 tot 12 jaar, met name jongens, zijn de meest intensieve gebruikers van de woon
omgeving. Er zijn sexe- en leeftijdsverschillen in het gebruik en de beleving van de 
woonomgeving. Delen van de woonomgeving blijken onveilig of niet zo aantrekkelijk te 
zijn voor kinderen. De street is vaak gevaarlijk door het verkeer en speelplaatsen blijken 
saai, weinig stimulerend en eerizijdig op bewegingsactiviteiten gericht t e zijn. Beide 
situaties heeft men geprobeerd te verbeteren door woonerven aan te leggen met als doe ! 
de verkeersveiligheid te verhogen en daarnaast door de woonomge ving meer gevarieerd 
in te richten om deze aantrekkelijker te maken voor kinderen. Zo werden bijvoorbeeld 
speelvoorzieningen meer geintegreerd in de woonomgeving, bouwspeelplaatsen aangelegd 
en schoolpleinen meer afwisselend ingericht. Systematische informatie over het effect 
van dergelijke maatregelen, met name in de vorm van een vergelijking van de situatie 
voor en na de verandering, ontbreekt echter. 

- II -



Weliswaar is vee! onderzoek verricht naar de relatie tussen kinderen en hun woonomge
ving, maar dit vertoont weinig samenhang. Het betreft vooral beschrijvende, inventa
riserende studies, die onderling vrij moeilijk vergelijkbaar zijn, onder andere door het 
ontbreken van gemeenschappelijke concepten, laat staan een gemeenschappelijke theo
retische basis. N ieuw onderzoek zal dan ook exploratief en besc hrijvend moe ten zijn, 
waarbij met name nagegaan moet worden of, en zo ja welke, verbanden bestaan tussen 
relevant geachte variabelen, zowel omgevingskenmerken als gedrag. E valuerende studies 
of effectmetingen van fysieke veranderingen in de woonomgeving van kinderen blijken 
schaars te zijn, terwijl juist op deze manier informatie verkregen kan worden over de 
invloed van bepaalde omgevingsaspecten op het gedrag en de beleving. Oak valt op dat de 
beschrijving van de onderzochte omgevingen meestal concreet blijft, er wordt geen pa
ging gedaan om in meer algemene, abstractere zin te generaliseren over een aantal as
pecten van omgevingen. Tach zijn er wei aanwijzingen te vinden voor relevante omge
vingskenmerken, bijvoorbeeld in richtlijnen voor het ontwerpen van kinderomgevingen, 
waarop in de volgende paragraaf nader zal worden ingegaan. 
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3 BELANGRIJKE KENMERKEN VAN KINDEROMGEVINGEN 

In deze paragraaf wordt een aantal ruimtelijke voorwaarden uitgewerkt die van belang 
zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Diverse auteurs hebben ontwerprichtlijnen voor 
kinderomgevingen opgesteld, zoals Barnard, 1980; Bleeker & Mulderij, 1978; Cohen e.a., 
1979; Cooper, J974b; Knight, 1980; Pollowy, 1977; en Stichting Ruimte voor de Jeugd, 
1974. De meeste van deze publicaties hebben betrekking op de woonomgeving en speciaal 
op de speelmogelijkheden voor kinderen daarin. De drie meest relevante overzichten 
zullen hierna worden besproken. 

Barnard (1980) noemt in een compacte, aantrekkelijke en geillustreerde uitgave ruim
telijke voorwaarden voor kinderen in de gebouwde omgeving op de volgende drie nivo's: 
de stad, de buurt en speelplaatsen. Hierbij worden als belangrijke aspecten vermeld: 
toegankelijkheid, zichtbaarheid van activiteiten van volwassenen, afmetingen op kin
dermaat, actieve omgang met voorwerpen, diversiteit, (verkeers)veiligheid, flexibiliteit, 
manipuleerbaar materiaal en beschutting. (zie ook bijlage 1.1). 
De uitgaven van de Stichting K.uimte (bijvoorbeeld 1974 en Verwer e.a., 1980) behoren 
tot de weinige Nederlandse publicaties wear de ruimtelijke voorwaarden voor kinderen 
op een voor ontwerpers aantrekkelijke manier zijn gepresenteerd. De volgende 'richt
waarden voor een menselijk woongebied' worden onderscheiden, waarbij nadrukkelijk de 
woonomgeving als totaal gebied wordt beschouwd: veiligheid, herbergzaamheid, bereik-

. baarheid, afwisseling / levendigheid, herkenbaarheid, betrokkenheid van bewoners (zie 
ook bijlage 1.2). 
Tens lotte hebben Cohen e. a. ( 1979) een zeer uitgebreide hand lei ding voor het ontwerpen 
van speelomgevingen voor kinderen gemaakt. Behalve de omvang valt op dat zij op basis 
van de patronentaal van Alexander e.a. (1977) een hierarchisch georganiseerd netwerk 
van aanbevelingen hebben gemaakt dat zowel zeer algemene punten bevat, zoals de 
planning van speelvoorzieningen voor een stad, als zeer gedetailleerde, zoals aanbeve
lingen voor de inrichting van zandbakken. Door de verwijzingen near verwante onderde
len wordt de gebruiker gewezen op andere belangrijke aspecten van een probleem. Net 
als bij Alexander wordt ieder ontwerpprincipe eerst bondig geformuleerd, daarna onder
steund met gegevens uit onderzoeksliteratuur en tenslotte praktisch uitgewerkt en indien 
mogelijk geillustreerd met foto's, schetsen of diagrammen. Voor dit overzicht zijn vooral 
de gedeeltes over de woonomgeving en over specifieke speelplekken van belang. Bij de 
woonomgeving staat een netwerk van speelplekken centraal die gevarieerde 
speelmogelijkheden bieden. Speelplekken moeten de volgende elementen bevatten: am
bigue plekken en objecten, losse onderdelen, toenemende moeilijkheidsgraad, aanvaard
baar risico, plekken voor rustig spel, sociale variatie, plekken boven de grand, herken
ningspunten, variatie in drie-dimensionele ruimtes, herkenbaarheid, herhaling en con
sistentie, plekken voor emotionele beleving (zie oak bijlage 1.3). 

De drie genoemde overzichten van belangrijke ruimtelijke voorwaarden voor de ontwik
keling van kinderen overlappen elkaar op een groat aantal punten. Veel genoemde as
pecten zijn veiligheid, bereikbaarheid, beschutting, herkenbaarheid, variatie aan speel
mogelijkheden, diversiteit aan omgevingselementen en mogelijkheden om de omgeving te 
veranderen of te manipuleren. 
De eerste vier aspecten zijn vooral basisvoorwaarden. Pas als aan deze voorwaarden is 
voldaan, kunnen kinderen actief gebruik maken van hun omgeving, waarbij de laatste drie 
aspecten een rol gaan spelen. Daarnaast zijn deze van belang, omdat ontwerpers hierop 
directe invloed kunnen uitoefenen. Het gaat om omgevingskenmerken die als volgt kun
nen worden omschreven en in de volgende paragrafen nader zullen worden uitgewerkt: 
Complexiteit, als aanduiding voor de variatie van omgevingskenmerken zoals kleur, 
hoogte, vorm en materiaal, in paragraaf 3.1; 
Manipuleerbaarheid ofwel de mogelijkheid om onderdelen van de omgeving te bewegen, 
veranderen of manipuleren, in paragraaf 3.2; 
'Affordanties', ofwel de verschillende gebruiksmogelijkheden van een omgeving, in 
paragraaf 3.3. 
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Deze begrippen kunnen oak zinvol geplaatst worden binnen indelingen van omgevings
aspecten die binnen de bouwkunde en architectuur gebruikt worden. Wanneer het begrip 
complexiteit ruim wordt opgevat zoals in de architectuur vaak gebeurd, is een driedeling 
mogelijk near vorm, functie en tijd. De morfologische of vormcomplexiteit betreft het 
meetbare, fysieke uiterlijk van omgevingen zoels de lengte, breedte en hoogte, geome
trie, topologie, verhoudingen en kleuren. Meestal gaat het hier om visuele aspecten, 
hoewel het oak andere menieren van waarnemen ken betreffen. Functionele complexiteit 
sleet meer op het affordantiebegrip als aanduiding voor de mate wearin een omgeving op 
meerdere menieren gebruikt kan worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen in
strumentele functies zoals !open, eten, spelen, slapen en werken die vooral op het terrein 
van de bouwkunde liggen, en symbolische functies die meer het gebied van de architec
tuur vormen, wearbij de beleving en het toekennen van betekenissen meer van belang 
zijn. Tempore1e comp1exiteit komt meer overeen met het begrip manipu1eerbaarheid a1s 
aanduiding voor de moge1ijkheden om een omgeving of onderde1en daarvan op verschi1-
1ende tijdstippen verschillende verschijningsvormen te geven. 

Een andere, weliswaar wet specu1atieve, inde1ing is mogelijk door een combinetie met 
het onderscheid tussen stetische en dynamische aspecten van de omgeving det onder 
andere in de bouwkunde en architectuur gebruikt wordt. De statische aspecten betreffen 
de uiter1ijke verschijningsvorm van een omgeving en de vaste, waarneembere, morfo1o
gische e1ementen deerin, maar oak de mate waarin een bepaa1de functie vest1igt in of 
moge1ijk gemaakt wordt door de omgeving. De dynamiek of flexibiliteit van e en omge
ving · ken be trekking hebben op veranderingen in de tijd, wearbij het geat om ve rschi1-
1ende, e1kaar opvo1gende vormen. Maar oak ken een ruimte op hetzelfde tijdstip op meer 
manieren gebruikt worden, meerdere functies tegelijkertijd vervullen. 

Het is mogelijk de drie omgevingskenmerken uit ons onderzoek els vo1gt in deze termen 
te beschrijven en met e1kaar in verband te brengen: <vorm 

statisch 

functie--1 

) fysieke complexiteit (eenvoudig/comp1ex) 

een effordantie (monofunctionee1) 

manipuleerbaerheid (diverse vormen opvo1gend in de 
tijd) 

meerde re affordanties ( verschillende 
gebruiksmoge1ijkheden) 

Comp1exiteit, opgevet e1s fysieke, morfologische, visuee1 waarneembare comp1exiteit 
ken in dit verband gezien worden als het statische aspect van een omgeving. 
Menipu1eerbaerheid is een onderdee1 van de dynemiek van een omgeving wet betreft de 
veranderingsmoge 1ijkheden in de tijd. De flexibi1iteit van een omgeving bepae1t in we1ke 
mate manipu1etie moge1ijk is, waardoor verschillende vormen gecreeerd kunnen worden. 
Affordanties betreffen de instrumente1e functies van een omgeving, de moge1ijkheid om 
een bepaa1de omgeving a1 dan niet op verschillende manieren te gebruiken. 

3.1 COMPLEXITEIT 

Comp1exiteit is Mn van de stimu1us-eigenschappen, naast re1atieve onbekendheid, dis
c repantie en onzekerheid die door Ber1yne ( 1960, 1969, 1974) worden aangeduid a1s 
'collatie ve' variebelen, omdet ze aile een zekere tegenstrijdigheid bevetten, een nieuwe 
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combinatie vormen van bekende elementen. De waardering van de complexiteit van 
stimuli is door Berlyne en navolgers onderzocht in klassieke waarnemingsexperimenten. 
Meestal wordt hierbij een serie die's, die varieren in complexiteit, aan de proefpersonen 
aangeboden. Hierna worden voorkeur, reactietijd en dergelijke vastgesteld. In het alge
meen wordt een positieve relatie tussen complexiteit en preferentie gevonden. Oak bij 
kinderen blijkt een dergelijk verband te bestaan (zie bijvoorbeeld Wohlwill, 1975a, 
J975b). Soms worden Jeeftijdsverschillen gevonden en oak de vorm van het gevonden 
verband, rechtlijnig of U-vormig, varieert nogal. 
De verklaring voor deze verbanden wordt gegeven door de motivatie-activatie theorie. 
Stimuli met collatieve kenmerken hebben volgens deze theorie een activatie verhogende 
werking. D aarnaast wordt aangenomen dat ieder indi vidu streeft near een optimaal 
niveau van activatie, dat overigens per persoon en per tijdstip kan varieren. Het streven 
naar dit optimale activatieniveau wordt als een belangrijk motief beschouwd. Enerzijds 
zal een individu een te hoog niveau van activatie, bijvoorbeeld door te vee! stimuli met 
collatieve kenmerken, trachten te verlagen door het verminderen van de onzekerheid, 
het ontdekken van patronen in de informatie en dergelijke. Zolang de overstimulatie niet 
te groat is, is dit een plezierige bezigheid. Anderzijds zal een te Jaag activatieniveau een 
individu er toe motiveren om actief 'stimulatie te zoeken', bijvoorbeeld door te gaan 
spelen, nieuwe situaties op te zoeken en dergelijke (zie bijv. Wohlwill, 1980b; Berlyne, 
1974). 

De invloed van de complexiteit van omgevingen op de voorkeur ervoor is met name bin
nen de omgevingspsychologie onderzocht. Zo lieten Kap ian e. a. ( 1972) een serie die's van 
stedelijke en natuurlijke omgevingen beoordelen door studenten. In beide groepen werden 
de meer complexe omgevingen hager gewaardeerd dan de minder complexe. Hampe & 
Noe ( 1980) onderzochten de voorkeur voor parkachtige omgevingen, varierend in visuele 
complexiteit. De meer complexe omgevingen werden of heel weinig of heel vee! gepre
fereerd en de minder complexe omgevingen kregen een gemiddelde voorkeur. Schellekens 
( 1976) liet een serie straatbeelden beoordelen op een semantische differentiae!. Met na
me het fysieke straatkenmerk afwisseling, vooral bepaald door onregelmatigheid in de 
bebouwing en vee! voetgangers, bleek positief te correleren met de evaluatiefactor uit 
de semantische differentiaal. 
In dezelfde traditie liet Ganzeboom ( 1984) een serie monumenten in Utrecht beoordelen. 
De esthetische waardering bleek in zijn onderzoek vee! meer semen te hangen met de 
semantische complexiteit van de beelden, of wei de betekenis die men aan het gebouw 
toekent, dan met de fysieke, visuele complexiteit. 

Volgens sommige auteurs is er een achterliggend kenmerk waarop versc hillende colla
tieve variabelen te herleiden zijn: de informatiewaarde of de hoeveelheid informatie die 
een bepaalde persoon kan ontlenen aan een omgeving. Zodra in het beeld van de omge
ving een zeker patroon, een zekere regelmaat is te ontdekken, daalt de onzekerheid over 
de interprets tie ervan en daarmee dealt oak de informatiewaarde (Fiske & Maddi, 1961; 
Mehrabian & Russell, 1974). De informatiewaarde van een serie verbaal omschreven 
situaties bleek positief semen te hangen met het oordeel op de activiteitsdimensie van 
een 'klassieke' semantische differentiae! met als factoren Evaluatie, Activiteit en Po
tentie (Mehrabian & Russell, 1974). Oak voor foto's van straten bleek dit verband aan
wezig (Schellekens, 1976). Wanneer deze activiteitsdimensie als een indicator voor ac
tivatie wordt beschouwd, zijn de resultaten in overeenstemming met de eerder genoemde 
activatietheorie. 

Complexiteit is een begrip dat ook in de architectuur en stedebouw wei gebruikt wordt, 
maar het kan dear zowel positieve als negatieve betekenissen hebben. In positieve zin 
worden er begrippen mee aangeduid zoals de mate van variatie of verscheidenheid in 
vormgeving. Min of meer synoniem ermee worden afwisseling, verandering, diversiteit en 
differentiatie gebruikt. Een boeiend element in een antwerp kan juist gevormd worden 
door een santa! op het eerste gezicht tegenstrijdige aspec ten. Het met elkaar verenigen 
van deze tegenstrijdigheden kan voor de beschouwer juist een aantrekkelijke bezigheid 
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zijn, zoals door de eerder genoemde Berlyne (bijv. 1974) wordt betoogd. In negatieve zin 
kan complexiteit echter ondoorzichtig, onduidelijk of chaotisch betekenen. 
Het ontbreken van complexiteit wordt als een belangrijk nadeel van de moderne archi
tectuur beschouwd. Zowel de visuele eentonigheid als het ontbreken van differentiatie in 
functies wordt gesignaleerd (bijv. Bakker & van de r Hoeven, 1976). Venturi ( 1966) con
trasteert de architectuur uit de ltaliaanse Renaissance, waar onregelmatigheid en in
congruentie een belangrijke rol spelen, met de eenvoud en regelmaat van de Bauhaus
school. Steffen ( 1980) noemt daarentegen als modern voorbeeld van Eyck die juist in zijn 
ontwerpen complementaire aspecten aanbrengt en door het verenigen van tegenstrij
digheden een 'chaotische ordening' of zelfs 'labyrintische helderheid' schept. Essentiele 
aspecten van complexiteit zijn volgens Rapoport & Hawkes ( 1970) en Rapoport ( 1977): 
het aantal ondersc heidbare elementen; de ongelijkheid van de elementen; het ontbreken 
van eenheid, samenhang; en ingewikkelde relaties tussen elementen. Volgens Steffen 
( 1980) zou er geen echte tegenstelling zijn tussen het streven naar ordening, duidelijkheid 
en het streven naar complexiteit en verscheidenheid. Juist de combinatie van beide as
pecten maakt een omgeving aantrekkelijk. 

We hebben nu gezien dat zowel in de meer experimentele waarnemingspsyc hologie als in 
de meer toegepaste omgevingspsychologie het begrip complexiteit uitgebreid is onder
zocht. De veronderstelling van Berlyne dat complexiteit een activatieverhogend vermo
gen heeft, dat tot op zekere hoogte positief gewaardeerd wordt, blijkt nogal wat steun te 
ondervinden. Oak in de architectuur blijkt het begrip complexiteit een rol te spelen, zij 
het in de vorm van verschillende synoniemen en vaak met verschillende betekenissen. 
Maar het betreft hier tach vooral onderzoek naar en opvattingen over de waardering en 
beleving van stimuli, terwijl de relatie met feitelijk gedrag weinig wordt gelegd. Omdat 
dit bij kinderen juist een belangrijk aspect is, zullen we ons hierna concentreren op het 
effect van complexiteit op het (speel)gedrag van kinderen. 

Kinderen en omgevingscomplexiteit 

Zowe l te weinig als te vee! omgevingsstimulatie lijken negatieve gevolgen te hebben voor 
de ontwikkeling van kinderen. Met name hoge nivo's van achtergrondstimulatie worden 
schadelijk geacht voor de ontwikkeling van het leren en van selectieve aandacht. Zowel 
de intensiteit als de diversiteit van stimulatie zijn belangrijke aspecten (Wohlwill & Heft, 
1977). Onder andere binnen de waning blijken voor kinderen positieve relaties te bestaan 
tussen variatie en complexiteit van de huisomgeving enerzijds en motorische, cognitieve 
en emotionele ontwikkeling anderzijds (Parke, 1978). 

In een speellokaal van een kleuterschool zijn de reacties van een groep kleuters op va
rieties in de omgeving uitgebreid bestudeerd. Een klimrek dat complexer was gemaakt 
door toevoeging van platforms, loopplanken en touwen werd geprefereerd boven een 
traditioneel klimrek (Gramza e.a., 1972). Bij vergelijking van twee omgevingen die 
varieerden in complexiteit, bepaald door aantal en variatie van speelobjecten, bleken 
kleuters in de complexe omgeving meer te spelen met de speelobjecten dan in de minder 
complexe (Ellis & Scholtz, 1978; Getz & Berndt, 1982; Johnson, 1935). Verder bleek de 
complexiteit veroorzaakt door de aanwezigheid van andere kinderen oak een sterke in
vloed te hebben. Met name nadat de kinderen meerdere keren in dezelfde omgeving 
hadden gespeeld, waardoor het nieuwheidseffect verdwenen was, bleek de aan- of afwe
zigheid van andere kinderen de meest bepalende factor voor de hoeveelheid spel (Scholtz 
& Ellis, 1975). De aanwezigheid van ande re kinderen in een omgeving lijkt dus een be
langrijke basisvoorwaarde om oak na verloop van tijd nag gevarieerde activiteiten moge
lijk te maken. 
Peterson e. a. ( 1973) legden een aantal achtjarige kinderen een serie foto's voor van ver
schillende klim- en speelobjecten en vroegen naar hun voorkeur. Hierbij bleken objecten 
met de eigenschappen complexiteit, nieuwheid en kleur geprefereerd te worden. Het ge
bruik van een aantal in complexiteit verschillende speeltoestellen is eveneens vergele
ken. Om de complexiteit objectief vast te stellen werd een schaal (POCS) ontwikkeld, 
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waarmee onder andere fysieke kenmerken, ruimteverdelers en beweegbare onderdelen 
werden beoordeeld. De meer complexe speeltoestellen bleken meer gebruikt te worden 
door de geobserveerde groep drie tot vijf-jarigen (Schneekloth, 1976). 

Naast complexiteit wordt de nieuwheid of onbekendheid oak als een collatieve eigen
schap beschouwd. Zo to ant Hutt ( 1975) in een experiment aan dat relatief nieuwe 
plaatjes door kleuters geprefereerd worden. Complexiteit heeft vooral betrekking op 
kenmerken van het object of de omgeving, terwijl onbekendheid meer een persoonsge
bonden eigenschap is, betrekkelijk los van de complexiteit. Bij kinderen is er een duide
lijk verband met het onderscheid tussen exploratie en spel. Nieuwheid blijkt altijd te 
leiden tot exploratie en nooit direct tot spel (Hutt, 1970; Henderson, 1981; Henderson & 
Moore, 1980, VandenBerg, 1978; Weisler & McCall, 1976). Complexiteit daerentegen 
heeft zowel met exploratie els met spel een positief verband. Maar aangezien de nieuw
heidsfector voor kinderen in hun eigen woonomgeving of op een dagelijks bezochte 
speelplek geen belengrijke rol speelt, concentreren we ons hierna op de mogelijke 
effecten van complexiteit. 

Geconcludeerd moet worden dat complexiteit een relevante omgevingsfactor is in kin
deromgevingen. Meer complexe omgevingen blijken meer gebruikt en gewaardeerd te 
worden, zij het dat dit verband vooral bij jonge kinderen is onderzocht. Het is niet dui
delijk wear voor kinderen het optimum aan omgevingscomplexiteit ligt. 
Een probleem is echter dat een exacte omschrijving van complexiteit nag steeds ont
breekt. In de meeste gevallen omvet het de veriatie van fysieke kenmerken zoels vorm, 
kleur, hoogte. Soms wordt de manipuleerbaerheid van de omgeving oak tot de complexi
teit gerekend (Schneekloth, 1976), in andere gevallen spelen de gebruiksmogelijkheden 
tevens een rol (Getz & Berndt, 1982). Kritchevsky e. e. ( 1969) nemen be ide aspecten op in 
hun complexiteitsmaat. Tenslotte wijst Ellis ( 1979) nog eens op het grate be lang van de 
complexiteit van de aanwezigheid van andere kinderen, boven de ruimtelijke complexi
teit. Maar vooral de totaalindruk van een omgeving lijkt belangrijker den de kenmerken 
op zichzelf. Complexiteit wordt daarom hier als een totaalbegrip gehanteerd, aneloog 
aan de door Mehrabian e.a. ( 1974) voorgestelde informatiewaarde, waarbij voorel de na
druk ligt op de morfologische, visuele complexiteit. 
Voor kinderen echter zal de functionele complexiteit minstens zo belangrijk zijn. Omdat 
zij immers vee! actiever met hun omgeving omgaan en a! doende hun wereld verkennen 
zal voor kinderen de vraag 'Is het leuk, wet ken ik er doen?' belangrijker zijn den 'Is het 
mooi of boeiend, hoe ziet het eruit?' Aspecten zoals manipuleerbaarheid en gebruiks
mogelijkheden of affordanties, hebben vooral betrekking op de functionele complexiteit 
en worden daarom in dit onderzoek als aparte kenmerken onderscheiden. Specifiek on
derzoek near de relevantie van bovengenoemd onderscheid in concrete omgevingen is van 
belang. Tenslotte velt op det onderzoek near kinderen ouder dan 6 jaar op dit punt vrij
wel ontbreekt. Aendacht voor deze leeftijdsgroep, waarvan in de vorige paragraaf is ge
bleken dat ze de meest frequente gebruikers van de woonomgeving zijn, is dan oak ge
wenst. 

3.2 MANIPULEERBAARHEID 

De mogelijkheid om zeit ectief met onderdelen van de omgeving om te gaen en deze te 
veranderen, wordt als een belangrijke activiteit voor kinderen beschouwd (Millar, 1968). 
Jonge kinderen blijken voorkeur te hebben voor het manipuleren van voorwerpen om ze 
zodoende te leren kennen en zichzelf te oefenen. Piaget (195 I) spreekt in dit verband 
over 'practice play' terwijl BUhlers (1935) 'Funktionlust' op deze activiteiten van toe
passing is, waarmee zij het plezier bedoelt dat een kind beleeft aan het regelmatig her
helen van activiteiten. Verder is een nauw verwante opvatting van White ( 1959) van be
lang. Analoog aan de exploratiebehoefte postuleert hij een intrinsiek gemotiveerde be
hoefte om competentie te ontwikkelen in het controleren van de omgeving. D it zou zich 
uiten in het vaak herhalen van bepaald gedrag, het produceren van effec ten in de omge-
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ving, het manipuleren van onderdelen van de omgeving. Deze intrinsieke vorm van moti
vatie verklaart manipulatief gedrag, dat tot doe! heeft 'de omgeving te overmeesteren'. 
Tens lotte dient de opvatting van Nicholson ( 1971 ) vermeld te worden. Zijn 'theory of 
loose parts' houdt in dat het aantal variabelen in een omgeving bepalend is voor de mo
gelijkheden voor creativiteit en ontdekkingen door de gebruikers. Zelf he eft Nicholson 
zijn theorie bij mijn we ten nooit getoetst, maar zijn beeld van de 'loose parts', de losse 
onderdelen, heeft velen aangesproken. 

t3ij onderzoek near kinderen en hun woonomgeving bleken kinderen vaak voorkeur te 
hebben voor plekken die geschikt waren om door hen veranderd te worden en wear con
structie-activiteiten konden plaatsvinden. Uit observaties bleek dat 'landscape 
modification' zoals hutten bouwen, met madder wegen aanleggen, dammen in het water 
bouwen, geliefde aktiviteiten waren van de kinderen. Vooral in natuurlijke omgevingen 
kwamen deze acti viteiten het best tot ontplooiing (Hart, 1979). Bij een enquete onder 
kinderen werd eveneens een voorkeur gevonden voor veranderbare, manipuleerbare 
plekken en natuurlijke gebieden, wear deze mogelijkheden ook veel aanwezig zijn (Moore, 
19BOb). 
Mulderij & Bleeker ( 1982) beschrijven een aantal voorbeelden van zelfgebouwde hutten, 
zoals een ondergrondse hut, maar ook een heel huttendorp in een groat plantsoen vol 
wittebessenstruiken. De pedagogische waarde van het hutten bouwen ligt volgens hen op 
velerlei gebied: samenwerking, materiaalkennis, technisch bouwinzicht, creati viteit, 
competentie, fantasie, spanning, intimiteit en gezelligheid. 
Len ander aspect van manipulee rbaarheid vormt de 'beweegbaarheid' van spee lelemen
ten. Statische elementen blijken niet geliefd te zijn bij kinderen, terwijl apparaten waar 
meer 'vaart' in zit, die actief gebruikt kunnen worden, zoals schommels en hoge glij
banen meer gewaardeerd worden (Becker, 1976; Consumentenbond, 1977; N oren-Bji:irn, 
1982). De manipuleerbaarheid van een traditio nee ! klimrek werd door Gramza ( 1976) op 
verschillende manieren gevarieerd: door een touw op meerdere plekken eraan vast te 
maken, door het touw op Mn plek te bevestigen en tenslotte door het touw er los bij t e 
leggen waardoor de mogelijkheden voor manipulatie het grootst waren. N a arm ate de ma
nipuleerbaarheid steeg, nam de voorkeur van een geobserveerde groep kleute rs e rvoor 
toe. 
Bij vergelijking van drie verschillend ingerichte speelplaatsen bleek dat kinderen de 
voorkeur gaven aan beweegbare speelapparaten; dat speelapparaten die aileen op bewe
gingsspel gericht zijn, onvoldoende tegemoet kwamen aan de ontwikkelingsbehoeften van 
kinderen; dat kinderen de voorkeur gaven aan speelelementen die aangepast kunnen wor
den aan hun spel en dat losse onderdelen favoriet waren bij kinderen in verschillende 
leeftijdsgroepen (Frost & Strickland, 1978). 
T enslotte onderzocht van Ryzin ( 1978) de relatie tussen de mate van manipulatief gedrag 
en de manipuleerbaarheid van een omgeving. Hiertoe ontwikkelde zij eerst een objec
tie ve schaal (PEMS) om manipuleerbaarheid te meten, waarmee de aanwezigheid van 
materiaal zoals zand, gras, water, planken, kleden, gereedschap en dergelijk werd ge
waardeerd. Daarna werden een zestal bouwspeelplaatsen met elkaar vergeleken zowel 
wat betreft manipuleerbaarheidsscore als wat betreft hoeveelheid manipulatief gedrag. 
Bouwspeelplaatsen zijn namelijk bij uitstek omgevingen waar vee! los materiaal en der
ge lijke aanwezig is. Ondanks verschillen in manipuleerbaarheidsscore op de PEMS vond 
van Ryzin geen versc hillen in de mate van manipulatief gedrag. Het aandeel van deze 
activiteit in het totale gedragspatroon was namelijk op aile onderzochte bouwspeel
plaatsen relatief hoog: 60 tot 80% van de geobserveerde tijd. Blijkbaar waren aile on
derzochte plekken manipuleerbaar genoeg om aan de behoeften van de kinde ren tege
moet te komen. 

Geconcludeerd moet worden dat manipuleerbaarheid als een specifiek kenmerk naast 
complexiteit, oak een belangrijke eigenschap is van kinderomgevingen. Plekken die 
manipuleerbaar zijn, worden hoog gewaardeerd door kindere n e n worden vee! gebruikt, 
uiteraard vooral voor constructiespel en dergelijke. Een toepassing van de door van Ryzin 
( 1978) ontwikkelde methode in andere omgevingen dan bouwspeelplaatsen is een inte-
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ressante uitbreiding, vooral om na te gaan of oak in andere kinderomgevingen manipu
leerbaarheid in voldoende mate aanwezig is om aan de behoefte van de kinderen te vol
doen. 

3.3 AFFORDANTIE 

Het beg rip affordantie is in Nederland geintroduceerd door Schellekens ( 1978) die het 
omschrijft als de gebruiksmogelijkheden die een omgeving biedt. Oorspronkelijk is de 
term afkomstig van Gibson ( 1977, 1979) die er onder verstaat: een specifieke combinatie 
van eigenschappen die een voorwerp of een omgeving bruikbaar maken voor een mens of 
dier. Het gaat hierbij nadrukkelijk om waarneernbare informatie die invloed kan hebben 
op de waarnerner, in positieve of negatieve zin. Het begrip is verwant aan termen uit de 
Gestaltpsychologie, zoals 'Aufforderungscharakter' (K offka, 1935) en va lentie (Lewin, 
1931). Gibson citeert Koffka die het wezen van affordanties kernachtig beschrijft: 'Ieder 
ding zegt wat het is .•• een vrucht zegt: eet mij; water zegt: drink mij~'. 
Maar ter onderscheid van deze opvatting stelt Gibson nadrukkelijk dat affordanties on
afhankelijk zijn van de ervaring of waardering van de waarnemer. Het zijn stimulus
eigenschappen die direct, objectief waarneembaar zijn; het is een mogelijkheid om een 
omgeving te beschrijven in term en van potentieel gebruik. Tens lotte maakt Gibson nag 
onderscheid tussen positieve en negatieve affordanties. Zo kan bijvoorbeeld een mes ge
bruikt worden om brood te snijden maar oak om iemand mee te verwonden. Hoewel de 
achterliggende opvattingen niet zonder problemen zijn, lijkt het begrip op zichzelf re
levant genoeg om nader te ontwikkelen, mede gezien de re latie met het onderscheid 
tussen vorm en functie dat zeer gebruikelijk is binnen de architectuur. 

Het affordantiebegrip is binnen de omgevingspsychologie nag weinig expliciet toegepast 
en uitgewerkt (vgl. Wohlwill, 1984) evenmin als binnen de sociale perceptie, wear het 
oorspronkelijk is ontwikkeld (McArthur & Baron, 1983). Daarom zal hierna eerst nader 
worden ingegaan op enkele auteurs die het begrip gebruiksmogelijkheden vooral in 
practische zin gebruiken voor omgevingen voor kinderen, waarna beide benaderingen met 
elkaar in verband gebracht zullen worden. 
Kritchevsky e. a. ( 1969) onderscheiden binnen een kleuterschool 'potential units' en 'play 
units'. Potential units zijn bijvoorbeeld open ruimtes, zonder voorwerpen, die in principe 
geschikt zijn voor verschillende activiteiten zoals rennen, fietsen, zitten. Play units 
daarentegen zijn voorwerpen of speelelementen waaraan onder andere het aspect vari
atie onderscheiden wordt. Hieronder worden de variatie aan activiteiten verstaan wear
toe een object uitnodigt, of mogelijkheden biedt. Oak hier wordt dit begrip niet verder 
gespecificeerd. 
Het gebruik van een traditionele speelplaats, met klimrekken, schommels en een wip, is 
vergeleken met een meer gevarieerd ingerichte speelplaats met een speelhuisje, een 
pleintje om rand te fietsen en dergelijke, zand en water, losse onderdelen en klimrekken. 
Het gebruikspatroon van deze laatste plek bleek meer gevarieerd dan op de traditionele 
speelplaats: meer fantasiespel en minder overheersend bewegingsspel (Frost & Campbell, 
1977). 
Wanneer kinderen, in dit geval jongens van 9 jaar, gevraagd wordt near de plekken die zij 
het belangrijkste vinden in hun woonomgeving, blijken zij vrijwel allemaal plekken te 
noemen wear iets gedaan ken worden, wear actieve beweging op de voorgrond staat, ze
als bomen om in te klimmen, garages om op het dak te klimmen, een tunneltje om te 
skateboarden, bouwplaatsen, winkels om snoep, vissen of sportartikelen te kopen e n 
paaltjes om als goal te dienen om te voetballen (Pick & Beer, 1982). 
Ellis ( 1979) spreekt over de functionele complexiteit van een object ofwel het aantal 
vrijheidsgraden dat een object biedt aan een kind. Met name het 'interactiepotentieel' 
zou van belang zijn, het vermogen van een speelobject om een kind te blijven boeien en 
de interactie op gang te houden. Oak wet dit vermogen betreft zijn volgens Ellis andere 
kinderen nag het best uitgerust. Oak hier wordt de functionele complexiteit niet verder 
uitgewerkt, behalve door te stellen dat het aspect manipuleerbaarheid er een onderdeel 
van is, waaraan we in de vorige paragraaf al aandacht hebben besteed. 
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Geconcludeerd moet worden det het begrip effordentie of gebruiksmogelijkheden wei 
regelmetig els een belengrijke eigenschep genoemd wordt. Oak het bieden van moge
lijkheden voor geverieerde ectiviteiten wordt regelmetig vermeld als waerdevol aspect 
van omgevingen voor kinderen. Een uitwerking in de vorm van specificatie van zowel 
activiteiten als ruirntelijke kenmerken verdient echter aanbeveling. Voor de activiteiten 
ken gedacht worden san de eerder genoemde spelvormen. Zo vereist constructiespel als 
affordantie de aanwezigheid van constructiemateriaal, 'loose parts'. Sociael spel vereist 
de affordantie van de aanwezigheid van andere kinderen. F antasiespel he ef t als affor
dantie een ambigue, meerduidige omgeving die ruimte laat voor fantasie e n verbeelding. 
Maar daarnaast, zeker voor jongere kinderen een zekere beschutting voor drukkere 
activiteiten van andere, vaak oudere kinderen. Bewegingsactiviteiten vereisen hetzij een 
goede ondergrond zeals voor fietsen, rolschaatsen; hetzij (speel)elementen waarop of aan 
bewogen, geklomme n, gesprongen en derge lijke ken worden. Rustac tiviteiten, niets doen, 
toekijke n, kletsen, kunnen bevorderd worden door een plek terzijde van de 'actieve' 
acti viteiten, liefst met wet beschutting en een steuntje in de rug om tegenaan te leunen 
of zitten. 
Clp deze manier zijn voor aile mogelijke activiteiten van kinderen affordant ies te for
muleren. De vraeg is echter hoe specifiek men daarbij moet zijn. lmmers, het lijkt zin
loos om voor bijvoorbee ld de honderden bewegingsacti viteiten apart affordanties te 
formuleren. Daarnaast vormt juist de combinatie van meerdere affordanties voor ver
schillende soorten activiteiten binnen een omgeving een belangrijke kwaliteit. De let
terlijke vert aling van 'affordances' als t oelaatbaarheden ge eft een goede benade ring van 
dit aspec t, in de zin van de mogelijkheden voor velerlei verschillende activiteiten. 

3.4 RELA TIES TUSSEN DE OMGEVINGSKENMERKEN 

Tot nu toe zijn complexiteit, manipuleerbaarheid en affordanties als aparte omgevings
kenmerken behandeld. Maar er zijn zeker onderlinge verbanden. Zo werd in paragraaf 3.1 
al vermeld det sommige auteurs manipuleerbaarheid beschouwen als functionele com
plexiteit e n ande ren juist de gebruiksmogelijkheden of affordanties hierbij betrekken. 
Oak wanneer complexiteit opgevat wordt als de informatiewaarde, dan blijkt dit een vrij 
ruim begrip te zijn. Daarnaast bleken deze begrippen ingepast te kunnen worden in en
kele indelingen afkomstig uit de bouwkunde en architectuur. 
Men ken zich afvragen of deze omgevingskenmerken volledig onafhankeli jk van elkaar 
zullen voorkomen in concrete omgevingen. Omgevingen met een exclusieve hoge waarde 
op een enkel omgevingskenmerk zijn zeker voorstelbaar. Zo heeft een voetbelveld een 
vrij hoge affordantie voor bal spel, maar een lege complexiteit en manipuleerbaarheid. 
Aan de andere kant zullen combinaties van kenmerken rege lmatig voorkomen. Door het 
hiervoor beschreven ondersche id is het echter mogelijk om in praktijk een omgeving op 
deze verschillende kenmerken te beoordelen en daarna zowel de onderlinge relaties als 
de relaties met het gedrag in die omgeving te analyseren. 

Een meer algemeen kader wordt gevormd door gebruik te maken van de begrippen 
structuur en varianten. Gebaseerd op het 'structuralisme' wordt onder andere door Bax 
( 1975) en Hillier &: L eaman ( 1973) onder structuur ve rstaan: "het gemeenschappelijke van 
varianten" (Bax, 1975, p.64). De struc tuur is he t onderliggende, constante, niet direct 
wearneembare 'programma' van een versc hijnse1 of begrip. De ze structuur wordt zicht
baar in een aanta1 concre t e varienten. Voorbeelden zijn er op vee! gebieden te vinden: in 
de teelkunde he t door C homsky (1 975) geintroduceerde onderscheid tussen 'deep 
structure' en 'surface structure'; de Oedipusmythe die op verschillende wijze in verhalen, 
films en oak in Freud's psycho-enelytische theorie geste1te heeft gekregen; in de kunst
beschouwing weer een schilderij gezien wordt els de 'toevallige', een van de vele moge
lijke, uitingsvormen van een onderliggend idee (Levi Strauss, 1968); in de erchitectuur: de 
'lndische wetten' die de Amerikeanse ko1onisten als ric htlijn gebruikten voor de inrich
ting van hun nieuwe steden, met streten volgens e e n rasterpatroon en e e n centrale plaza 
(Reps, 1969); de dragers van de SAR die een structuur van een gebouw vormen die di-
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verse varianten mogelijk maakt (Habraken, !973); en de patronentaal van Alexander e.a. 
( 1977) die principes voor het ontwerpen van omgevingen bevat, waarbij wei essentiiHe 
kwaliteiten worden vastgelegd, maar de mogelijkheden voor concrete vormgeving van 
een omgeving zo vee! mogelijk worden opengelaten. 
Iedere omgeving ken op deze manier gezien worden als Mn van de mogelijke varianten 
van een onderliggende structuur. Near mate in de structuur meer aspecten zijn vastge
legd, fysiek of in de vorm van regels, zijn er minder varianten mogelijk en dealt de 
flexibiliteit van de structuur. 
Wanneer we aannemen dat er een structuur bestaat voor 'een woonomgeving voor kin
deren', dan moet deze structuur zo goed mogelijk beschreven kunnen worden. Voor ont
werpers van woonomgevingen is het nodig om te weten welke kwaliteiten van belang zijn 
voor deze structuur. Op grand van de voorafgaande paragrafen is het aannemelijk dat de 
omgevingskenmerken complexiteit, manipuleerbaarheid en affordanties mede de kwali
teit van een woonomgeving kunnen bepalen. Als nu relaties gevonden kunnen worden 
tussen deze omgevingskenmerken en het gedrag van de gebruikers, versterkt dit de 
bovenstaande veronderstelling. 

4 VRAAGSTELLING 

Zoals uit de inleiding van dit hoofdstuk bleek, kunnen ruimtelijke factoren in de ontwik
keling van kinderen een rol spelen. Bij dit onderzoek wordt daarom de nadruk gelegd op 
de relatie tussen ruimtelijke factoren en het gedrag van kinderen. Het betreft hier een 
omgevings-gericht onderzoek, waarbij meer aandacht besteed wordt san verschillen 
tussen omgevingen dan tussen individuele of groepen kinderen, met als uitgangspunt de 
vraag: 

'Wet is de relatie tussen de woonomgeving en het gedrag van kinderen van 6 tot 12 jeer?' 

Jmmers, in het Ieven van kinderen speelt naast huis en school, de woonomgeving een be
langrijke rol. Binnen de woonomgeving blijken een aantal soorten omgevingen te onder
scheiden die door kinderen regelmatig gebruikt worden en een vooraanstaande pleats 
innemen in hun beleving, namelijk de buurt, de street en de speelplaats. Kinderen in de 
leeftijd van 6 tot 12 jeer blijken de meest frequente gebruikers van deze woonomgeving 
te zijn. Bovendien is deze groep oak aangewezen op dit gebied om buiten te spelen. 
Oaarom is vooral de inrichting en vormgeving van de woonomgeving van belang voor 
kinderen uit deze leeftijdsgroep, waarop in het onderzoek dan oak de aandacht gericht 
zal worden. 
Ontwerpers kunnen invloed uitoefenen op de mogelijkheden die een omgeving biedt voor 
de acti viteiten van kinderen. 0 m deze mogelijkheden vorm te geven is gedetailleerde 
kennis en informatie nodig over het gedrag en de beleving van kinderen in verschillende 
omgevingen, over de relaties tussen specifieke activiteiten en plekken, over verschillen 
tussen leeftijdsgroepen en tussen jongens en meisjes. 
Het gedrag van kinderen in hun woonomgeving wordt be i"nvloed door de ruimtelijke mo
gelijkheden die geboden worden, waarbij bleek dat met name complexiteit, manipuleer
baarheid en affordanties voor verschillende activiteiten, een centrale rol spelen. 
Onder deze kenmerken wordt in dit onderzoek verstaan: 
Complexitelt is de variatie van omgevingskenmerken zoals kleur, hoogte, vorm en ma
teriaal. 
Manipuleerbaarheid is de mogelijkheid om onderdelen van de omgeving te bewegen, 
veranderen of manipuleren. 
Affordanties zijn de verschillende gebruiksmogelijkheden van een omgeving. 

Er van uitgaande dat deze kenmerken belangrijke kwaliteiten zijn van de structuur 
'woonomgeving voor kinderen' moet het onderzoek antwoord geven op de vraag of e r 
relaties zijn tussen deze omgevingskenmerken en het gebruik en de beleving van de om
gevingen. Door het gedrag van kinderen in verband te brengen met bovengenoemde 
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ruimtelijke kenmerken in een aantal verschillende woonomgevingen zal de volgende, 
meer specifieke vraagstelling worden onderzocht: 

'Wet is de relatie tussen de ruimtelijke kenmerken complexiteit, manipuleerbaarheid en 
affordanties van woonomgevingen, en het gedrag van kinderen van 6 tot 12 jaar?' 

Near verwachting zullen deze relaties de volgende vorm hebben: 
Een meer complexe omgeving zal leiden tot meer gebruik, en vooral tot meer gevari
eerd gebruik zowel near activiteit als pleats. Daarnaast ken een positieve relatie ver
wacht worden tussen de complexiteit van een omgeving en de waardering en beleving. 
Een hogere manipuleerbaarheid zal near verwachting meer constructiespel en andere 
activiteiten met los materiaal tot gevolg hebben. 
Tenslotte wordt ook een relatie verwacht tussen specifieke affordanties en de be
treffende activiteiten. 

In de woonomgeving van kinderen worden regelmatig ruimtelijke veranderingen Bange
bracht. In het algemeen zijn deze wijzigingen bedoeld om de omgeving aantrekkelijker en 
plezieriger voor de kinderen te maken. Zo worden er regelmatig traditionele woonstraten 
heringericht tot woonerven en worden speelplaatsen op een andere, veelzijdiger manier 
ingericht. Systematische informatie over het effect van dergelijke veranderingen is 
schaars. Met name de gevolgen voor het gebruik en de beleving van de kinderen zijn vrij 
onbekend. Het is verder nodig om na te gaan of de verwachtingen en bedoelingen van de 
ontwerpers ten aanzien van hun plannen oak in werkelijkheid uitkomen, met name omdat 
bleek dat er nogal eens discrepantie bestaat tussen opvattingen en ideeen van volwasse
nen en met name ontwerpers, en die van kinderen en hun feitelijk gedrag. Door een san
tal 'alledaagse', vaak voorkomende ruimtelijke veranderingen te bestuderen, zal infor
matie verkregen worden over de volgende vraag: 

'Wet is de relatie tussen ruimtelijke veranderingen in de woonomgeving en het gedrag van 
kinderen van 6 tot 12 jeer?' 

Hierbij zal speciaal aandacht geschonken worden aan veranderingen in de hierboven on
derscheiden omgevingskenmerken complexiteit, manipuleerbaarheid en affordanties. 

5 GLOBALE OPZET 

Om de in de vorige paragraaf beschreven vragen te kunnen beantwoorden is eerst een 
onderzoek van beperkte omvang opgezet. Het doel van dit eerste onderzoek was om de 
gebruikte technieken uit te proberen ~n om na te gaan of de verwachte relaties tussen 
omgevingen en het gedrag van kinderen in voldoende duidelijke mate aanwezig waren. 
Hiertoe zijn in ~~nzelfde periode zeven kinderomgevingen onderzocht die sterk van el
kaar verschilden. Hierdoor was de variatie op de omgevingskenmerken vrij groat, wear
door de kens op verschillen in het gedrag van de kinderen ook vergroot werd. In het 
eerste onderzoek zijn de volgende omgevingen met elkaar vergeleken: drie verschillende 
buurten, twee speelplaatsen, een overdekte speeltuin en een camping. 
Wet betreft de omgevingsaspecten is op verschillende niveau's een vergelijking gemaakt: 
- globaal tussen verschillende omgevingen zoals buurten, speelplaatsen; 
- per type omgeving tussen verschillende soorten inrichting zoals een traditionele 

speelplaats met een bouwspeelplaats of een traditioneel ingerichte met een experi
menteel ingerichte buurt; 

- gedetailleerd in verschillende omgevingen near soort pleats zoals street, stoep, gras
veld, speelapparaatuur; 

- algemeen near de omgevingskenmerken complexiteit, manipuleerbaarheid en affor
danties. 

Bij het gedrag van de kinderen is onderscheid gemaakt tussen het gebruik en de beleving. 
Gegevens over het gebruik zijn verzameld door middel van observaties van de activi-
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teiten van de kinderen in relatie met de pleats binnen de betreffende omgeving, waarbij 
oak informatie over sexe, leeftijd en groepssamenstelling werd vastgelegd. In interviews 
met kinderen wonend of verblijvend in de verschillende omgevingen is informatie verza
meld over de beleving en beoordeling van de omgevingen in relatie met het activitei
tenpatroon. 

Het tweede onderzoek bestond uit vijf deelstudies, in verschillende omgevingen die 
tijdens het onderzoek in ruimtelijke zin veranderd werden. Het gaat om twee straten die 
als woonerf werden ingericht, de herinrichting van een schoolplein van een lagere school, 
een park en een plein waarvan de indeling werd gewijzigd, en een gedeelte van een buurt 
die heringericht werd. Als controlegroep werd ~~n omgeving aan het onderzoek toege
voegd waar geen verandering plaatsvond. In aile omgevingen werd een voor- en een na
meting gehouden, waarbij vergelijkbare gegevens zijn verzameld over ruimtelijke ken
merken van de omgevingen en gedrag van de kinderen, op dezelfde manier als in het 
eerste onderzoek. Daarnaast werd ontwerpers en opdrachtgevers van de ruimtelijk ver
anderingen in een interview gevraagd naar hun bedoelingen met en verwachtingen over 
het effect van hun plannen. 

Deze opzet heeft als voordeel dat door het bestuderen van dezelfde omgevingen op twee 
momenten ( voor en na een verandering) een aantal verstorende variabelen worden uit
geschakeld die bij het vergelijken van verschillende omgevingen wei een rol spelen. Een 
nadeel is dat het maar een klein aantal exemplarische studies betreft waardoor de gene
raliseerbaarheid wellicht problemen zal geven. Bij de selectie van de omgevingen voor 
het onderzoek is hier al zoveel mogelijk rekening mee gehouden door bewust uit te gaan 
van plannen voor veranderingen van bestaande situaties die binnen gemeentes in Neder
land zijn ontwikkeld. Deze opzet verhoogt het realistisch karakter van het onderzoek 
omdat de resultaten niet gebaseerd zijn op speciale, vaak kostbare, voorbeeldprojecten 
die speciaal voor een onderzoek zijn opgezet. Door uit te gaan van plannen die gangbaar 
zijn bij nederlandse gemeentes wordt direct aangesloten bij de praktijksituatie op dit 
gebied. Om de diversiteit van de onderzochte omgevingen te vergroten, werd er bij de 
selectie naar gestreefd om voorbeelden op te nemen van verschillende onderdelen van de 
woonomgeving die van belang zijn voor kinderen zeals straten, pleinen, woonerven en 
(school)speelplaatsen. 
Bij de start van het tweede onderzoek werd een inventarisatie gemaakt van plannen bij 
twintig gemeentes van wisselende grootte, vooral in de provincies Noord-Brabant en 
Zuid-Holland. Bij de definitieve keuze werden als selectiecriteria gebruikt: de bovenge
noemde variatie in soorten omgevingen, de omvang van de verandering en de zekerheid 
dat het plan op relatief korte termijn oak daadwerkelijk zou worden uitgevoerd, blijkend 
uit de beschikbaarheid van uitgewerkte tekeningen en vooral uit een toegekend gemeen
telijk budget voor het project. Op deze manier werden vier omgevingen geselecteerd, 
waaraan later een vijfde werd toegevoegd, zoals in hoofdstuk 8 nader wordt toegelicht. 

Bij deze opzet wordt in feite toegepast onderzoek in de vorm van evaluatie van ruimte
lijke veranderingen in vijf kinderomgevingen gecombineerd met een explorerend onder
zoek naar de relevantie van bepaalde omgevingskenmerken en de relaties met gedrag. De 
gegevens uit het onderzoek zijn op drie niveau's beschreven en geanalyseerd: 

Allereerst Ievert het onderzoek vee! informatie op beschrijvend niveau over het gedrag 
van kinderen in relatie met verschillende omgevingen. Basis van zowel het eerste als het 
tweede onderzoek vormt de beschrijving van het gedrag van kinderen in relatie met de 
ruimtelijke omgeving. Een dergelijke beschrijving en documentatie vormt een belangrijke 
basis om tot verklaring van het gedrag van kinderen te komen, en hierbij is dan oak ge
bruik gemaakt van verschillende onderzoekstechnieken en een vrij 'brede' vraagstelling. 
De verschillende onderzochte omgevingen zijn met elkaar vergeleken ten aanzien van de 
centrale aspecten van zowel het gebruik als de beoordeling en beleving: activiteiten, 
sexe- en leeftijdsverschillen en plaatsen. 
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In de tweede plaats zijn bij de evaluatie van de vijf ruimtelijke veranderingen in het 
tweede onderzoek de voor- en de na-situatie vergeleken, zowel wat betreft de omge
vingskenmerken als wat betreft het gedrag. 

Tens lotte zijn in beide onder zoe ken de relaties tussen de meer algemene omgevingsken
merken complexiteit, manipuleerbaarheid en affordanties, en het gedrag van de kinderen 
geanalyseerd. F oto's van een aantal plekken binnen iedere onderzochte omgeving vormen 
een verbindende schakel bij dit onderdeel. In de eerste plaats zijn de foto's beoordeeld op 
de omgevingskenmerken door een groep volwassenen. In de tweede plaats geven de ob
servatiegegevens over dat gedeelte van de omgeving dat op de foto staat informatie over 
het gebruikspatroon van de betreffende plek. In de derde plaats is de kinderen in de in
terviews aan de hand van de foto's gevraagd naar hun beleving en beoordeling, met name 
naar frequentie van bezoek, gezelschap van andere kinderen, activiteiten, rangorde van 
leuk naar vervele nd en oordeel op een aantal schalen van een semantische differentiae! 
(zie hoofdstuk 2 voor nadere uitwerking). Op basis van de correlatiematrix van de omge
vingskenmerken en de gedragsvariabelen zijn de onderlinge relaties nader geanalyseerd. 
Beide groepen variabelen zijn via factoranalyse gereduceerd tot de onderliggende, ge
meenschappelijke aspecten die eveneens met elkaar in verband zijn gebracht. 
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2 METHODE EN TECHI\IIEKEN 

In dit hoofdstuk wordt eerst de bij het onderzoek gevolgde methode beschreven. Daarna 
wordt kart ingegaan op verschillen tussen het verzamelen van kwantitatieve en kwali
tatieve gegevens en de mogelijkheid om beide t e combineren. Tenslotte volgt een be
schrijving van de verschillende technieken die gebruikt zijn om de variabelen te meten 
die in het vorige hoofdstuk zijn beschreven. 

I METHODE 

Wat methodologische benadering betreft, onde rscheidt de omgevingspsychologie zich in 
e e n aantal aspecten van andere subdisciplines binnen de psychologie, met name ten op
zic hte van de sociale psyc hologie, een richting van waaruit vooral in de beginperiode, 
mensen overstapten naar de omgevingspsychologie. Zo beschrijven Fisher e.a. (1984, p. 
10 e.v.) een debet tussen Altman en Proshansky over de voor- en nadelen van sociaal
psychologische methoden en technieken voor de omgevingspsychologie. In de omgevings
psychologie wordt door sommigen de nadruk gelegd op een aspect dat aangeduid wordt 
met 'ecologische benadering' (Fisher e. a., 1984), 'gebruik van naturalistische methoden' 
(Barker, 1967), 'ecologische validiteit', 'representative design' (Brunswik, 1956). Hierbij 
gaat het vooral om de tegenstelling tusse n laboratoriumonderzoek en veldonderzoek. 
Traditioneel vindt vee! psychologisch onderzoe k pleats in een laboratoriumsituatie waar 
de onderzoeke r goed in staat is om ve rst orende variabele n onder c ontrole t e houde n om 
zo zui ver mogelijk een eventueel verband tussen afhankelijke en onafhankelijke varia
belen vast te stellen. 
De interne validiteit is bij deze opzet hoog. De kritiek richt zich vooral op de externe 
validiteit, of wei de mate waarin verbanden die in een experimentele situatie worden 
gevonden, ook in de werkelijkheid optreden. In de werkelijkheid immers spelen juist vele 
andere variabelen een rol, gedragen de onderzochte personen zich enders en is de gehe le 
situatie of omgeving ve rschillend va n die in het laboratorium. 

Ook op andere t erreine n binne n de psychologie is het bovengenoemde p robleem gesig
naleerd. Zo pleit Weisz ( 1978) voor een verhoging van de 'transcontextual validity' van 
onderzoek binnen de ontwikkelingspsychologie. Hij doelt hier op een algemeen principe, 
waarbij aangetoond zou moeten worden dat 'a developmental principle holds good across 
physical and cultural setting, time or cohort' (op.cit. p. 2). Bronfenbrenner ( 1977) ka
rakteriseert de ontwikkelingspsychologie zoals gezegd vooral als 'the science of the 
strange behavior of c hildren in strange situations with strange adults for the briefest 
possible periods of time' (op.cit. p. 513). In deze toestand is nog weinig verandering ge
komen gezie n de nadruk op laboratoriumonderzoek in artike len in tijdsc hriften zoals 
C hild Development en Developmental Psychology. Bronfenbrenne rs plei dooi voor het 
uitvoeren van 'ecological experiments' blijft nog steeds van kracht en het hierna be
schreven onderzoek past in deze strategie. 

Sommer (197 3) maakt een zinvol onderscheid tussen onderzoek en evaluatie. Onderzoek 
is gericht op kennisverwerving, het toetsen van hypothesen, het afleiden van algemene 
wetmatigheden en is betrekkelijk waardenvrij. Bij evaluatie richt men zich op ~~n be
paalde situatie en me estal op de gebruikers van een bepaalde omge ving. Het is een sterk 
toegepaste vorm van onderzoe k, geric ht op het geven van advieze n en he t be treft vee lal 
maatschappelijke problemen. De uitkomsten hebben vaa k ook politieke conse que nties. 
Friedmann e.a. ( 1978) gaan eveneens in op dit onderscheid. Zij beschouwen als karak
teristieken van evaluaties: een brede opzet, waarbij juist aandacht geschonken wordt aan 
aile relevante aspecten en de vaak complexe samenhang ervan; vaak beschrijvend van 
aard; meer gebruik makend van correlatietechnieken om verbanden te signaleren, dan van 
'hardere' analyses om oorzakelijke verbanden op te sporen. Als belangrijkste infor
matiebronnen voor e en e valuatiestudie noemen zij: I. de plek die onderzoc ht wordt en de 
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wijdere omgeving, 2. de gebruikers, 3. het ontwerpproces, de bedoelingen van de ont
werpers en dergelijke, 4. de sociaal-historische context. 

Het hier besproken onderzoek sluit san bij beide bovengenoemde methodologische bena
deringen. Enerzijds is het een veldonderzoek met hoge ecologische validiteit en een 
ecologisch experiment omdat telkens twee verschillende omgevingen worden vergeleken, 
waarbij verstorende invloeden van andere aspecten zoveel mogelijk gecontroleerd en/of 
gemeten worden. Anderzijds is het onderzoek opgezet als een evaluatie-onderzoek, om 
telkens het effect van een bouwkundige verandering te kunnen bestuderen. Hierbij wordt 
aangesloten bij een benadering die in de Anglo-Amerikaanse literatuur aangeduid wordt 
met 'environmental design evaluation' (Campbell, 1976; Moore, 1982). 
De resultaten kunnen dan oak op twee verschillende manieren beschouwd worden: 

a. Quasi-experimenteel. 

Hierbij wordt speciaal aandacht besteed san een aantal ruimtelijke kenmerken, met 
name complexiteit, manipuleerbaarheid en affordanties, en het effect ervan op gedrag 
van kinderen. Het begrip quasi-experimenteel onderzoek is uitgewerkt door Cook en 
Campbell ( 1979) en duidt op het streven near het inbouwen van controles in het onder
zoek zodanig dat de situatie bij een experimentele opzet zo goed mogelijk benaderd 
wordt, waardoor oorzakelijke verbanden uit de resultaten kunnen worden afgeleid. Met 
name de inte rne validiteit kan hie rdoor verhoogd worden, alternatie ve verklaringen van 
de ge vonden resultaten kunne n worden uitgeslot e n. In het huidige onderzoek is een 
'non-equivalent control group design with pretest and posttest' toegepast. Het verschil 
met een experimentele opzet is dat de 'proefpersonen' niet volgens toeval kunnen worden 
toegekend san de verschillende condities. Bij veldonderzoek is het onvermijdelijk om 
gebruik te maken van situaties die zich 'in het veld' voordoen. Deze situatie maakt het 
onmogelijk om de verschillende condities te controleren, men moet de situatie nemen 
zoals zij is. Zo is voor dit onderzoek gezocht near een aantal verschillende kinderomge
vingen waarvoor planne n bestonden om deze plekken feit e lijk te ve randeren. De keuze 
wordt dan st e rk beperkt wanneer e ne rzijds het verwachte tijdstip van de veranderingen 
moe t passen binne n de voor he t onderzoek beschikbare periode, en anderzijds de plannen 
bij de betreffende instanties goedgekeurd moeten zijn en er oak daadwerkelijke middelen 
voor de uitvoering beschikbaar moeten zijn. Bij het zoeken van een controle-groep of 
-omgeving doet zich een ander probleem voor. Zoals boven vermeld zal het altijd een 
niet volledig vergelijkbare controlegroep zijn, maar het streven is tach om e en zodanige 
omgeving te vinden dat deze zoveel mogelijk lijkt op de 'experimentele' omgevingen. 
ldeaal gezien moet het enige versc hil tussen beide omgevingen zijn, dat in de controle
omgeving ge en en in de experimente le omgevingen wel een ruimtelijke verandering 
p laatsvindt. 
Daarnaast wordt het e ffect van ruimte lijke veranderingen in een vijftal kinderomge
vingen nag op een andere wijze onderzocht. ledere omgeving wordt uitgebreid be
schreven, evenals de aangebrachte veranderingen en het ontwerpproces en de verwach
tingen van de ontwerper. Door vergelijking van gedrag en beleving van de kinderen, de 
belangrijkste gebruikers, voor en na deze ruimtelijke verandering wordt het effect ervan 
geevalueerd. 

Bij deze evaluaties ligt de nadruk sterk op de vergelijking tussen voor- e n na-situatie, 
waarbij he t proble em vooral ligt in de beslissing over het al dan niet reeel zijn van de 
ge vonden verschillen. Hiervoor zullen diverse statistische t echnie ken worden gebruikt, 
zoals de loglineaire analyse van de observatiegegevens waarbij de verdeling over ver
schillende gedragscategorieen wordt vergeleken en de invloed van andere variabelen 
zoals sexe en leeftijd kan worden nagegaan. Bij de beoordeling van de toto's door de 
volwassenen op de omgevingskenmerken en door de kinderen op de semant ische diffe
rentia e! worde n groepsgemidde lden op de beoordelingsschalen vergeleken. Per foto en 
pe r aspec t worden de verschillen getoetst met de We lc h-toets, een aanpassing van de 
t-toets, gesc hikt voor het toetse n van versc hillen tussen gemiddelden bij ongelijke 
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varianties (Welch, !949). Omdat de scores waarschijnlijk niet normaal verdeeld zullen 
zijn, kan overwogen worden of verdelingsvrije toetsen te verkiezen zijn boven t-toetsen. 
Omdat het aantal proefpersonen vrij groat is, ken hiervan worden afgezien. Bij het ge
bruik van zoveel t-toetsen tegelijkertijd is het probleem zeer duidelijk, dat de zekerheid 
bestaat dat bij een bepaald significantieniveau een bepaald aantal verschillen ten on
rechte als reele verschillen beschouwd zullen worden. In theorie is dit probleem op te 
lassen door per toets een zeer hoge p-waarde te kiezen, zodat het significantie-niveau 
van de toetsen gezamenlijk op een redelijk ni veau uitkomt (Mellenbergh, 1977). In de 
praktijk is dit onwerkbaar omdat juist per toets een uitspraak over de verschillen gedaan 
moet worden. De meest werkbare oplossing in dit geval is om per aparte toets een vrij 
hoge p-waarde te kiezen, namelijk I% significantie-niveau. 

b. Explorerend-beschrijvend. 

Generaliserend over de verschillende omgevingen worden de relaties tussen omgevings
kenmerken, met name complexiteit, manipuleerbaarheid en affordanties, en gedragsas
pecten beschreven en geanalyseerd. 

N u een keuze is gemaakt voor het algemene methodologische kader en het antwerp van 
de studie, dient ook een uitspraak gedaan te worden over de aard van de gegevens die 
verzameld zullen worden. Van belang is hier het onderscheid dat gemaakt wordt tussen 
kwalitatieve en kwantitatieve methoden. Reichardt & Cook ( 1979) geven een helder 
overzicht van het debet over deze kwestie. Zij spreken zelfs van twee paradigms's, 
waarmee ze aanduiden dat het niet aileen verschillende benaderingen van methode en 
technieken zijn, maar ook van een achterliggende kijk op de werkelijkheid, een algemeen 
perspectief en een manier om de complexiteit van de realiteit uiteen te leggen in zijn 
componenten. In een uitgebreide discussie tonen de auteurs aan dat een strikte tweede
ling niet houdbaar is, dat de twee benaderingen elkaar op een aantal punten overlappen 
en dat een combinatie van beide benaderingen waarschijnlijk vruchtbaarder is dan een 
keuze voor l§l§n van beide. Ook Smith & Sluckin ( 1979) houden een vergelijkbaar betoog, 
maar dan vanuit de sociale psychologie. Ook zij streven near een gecombineerde aanpak 
waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de sterke kanten van beide benade
ringen. 

Het hier beschreven onderzoek sluit bij deze opvatting aan, hoewel de nadruk wat meer 
op de kwantitatieve benadering zal Iiggen. Door een combinatie van onderzoekstech
nieken wordt ernaar gestreefd een zo volledig mogelijk beeld van de werkelijkheid te 
krijgen. De gegevens die worden verkregen met behulp van verschillende technieken, 
kunnen elkaar aanvullen (Patterson, 1977), en zullen de convergente validiteit van de 
resultaten doen toenemen, indien deze dezelfde richting uitwijzen (Meerling, 1980). Dit 
komt sterk overeen met het gebruik van convergerende methoden (Campbell & Fiske, 
1959), 'multi-method' benadering (Mischel, 1968) of 'triangulation' (Webb e.a. 1966; 
Reichardt & Cook, 1979), Deze benadering wordt expliciet toegepast door Wicker (1975) 
bij het bepalen van de betrouwbaarheid van observaties. Routledge e. a. ( 1974) vergelijken 
gegevens die door middel van observaties en interviews zijn verzameld over het gedrag 
van kinderen op weg van school near huis. Zij vonden dat kinderen het aantal 'ontmoe
tingen met auto's' in de interviews onderschatten ten opzichte van het feitelijk aantal 
dat wordt geobserveerd. Baird e. a. ( 1976) vergeleken feitelijke observaties van gedrag in 
een bibliotheek en een studentencentrum met voorspellingen over dit gedrag door stu
denten. Bij vergelijking bleken de relatieve frequenties van de verschillende activiteiten 
goed voorspeld te worden, maar de absolute frequenties werden overschat. Op het gebied 
van het gebruik van speelplaatsen en woonomgevingen door kinderen is een combinatie 
van onderzoekstechnieken onder andere toegepast door Hayward e. a. ( 1974), die drie 
soorten speelplaatsen vergeleken door middel van observaties en interviews. Muscovitch 
( !980) combineerde observaties, interviews en cognitieve afbeeldingen of wei het Iaten 
tekenen van een omgeving om daaruit relevante elementen af te leiden. Gegevens ver
zameld met verschillende technieken blijken geen perfecte overeenstemming te verto-
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nen, waardoor een combinatie van technieken aan te bevelen is. In het huidige onderzoek 
wordt dit bijvoorbeeld gerealiseerd door de activiteiten van kinderen in hun omgeving te 
observeren, en door tijdens de interviews op verschillende manieren te vragen near 
tavoriete plekken en activiteiten. De complexiteit van de omgevingen wordt oak op 
verschillende manieren vastgesteld. 

De samenhang tussen de in hootdstuk I besproken relevante variabelen en de hieronder 
vermelde dataverzamelingstechnieken wordt in tabel 2.1 samengevat. 

VAR.IABELE 

ontwerpproces, be
doelingen en ver
wachtingen van ont
werper en/of 
opdrachtgever 

algemene gegevens 
omgeving, uiterlijk, 
indeling, bevolking 
en dergelijke 

intormatiewaarde 

complexiteit 
manipuleerbaarheid 
atfordanties 

gebruik 

kennis 

beleving & 
beoordeling 

TECHNIEK 

interview 

inventarisatie 

H-waarde bepaling 
toto's 

objectieve meat 
beoordeling van toto's 

observaties 
interviews 

cognitieve atbeelding 
foto's herkennen 
interview 

interview 
foto's beoordelen 
foto's semantische 
differentiae! 

INFOR.MA TIEBRON 

ontwerper/ 
opdrachtgever 
(aileen in tweede 
onderzoek) 

onderzoeker 

onderzoeker 

-onderzoeker 
-volwassenen + 
onderzoeker 

-onbekende kinderen* 
(aileen eerste onderzoek) 

bekende kinderen* 
bekende kinderen 

bekende kinderen 

bekende kinderen 
bekende kinderen 
oak onbekende kinderen 
(aileen eerste onderzoek) 

* bekende kinderen zijn kinderen die de omgeving kennen 
onbekende kinderen zijn kinderen die de omgeving niet kennen 

T abel 2.1. Variabelen en onderzoekstechnieken 
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2 TECHNIEKEN 

In het onderzoek werden verschillende technieken gebruikt om de benodigde gegevens te 
verzamelen. In de volgende paragrafen zullen achtereenvolgens besproken worden: 
I. interview met ontwerper en/of opdrachtgever; 
2. algemene beschrijving en inventarisatie van omgevingen; 
3. beoordeling van omgevingskenmerken; 
4. observat ies; 
5. interviews; 

2.1 INTERVIEW MET ONTWERPER EN/OF OPDRACHTGEVER 

De ze interviews hadde n de vorm van een inte nsief, weinig gestructureerd interview 
waarbij in de vorm van open vragen de volgende onderwerpen aan de orde kwamen: 

het ontwerpproces, waarbij gevraagd werd near de gang van zaken tijdens het tot 
stand komen van het antwerp, de aanleiding voor de opdracht, de tijdsduur, proce
dures en dergelijke; 
doe! en verwachting van het antwerp, waarbij geinformeerd werd wet men met het 
pIan wilde bereiken en/of veranderen, bij voorkeur te formuleren in termen van ge
drag van de gebruikers; 
rol van informatie of kennis over kinderen en hun omgeving bi j het ontwerpen, 
waarbij gevraagd werd op welke manier men kinderen voor zich zie t tijdens het 
ontwerpen, hoe gedetailleerd men op de hoogte is van het gedrag en de beleving van 
kinderen en welke informatiebronnen men gebruikt. 

In die gevallen waarin de verandering door de dienst gemeentewerken werd uitgevoerd, 
was er meestal niet zo duidelijk sprake van een aparte opdrachtgever. lndien dit wei het 
geval was werd deze opdrachtgever oak geinterviewd, en met name gevraagd naar de 
verwachtingen over het effect van het antwerp, bij voorkeur zo concreet mogelijk ge
formuleerd in termen van gedrag van de gebruike rs. De interviews werden soms me t een 
pe rsoon, soms met meerdere persone n gehouden, afhankelijk van de situatie e n duurde n 
I l! 2 uur. 

2.2 BESCHRIJVING EN INVENTARISATIE VAN DE OMGEVING 

ledere onderzochte omgeving is geinventariseerd wat betreft ruimtelijke en sociale 
aspecten, met name plattegrond, uiterlijk en bevolkingsopbouw. Deze inventarisatie is 
ter plekke uitgevoerd, maar oak aan de hand van bijvoorbe eld kaartmateriaal, foto's, 
bevolkingsgegeve ns van de desbe treffende gemeente. Deze gegevens zijn zowel in de 
voor- als in de na-situatie verza meld. Ook de aangebrac hte ve rande ring in de omge
vingen is gedocumenteerd, met name door middel van plattegronden en e en interview 
met de ontwerper en/of opdrachtgever. 

2.3 BEOORDELING VAN OMGEVINGSKENMERKEN 

Zoals in hoofdstuk I ve rmeld, is speciale aandacht besteed aan drie specifieke omge
vingskenmerken: complexiteit, manipuleerbaarheid en affordanties. In deze paragraaf 
wordt eerst ingegaan op technie ken om deze kenmerken, met na me de eerste twee, 
direct te me ten, dat wil zeggen volgens een goed omschreven objectief beoordelings
systeem ( vgl. Craik, 1971). Daarna wordt het alternatief hiervoor besproken, de beoor
deling van deze kenmerken op een 7-puntsschaal door een groep volwassen beoordelaars 
aan de hand van foto's. 
D e complexiteit van een omgeving is op twee manieren bepaald. In de eerste pleats is 
near analogie van bijvoorbeeld Schellekens ( !976) en Ganzeboom ( 1984) voor een re
presentatieve se rie foto's van iedere omgeving, de informatiewaarde H berekend. 
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Daartoe zijn de foto's door middel van een raster verdeeld in 486 gelijke hokjes. Deze 
hokjes werden door de onderzoeker toegedeeld san een van 54 mogelijke omgevings
elementen. lndien meer dan de helft van het betreffende hokje behoorde tot een be
pealde categorie, werd deze hierbij ingedeeld. Deze indeling is gebaseerd op die van 
Schellekens ( 1976), uitgebreid met enkele categorieen voor specifieke speelomgevingen. 
De hoofdrubrieken waren: Iucht, grasveld, heuvelachtig terrein, plein, vast omgevings
materiaal, speelelementen, zand, water, groen en street/stoep. Een meer gedetailleerde 
onderverdeling wordt vermeld in bijlage 2.1. 
Vervolgens werd op de properties p van de elementen i van de beoordelingslijst per foto 
de spreidingsmaat H berekend volgens de formule: 

Naast de H-waarde is ook i~*-waarde berekend op de 'ingedikte' properties, waarbij 
aileen de H-waarde over de hoofdcategorieen werd berekend. Zoals Ganzeboom ( 1984) 
opmerkt is de H-waarde uitsluitend afhankelijk van de frequentieverdelingen van de 
voorkomende elementen op de gescoorde toto's. Er is op zichzelf geen garantie dat om
gevingen met een hoge H-waarde ook werkelijk als gevarieerd of complex worden be
leefd door waarnemers of gebruikers. 

De tweede manier om complexiteit objectief te meten is veel meer gericht op vorm, 
uiterlijke, fysieke karakteristieken van (speel)objecten in een omgeving. Schneekloth 
e.a. ( 1977) ontwikkelden in dit verband de 'Play Object Complexity Scale' (POCS). Voor 
dit onderzoek werd de POCS verteald en als een schaal voor de meting van de com
plexiteit van omgevingen gebruikt. Hierbij is een onderdeel niet overgenomen, omdat 
dear duidelijk de manipuleerbaarheid van het materiaal uit de omgeving werd bedoeld 
en dit aspect in ons onderzoek nu juist apart beoordeeld wordt, zie hierna. Belangrijke 
elementen in de Omgevings Complexiteits Schaal (OCS) zijn: fysieke kenmerken, 
concrete, duidelijk waarneembare kenmerken zoals kleur en hoogte; ruimteverdelers, 
delen van een omgeving die vorm en interne ruimte creeren; en beweegbare onderde
len, de niet statische-onderdelen van de omgeving. De categorieen zijn gekozen 
' •• because they (I) are immediately perceivable by an observer and (2) they represent a 
relatively thorough representation of the physical features of artifacts, especially those 
which represent the objects' potential utility in relation to the play behavior of 
children.' (Schneekloth, 1976, p. 77). In bijlage 2.2. wordt het scoringssysteem nader 
toegelicht. De max imale complexiteitsscore op de OCS is 28. Op basis van dit sco
ringssysteem is het mogelijk om, in dit geval san de hand van foto's, voor gedeeltes van 
de onderzochte omgevingen een complexiteitsscore te berekenen. De betrouwbaarheid 
bij twee beoordelingen van de JOO toto's uit het tweede onderzoek was goed, namelijk 
90% overeenstemming. 

Voor de tweede variabele manipuleerbaarheid is door Van Ryzin ( 1978) een 'Play 
Environment Manipulability Scale' gebruikt. Ook deze werd vertaald en als Omgevings 
Manipuleerbaarheids Schaal (OMS) gebruikt voor de beoordeling van kinderomgevingen. 
De essentie van de schaal is dat punten worden toegekend voor de aanwezigheid van 
bepaalde elementen, vaak gespecificeerd near oppervlakte, aantal of combinaties met 
andere elementen. In bijlage 2.3 worden deze elementen nader gespecificeerd. De som 
van de scores op deze onderdelen (maximaal 350) vormt de totaal- manipuleerbaar
heidsscore voor een bepealde omgeving. Ook hier is toepassing voor gedeeltes van een 
omgeving mogelijk. In hear studie toont Van Ryzin (1978) san dat de scoring volgens dit 
systeem mogelijk was met zeer hoge betrouwbearheid; de gemiddelde overeenstemming 
tussen beoordelaars was 96% (percentage agreement) bij zes beoordelaars. Ook in ons 
onderzoek was de betrouwbearheid goed, namelijk 94% overeenstemming bij twee be
oordelingen van de 100 toto's uit het tweede onderzoek. 

- 30-



Voor het derde omgevingskenmerk, de affordanties voor verschillende activiteiten was 
geen bestaand meetinstrument voorhanden. Wel noemen Kritschevsky e. a. ( 1969) een 
techniek waarbij sprake is van een maat voor de hoeveelheid potentiele activiteiten, 
wat goed vergelijkbaar lijkt met ons begrip affordanties. De beoordeling van de 
geschiktheid voor bepaalde activiteiten gebeurt door de onderzoeker. Bij ons onderzoek 
zal deze benadering ook gevolgd worden. Er zal aangesloten worden bij de 
activiteitenindeling die bij de observaties en bij de interviews wordt gehanteerd (zie 
bij !age 2.4). De onderlinge vergelijkbaarheid van de gegevens wordt hierdoor vergroot. 
Het oordeel van de onderzoeker over de geschiktheid van een omgeving voor bepaalde 
soorten activiteiten zal hier als mast voor de affordanties worden gebruikt. 

Beoordeling van foto's 

Een serie foto's van de onderzochte omgevingen vormde een belangrijk hulpmiddel in dit 
onderzoek. Verschillende groepen, zowel kinderen als volwassenen, beoordeelden de 
foto's door middel van verschillende technieken: directe beoordeling, semantische dif
ferentiae!, vragenlijst en rangordening. Voordat deze technieken gedetailleerd bespro
ken worden, wordt eerst nader ingegaan op de voor- en nadelen van het gebruik van 
kleurenfoto's als presentatiemiddel van omgevingen. 
Het werken met foto's he eft een santa! praktische voordelen. F oto's zijn gemakkelijk 
hanteerbaar en de omgevingen kunnen op iedere gewenste tijd en pleats aan respon
denten gepresenteerd worden. Omdat het gaat om foto's van standaardformaat (I Ox I 5 
em), zijn deze oak in letterlijke zin gemakkelijk hanteerbaar, vooral bij het sorteren en 
ordenen door de kinderen. Een ander voordeel is dat de foto's bij kinderen die de on
derzochte omgevingen goed kennen, de aandacht richten op dat onderdeel van een om
geving dat aan de orde is bij een bepaalde vraag. Wanneer hiervoor verbale omschrij
vingen gebruikt worden, is de kans op misverstanden veel grater. Uiteraard geldt dit 
voordeel niet bij kinderen en volwassenen die de omgevingen niet kennen. Vooral bij 
volwassenen blijkt het niet altijd even duidelijk welk gedeelte van de foto wordt be
doeld. Dit probleem is opgelost door in de instructie te benadrukken dat het vooral gaat 
om dat gedeelte van de foto dat centraal staat. 

Een belangrijke aspect is of er verband is tussen de beoordeling van foto's van een om
geving en de beoordeling van die omgeving zelf. In een recente studie gaat Coeterier 
( 1983) in op dit probleem voor het gebruik van kleurenfoto's van landschap pen. Hij con
cludeert dat foto's voor het beoordelen van grootschalige landschappen een slechte 
vervanger van de werkelijkheid vormen. De beoordeling van kleinschalige omgevingen 
gebeurde wei redelijk accuraat. Shafer & Richards ( 1974) vonden ook een behoorlijke 
overeenstemming in beoordeling op een semantische differentiae! tussen kleurenfoto's, 
dis's en de werkelijkheid voor een gevarieerd aantal omgevingen. Een goede herken
baarheid van de foto's is een noodzakelijke voorwaarde voor een realistisc he beoorde
ling. Blaut e. a. ( 1970) toonden a an dat kinderen vanaf 5 a 6 jaar a! in staat zijn om op 
luchtfoto's objecten zoals bomen, auto's te benoemen. Er hoeft dus niet getwijfeld te 
worden aan hun vermogen om foto's van hun eigen woonomgeving te herkennen. Ten
slotte he eft Rongen ( 1973) een literatuurstudie gedaan naar de toepasbaarheid van vi
suele representaties in omgevingspsychologisch onderzoek. Een van zijn conclusies is 
dat, wat betreft het evalueren en waarderen van omgevingen, kleurenfoto's relatief de 
beste correlaties met de werkelijkheid vertonen. 

Van iedere onderzochte omgeving is een groat aantal foto's genomen, met een stan
daardlens, op ooghoogte en in liggend formaat. Er is naar gestreefd om op de foto's geen 
kinderen te Iaten voorkomen, om directe beinvloeding te vermijden met name bij de 
beoordeling van activiteiten. 
In overleg met een aantal college's is hieruit door de onderzoeker een kortere serie sa
mengesteld die een representatief beeld geeft van de betreffende omgevingen. Meestal 
bestond deze serie uit tien foto's, met uitzondering van een uitgebreide omgeving, 
LEIDEN- 12 foto's, en een kleinere plek, DRUNEN- 5 foto's. Na de verandering zijn 
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vanuit hetzelfde standpunt, en zoveel mogelijk onder dezelfde omstandigheden toto's 
gemaakt van dezelfde punten als in het vooronderzoek. 

De volledige serie toto's is zowel in het eerste onderzoek (70 foto's) als in het tweede 
onderzoek (94, aangevuld met 6 foto's uit het eerste onderzoek) beoordeeld door een 
groep volwassenen (N:36 in het eerste onderzoek en N: 74 in het tweede onderzoek). De 
toto's werden in willekeurige volgorde gepresenteerd en beoordeeld op de volgende 
omgevingskenmerken: 

a. Complexiteit; waarbij een oordeel gevraagd werd op een zevenpuntsschaal van zeer 
weinig complex tot zeer complex met als instructie: 'Onder COMPLEXITEIT van 
een omgeving wordt verstaan de afwisseling in aspecten zeals vorm, kleur, hoogte, 
materiaal, grootte en speelmogelijkheden. Wilt u op onderstaande schaal uw 
oordeel over de mate van complexiteit van de omgeving op de toto's geven?' 
De onderlinge overeenstemming tussen de volwassen beoordelaars was redelijk: 
gemiddelde standaard afwijking = 1.29, bij 74 beoordelaars van I 00 toto's in het 
tweede onderzoek. 
In het eerste onderzoek werden de toto's ook nog beoordeeld op een semantische 
differentiaal die door Mehrabian e. a. ( 1974) is ontwikkeld om het begrip 'informa
tie-waarde' te meten. In hoofdstuk 3, paragraaf 3.3, wordt nader ingegaan op het 
gebruik en het nut van deze techniek. 

b. Manipuleerbaarheid; werd eveneens op een zevenpuntsschaal beoordeeld met als 
definitie: 'Onder MANIPULEERBAARHEID van een omgeving wordt verstaan de 
mogelijkheid om onderdelen van de omgeving zelf te hanteren, te veranderen, te 
bewegen'. 
De onderlinge overeenstemming tussen de volwassen beoordelaars was goed: ge
middelde standaard afwijking = .80, bij 74 beoordelaars van 100 foto's in het twee
de onderzoek. 

c. Affordanties; waarbij de geschiktheid voor een viertal soorten activiteiten 
eveneens op een zevenpuntsschaal werd weergegeven. (In het eerste onderzoek 
werd met ja of nee geantwoord). Gevraagd werd: 'Tot welke ACTIVITEITEN geeft 
de omgeving op de toto aanleiding?' 

- Activiteiten zonder verplaatsing (zeals zitten, lezen, vader en moedertje) 
- Activiteiten met verplaatsing (zeals klimmen, fietsen, tikkertje, cowboytje) 
- 8alspelen (zeals voetbal, tennis) 
- Activiteiten met materiaal uit de omgeving (zeals zand, stenen, water, takken). 

De onderlinge overeenstemming tussen de volwassen beoordelaars was in het algemeen 
redelijk: de gemiddelde standaardafwijking voor de vier affordanties was resp. 1.41, 
1. 50, 1.39 en .88 voor 74 beoordelaars van de 100 foto's in het tweede onderzoek. 

In beide onderzoeken werden de foto's ook beoordeeld door de onderzoeker. De reden 
om de toto's ook als onderzoeker te beoordelen was om na te gaan of de inter- pretatie 
die de beoordelaars aan de begrippen gaven in overeenstemming was met de bedoelde 
betekenis in het onderzoek. De scores van de onderzoeker kwamen redelijk overeen met 
de oordelen van de volwassenen: resp. r=. 71, .66, • 77 en .84 (p< .0 I) voor de vier 
affordanties over de 100 foto's in het tweede onderzoek. Vergelijkbare plekken werden 
zowel door de onderzoeker als door de groep beoordelaars, als zeer geschikt of zeer 
ongeschikt voor de betreffende activiteiten beoordeeld. 

- 32-



3.4 OBSER VA TIES 

De observatietechniek is bij uitstek geschikt om directe informatie te verzamelen over 
het gedrag van mensen in hun omgeving (Fassnacht, 1982; Hartmann, !982; van der 
Sande, !984). In een nag steeds actueel, uitgebreid overzicht over systematische ob
servatietechnieken hanteert Weick ( 1968) de volgende definitie: 'An observation method 
is defined as the selection, provocation, recording, and encoding of that set of behaviors 
and settings concerning organisms "in situ" which is consistent with empirical aims' 
(op.cit. p.360). Voor dit onderzoek vormen observaties een bruikbare techniek, omdat de 
onderlinge relaties tussen kinderen en hun omgeving centres! steen. In de omgevings
psychologie staat deze techniek vaak bekend als 'behavioral mapping' Ottelson e.a., 
1970; Sanoff & Coates, 1971). 
Bij onderzoek near kinderen in hun woonomgeving worden observaties relatief vaak ge
bruikt, bijvoorbeeld door Becker ( 1976); Bjork lid (1982); Francis e.a. (1981); Hayward e. a. 
(1974); Moore ( 1974); en in Nederland: Ackermans (1970); van Andel ( 1978); Bleeker & 
Mulderij ( 1978) en Guttinger ( 1974). 
Bij het toepassen van observaties dienen een santa! keuzes gemaakt te worden. 

In de eerste pleats wet betreft de mate van participatie van de observator. Deze ken 
varieren van absoluut niet participerend via verschillende tussenvormen tot volledig 
participerend in de sociale processen die geobserveerd worden (vgl. Zeisel, 1981). Een 
nadeel van participerende observatie is dat de verkregen informatie subjectiever en 
meer aan de persoon van de observator gebonden is dan bij een meer systematische ma
nier van observeren 'van buitenaf'. Het vaststellen van de betrouwbaarheid van parti
ciperende observatie is vrij problematisch. Bij dit onderzoek is dan oak gekozen voor 
een vorm van niet-participerende observatie, temeer dear een vergelijking van dezelfde 
omgeving voor en na een verandering hierbij beter mogelijk is. 

In de tweede pleats ken onderscheid gemaakt worden tussen de ethologische en de eco
logische benadering van observeren (Fassnacht, 1982). T oegespitst op het observeren 
van kinderen wordt op dit aspect nader ingegaan door onder andere Hutt & Hutt ( 1970), 
Medin nus ( 1976) en Wright ( 1960, 1967). 
Enkele karakteristieken van de ethologische benadering, die afkomstig is uit de biologie, 
zijn volgens Smith ( 1974): het gedrag wordt geobserveerd in de natuurlijke omgeving; 
een breed spectrum van gedragingen wordt beschreven in 'basic terms'; een breed 
perspectief op ontwikkeling en (biologische) functie van het gedrag. 
De ecologische benadering (Barker, 1968; Wicker, !981; Wright, 1967) onderscheidt zich 
hiervan vooral door het te observeren gedrag te omschrijven in 'broader terms'. In dit 
verband wordt het onderscheid tussen moleculair en molair gedrag vaak genoemd. Het 
gedrag dat door de etholoog beschreven wordt als een combinatie van bepaald arm- en 
beenbewegingen en gelaatsuitdrukking, zal door de ecoloog omschreven worden als 
'tikkertje spelen'. Onderzoekers uit de school van Barker gaan nag een step verder door 
de situatie, de 'setting', van het gedrag direct in de omschrijving te betrekken door als 
eenheid van observatie de 'behavior setting' te kiezen, waarbij bijvoorbeeld onderscheid 
gemaakt zal worden tussen 'tikkertje spelen op het grasveld' en 'tikkertje spelen tijdens 
de gymles', omdat de verschillende 'settings' door hun structuur tot verschillende vor
men van gedrag zullen leiden. 
Omdat het hier gaat om een omgevingsgericht onderzoek waarbij verschillen tussen 
omgevingen centres! steen, is in dit onderzoek gekozen voor het gebruik van vrij brede 
gedragscategorieen, telkens in elm omgeving, maar daarbinnen gespecificeerd near de 
exacte pleats wear het gedrag werd geobserveerd. 

Bij het observeren meet in de derde pleats een keuze gemaakt worden ten aanzien van 
de manier van 'sampling'. Naast een continue, beschrijvende manier van observeren en 
het gebruik van observatieschalen, wordt onderscheid gemaakt tussen 'time-sampling', 
waarbij gedurende regelmatige, korte tijdsintervallen meerdere gedragingen worden 
vastgelegd, en 'event-sampling', waarbij continu geobserveerd wordt, maar slechts op 
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Mn of enkele specifieke gebeurtenissen wordt gelet (Altman, 1974; Bosch e.a., 1979; 
Fassnacht, 1982; Hawkins, 1982; Wright, 1960). In dit onderzoek is 'time-sampling' 
toegepast omdat het doe! was het gebruik van een omgeving voor en na een ruimtelijke 
verandering te vergelijken. Hiertoe is iedere omgeving gedurende een langere periode (2 
a 3 maanden) op willekeurige tijdstippen geobserveerd. Per observatie werd vastgesteld 
of er kinderen aanwezig waren en vervolgens werden nadere gegevens over het gedrag 
vastgelegd. Door een groot aantal van dergelijke momentopnamen semen te voegen 
ontstaat een totaalbeeld van het gebruik van die omgeving. Dmdat de meeste omge
vingen te groot waren om vanaf ~~n punt te observeren, werd telkens volgens een vaste 
route een ronde door het gebied gemaakt, waarbij de gegevens van aile aanwezige kin
deren met behulp van een plattegrond werden vastgelegd. In navolging van Gi.ittinger 
( 1974) kan hier dan ook gesproken worden van rondgang-observaties. Omdat het ging om 
het gebruik door schoolkinderen, is met name geobserveerd na schooltijd, op woensdag
middag en incidenteel in het weekend en 's avonds. In de hoofdstukken 4 t/m 8 over de 
verschillende omgevingen worden over de tijdstippen van de observaties nadere gege
vens vermeld. Om een reele vergelijking tussen voor- en na-situatie mogelijk te maken 
is in de na-situatie even vaak, op dezelfde dagen en tijdstippen en zoveel mogelijk onder 
dezelfde (weers-)omstandigheden geobserveerd. 

Door deze opzet wordt in feite gekozen voor een vrij openlijke manier van observeren, 
dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Ackermans ( 1970) die zijn observatoren verborg in 
een stratenmakerswagen achter de zonwering voor de ramen. A fgezien van het feit dat 
deze wijze van observeren voor grotere gebieden vrij onpractisch is, is de gevreesde 
interferentie (Weick, 1968) door de aanwezigheid van de observator feitelijk geen pro
bleem. Onder andere Connolly & Smith ( 1972) en Gi.ittinger ( 1974) vermelden aileen tij
dens de beginperiode enkele gewenningsproblemen. De houding van de observator is 
hierbij van groat belang. De observaties vinden weliswaar in een openbare omgeving 
pleats, waar wei vaker voorbijgangers zijn, maar het is al snel voor bewoners en kinde
ren duidelijk dat er iets bijzonders aan de hand is. De observator dient zich zo neutraal 
mogelijk op te stellen bijvoorbeeld door tijdens de observaties niet zelf een gesprekje te 
beginnen met bewoners of kinderen. Het is echter onvermijdelijk dat gevraagd wordt 
wat hij of zij toch doet. Het standaardantwoord was dan dat het verkeer en de voet
gangers werden geteld; niet de volledige waarheid maar ook geen duidelijke onwaarheid. 
Een dergelijk antwoord maakt de rol van de observator redelijk acceptabel, maar voor
komt de ongewenste situatie waarbij de geobserveerde kinderen zowel weten dat ze 
geobserveerd worden, als weten op welk soort gedrag gelet wordt. 

N adat de bovenbeschreven keuzes zijn gemaakt, is het noodzakelijk de gedragscatego
rieen die geobserveerd zullen worden, te operationaliseren (Fassnacht, 1982; van der 
Sande, 1984). Ofwel om met Zeisel ( 1981) te spreken: 'wie doet wat wear, met wie en in 
welke context'. 

Wie de geobserveerde kinderen waren, werd bij de observaties vastgelegd wat betreft 
sexe en leeftijd (0-6, 6-8, 8-10, 10-12, 12-18 jaar). 

Wat de kinderen deden werd ingedeel.d in een twaalftal activiteitencategorieen. Hierbij 
is bewust uitgegaan van de activiteiten van kinderen in hun omgeving en niet van de 
verschillende vormen van spelgedrag, omdat, zoals in hoofdstuk I werd vermeld, 
kinderen de woonomgeving niet aileen gebruiken om te spelen, maar ook om bood
schappen te doen, te kijken naar anderen, of om met elkaar te praten. E venals in eerder 
onderzoek (van Andel, 1978) zijn de activiteiten van kinderen ingedeeld in een beperkt 
aantal categorieen waardoor een snelle notatie tijdens het observeren mogelijk was. In 
bijlage 2.4 (inlegvel) worden de gebruikte twaalf categorieen nader omschreven, met 
voor iedere categorie een definitie en een paar voorbeelden. Deze indeling is afkomstig 
van Gi.ittinger ( 1974), waarbij zijn categorie 'fantasiespel' in dit onderzoek is onder
verdeeld in 'met verplaatsing' (9) en 'zonder verplaatsing' (2). 
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Dit categorieensysteem voor de activiteiten voldoet aan de eisen die daaraan volgens 
Weick ( !968) gesteld moeten worden, namelijk: expliciet en ondubbelzinnig gedefini
eerd; wederzijds uitsluitend; aile voorkomende acti viteiten omvattend; en bestaande uit 
een niet te groot santa! categorieen (:!:_ 10). Basis voor de indeling vormt een in de ont
wikkelingspsychologie regelmatig gehanteerde driedeling: bewegingsspel (4 t/m B), 
fantasiespel (2, 9 eventueel II) en constructiespel ( 10, eventueel II), (Millar, 1968; 
Rubin e.a, !982; Stone & Church, 1976). Met name het bewegingsspel is nader uitge
splitst vooral wet betreft het gebruik van diverse materialen die in de omgevingen 
kunnen voorkomen. Hieraan is toegevoegd categorie 12, 'normovertredend gedrag', 
enerzijds om vergelijking met eerdere studies van Ackermans ( 1970) en GUttinger ( 1974) 
mogelijk te maken en anderzijds om een, zij het geflatteerd, beeld te krijgen van de 
mate waarin dit gedrag in de onderzochte omgevingen voorkomt. Naast deze spel
categorieen worden onderscheiden de 'rust, niet doelgericht'-acti viteit ( 1), zoals zitten, 
kijken, kletsen; en 'verplaatsing doelgericht' (3), zoals door het gebied heen !open of 
fietsen, doelgericht op weg near bijvoorbeeld school, huis of winkel. 

Wear de kinderen werden aangetroffen, is aangetekend op een plattegrond van het 
betreffende gebied en bij de verwerking omgezet in x-y-coordinaten van een in de com
puter opgeslagen plattegrond, waardoor de exacte pleats weer gereproduceerd kon 
worden in relatie met de andere variabelen in de vorm van 'stippenkaarten'. Bij de 
analyse van de observatiegegevens werd near analogie met bijlage 2.1 de volgende in
deling near plaatssoort gebruikt: grasveld, heuvelachtig terrein, plein, vast omgevings
materiaal, vast speelmateriaal, zand en water, bomen en struiken, straat, stoep. 

Met wie de kinderen speelden, blijkt uit informatie over de groep waartoe zij be
hoorden. Een groep kinderen fungeerde als observatie-eenheid bij het gehanteerde sys
teem. Daarnaast werd genoteerd of de kinderen al dan niet in gezelschap van een vol
wassene ( ouder dan 18 jeer) waren. 

Wanneer er in de context van de observaties opvallende aspecten waren, werden die 
tijdens het observeren apart genoteerd. 

De observaties in dit onderzoek zijn volgens het tot nu omschreven systeem uitgevoerd, 
in de meeste omgevingen door een team van twee observatoren, bestaande uit de on
derzoeker en een speciaal getrainde observator. De observator vormt een belangrijk 
onderdeel van het observatie-instrument. Boice (1983); Kazdin ( 1979); Weick (1968) en 
Wildman & Erickson ( 1977) wijzen allen op een aantal eigenschappen van observatoren 
die de resultaten onbetrouwbaar kunnen maken, zoals de vele uit de psychologie beken
de waarnemingsfouten die mensen maken, vermoeidheid, individuele bias en 'observer 
drift' of wei het verschuiven van de gehanteerde definities tijdens het uitvoeren van de 
observaties over een langere periode. Deze problemen kunnen deels voorkomen worden 
door het creeren van optimale observatie-omstandigheden met een goed observatie
schema waarbij vermoeidheid, verveling en overbelasting vermeden dienen te worden. 
lndividuele verschillen en verschuivingen tijdens het observeren kunnen gesignaleerd 
worden door op een a ental moment en betrouwbaarheidsmetingen te houden. T enslotte 
vormt een goede training de beste basis voor een goede observator (Reid, !982). 

In dit onderzoek besloeg de training van een nieuwe observator ongeveer een week. Na 
een toelichting van het onderzoek en de gebruikte observatietechniek werd begonnen 
met de oefening van Mn variabele, namelijk activiteit. Aan de hand van de definities in 
bijlage 2.4 werd gevraagd 75 schriftelijk gepresenteerde activiteiten in te delen volgens 
het gehanteerde categorieen-systeem. In eerste instantie werd een score van 88% goed 
behaald. Bij herhaling aan het eind van de observatieperiode, vijf maanden later, was 
een kleine verbetering opgetreden, 92% goed. Bij een training van 10 observatoren voor 
een onderzoek bij de Gemeente Rotterdam, wear dezelfde observatietechniek werd 
toegepast, werden vergelijkbare resultaten gevonden; gemiddeld 84% goed (Rijnen & 
Derickx, !985). Hierna werd aan de hand van die's van kinderen in de woonomgeving 
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eerst aileen op activiteit en daarna op activiteit, leeftijd, sexe en aantal kinderen gelet. 
Ook deze meting werd na afloop van de feitelijke observaties herhaald. Zoals in tabel 
2.2 wordt weergegeven, was er ten aanzien van aantal en sexe een hoog percentage 
overeenstemming met de werkelijke situatie, zowel tijdens de training voor de feitelijke 
observaties als bij een controle na afloop. 

Voor Na 

-------------------------------------------
a ant a! 1982 96% 97% 

1983 97% 97% 
sexe 1982 90% 94% 

1983 91% 96% 
activiteit 1982 67% 91% 

!983 onbek. 88% 
leeftijd 1982 54% 55% 

1983 55% 55% 

T abel 2.2. Betrouwbaarheidsmeting training 

Het bepalen van de leeftijd was problematischer. Deze !age percentages kunnen deels 
veroorzaakt worden door het feit dat het bepalen van leeftijd (en soms ook activiteit) 
vanaf een dia vaak moeilijker is dan in de realiteit. Maar het schatten van leeftijden is 
tach al vrij lastig zoals straks uit de resultaten van de betrouwbaarheidsmetingen zal 
blijken. 

Oit brengt ons op het aspect van de betrouwbaarheid. Onder andere Fassnacht ( 1982), 
van der Molen ( 1983) en Hollenbeck ( 1978) gaan uitgebreid op dit probleem in, waarbij 
men het erover eens is dat het hier een ingewikkeld meetprobleem betreft dat betrek
king heeft op minstens vier aspecten: 
I. intra-observator overeenstemming, dat wil zeggen de mate waarin ~{m observator 

dezelfde gebeurtenissen bij herhaalde observatie op dezelfde wijze observeert; 
2. inter-observator overeenstemming, dat wil zeggen waarin meerdere observatoren 

dezelfde gebeurtenissen bij gelijktijdige observatie op dezelfde wijze waarnemen; 
3. accuratesse van de observator, dat wil zeggen de mate waarin een observator in 

overeenstemming is met een vastgesteld criterium; 
4. observator stabiliteit, dat wil zeggen de mate waarin een observator op dezelfde 

wijze blijft observeren gedurende een tangere periode. 
Deze vier aspecten hangen nauw samen en men zou zelfs kunnen zeggen dat ook de 
andere aspecten in orde zijn, wanneer de accuratesse van de observator goed is. 
Hierboven bleek a! dat de intra-observator overeenstemming, de accuratesse en de 
stabliliteit van de observatoren redelijk was. N u zullen we ons vooral bezighouden met 
de inter-observator overeenstemming. Hollenbeck ( 1978) citeert Susman e. a. ( 1976), die 
concluderen dat bij naturalistische observaties in ontwikkelingspsychologisch onderzoek 
in vee! gevallen geen indicatie van de betrouwbaarheid wordt gegeven. Dit in tegen
stelling tot het meer experimenteel georienteerde gedragsmodificatie-onderzoek (zie 
bijvoorbeeld themanummer Journal of Applied Behavior Analysis, I 2( I 979)4). Een goed 
overzicht van de verschillende maten voor samenhang of overeenstemming tussen twee 
of meer observatoren wordt gegeven door Landis & Koch ( 1975) op fundamentele wijze; 
Hollenbeck ( 1978); Hartmann, 1982; en Wallace & Elder (1980), die een praktisch 
bruikbaar schema geven voor de meest voorkomende combinaties van observatoren en 
typen van gegevens, met de meest passende overeenstemmingsmaat. De meest ge
bruikte maat bij gegevens op een nominale schaal, is het percentage overeenstemming 
(PA, percentage agreement): het aantal eenheden waarover overeenstemming was ge
deeld door het totaal aantal geobserveerde eenheden. Door zijn eenvoud in berekening is 
deze maat inzichtelijk en wordt dan oak relatief vaak gebruikt. Maar PA heeft een be
langrijk nadeel waardoor de mate van overeenstemming overschat kan worden, namelijk 
een vrij hoge score bij relatief !age frequenties van bepaalde categorieen. Aan dit be-
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zwaar kan op twee manieren tegemoet gekomen worden. Enerzijds door de gewogen 
overeenstemming (WA, weighted agreement) te bepalen en anderzijds door middel van 
Cohen's kappa (Cohen, 1960). Bij WA vinden correcties pleats voor relatief weinig 
voorkomende categorieen. Bovendien wordt per categorie een WA-maat berekend, wat 
duidelijker inzicht geeft in speciale problemen, bijvoorbeeld verschil in opvatting over 
of onduidelijke definitie van categorieen. Dit maakt eventueel gerichte training c.q. 
verbetering mogelijk. Bij kappa wordt gecorrigeerd voor de kans dat de overeenstem
ming tussen de observatoren op toeval berust, door per categorie het verwachte aantal 
overeenstemmingen op basis van de randtotalen te vergelijken met het werkelijke 
aantal overeenstemmingen. Onder andere van der Sande ( 1984) en Hartmann ( 1982) 
noemen als algemeen aanvaarde ondergrens voor PA: • 70-.90 en voor de kans-gecor
rigeerde mat en zoals WA en kappa: .60 -. 75. T er vergelijking zullen hierna de drie 
overeenstemmingsmaten worden berekend voor de overeenstemming wat betreft acti
viteit en leeftijd. Omdat de gegevens voor de leeftijd een ratio-karakter hebben kan 
hier de Pearson correlatiecoefficient als alternatieve maat van overeenstemming wor
den gebruikt. 

In het tweede onderzoek zijn de betrouwbaarheidsmetingen uitgevoerd tijdens de fei
telijke observaties en wei door een aantal malen tegelijkertijd met twee observatoren 
een observatieronde uit te voeren. Op hetzelfde tijdstip werden door beide observatoren 
de gegevens voor het betreffende groepje kinderen vastgelegd en later met elkaar ver
geleken. In veel van dergelijk veldonderzoek worden de betrouwbaarheidsmetingen ge
houden tijdens speciale sessies, vaak tijdens de training en vaak ook aan de hand van 
bijvoorbeeld video-opnames van de werkelijke situatie (bijvoorbeeld door Gi..ittinger, 
1980). Door deze kunstmatige situatie wordt het probleem geintroduceerd of de 
gevonden overeenstemming ook bij de feitelijke observaties van toepassing is. E venals 
bij Ackermans ( 1970) en van der Molen ( 1983) werden in dit onderzoek de betrouwbaar
heidsmeting tijdens de gewone observaties uitgevoerd en wei zeven maal, in drie ver
schillende omgevingen en met de drie verschillende observatoren die aan het onderzoek 
meewerkten ( lx Gerardusplein, voor; Maastricht, I x voor, I x na; Leiden, 2x voor, 2x na, 
telkens aan het begin en aan het eind van de observatieperiode). 
De resultaten van ~~n van de andere observatoren werden telkens met die van de on
derzoeker vergeleken. Omdat er geen opvallende verschillen tussen de observatoren 
werden geconstateerd, worden de resultaten voor de zeven betrouwbaarheidsmetingen 
gezamenlijk gepresenteerd. 

In totaal zijn hierbij 997 personen geobserveerd, waarvan 769 in de leeftijd van 0-18 
jaar. De personen ouder dan I 8 jaar zijn waargenomen tijdens het onderzoek in Maas
tricht waar aile gebruikers van de omgeving werden geobserveerd. Behalve bij de leef
tijdsgegevens wordt bij de analyse uitgegaan van de totale groep. Wat betreft aantal, 
groepsindeling en sexe was er een zeer goede overeenstemming tussen de beoordelaars 
(PA respectievelijk gemiddeld 96%, 97% en 99%), waardoor nadere analyses achterwege 
zijn gelaten. Bij de plaatsaanduiding op de plattegrond bleek bij de metingen in Lei- den 
aan het begin van de observatieperiode een vrij lage overeenstemming (PA = 63% bij 
vooronderzoek; 76% bij na-onderzoek). De extra verduidelijking en aandacht op dit 
aspect near aanleiding hiervan, bleek bij de aldaar herhaalde betrouwbaarheidsmeting 
effect gehad te hebben (63% werd 88% voor; 76% werd 91% na). Over aile sessies 
gemiddeld was er een goede overeenstemming tussen de observatoren wat betreft de 
plaatsaanduiding (PA 90%). De gegevens wet betreft activiteit zijn in tabel 2.3 
weergegeven waarbij de scores van Observator I (de onderzoeker) afgezet zijn tegen die 
van Observator 2 (de andere observatoren). Analyse van de gegevens waarbij Observator 
I juist niet iedere keer dezelfde persoon, de onderzoeker, representeerde, leverde 
dezelfde resultaten op. Rechts naast de tabel staat de WA per categorie vermeld en 
onderaan zowel WA, PA als kappa. 
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Observator 2 (02) 
01 I 2 3 4 ') 6 7 8 9 10 II 12 TOT % WA 

----------------------------------------------------------------------------------------
I 105 3 10 14 5 140 14 .65 
2 I 16 2 20 2 .56 
3 B 452 5 9 475 48 .87 
4 8 II 18 3 40 4 .40 
5 3 4 8 I 11 I 2 129 13 .72 
6 3 9 12 I .41 
7 6 2 48 56 6 .77 
8 3 2 84 89 9 .93 
9 3 4 8 I .51 

10 4 2 13 20 2 .65 
II 7 7 I .88 
12 I 0 1.00 

TOT 138 2S 481 25 143 19 S5 85 4 13 8 997 100% 

% 14 3 48 3 14 2 6 9 0 0 100% 

Vv A=. 70; PA=.87; kappa=.80, p< .DOl 

Tabel 2.3. Betrouwbaarheidsmeting activiteiten 

De verschillende betrouwbaarheidsmaten geven verschillende waarden, waarvan PA per 
definitie het hoogst is. Het verschil tussen PA en WA wordt hier veroorzaakt door het 
feit dat de frequenties voor de verschillende categorieen sterk uiteenlopen zoa1s uit de 
randtotalen blijkt. Vergelijken we deze randtotalen voor Observator I en 2, dan blijken 
de relatieve verdelingen over de categorieen nauwelijks van elkaar te verschillen. Maar 
de verschillen van mening tussen de observatoren met betrekking tot de relatief kleine 
categorieen 4, 6, 9 en 2 blijken tot een !age WA waarde te leiden. Bekijken we de cellen 
van de tabel, dan blijken er weinig systematische verschillen in interpretatie te bestaan. 
Categorie I wordt bijvoorbeeld door beide observatoren ongeveer even vaak met onge
veer dezelfoe categorieen verwisseld. De verdelingen van de afwijkingen onder en boven 
de diagonaal blijken niet significant verschillend te zijn (chi2= 1.31, p< .DOl). Dit niet
systematische patroon van afwijkingen zal betekenen dat een belangrijk dee! ervan bij 
meerdere observaties elkaar min of meer zal opheffen. De mate van overeenstemming 
kan redelijk goed genoemd worden en is vergelijkbaar met resultaten van Ackermans 
( 1970) die in een dergelijk onderzoek voor de activiteiten een PA van 7S% vond (helaas 
werd geen vVA en kappa berekend). 

Evenals wij ondervond Ackermans de grootste problemen wat het aspect leeftijd be
treft. Tabel 2.4 geeft hiervoor de resultaten. 
Ackermans vond een PA van 69% en evenals wij we1mg afwijkingen grater dan een 
leeftijdsklasse (2 jaar), terwij I Bjorklid ( 1982) een percentage overeenstemming van 66% 
vermeldt bij intervallen van drie jaar. Blijkbaar is het betrouwbaar schatten van de 
leeftijd, met name bij kinderen van 6 tot 12 jaar, niet makkelijk. Training of ervaring 
tijdens het observeren bleek ook geen verbetering in deze situatie te brengen. Bij ver
gelijking van de randtotalen blijken ook hier geen grote verschillen tussen beide verde
lingen. Dit blijkt ook niet uit de zeer hoge correlatie (.98) tussen de scores van beide 
observatoren, wanneer deze benadering als alternatieve betrouwbaarheidsmeting ge
bruikt wordt voor de gegevens op ratio-nivo. Ook hier week de verdeling van de niet
overeenstemmingen voor de verschillende observatoren niet significant af (chi2=3.64, 
p< .01). 
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Observator 2 (02) 
01 0 I 2 3 4 TOT. % WA 

-------------------------------------------------------------------------
0-6 jr. 0 87 13 100 13 • 71 
6-8 jr. 1 23 137 42 s 2 209 27 .61 

8-10 jr. 2 21 132 so 203 26 .56 
10-12 jr. 3 s 34 80 18 137 18 .47 
12-18 jr. 4 3 IS 102 120 16 .72 

--------------------------------------------------------------------------
TOTAAL 110 176 211 ISO 122 769 100% 

% 14 23 27 20 16 100% 

WA:.6l; PA:.70; kappa=.62, P<·OOl 

T abel 2.4. Betrouwbaarheidsmeting leeftijd 

Geconcludeerd ken worden dat de onderlinge betrouwbaarheid van de observatoren op de 
meeste aspecten geed was. Aileen het betrouwbaar schatten van de leeftijd van de ge
observeerde kinderen bleek soms problematisch te zijn. Tech lagen de betrouwbaar
heidsmaten voor dit aspect nog binnen aanvaardbare grenzen, zeker gezien het natura
listische karakter van dit onderzoek. Wei zal bij de analyse van de observatiegegevens 
met bovengenoemde resultaten zoveel mogelijk rekening gehouden moeten worden. 

3.5 INTERVIEWS 

N east de observaties vormden interviews met kinderen uit de verschillende omgevingen 
een belangrijke informatiebron over het gebruik, de kennis, de beleving en de beoordeling 
van de omgeving. De interviews vonden pleats vie en op de Iegere scholen in de onder
zochte gebieden. De kinderen werden meestel individueel, soms in kleine groepjes gein
terviewd, efhenkelijk van de wensen van de school. Bij het werken in kleine groepjes 
bleek de onderlinge beinvloeding van de kinderen soms een rol te spelen, deerom werd 
zoveel mogelijk individueel geinterviewd. De interviews duurden ongeveer Mn uur. Het 
interview began eltijd met vregen/noteren van persoonsgegevens, zeals neem, adres, 
leeftijd, geslacht, schoolklas, beroep vader en moeder, aantel broers en zusters. De vra
genlijst bij het eerste onderzoek omvette vragen near spelgedreg, fevoriete en niet
favoriete plekken, vriendjes en vriendinnetjes, en oordelen over verschillende plekken. 
De volledige vregenlijst is opgenomen in bijlage 2.5. De vregenlijst in het eerste onder
zoek was zeer breed que onderwerpen en nem vrij vee! tijd in beslag, bijvoorbeeld door 
het maken van drie tekeningen en het invullen van een vrij lange sementische differen
tieal voor tien toto's. 

De vragenlijst is voor het tweede onderzoek dan oak ingekrompen, wearop in hoofd
stuk 3 nadere toelichting wordt gegeven. De definitieve vregenlijst voor het tweede on
derzoek is opgenomen in bijlage 2. 7. Oudere kinderen konden deze vregenlijst voor een 
groat dee! zelf invullen, terwijl bij de jongere kinderen dit meer door de interviewer/stet 
moest worden gedeen. De interviews werden meestel afgenomen door een teem van twee 
personen, waerven de onderzoeker meestel dee! uitmaekte. In het algemeen werden de 
interviews afgenomen in een periode van I a 2 maenden, semenvallend met de periode 
waarin de observaties werden gehouden. Bij de resultaten van ieder deelonderzoek wordt 
dit nader eengegeven. 
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Tekening 

T ijdens het interview is de kinderen gevraagd een tekening van hun eigen buurt of 
speelplaats te maken. In het eerste onderzoek is daarnaast gevraagd een tekening te ma
ken van de route van huis naar school of speelplaats, en van de ideale speelplaats voor de 
kinderen. 
:)e reden voor het toepassen van deze techniek was de veronderstelling dat kinderen in 
hun tekeningen juist die elementen van hun omgeving zullen weergeven, die voor hen 
meer betekenisvol zijn. Hoewel dergelijke cognitieve kaarten geen e xacte afbeeldingen 
zijn van de werkelijkheid maar juist op diverse aspecten daarvan afwijken ( zie bijvoor
beeld van Andel & Hamel, 19tll, hoofdstuk 2; Downs, 1981), lijkt bovenstaande veron
derstelling voldoende reeel om de techniek oak in dit onderzoek toe te passen. 
De analyse van de tekeningen vond pleats op verschillende manieren: 
a. :Joor telling van soort en aantal getekende omgevingselementen. Voor de ordening 

en indeling in categorieen werd hetzelfde systeem toegepast als bij de bepaling van 
de H-waarde (zie bijlage 2.1). Dit systeem wordt oak gebruikt in andere gedeeltes 
van het onderzoek waar omgevingselementen gecategoriseerd worden, zoals bij de 
observaties en in de interviews bij vragen naar 'plekken'. Hierdoor is onderlinge 
vergelijking mogelijk. 

b. Door een aantal kwalitatieve beoordelingen. Hiervoor is uitgegaan van systemen 
zoals die gebruikt zijn door Hart ( 1979) en F ilipovitch e.a. (1981). Het ging hierbij 
om de volgende aspecten: 
- gedetailleerd- gemiddeld- globaal; 
- aileen plattegrond- gemengd- aileen vooraanzicht; 
- gelijkenis met de werkelijkheid: goed- matig- slecht; 
- element en ongeorganiseerd- gedeeltelijke samenhang- goed ge integreerde on-

derdelen. 

Bovengenoemde kwalitatieve variabelen blijken vooral samen te hangen met ontwikke
lingsni veau (Hart & Moore, 1973) en oak met het geslacht van de kinderen. Omdat dit 
onderzoek niet specifiek gericht is op dergelijke verschillen, is het kwalitatie ve beoor'
delingssysteem van de t ekeningen relatief weinig uitge werkt. 

Beoordeling van toto's 

T ijdens de interviews beoordeelden de kinderen de toto's van hun eigen omgeving oak op 
een aantal manieren. 
N aast de in bijlage 2. 7, punt 10, genoemde vragen naar herkenning, frequentie van 
spelen, aileen of met anderen en acti viteiten, werd voor iedere foto een semantische 
differentiaal ingevuld. Hie rbij werd uitgega an van een versie die door Jansen & 
Smolenaars ( 1966) voor kinderen en voor het N ederlandse taalgebied we rd bewerkt e n 
gestandaardiseerd. Deze bestond uit veertien woordparen die op een zevenpuntsschaal 
werden gescoord (zie tabel 2.5). 

mooi- lelijk 
sterk- zwak 
langzaam- vlug 
pret tig- naar 
saai- boeiend 
slec ht - g oed 
zwaar- Iicht 

verve lend- leuk 
gelukkig- ongelukkig 
kalm- opgewonden 
hard- zacht 
onaardig- aardig 
klein- groat 
druk- rustig 

T abel 2. 5. Semantische dif ferentiaal, kinderen 

Op grand van de resultaten van he t eerste onderzoek werd een verkorte versie be
staande uit 6 schalen samengesteld, waarop in hoofdstuk 3, paragraaf 3.3 nader wordt 
ingegaan. 
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Aan het eind van het interview werd de kinderen gevraagd om de toto's van hun omge
ving te ordenen tussen de polen leuk en vervelend. 
Peterson e. a. ( 1973) toonden aan dat wet toto's van speelvoorzieningen betreft kinderen 
zeer goed in staat zijn tot het maken van een dergelijke rangorde. Zij vergeleken rang
ordening en 'paired comparison' en vonden een hoge overeenkomst tussen de resultaten 
van beide technieken. Ook de test-hertest betrouwbaarheid, bij afname met drie mean
den tussenpoos, was hoog (r:.95). Bovendien, zo bleek oak bij ons eerste onderzoek, is 
deze techniek aantrekkelijk voor kinderen. Zij kunnen makkelijk manipuleren met de 
toto's en begrijpen altijd direct wet de bedoeling is. 

Tenslotte werden de toto's in het eerste onderzoek ook nog voorgelegd aan de groep 
'onbekende kinderen', die de betreffende omgevingen niet kenden. Het betrof hier een 
groep van in totaal 38 kinderen van drie verschillende scholen, die telkens gemiddeld 25 
toto's beoordeelde, zodanig dat iedere foto in totaal door twaalf kinderen is beoordeeld, 
telkens Mn jongen en Mn meisje uit klas I t/m 6. 
Deze kinderen vulden per foto dezelfde semantische differentiae! in als de 'bekende 
kinderen'. Verder sorteerden zij aile toto's, die ze gezien hadden in zeven mogelijke 
categorieen, varierend van 'heel leuk' tot 'heel vervelend'. Van iedere foto werd even
eens gevraagd de affordanties te beoordelen door hen te vragen 'A Is je op de plek die op 
deze foto staat, zou zijn, wet zou je dear dan allemaal doen?'. De genoemde activi
teiten werden hierna ingedeeld in de activiteitencategorieen genoemd in bijlage 2.4. 

Samenvattend, zijn bij de beide onderzoeken de volgende technieken gebruikt (zie oak 
tabel 2.1): 

I. Interview met ontwerper en/of opdrachtgever, waarbij in een uitgebreid interview in 
de vorm van open vragen informatie werd verzameld over het ontwerpproces, het doe! 
en de verwachtingen van het effect van het antwerp, en de rol van informatie over het 
gedrag en de beleving van kinderen in en van hun omgevingen. 

2. Algemene beschrijving en inventarisatie van de omgevingen, waarbij iedere omge
ving beschreven is op ruimtelijke aspecten zoals plattegrond en uiterlijk, en sociale as
pecten zoals bevolkingsopbouw. 

3. Beoordeling van omgevingskenmerken, waarbij met name de complexiteit en de 
manipuleerbaarheid met behulp van objectieve schalen op basis van uiterlijk waarneem
bare, duidelijk omschreven aspecten werden vastgesteld. De affordanties werden be
oordeeld door de onderzoeker. Daarnaast beoordeelde een groep volwassenen de onder
zochte omgevingen, weergegeven op toto's, op de omgevingskenmerken. 

4. Observaties, waarbij door middel van rondgangobservaties op verschillende tijd
stippen over een Jangere periode gegevens werden vastgelegd over het gebruik van de 
betreffende omgevingen, de activiteiten en kenmerken van de geobserveerde kinderen 
zoals leeftijd en sexe. 

5. Interviews, waarbij de kinderen uitgebreid werden ondervraagd over gebruik, kennis, 
beleving en beoordeling van hun omgeving. lnformatie werd verzameld over 
speelgedrag, favoriete en niet-favoriete plekken, speelkameraden en oordeel over ver
schillende plekken, gedeeltelijk met behulp van toto's van de omgevingen. Daarnaast 
werd de geinterviewde kinderen gevraagd een tekening van hun eigen buurt of spee l
plaats te maken. Hieruit werden de voor hen betekenisvolle onderdelen van de omgeving 
afgeleid. 
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3 EERSTE ONDERZOEK: ZEVEN KINDEROMGEVINGEN 

I INLEIDING 

Het eerste onderzoek had een niet zo omvangrijke opzet en had de volgende drie doelen: 
I. Beproeven en indien nodig verbeteren van de onderzoeksinstrumenten: observaties, 

interviews en beoordeling van omgevingen. 
2. N agaan of variatie in gedrag van kinderen verband houdt met varia tie in omgevingen. 
3. N agaan of er een verband is tussen de specifieke omgevingsfactoren: complexiteit, 

veranderbaarheid en affordanties en het gedrag van kinderen. 
Vooral de laatste twee punten waren bedoeld om na te gaan of een grater opgezet 
tweede onderzoek in de voorgenomen vorm zinvol en verantwoord was. Om deze reden 
zijn de gegevens uit dit eerste onderzoek niet zo gedetailleerd gepresenteerd en ge
analyseerd als in het tweede onderzoek. 
Om een behoorlijke variatie in omgevingen in dit eerste onderzoek op te nemen werden 
zeven verschillende plekken geselecteerd, om praktische redenen in of in de nabijheid 
van Eindhoven gelegen. Het ging om: 

drie gedeeltes van woonbuurten, verschiilend wat ouderdom, uiterlijk en Jigging 
betreft (MUSCHBERG, GEESTENBERG, VREDESPLEIN); 
twee speelplaatsen, wearvan ~~n 'traditioneel' ingerichte en ~~n bouwspeelplaets 
(BELGIEPLEIN, BOUWSPEELPLAA TS); 
een CAMPING; 
een overdekte speeltuin, het 'KINDERSPEELPALEIS'. 

Over deze zeven plekken is op een aantal 11erschiilende manieren informatie 11erzameld: 
I. Feitelijke gegevens over bevolkingsopbouw, aental woningen en kaartmeteriaal zijn 

11erzameld. 
2. Het gebruik 11en de omge11ingen door kinderen van 6-12 jeer is vastgelegd met behulp 

11an de obser11atietechniek die uitgebreid in hoofdstuk 2, 3.4 is beschre11en. 
3. Via een a ental Iegere scholen in de buurt zijn per plek telkens 12 kinderen (I jongen 

en I meisje per schoolklas), geinter11iewd o11er hun buurt, buitenspelen etc., met 
behulp 11an de 11ragenlijst die in hoofdstuk 2, 3.5 is beschre11en. Deze groep zal hierna 
'bekende kinderen' genoemd worden. 
Deerneast beoordeelden deze kinderen telkens 10 foto's o11er hun eigen buurt c.q. 
speelplaats o.a. met behulp 11an een semantische differentiae! (zie hoofdstuk 2, 3.7). 
Om prektische redenen konden dergelijke interviews niet gehouden worden met 
kinderen op de Camping en in het Kinderspeelpaleis. 

4. Dezelfde foto's, aangevuld met 10 foto's 11an de Camping en het Kinderspeelpaleis 
werden oak beoordeeld door 38 kinderen 11an drie 1/erschillende scholen. Deze 'orr
bekende' kinderen kenden de omge11ingen niet en zij zagen gemiddeld 25 foto's per 
persoon zodanig dat iedere foto in totaal door 12 kinderen is beoordeeld, ~~n jongen 
en Mn meisje per kles. 

5. Aile 70 foto's zijn oak beoordeeld door I 0 mensen met sociaal-wetenschappelijke 
achtergrond en 16 bouwkundigen en bouwkundestudenten die ieder de helft 11an de 
foto's (5 van iedere omgeving) beoordeelden met behulp 11an de semantische diffe
rentiae! zoals beschre11en in hoofdstuk 2, 3. 7 en hoofdstuk 3, 3.3. De foto's werden in 
willekeurige 11algorde gepresenteerd, zodanig det iedere foto door 13 11olwessenen is 
beoordeeld. 

6. Tenslotte zijn aile omge11ingen op een aentel aspecten door de onderzoeker zelf 
beoordeeld, onder andere aan de hand 11an dezelfde 70 foto's els boven bedoeld. 
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In figuur 3.1 wordt een overzicht gegeven van de periodes waarin de observaties en in
terviews in de verschillende omgevingen zijn gehouden. 

1980 1981 

MUS 

GEE 

VRE 

BEL 

BOU 

KIN 

CAM 

~ OBSE.RVATIES ~ INTERVIEWS 

Figuur 3.1. Periodes gegevensverzameling 

In de volgende paragrafen zal eerst per omgeving een beschrijving van de plek en een 
samenvatting van de belangrijkste resultaten gegeven worden. Daarna volgt een nadere 
beschrijving van de resultaten, waarbij telkens aile omgevingen onderling worden ver
geleken en nader wordt ingegaan op het verband tussen verschillende variabelen. Het 
hoofdstuk eindigt met een aantal conclusies die vooral gericht zijn op de nadere uit
werking van het tweede onderzoek. 

2 ZEVEN VERSCHILLENDE OMGEVINGEN 

2.1 MUSCHBERG (MUS) 

De eerste van de zeven onderzochte omgevingen in dit onderzoek is een dee! van de 
buurt Muschberg in de gemeente Eindhoven. In figuur 3,2 worden op een overzicht&
kaartje van de Gemeente Eindhoven aile onderzochte omgevingen aangegeven. 
De ivluschberg is een relatief nieuwe buurt met een vrij traditionele indeling: rechte 
straten, steepen, weinig gevarieerde inrichting van de omgeving. Het gedeelte van de 
Muschberg dat nader is onderzocht, wordt gedetailleerder weergegeven in figuur 3. 7. De 
buurt wordt begrensd door een vrij drukke verkeersweg, een parkje en een groat gras
veld met een paar speelelementen en een spoorlijn. Op enkele plaatsen tussen de huizen 
zijn oak kleine speelplaatsjes aanwezig. In het kaartje staan de nummers aangegeven 
van de foto's van een aantal verschillende plekken uit de buurt • Deze foto's zijn oak in 
het eerste onderzoek gebruikt. Een van deze toto's is bij figuur 3. 7 afgedrukt. 

In het onderzochte gedeelte van de Muschberg staan 210 Iaagbouwwoningen van ver
schillende types en een flatgebouw met 138 woningen; het zijn vooral huurwoningen. 
Omdat gedetailleerde bevolkingsgegevens over een dergelijk klein dee! van een buurt 
niet beschikbaar waren, moesten deze gesc hat worden. Op basis van de schattingen 
woonden per 31-12-1980 in het onderzochte dee! van de Muschberg 70-90 kinderen in de 
leeftijd van 6-12 jaar; dit is 15% van de totale bevolking. De verhouding tussen jongens 
en meisjes was ongeveer 55%/45%. (Jaarboek Gemeente Eindhoven, 1980). 
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Figuur 3.2. Overzichtskaart gemeente Einhoven 

Samenvatting gebruik 

In de Muschberg werd op verschillende dagen en tijdstippen het gebruik van de gehele 
omgeving geobserveerd. Op het kaartje in figuur 3.8 zijn a! deze kinderen door een rode 
stip weergegeven, waardoor een goed beeld ontstaat van de p1ekken waar kinderen zoal 
werden aangetroffen. 
In het a1gemeen speelden kinderen voora1 op de stoep, en verder op pleinen en 
grasvelden. Tijdens de observaties werden duidelijk meer jongens dan meisjes aange
troffen, met name jongens in de 1eeftijd van 8-10 jaar. Ze spee1den vooral in k1eine 
groepjes (2-3 kinderen), waarbij opvalt dat van de meisjes 48% in een gemengde groep 
speelt en van de jongens 25%. In figuur 3.21, in paragraaf 3.1, wordt het activitei
tenprofiel ten opzichte van de andere omgevingen weergegeven. Het gaat hier om de 
procentuele verdeling van de activiteiten van de geobserveerde kinderen over de acti
viteitencategorieen zoals beschreven in bijlage 2.4 (inlegvel). 
De hoofdmoot van de activiteiten van kinderen bestond uit activiteit 5: fietsen, rol
schaatsen en dergelijke, vooral op stoepen en pleinen; activiteit 8: balspe1, vooral op 
grasvelden, stoepen en pleinen; en activiteit 1: zitten, kijken, praten en derge1ijke, 
vooral op stoepen en pleinen. 

Samenvatting beleving en beoordeling 

Op de algemene vraag 'Ais je buiten speelt wear speel je dan en wet doe je dear?', 
noemden de kinderen uit de Muschberg vooral straat, stoep, grasveld en speelelementen 
als plekken waar ze spelen. Als favoriete activiteiten werden genoemd: fietsen, ver
stoppertje, tikkertje en voetbal. Deze zelfde activiteiten werden oak frequent genoemd 
near aenleiding van de serie van 10 foto's die geacht werd de buurt te representeren. 
A1s 1euke plekken in de buurt werden vooral speelplaatsen en grasvelden genoemd. Ver
velende plekken werden duidelijk minder genoemd, waarbij oak meer verschillende 
plekken werden genoemd, zoals: thuis, straat, grasve1d, bij de trapjes. De belangrijkste 
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redenen waren: de aanwezigheid van andere, vervelende kinderen. Ook enge plekken 
werden niet zo vaak genoemd. Een aantal keren kwamen voor: gangetje, straat, veld en 
bij 't spoor, met verschillende redenen, varierend van andere kinderen, verkeer, 'sa
vonds in het danker, tot kinderlokkers. Als gevaarlijke plekken werden in de Muschberg 
vooral genoemd: bij het spoor, bij de sloot en drukke wegen, met als belangrijke reden 
het (auto)verkeer. 
Oe tekeningen van de eigen buurt vertonen een aantal typische leeftijds- en sexe-ge
bonden kenmerken waarop in het algemene gedeelte (3.2) nader wordt ingegaan. Kela
tief vaak zijn aanwezig het eigen huis plus nadere detaillering; tuin, bomen en struiken; 
straat en stoep. Oe route van school naar huis wordt in het algemeen realistisch en vrij 
gedetailleerd weergegeven met als meest voorkomende onderdelen: omgevingsmateriaal 
zoals trapje, loopbrug, lantarenpaal; straat, stoep, gangetje; en andere huizen of ge
bouwen. Oe tekening van de ideate speelplaats betrof vrij vaak een bestaande speel
plaats in de eigen buurt in al dan niet verbeterde versie. Zoals te verwachten kwam 
vooral speelmateriaal in grate diversiteit voor op de tekeningen. Figuur 3,3 geeft een 
voorbeeld van een dergelijke tekening. 

-~----- -~---~-

riguur 3,3, 'Oe ideale speelplaats', jongen B jaar 

2,2 GEESTENBERG (GEE) 

Zoals uit figuur 3,2 blijkt ligt de Geestenberg vlakbij de Muschberg. Oak de Geestenberg 
is een vrij nieuwe buurt; beiden zijn in dezelfde periode gebouwd, maar de indeling van 
de buurt is geheel anders. Dit was oak de belangrijkste reden om tvlusc hberg en Gees
tenberg beide in het onderzoek op te nemen. Zoals blijkt uit de plattegrond in figuur 3,9 
is de Geestenberg een buurt met een woonerfachtige indeling, met vee! variatie: hoog
teverschillen, drempels, gangetjes, trapjes en pleintjes. De buurt wordt begrensd door 
een tweetal drukkere wegen, een parkje met speelplaats en een ruig grasveld. 
In het onderzochte gedeelte van de Geestenberg staan 360 laagbouwwoningen en een 
paar flatgebouwen met in totaal 138 woningen. Het betreft vooral huurwoningen. De 
geschatte bevolkingsgegevens zijn: 120-140 kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar, ver
houding jongens/meisjes 55%/45%. 
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Samenvetting gebruik 

In de Geestenberg werd op dezelfde date en tijdstippen els in de Muschberg het gebruik 
geobserveerd. Op het kaertje in figuur 3.10 zijn de plekken wear deze kinderen zijn 
eangetrof fen, weergegeven. 
In het algeme en speelden de kinderen in de Geestenberg regelmatig zowel op de stoep 
als op street en verder oak op pleintjes en grasvelden. Oak hier werden meer jongens 
dan meisjes geobserveerd en met name jongens in de leeftijd van 8-10 jeer. De kinderen 
speelden vooral in kleine groepjes van 2-4 kinderen, meisjes weer meer in gemengde 
groepen, dan de jongens. F iguur 3.21 geeft het activiteitenprofiel voor de Geestenberg. 
Net els in de Muschberg zien we hier voorel de activiteiten 5, met los materiaal; I, 
rust- niet doelgericht; en 8, balspel. 

Samenvatting beleving en beoordeling 

Bij de kinderen uit de Geestenberg bleken favoriete plekken om te spelen: grasveld, 
stoep, street en gangetjes. De favoriete activiteiten weren dezelfde als in de Musch
berg: fietsen, tikkertje, verstoppertje en voetbal. Near aanleiding van de 10 foto's ter 
representatie van de buurt werden deze activiteiten eveneens vaak genoemd, maar 
daarnaast oak activiteiten met omgevingsmateriaal zoals muurtje klimmen, paaltje 
springen, dakje klimmen en van een randje of trapje springen. Dit lijkt semen te hangen 
met het feit dat deze elementen meer aanwezig zijn in de Geestenberg. 

F iguur 3.4. T ekening van de eigen buurt, meisje 10 jeer 

Als leuke plekken werden ook in de Geestenbe rg vooral spe elplaatsen en grasvelden ge
noemd. Als vervelende plekken werd in vee! gevallen ee n bepaalde street genoemd, om
dat er vervelende kinderen waren of omdat e r niks te doen was. Bij de enge ple kken 
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waren geen bepaalde soorten plekken die vaak genoemd werden. Een aantal keren kwa
men voor: straat, speelp laatsen en omgevingselementen. A Is redenen werden nogal eens 
genoemd: 'als het donker is' en/of 'als ik aileen ben', en verder de aanwezigheid van 
blaffende wolfshonden, een gluurder of een kinderlokker. Als gevaarlijke plekken wer
den genoemd de 'PNEM-centrale', die vlakbij de buurt ligt en drukke wegen, vanwege 
het autoverkeer. 
In de tekeningen van de eigen buurt zijn ook bij de kinderen uit de Geestenberg relatief 
vaak aanwezig: het eigen huis plus nadere detaillering (zie bijvoorbeeld figuur 3.4); tuin, 
bomen, struiken en dergelijke; straat, stoep en dergelijke; en andere gebouwen. Opval
lend is dat de omgevingselementen, die relatief vee! in de buurt aanwezig zijn, zoals 
drempels, muurtjes, paaltjes en containers, ook op de tekeningen duidelijk terug te 
vinden zijn. 
De route van school naar huis werd weer vrij realistisch en gedetailleerd, en bijna altijd 
in de vorm van een plattegrond weergegeven, waarbij vooral getekend worden: straat, 
stoep, pad en dergelijke; omgevingsmateriaal; en grasvelden en pleinen. De tekening van 
de ideate speelplaats was bij de kinderen uit de Geestenberg soms reeel, soms fanta
sierijk en soms binnen, soms buiten de eigen buurt gesitueerd. Ook hier relatief vee! en 
verschillende speelmateri a len. 

2.3 VREDESPLEIN (VRE) 

Het Vredesplein is een geheel andere buurt dan Muschberg en Geestenberg. Het is een 
voor<iorlogse buurt, met een traditionele inde ling en vrij kleine, dicht opeen gebouwde 
woningen en vee! geparkeerde auto's. In het midden ligt het eigenlijke Vredesplein: een 
grasveld gecombineerd met een speelplaatsje. Zie ook de plattegrond in figuur 3.11. In 
het onderzochte gedeelte van de buurt staan 350 laagbouwwoningen. N aar schatting 
woonden hier 54-66 kinderen van 6-12 jaar ( l 0% van de tot ale bevolking) en was de 
verhouding jongens/meisjes 55%-45%. 

Samenvatting gebruik 

In de buurt rond het Vredesplein werden 20 observatierondes gehouden. Het kaartje in 
figuur 3.12 geeft een overzicht. 
In het algemeen speelden de kinderen in deze buurt vooral op de stoep, en verder op 
straat en op het grasveld. Net als in de andere buurten waren meer jongens dan meisjes 
aanwezig, met name jongens van 8-10 jaar. Ook hier werd vooral in klei ne groepjes 
gespeeld, waarbij meisjes meer in gemengde groepen speelden dan jongens. 
Figuur 3.21 geeft het activiteitenprofiel voor de buurt rond het Vredesplein. Ook hier 
vooral 5, activiteit met los materiaal; I, rust- niet doelgericht; en 8, balspel. Daar
naast relatief vaak activiteit 3: doelgerichte beweging. 

Samenvatting beleving en beoordeling 

Als favoriete plekken om te spelen, noemden de kinderen rond het Vredesplein vooral 
stoep en straat en verder grasveld, plein en bosjes. F avoriete activiteiten bleken te zijn: 
verstoppertje; voetbal en een vrij groot aantal andere balspelen; tikkertje; fietsen en een 
vrij groot aantal andere activiteiten met los materiaal. Near aanleiding van de 10 toto's 
van de omgeving werden deze activiteiten eveneens vaak genoemd, evenals ac
ti viteiten met vast speelmateriaal zoals klimrek en evenwichtsbalk. 
Bij de leuke plekken we rden vaak genoe md: gebouwen, stoep, plein, parkeerplaats, 
straat, en speelplaats, waarbij 8 van de 12 kinderen het Vredesplein als leuke plek 
noemden. Vervelende plekken werden er weinig genoemd. In de helft van de gevallen 
betrof het een straat, vooral wegens de aanwezigheid van vervelende kinderen. Ten
slotte werd ~~nmaal de nabij gelegen TH genoemd, omdat 'het daar saai is en er aileen 
maar geleerde studiebollen zijn'. Bij de enge plekken ging het vooral om gangetjes of 
paadjes, als het donker is of omdat er kinderlokkers zouden zijn. Bij de gevaarlijke 
plekken werden vooral straten en wegen genoemd, vanwege het verkeer. 

- 48-



In de tekening van de eigen buurt waren, net als in de andere buurten vooral aanwezig: 
het eigen huis plus detaillering; andere huizen of gebouwen, en stoep, straat en gange
tje. De route van school naar huis werd vrij gedetailleerd en vrijwel altijd in de vorm 
van een plattegrond weergegeven, maar in bijna de helft van de gevallen is er geen 
goede overeenstemming met de werkelijke situatie. Veel getekende elementen waren 
huizen en gebouwen, stoep, straat en gangetjes en omgevingsmateriaal zoals verkeers
lichten, lantaarnpalen en dergelijke (zie bijvoorbeeld figuur 3,5), 
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F iguur 3,5, Tekening route van school naar huis, meisje 8 jaar 

De tekening van de ideale speelplaats betrof meestal een re€He situatie, vooral binnen 
de eigen buurt gelegen. Ook hier werd veel speelmateriaal getekend maar ook natuurlijk 
materiaal zoals bos, struiken en bloemen. T enslotte viel op dat een aantal malen per
sonen op de tekening voorkwamen terwijl dit bij kinderen uit de andere omgevingen 
vrijwel nooit het geval was. 

2,4 BELGIEPLEIN (BEL) 

In tegenstelling tot de drie voorafgaande omgevingen, is het Belgieplein aileen een 
speelterrein. Het is een vrij grote speelplaats midden in een nieuwe woonwijk, grenzend 
aan een winkelcentrum en een buurthuis. Zoals verduidelijkt wordt in figuur 3,13 be
staat het gebied uit een basketballveld, een betegeld plein/parkeerplaats voor het 
buurthuis, een zandbak en twee grasvelden met klimrekken, speelhuisjes en een fort. 
In de wijk rond de speelplaats, de Tempel in Eindhoven, woonden naar schat ting 200-300 
kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar (13% van de totale bevolking); de verhouding 
jongens/meisjes was 49%/51%, 

Samenvatting gebruik 

Op het Belgieplein werden 20 observatierondes uitgevoerd. Het kaartje in figuur 3.14 
geeft een overzicht van de plaatsen waar deze kinderen zijn geobserveerd. 
De kinderen speelden vooral op het plein en het basketballveld; op de speelapparaten, 
met name op het fort; op stoepen en padero en op het grasveld, vooral bij het fort en 
rond de huisjes. 
De verhouding tussen jongens en meisjes was hier vee! minder ongelijk dan in de andere 
omgevingen, waarbij de leeftijdsgroep van 8-10 jaar zowel bij de jongens als bij de 
meisjes het meest voorkwam. Ook hier speelden de kinderen vooral in kleine groepjes 
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van 2 a 3 kinderen, maar nu spelen de jongens en de melSJes ongeveer even vaak in ge
mengde groepen. F iguur 3.21 geeft het acti viteitenprofiel van het Belgieplein weer. 
Net als in de andere plekken kwam op deze plek activiteit S, met los materiaal veel
vuldig voor; daarnaast, zoals te verwachten, activiteit 7, met vast spelmateriaal en oak 
activiteit l, rust- niet doelgericht. Tenslotte bleek het Belgieplein te liggen in een 
'doorgaande' route van en near het winkelcentrum en oak het buurthuis, wat duidelijk 
wordt uit een relatief hoog aandeel van activiteit 3, doelgerichte beweging. 

Samenvatting beleving en beoordeling 

Via een lagere school in de buurt van het Belgieplein werden oak hier 12 kinderen 
ge interviewd van wie bekend was dat ze wel eens op deze speelplaats speelden. Hen 
werd gevraagd: 'Als je op het Belgieplein speelt, wear speel je dan en wat doe je dan?' 
IVIeest genoemde plek bleek het fort te zijn, en verder het speelhuisje, de heuvels rand 
het grasveld en het plein. F avoriete acti viteiten waren: klimmen in speelelementen; 
tikkertje en verstoppertje, rolschaatsen, fietsen en andere activiteiten met los materi
aal, en balspel. N aar aanleiding van de l 0 foto's van het 3elgieplein werden al deze ac
ti viteiten eveneens zeer frequent genoemd. 
Bij de leuke plekken werd het Belgieplein en met name het fort door 9 van de 12 kirr
deren genoemd. N aast de speelmaterialen werd oak vaak een plein en de stoep als leuke 
plek genoemd. Meest genoemde vervelende plek was een grasveld, bij een bejaardenflat, 
waar de kinderen altijd werden wegge jaagd als ze er speelden. Enge en gevaarlijke 
plekken werden nauwelijks genoernd. 
Omdat deze kinderen gevraagd werd orn een tekening te maken van de speelplaats aan 
het Belgieplein, is het voor de hand liggend dat vooral speelplaatselementen op de te
keningen voorkwamen. Relatief veel getekend werden: de zandbak, het fort, het huisje 
en de indianentent; en daarnaast ook de heuvels rand het grasveld. ( zie bijvoorbeeld 
figuur 3.6). 
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F iguur 3.6. T ekening speelplaats B e lgieplein, jongen 10 jaar 
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De tekening van de route van huis near de speelplaats was in de meeste gevallen een 
realistische, weinig gedetailleerde plattegrond, waarop relatief vaak straten en pleinen 
voorkwamen. De tekening van de ideale speelplek betrof meestal een realistisch aan-
doende plek, waarbij het onduidelijk was of deze binnen of buiten de eigen buurt lag. 
Speelelementen kwamen op de tekeningen relatief zeer vaak voor, met daarbij een 
voorkeur voor glijbaan, klimrek, schommel, fort, zandbak en wip. 

2.5 BOUWSPEELPLAA TS (BOU) 

Oe Bouwspeelplaats is het andere specifieke speelterrein dat in het eerste onderzoek is 
betrokken. De speelplaats ligt in een groot wijkpark dat grenst aan dezelfde wijk waarin 
het Belgieplein Jigt. De afstand tussen deze twee plekken is_=. 600 meter. De inrichting 
van de Bouwspeelplaats is echter geheel verschillend. De plattegrond in figuur 3.15 
geeft hierover meer informatie. 1 

Het is een vrij groat terrein met vooral een avontuurlijke inrichting: een speelvijver, 
heuvels, een pleats en materiaal om hutten te bouwen, te graven en vuurtje te stoken; 
maar ook een voetbal veld en een terreintje met speelapparaten. Verder wijkt de Bouw
speelp !eats af van de andere speelplaatsen doordat er een begeleider aanwezig is. 
Daarnaast is een caravan aanwezig waar de kinderen binnen kunnen spelen. De speel
plaats is na schooltijd en in de vakantieperiode overdag geopend en vrij toegankelijk. 
Door het bijzondere karakter ervan blijkt de Bouwspeelplaats niet aileen kinderen aan 
te trekken uit de directe omgeving, maar ook uit verderweg gelegen wijken. Daarom 
worden ter orientatie de bevolkingsgegevens van Woensel (het gedeelte van de gemeen
te Eindhoven waarin de Bouwspeelplaats ligt) en geheel E indhoven in tabel 3.1 gegeven. 

Aantal kinderen 6-12 jaar 
% van totale bevolking 
Verhouding jongens/meisjes 

Woensel 

+8122 
-+10% 

_:52%/48% 

Eindhoven 

18.433 
9% 

51%/49% 

T abel 3. I. Bevolkingsgegevens Woensel en Eindhoven 

Samenvatting gebruik 

Op de Bouwspeelplaats werd op dezelfde data en tijdstippen als op het Belgieplein ook 
20 maal geobserveerd. Het kaartje in figuur 3.16 geeft weer een overzicht. De kinderen 
speelden vooral op de twee zandgedeeltes onderaan de plattegrond die als bouwplaats 
bedoeld zijn, verder op het voetbalveld, de heuvels die centraal op de speelplaats ligge n 
en de speelapparaten. 
De verhouding tussen jongens en meisjes was hier het meest ongelijk, waarbij vooral 
jongens van 8-10 jaar en van 10-12 jaar werden geobserveerd. De kinderen speelden zo
wel in kleine als in grotere groepen. Wat betreft het spelen in gemengde groepen was 
hier ook een groat verschil tussen jongens en meisjes waar te nemen. Figuur 3.21 geeft 
het activiteitenprofiel weer. 
Zoals te verwachten kwam hier vee! voor: activiteit 10, met basismateriaal en daar
naast activiteit 5; activiteit II, met planten en dieren; balspel, en activiteit met vast 
spelmateriaal. 

Samenvatting beleving en beoordeling 

De interviews betreffende de Bouwspeelplaats zijn gehouden op dezelfde school als die 
voor het Belgieplein. Ook nu werd telkens een jongen en een meisje uit iedere klas ge
selecteerd, waarvan bekend was dat hij of zij weleens op de Bouwspeelplaats speelde. 
Als favoriete plekken om te spelen werden genoemd: de bouwplaats; de speelplaats en de 
rioolbuizen in de heuvels. Veel genoemde activiteiten waren: met hout spelen en een hut 
maken; klimmen in toren, rek en dergelijke en schommelen; zwemmen en ver-
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stoppertje; spelletjes in de caravan zoals dammen, mens erger je niet; sc hooltje spe len 
en vader en moed ertje. Near aanleiding van de 10 foto's van de Bouwspeelplaat s werden 
de meeste van deze activiteiten ook genoemd, en daarnaast het omgaan met dieren. Dit 
betreft konijnen die de kinderen mogen meenemen over het hele terrein. 
Dp de vraag naar leuke plekken noemden 6 van de 12 kinderen me t name de Bouw
speelplaats. Verder werden nog andere speelplaatsen en spec iaal het fort op het Bel
gieplein een aantal malen genoemd. Vervelende plekken werden weinig genoemd. Bo
vendien waren het steeds verschillende plaatsen. Belangrijkste reden was de aanwezig
heid van vervelende, andere kinderen. Ook enge plekken worden nauwelijks genoemd. 
Als gevaarlijke plekken we rden, net als in de andere omgevingen, vooral straten ge
noemd, met het verkeer als voornaamste reden. 
Op de tekening van de Bouwspeelplaats werden uiteraard vee! speelmaterialen gete
ke nd, vooral hutten, de klimtoren e n de bus. Verder we rd vrijwel altijd het 'leiders
huisje' en va ak de c aravan ge teke nd. R ege lmatig kwamen ook voor: voetbalve ld, water, 
bosjes, stenen, hout, trapjes en het toegangshek. De route van huis near de bouwspeel
plaats werd meestal realist isch, met vrij weinig details en bijna altijd als plattegrond 
weergegeven. Elementen die regelmatig op dit type tekening voorkwamen, waren: straat 
en gangetjes; park en grasveld. De ideale speelplaats betrof meestal een reeele situatie, 
waarvan het niet duidelijk was of deze binnen of buiten de eigen buurt gesi- t ueerd was. 
Speelelementen kwamen vee lvuldig voor, met name glijbaan, klimrek, schommel en 
slingertouw. Daarnaast de wat grotere attracties zoals zwembad, trim- baan e n kermis. 

2.6 KINDERSPEELPALEIS (KIN) 

In tegenstelling tot de ande re plekken is het Kinderspeelpaleis een overdekte omgeving. 
Het is een voormalig kerkgebouw dat is ingericht als speeltuin. Figuur 3.17 geeft een 
overzicht van deze plek. 
De inrichting bestaat voornamelijk uit traditionele speeltuinapparatuur zoals: schom
;nels, wippe n, draaimole ns, glijbane n, een kabelbaan en twee kleine zandbakken. Ve rder 
zijn in he t ge bouw aanwezig: ruimten waar de kinde ren kunne n knutse le n e n spe lletjes 
doen zoals sjoele n e n tele visie kijke n; e n een c afeteria. Het Kinde rspeelpale is is niet 
vrij toegankelijk; er moet een toegangsprijs betaald worden. Het wordt druk bezocht op 
woensdagmiddag, het weekend en in de vakanties, vaak als gezinsuitstapje of verjaar
dagsfeest. Er is toezicht aanwezig. 

Samenvatting gebruik 

In het K inde rspeelpaleis is slechts ~~nmaal gedure nde een woensdag middag geobse r
veerd. Mede wegens de grat e drukte we rden maar vijf observatie rondes gehouden. De 
ve rde ling over de omge ving wordt in figuur 3.18 weerge geve n. 
Het merendeel van de kinderen bleek te spelen op de ook zeer dominant aanwezige 
speelapparaten, waarbij vooral favoriet waren: de draaimolen, familieschommel, 
kabelbaan en grate glijbaan. Daarnaast werden de verschillende aparte ruimtes intensief 
gebruikt, met name de knutselruimte. 
Er bleken ongeveer evenveel jongens als meisjes aanwe zig te zijn, met name in de 
leeftijd van 8 tot 10 jaar. De kinderen spe elden vooral in grate groepe n (meer dan 6) 
wat vooral ve roorzaakt werd door het feit dat er zo'n groat aantal kinderen aanwezig 
was dat vrijwel aile beschikbare apparate n voortdure nd bezet dan wei overbezet waren. 
De kinde re n speelden hie r vooral in ge mengde groepe n wat betreft se xe; zowe l voor 
jongens als voor meisjes in 75% van de gevallen. Figuur 3.21 geeft het activiteiten
profiel voor het K inderspeelpaleis. Zoals te verwachten werd zeer vee! activiteit 7, met 
vast spelmateriaal waargenomen; en activiteit 10, met zand, hout en knutselmateriaal. 
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Samenvatting beleving en beoordeling 

0 m praktische redenen zijn geen interviews gehouden met kinderen die het Kinder
speelpaleis bezochten. 

2. 7 CAMPING (CAM) 

Ook de Camping wijkt nogal af van de andere omgevingen uit het eerste onderzoek, 
omdat deze duidelijk buiten de directe woonomgeving is gelegen. De kinderen gaan hier 
met hun ouders speciaal near toe, meestal in de vakantie. Het onderzoek betrof het 
gedeelte van een camping wear 120 bungalows staan. De plattegrond in figuur 3.19 
geeft een overzicht van deze omgeving. 
De bungalows liggen in een dennebos, gegroepeerd in clusters van :{ I 0 huisjes, bereik
baar via paden. T emidden van dit complex liggen twee vennetjes. De camping bestaat 
verder uit een gedeelte voor stacaravans, gebouwen met restaurant, winkel, kantine 
etc., een overdekt zwembad en een santa! grotere vennen met speelmogelijkheden. 

Samenvatting gebruik 

Om praktische redenen is op de Camping slechts Mn dag geobserveerd en wei gedurende 
de herfstvakantie. In deze periode waren vrijwel aile huisjes verhuurd, veelal aan ge
zinnen met kinderen. Verspreid over de dag werden 10 observatierondes gehouden. Fi
guur 3.20 geeft een overzicht van de geobserveerde kinderen. 
De kinderen bleken vooral te spelen in het bas en het heuvelachtige gebied rand de 
bungalows en daarnaast ook regelmatig op de 'hoofd'wegen en de paden. Oak hier wer
den ongeveer evenveel jongens als meisjes aangetroffen met name in de leeftijdsgroep 
van 8 tot 10 jaar. Ze speelden vaak met z'n tweeen of in vrij kleine groepjes (3-4 kin
deren). Meisjes bleken vaker in sexe-gemengde groepen te spelen dan jongens. In figuur 
3.21 wordt het activiteitenprofiel van de Camping weergegeven. De activiteiten 4, be
weging zonder materiaal, en 5, beweging met los materiaal zijn favoriet, en daarnaast 
in wet mindere mate balspel en activiteit 10, met basismateriaal. 

Samenvatting beleving en beoordeling 

Oak op de Camping zijn om praktische redenen geen uitgebreide interviews uitgevoerd. 
Wei werd met een santa! kinderen korte vraaggesprekjes ter plekke gehouden. In totaal 
werden 23 kinderen ondervraagd, meestal in groepjes, jongens en meisjes van ver
schillende leeftijden. Belangrijkste gespreksonderwerp waren de activiteiten die zij hier 
op de camping graag deden. De meeste kinderen noemden activiteiten zoals zwemmen, 
tikkertje, verstoppertje, fietsen, voetballen, wandelen, een hut bouwen en bomen klim
men. Volgens een drietal jongens van 7 en 8 jaar 'kan je hier juist heel andere dingen 
doen dan thuis, zoals hutten bouwen, en je ken je goed verstoppen'. Bovendien 'is het 
hier 's avonds donkerder dan thuis'. 
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LEGENDA 

3 8 Observattes Figuur • • . Muschberg 

--------- glijbaan plok toto ------------- 6 06 'Potbol"ld 
---------- """''k 7 07 ""''' I 

01 . 8 08 2 trapJe . 9 straat 
2 0 ""'''''"''' 9 0 ochtocpod 

plek foto ___________________ _ 

L-~---~~f~w·--------'~-----!~-----------------
G grasveld 
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Figuur 3.9. Plattegrond Geestenberg 

Foto plek 5 
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Figuur 3.10. Observaties Geestenberg 

LEGENDA 

plek foto plek foto 

I II speelplaatsje 6 16 grasveld 
2 12 trapje 7 17 grasveld 
3 13 speelplaatsje 8 18 street 
4 14 street 9 19 street 
5 IS pleintje 10 20 pad 

G grasveld 
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F oto plek 5 
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F iguur 3.13. Plattegrond Belgieplein 

Foto plek 2 
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Figuur 3,14. Observaties Belgieplein 

LEGENDA 

plek foto plek foto 
----------------------------------------------------------------
I 31 voetpad 6 36 zandbak 
2 32 speelplaats 7 37 veld met klimrekken 
3 33 plein 8 38 speelhuisje 
4 34 koepeltje 9 39 grasveld 
5 35 basket bel veld 10 40 fort 

-------------------------------------------------------------------------
G 
8 
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buurthuis 
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F iguur 3.15. Plattegrond Bouwspeelplaats 

Foto plek 2 
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F iguur 3.!6. Observaties Bouwspeelplaats 
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F iguur 3.!7. Piattegrond Kinderspeelpaleis 

F oto plek 4 
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F iguur 3.18. Observaties K inderspeelpaleis 

LEGENDA 

plek foto plek toto 
--------------------------------------------------------------

I 51 draaimolen 6 56 konijnen 
2 52 schommel 7 57 toneelzaal 
3 53 cafeteria 8 58 schilderruimte 
4 54 totale speeltuin 9 59 knip-, plakruimte 
5 55 bar 10 60 draaimole n 

-------------------------------------------------------------------------
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Figuur 3.20. Observaties Camping 
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3 VERGELIJKING VAN DE VERSCHILLENDE OMGEVINGEN 

In het voorafgaande deel is per omgeving de feitelijke situatie beschreven en is een sa
menvatting gegeven van de resultaten van het geobse rveerde gebruik en de beleving en 
beoordeling van de omgeving zoals bleek bij de interviews op de scholen. In dit gedeelte 
ligt de nadruk op het vergelijken van de zeven omgevingen. Voor de resultaten van zo
wel het gebruik als de beleving en beoordeling worden overeenkomsten en verschillen 
tussen de diverse omgevingen aangegeven. Tens lotte wordt een a ental veri abe len ex
pliciet met elkaar in verband gebracht. 

3.1 GEBRUIK 

Algemene gegevens over aantal observatierondes en daarbij geobserveerde aantallen 
kinderen worden gegeven in tabel 3.2. 

Aantal observaties 
T otaal a ental geobserveerde kinderen 
Gemiddeld aantal per observatie 

MUS GEE VRE BEL BOU KIN CAM 

16 16 20 20 20 5 I 0 
470 561 520 236 953 653 257 

29.4 35.1 26.0 11.8 47.7 130.6 25.7 

T abel 3.2. Algemene gegevens observaties 

Bij iedere observatieronde werden kinderen aangetroffen, of wei er waren geen 'lege' 
observaties. N a correctie voor het verschillend aantal observatierondes blijkt het a ental 
kinderen dat in een omgeving wordt aangetroffen in de drie buurten MUS, GEE en VRE 
elkaar niet zoveel te ontlopen, zeker wanneer de geschatte bevolkirigsaantallen in aarr
merking worden genomen. Gemiddeld ken gezegd worden dat ongeveer 35% van de in de 
buurt woonachtige kinderen tijdens de observaties buiten werd aangetroffen. Wanneer 
we de twee specifie ke spee lplaatsen vergelijken, blijken op de Bouwspeelplaats duidelijk 
meer kinderen aanwezig te zijn dan op het Belgieplein. De zeer hoge aantallen be zoe
kers van het K inderspeelpaleis hebben te maken met de grate populariteit hiervan, met 
name voor kinderfeestjes en dergelijke. Over de Camping valt weinig te zeggen, omdat 
geen gegevens over het aantal aanwezige kinderen beschikbaar waren. T abel 3.3 geeft 
informatie over de verdeling van de geobserveerde kinderen near sexe, leeftijd, 
groepsgrootte en groepssamenstelling. 

In de drie . buurte n blijken telkens vee! meer jongens dan meisjes buiten te spelen. In de 
Geestenberg is dit verschil wat minder groat. Deze ongelijke verde ling wordt vrij 
consistent ook in andere onderzoeken gevonden (zie hoofdstuk I, paragraaf 2). Tussen de 
twee speelplaatsen zijn grate verschillen op dit punt. Het Belgieplein blijkt ongeveer 
evenveel jongens als meisjes aan te trekken, terwijl de Bouwspeelplaats zeer duidelijk 
vooral aantrekkelijk voor jongens is. In het Kinderspeelpaleis en op de Camping zijn 
geen grate verschillen in aanwezigheid van jongens en meisjes. 
W at betreft de leeftijdsverdeling blijken in aile omgevingen vooral kinderen van 8- I 0 
jaar te spelen. Verder z ijn er ongeveer e ve nveel kinderen van 6-8 jeer en van 10-12 jeer, 
behalve op de twee speelplaatsen, (vooral de Bouwspee lplaats), die meer de oudere 
kinderen blijken te tre kken. 
Ongeveer 20-40% van de kinderen blijkt te spelen in een groep waarin zowel jongens als 
meisjes aanwezig zijn. Dit percentage blijkt af te nemen bij toenemende leeftijd. Dit 
blijkt een gegeven dat vrij onafhankelijk van de soort omgeving is. Aileen het Kirr
derspeelpaleis valt op, omdat hier 75% van de kinderen in een gemengde groep speelt. 
Wat dit betreft, blijken e r aanzienlijke verschillen tussen jongens en meisjes te bestaan. 
Met uitzonde ring van he t Kinderspeelpaleis en he t Belgieplein, spelen meisjes meer in 
sexe-gemengde groepen dan jonge ns. Dit verschijnsel ken gedeeltelijk verklaard worden 
door de ve rschillen in aanwezigheid tussen jonge ns en me isjes. 
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Wat de groepsgrootte betreft zijn er verschillen tussen de drie buurten. In de Gees
tenberg spelen de kinderen wat meer in grotere groepen en in de Vredespleinbuurt juist 
wat minder, ten opzichte van de Muschberg. Oak de twee speelplaatsen verschillen van 
elkaar. Op de Bouwspeelplaats spelen de kinderen duidelijk meer in grotere groepen 
(meer dan 4 kinderen). Het Kinderspeelpaleis wijkt oak hier duideli jk af van de andere 
plekken. Met name door de ze er hoge bezettingsgraad spelen de kinde ren, waarschijnlijk 
noodgedwongen, vee! meer in grate groepen. Tens lotte zijn er op dit punt ook weer 
verschillen tussen jongens en meisjes. De groepen die aileen uit meisjes bestaan, blijken 
overal klein te zijn (maximaal 4-6 personen), in tegenstelling tot de groepen met aileen 
jongens en de gemengde groepen. 

MUS GEE VRE BEL BOU KI N CAM 
% % % % % % % 

----------------------------------------------------------------------------------------
Jongens J 70 60 70 55 76 53 55 
Meisjes M 30 40 30 45 24 47 45 
-------------------------------------------------------------------------------------
Leeftijd 1: 6-8 jr. 20 28 25 19 9 17 24 

2: 8-10 jr. 61 48 61 53 52 63 51 
3: 10-12 jr. 19 24 25 28 39 19 25 

------------------------------------------------------------------------------------
Sexe x lee ftijd Ji 12 13 15 8 5 10 8 

J2 45 32 39 31 41 33 33 
J3 13 15 15 16 30 I I 14 
Ml 8 15 9 II 5 7 16 
M2 16 16 12 22 II 31 19 
M3 6 9 9 12 8 9 II 

----------------------------------------------------------------------------------------
Groepssamenstelling: 
Aileen jongens 53 40 55 44 54 13 37 
Aileen meisjes 16 19 20 34 9 12 23 
Gemengd 32 41 25 22 37 75 41 
---------------------------------------------------------------------------------
Jongens in gemengde groep 25 33 20 20 29 75 33 
M eisjes in gemengde groep 48 52 35 24 63 75 49 

----------------------------------------------------------------------------------------
Groepsgrootte I II 8 15 19 4 2 12 

2 28 23 30 30 22 9 42 
3 22 22 10 22 19 7 15 
4 15 18 22 3 19 17 22 
5 7 8 10 6 13 6 2 
6 5 9 9 10 9 14 7 

> 6 12 13 5 10 15 46 
----------------------------------------------------------------------------
Gemiddelde groepsgrootte 2.23 2.37 2.07 2.03 2.87 4.70 2.22 
--------------------------------------------------------------------------------------
Maximale J 8 10 10 8 13 7 4 
groepsgrootte M 5 5 6 4 5 6 4 

J+M 10 II 8 9 12 12 6 

T abel 3.3. Sexe, leeftijd, groepssamenstelling observaties 

In figuur 3.21 worden de activiteitenprofielen van de verschillende omgevingen naast 
elkaar gepresenteerd. 
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In de eerste pleats blijken de profielen voor de drie buurten vrij grate overeenkomsten 
te vertonen. Belangrijkste activiteiten zijn: activiteit 5, met los materiaal zoals fiet
sen; activiteit l, rust, zoals zitten, kijken, praten; en activiteit 8, balspelen, zoals 
voetbal. De vier andere omgevingen vertonen elk een ander patroon. Op het Belgieplein 
domineren de activiteiten 5, en 7, activiteit met vast spelmateriaal, met daarnaast in 
mindere mate, de activiteiten I, rust en 3, doelgerichte beweging. Op de Bouwspeel
plaats daarentegen overheerst zeer sterk activiteit 10, met basismateriaal zoals hout en 
zand. Dit hangt natuurlijk semen met de aanwezigheid van mogelijkheden voor deze 
soort activiteiten. Verder is er een vrij grate verscheidenheid van activiteitensoorten te 
zien, met name l, S, 7, 8 en II, waaronder vooral het omgaan met de aanwezige dieren 
valt. In het Kinderspeelpaleis worden de bezigheden vrijwel exclusief bepaald door ac
tiviteiten met het vaste spelmateriaal (7) en het knutselen met basismateriaal ( 10), dit 
af en toe afgewisseld met activiteit I, rust en activiteit 3, doelgerichte beweging. Op 
de Camping tenslotte zien we weer een veelzijdiger gedrag bestaande uit activiteit 4, 
rennen, tikkertje, verstoppertje en dergelijke; activiteit 5, fietsen, crossen en derge
lijke; activiteit 8, balspel; en activiteit 10, met takken, zand en dergelijke spelen. 

% 
!l!i) MUS,N, 470 so 

0 GEE .N.S61 

40 
IIIII VRE ,N, 520 

30 

20 

10 

9 10 11 12 

% ~BEL ,N. 236 so 
0 BOU,N. 953 

Q KIN .N.6S3 
40 

• CAM,N. 257 

20 

10 

12 

Figuur 3.21. Activiteitenp rofielen aile plekken 

Oak in de voorkeur voor bepaalde activiteiten blijken er verschillen te bestaan tussen 
jongens en meisjes. Dit wordt onder meer ge illustreerd in figuur 3.22, waarin de acti
viteitenprofielen voor het Vredesplein en de Bouwspeelplaats voor jongens en voor 
meisjes zijn uitgesplitst. 
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Jongens doen relatief meer: 
4 beweging zonder materiaal 
5 beweging met los materiaal 
B balspel 
I 0 activiteit met basismateriaal 

Meisjes doen relatief meer: 
l rust 
3 beweging doelgericht 
7 met vast spelmateriaal 
II met planten en dieren 

Aileen in het Kinderspeelpaleis en op de Camping zijn deze verschillen tussen jongens 
en meisjes niet zo duidelijk. 

Oak tussen de verschillende leeftijdsgroepen zijn er verschillen in activiteitenpatroon. 

activiteit 5 

activiteit 7 

activiteit B 
activiteit l, 3, 4 

JO> 

201. 

VRE 10> 

501. 

301. 

201. 

BOU 101. 

vooral bij leeftijd van B-ID jaar (behalve op 
het Belgieplein) 
afname bij toenemende leeftijd (behalve in 
Geestenberg) 
toename bij toenemende leeftijd 
wisselend patroon bij jongens en meisjes en in 
verschillende omgevingen. 

c::::J JO. iN= .JS8 1 

~ !1('/ . r ll= 161'1 

10 II 12 I] /ICT/V/fllf 

D JO. 

~ /If/ . , ,tt: ~,!9/ 

lO II 12 1J ACF/11/f£11 

Figuur 3.22. Activiteitenprofiel Vredesplein en Bouwspeelplaats, Jongens/Meisjes 

Tenslotte geeft tabel 3.4 informatie over de verschillende plaatsen waar de kinderen 
werden a angetroffen. 
Deze verdeling wordt natuurlijk voor een dee! bepaald door de beschikbaarheid van be
paalde soorten plekken: zo zijn bijvoorbeeld heuvels niet aanwezig in het Vredesplein en 
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het Kinderspeelpaleis; straten niet op de Bouwspeelplaats en het Kinderspeelpaleis, en
zovoort. 
Wet betreft de drie buurten blijkt het plaatsgebruik in de Vredespleinbuurt het meest 
eenzijdig: er wordt vooral op de steepen gespeeld en verder af en toe op straat en op het 
grasveld. In de Muschberg is het gebruik wat veelzijdiger: naast de stoep (25%) en het 
grasveld (13%) worden ook pleintjes (17%) en af en toe struiken en bomen (9%) ge
bruikt. Opvallend is het vrijwel niet gebruiken van de straat. In de Geestenberg is dit 
juist wei het geval en de anderssoortige inrichting van deze buurt, met weinig onder
scheid tussen steepen en straten en relatief meer aanwezigheid van omgevingsmateri
aal, wordt in het plaatsgebruik weerspiegeld. 

MUS GEE VRE BEL BOU KIN CAM 
-------------------------------------------------------------------------------------
Plaats: 
grasveld 13 12 12 14 14 
heuvels 0 0 II 54 
vlak plein 17 17 28 9 26* 
omgevingsmateriaal I 7 3 2 0 
speelmateriaal 5 9 8 28 II 53 
zand en water 2 I 6 52 7 
struiken en bomen 9 2 0 6 l 
steepen en paden 52 28 65 15 14 14 
straten en parkeerplaatsen 3 23 14 l 32 

-----------------------------------------------------------------------------------------
TOTAAL (%) 100 100 !00 100 100 100 100 
N = 470 56! 520 236 953 653 257 

*hier binnenruimtes 

T abel 3.4. Verde ling naar pleats 

Op het Belgieplein worden, zeals te verwachten, vooral het plein, de speelapparaten en 
het grasveld gebruikt, terwijl ook op de paden en steepen regelmatig kinderen werden 
aangetroffen. Op de Bouwspeelplaats concentreert de activiteit van de kinderen zich op 
de gedeeltes met zand als ondergrond, terwijl verder de grasvelden, de heuvels, het 
plein en de speelmaterialen regelmatig worden gebruikt. In het Kinderspeelpaleis wordt 
uiteraard vee! gebruik gemaakt van de speelapparaten en de verschillende knutsel
ruimtes, terwijl op de Camping met name het heuvelachtige bosgebied rond de bunga
lows en de wegen en paden worden gebruikt. Op de stippenkaarten in de figuren 3.8, 
3.1 O, 3.12, 3. 14, 3.16, 3.18 en 3.20 wordt de verdeling van de geobserveerde kinderen 
over de verschillende gebieden meer precies weergegeven. Zeals te verwachten zijn er 
regelmatig voorkomende plaats-activiteit combinaties (d.w.z. in meer dan 5% van de 
gevallen): behalve de door de definitie bepaalde combinatie activiteit 7, spel met vast 
spelmateriaal op vast spelmateriaal, gaat het hierbij vaak om voor de hand liggende 
combinaties zeals: balspel op grasvelden; fietsen op street; en op de Bouwspeelplaats 
activiteit 10, spel met basismateriaal op het zandgedeelte. 
Oaarnaast zijn er twee plaatsen die veelzijdiger gebruikt worden: pleintjes, vooral in de 
Muschberg en de Geestenberg, voor de activiteiten I, 3, 5 en 8; en steepen en paden, 
met name in de drie buurten, voor de activiteiten I, 3, 4, 5 en B. 
Een andere manier om deze variatie van activiteiten per pleats in beeld te brengen, is 
door het quotient te berekenen van het aantal waargenomen activiteitencategorieen op 
die pleats en het totaal aantal activiteitencategorieen in de hele omgeving. Tabel 3.5 
geeft een overzicht van deze variatie-index voor de vijf omgevingen. 
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----------------------------------------------------------------------------
MUS GEE VRE BEL BOU KIN CAM 

---------------------------------------------------------------------------------------
PLAATS: grasveld 

heuvels 
vlak plein 
omgevingsmateriaal 
speelmateriaal 
zand en water 
struiken en bomen 
stoepen en paden 
straten 
parkeerplaatsen 

TOTAAL 
max. aantal activ. categorieen 
gemiddeld 

*hier binnenruimtes 

.SB 

.67 

.17 

.25 

.OB 

.67 

.83 

.25 

.08 

3.58 
12 

.30 

.64 

.73 

.55 

.27 

.09 

.18 

.91 

.64 

.36 

4.36 
II 

.40 

.55 

.55 

,09 
.73 
.64 

2.64 
II 

.24 

.56 

.44 

.II 

.44 

.33 

.44 

.56 

.II 

3.00 
9 

.33 

T abel 3.5. Variatie-index, activiteit per pleats 

.36 
,55 
.45 
.36 
.55 
.73 
.18 

3.18 
II 

.29 

.14 

.43 
• 71 

.57 

.43 

2.29 
7 

.33 

,88 

.50 
1.00 

2.38 
8 

.30 

Bij de drie buurten blijkt de Geestenberg het hoogst uit te komen op deze index, daarna 
de Muschberg en daarna het Vredesplein. In alle buurten blijken stoepen, pleinen (indien 
aanwezig) en grasvelden op een gevarieerde manier te worden gebruikt. Bij de Gees
tenberg valt daarnaast een relatief veelzijdiger gebruik van omgevingsmateriaal en de 
straat op; bij het Vredesplein wordt het vast speelmateriaal en de straat juist veelzij
diger gebruikt. 
De twee speelplaatsen verschillen als totaal niet zoveel van elkaar, maar op het Bel
gieplein worden het grasveld en de stoepen het meest gevarieerd gebruikt, op de Bouw
speelplaats zijn dat zand/water, speelmateriaal en heuvelachtig terrein. Gezien het 
kleinere a ental voorkomende p !eats- en activiteitencategorieen, is nadere beschouwing 
van Kinderspeelpaleis en Camping minder zinvol. 

3,2 BELEVING EN BEOORDELING 

De onderwerpen waarover de kinderen tijdens het schoolinterview zijn ondervraagd, zijn 
in vijf groepen in te delen. Achtereenvolgens zullen de resultate n e rvan vergeleken 
worden voor de volgende vijf omgevingen: Muschberg, Geestenberg, Vredesplein, Bel
gieplein en Bouwspeelplaats. In het Kinderspeelpaleis en op de C amping zijn geen in
terviews gehouden. 
Het betreft de volgende vijf onderwerpen: 

I. Persoongegevens en algemene vragen over hoeveel vriendjes/vriendinnetjes het kind 
heeft en wear buiten gespeeld mag worden met of zonder toestemming etc. 

2. Vragen near de leuke respectievelijk vervelende, enge en gevaarlijke plekken in de 
buurt. 

3, Tekeningen van de eigen buurt/speelplaats; de route van huis near school/speel
plaats en van de leukste plek om te spelen. 

4. Vragen over de verschillende activiteiten en bijbehorende plaatsen in de buurt. 
5. Vragen aan de hand van tien toto's van de betreffende omgeving near activiteiten, 

waardering en herkenning. 
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Persaansgegevens, algemene vragen 

Wat de persoansgegevens betreft zijn er geen grate verschillen tussen de vijf omge
vingen wat betreft de gemiddelde leeftijd (8.3-9.5 jaar); beroep van vader (bij 2-4 van de 
12 kinderen middelbaar nivo, 7-9 'laag' nivo, l-2 onbekend of geen werk); beroep van 
moeder (0-l middelbaar, 4-8 'laag', 3-8 huisvrouw, 0-2 onbekend); en aantal broers en 
zussen en hun leeftijd (gemiddeld l.l-1.4 broers en/of zussen, gemiddelde leeftijd 
8.2-l 0.3 jaar). 
A lle kinderen woonden hetzij in de betreffende buurten, hetzij op vergelijkbare afstand 
van de onderzochte speelplaatsen. Ten aanzien van het aantal vriendjes/vriendinnetjes 
waren er oak geen opvallende verschillen tussen de vijf plekken (gemiddeld 6-9). Onaf
hankelijk van de omgeving bleken jongens over het algemeen meer vriendjes/vrien
dinnetjes te noemen. Bovendien bleek het aantal duidelijk leeftijdsgebonden: in de 
eerste klas gemiddeld 6, oplopend in de tweede en derde klas tot ongeveer 10 en daarna 
in de vierde tot de zesde klas weer dalend tot ongeveer 7 vriendjes/vriendinnetjes. On
geveer 75% van de kinderen zegt desgevraagd ( bijna) elke dag met andere kinderen te 
spelen; de andere 25% houdt het bij 'af en toe'. Oak hier geen grate verschillen tussen de 
vijf omgevingen. 

Spelen op bepaalde plekken met of zonder toestemming blijkt oak meer een leef
tijdsgebonden dan een omgevingsbepaalde kwestie te zijn. E venals de eerdergenoemde 
Hart ( 1977) werd ook hier met toenemende leeftijd zowel een toename van de actie
radius als een toename van het territorium waar de kinderen zonder toestemming van 
hun ouders mogen komen, gevonden. In het algemeen mogen kinderen niet aileen en 
zonder toestemming near duidelijk gevaarlijke plekken zoals over een drukke weg, bij 
het spoor en bij het water, of near verweggelegen of onbekende plekken zoals de stad of 
de bossen. Zowel naar het Belgieplein als naar de Bouwspeelplaats mochten alle be
tref fende kinderen zelfstandig, maar voor de Bouwspeelplaats moesten vee! meer kin
deren toestemming aan hun ouders vragen. Oit is begrijpelijk omdat deze plek tach 
verder weg ligt en de kinderen er meestal voor e en langere periode, bijvoorbeeld de hele 
woensdagmiddag, naar toe gaan. 
Bij navraag bleke n de ouders ook invloed uit te oefenen op de keuze van speelkamera
den. ,'<egelmatig gaat het hierbij om een 'verbod' om met oudere kinderen of verve
lende, klierige kinderen om te gaan. Een enkele keer gaat het om kinderen waar de 
ouders iets enders op aan te merken hebben: te druk, kattig, vies of kinderen die luizen 
hebben, in een zigeunerkamp wonen of Turk zijn. De gei"nterviewde kinderen zeggen 
zich niet altijd aan deze richtlijnen van hun ouders te houden. 

Leuke, vervelende, enge en gevaarlijke plekken 

In tabel 3.6 wordt een overzicht gegeven van de aantallen genoemde plekken, ingedeeld 
naar een aantal 'plaatsen'. 
Bij vergelijking van de 5 omgevingen valt bij de leuke plekken op dat de kinderen uit de 
Muschberg en de Geestenberg duidelijk meer natuurlijke elementen, met name 
( voetbal)veld noemen dan bij de andere omgevingen. In het algemeen worden relatief 
vee\ speelplaatsen en speelplaatselementen genoemd, waaraan de Muschberg vooral 
bijdraagt. Bij de vervelende plekken worden 'de street', met name in de Geestenberg, en 
'natuurlijke elementen' zoals grasveld, park, struiken genoemd, waarbij opvalt dat deze 
categorie in de Muschberg en het Vredesplein juist vrijwel niet wordt genoemd. 
Enge plekken worden er relatie f we inig genoemd en daarbij door de kinderen uit de 
buurt rand het Belgielein en de Bouwspeelplaats duidelijk minder dan in de andere om
gevingen. Vooral genoemd worden 'natuurlijke elementen' zoals veld, park, struiken en 
bossen, met name in de Muschberg. T enslotte de gevaarlijke plekken, die door de 
kinderen rand het Belgieplein en de Bouwspeelplaats relatief minder genoemd worden. 
Het gaat hierbij vooral om (drukke) straten, meestal wegens het autoverkeer. In de 
Muschberg wordt oak re latief vaak de aangrenzende spoorlijn als een gevaarlijke plek 
genoemd. 
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LEUK VER.VELEND 
MUS GEE VRE BEL BOU MUS GEE VRE BEL BOU 

-----------------------------------------------------------------------------------
Geenjweet niet 0 0 0 3 3 2 4 
---------------------------------------------------------------------------------------
Onbenoemd 0 0 0 0 0 3 0 0 

Huis/gebouwen 2 2 6 I 7 3 I 2 2 3 
Stoep/pad 6 I 6 7 5 I 0 I 2 l 
Plein/parkeerplaats 6 6 8 10 3 0 I 0 2 I 
Straat 6 3 6 5 I 3 8 5 2 I 
Natuurl. elementen 15 16 4 4 8 6 I I 5 4 
Speelp laatsen 26 18 10 15 18 2 0 I 2 4 
0 mgevingselementen I 4 4 2 I 2 5 I 0 0 
Overal/he le buurt 3 0 I 0 I 2 0 I 0 0 
--------------------------------------------------------------------------------------
TOTAAL 65 50 45 44 44 20 19 12 16 14 
-------------------------------------------------------------------------------------

ENG GEVAARLIJK 
MUS GEE VRE BEL BOU MUS GEE VRE BEL BOU 

--------------------------------------------------------------------------------------
Ge enfweet niet 5 4 4 8 9 2 3 3 7 
-------------------------------------------------------------------------------------
Onbenoemd 0 3 0 0 0 0 0 2 0 

Huis/gebouwen I 0 0 0 l 0 0 3 0 I 
Stoep/pad 2 I 5 I 0 I I I 0 0 
Plein/parkeerp laats 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 
Straat 3 3 I 0 0 6 5 10 3 6 
N atuurl. e lementen 5 I 3 3 3 3 2 I 0 3 
Speelp laatse n 0 2 0 I I I 0 0 0 0 
Omgevingse le menten 3 3 0 0 0 6 3 0 I I 
Overal/hele buurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
--------------------------------------------------------------------------------------
TOTAAL 14 14 10 5 5 17 II 15 6 II 
------------------------------------------------------------------------------------
N = 12 per omgeving 

Tabel 3.6. Leuke, vervelende, enge en gevaarlijke plekken 

Tekeningen 

Gedurende het interview werd de kinderen gevraagd drie tekeningen te maken: van de 
eigen buurt of speelplaats; van de route van huis naar school of speelplaats; en tenslotte 
van de leukste plek om te spelen die kon worden bedac ht. 
Bij de analyse werden telkens aile onderdelen van de tekening ingedeeld in een aantal 
categorieen. Daarnaast werd de aard van de totale tekening beoordee ld t e n aanzien van 
de mate van detaillering, de hoeveelheid we ergegeve n huizen of elementen, en of de 
weergave als plattegrond of in perspectie f was. ( zie bijvoorbeeld figuur 3.3 t/m 3.6). 
Een tekening van de eigen buurt is opgebouwd uit ge midde ld tie n onderde le n, waarbij 
vooral he t e ige n huis en detaillering ervan worde n gete kend; andere gebouwen; stoe p/ 
pad/straat en tuin/bosjes en dergelijke. Tussen jongens en meisjes blijkt niet zoveel 
verschil, behalve dat meisjes meer details van het eigen huis tekenen. 
Wei zijn er duidelijke leeftijdsverschillen: kinderen van 8-10 jaar tekenen de meeste 
onderdelen, daarna die van 6-8 jaar en daarna de 10-12 jarigen. Jongere kinderen teke
nen meer de tails van het eigen huis e n wolken, zan en de rge lijke, terwij l oudere kin
deren juist meer straat, stoep, plein, veld, tuin e n dergelijke en omgevingsmate riaal 
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tekenen. Verder wordt bij toenemende leeftijd meer de hele buurt getekend en wordt 
deze meer als plattegrond weergegeven. 

Ten aanzien van de omgevingsaspecten zijn er tussen de drie buurten geen duidelijke 
verschillen in de tekeningen. Wei valt op dat rand het Vredesplein meer details van het 
eigen huis worden getekend en juist minder tuin en dergelijke. Dit laatste kan te maken 
hebben met het feit dat in deze buurt oak minder tuinen, bomen en struiken en derge
lijke aanwezig zijn dan in de andere buurten. Hetzelfde geldt voor de omgevingsele
menten in de Geestenberg. Oeze zijn in de buurt meer aanwezig en worden oak vaker 
getekend. Bij de tekeningen van de twee speelplaatsen worden uiteraard veel speel
plaatsapparaten getekend. Oaarnaast blijken de tekeningen van de Bouwspeelplaats veel 
meer onderdelen te bevatten, met name uit de categorieen gebouwen, omgevingsmate
riaal, veld en dergelijke, water/heuvels en tuin, bosjes en dergelijke. De meer gevari
eerde inrichting van de Bouwspeelplaats blijkt weerspiegeld te worden in de tekeningen 
ervan. 

De tekeningen van de route van huis near school c.q. speelplaats zijn op een verge
lijkbare manier geanalyseerd. Het blijkt dat deze route meestal vrij realistisch is weer
gegeven en vee! meer dan de vorige tekening, in de vorm van een plattegrond is weer
gegeven, hetgeen door de gestelde opdracht oak wordt bevorderd. 
Hierdoor is het oak te verklaren dat onderdelen zeals steepen en straten frequent 
voorkomen op de tekeningen, met daarnaast andere huizen, plein, veld, park, tuin, bos
jes en dergelijke en omgevingsmateriaal. De routes in de Geestenberg en rand het Bel
gieplein blijken vrijwel allemaal in overeenstemming met de realiteit terwijl dit bij de 
andere omgevingen niet zo is. Bij de drie buurten worden rand het Vredesplein minder 
onderdelen in de tekening weergegeven, met name stoepen/straten, pleinenfvelden en 
tuin/bosjes en dergelijke. Verder vertonen de tekeningen van de Geestenberg relatief 
weinig andere huizen/gebouwen en die van de Muschberg juist relatief vee! omgevings
materiaal. 

De derde tekening ging over de ideale plek om te spelen. De kinderen tekenden hierbij 
meestal een reele situatie, waarvan het niet altijd duidelijk was, wear deze gesitueerd 
was. Als dit wei het geval was, was de lokatie soms binnen, soms buiten de eigen buurt. 
Speelplaatsen en speelapparaten werden vaak getekend, rand het Begieplein zelfs in 
ongeveer 80% van aile getekende onderdelen, terwijl deze groep onderdelen rand het 
Vredesplein vee! minder werd getekend (.:!:_ 35%). Tenslotte valt op dat in de Muschberg 
weer relatief meer omgevingselementen voorkomen en in de Muschberg en rand het 
Vredesplein relatief meer bas, struiken en dergelijke. 

Activiteiten en plaatsen 

De eerste, algemene vraag van het interview was: 'Wear speel je in de buurt/op de 
speelp !eats, en wet doe je dear?' T abel 3. 7 geeft een samenvatting van de resultaten, 
zowel near pleats als near activiteit. 

In de eerste pleats valt op dat de kinderen uit de Muschberg en rand het Vredesplein zo
wel relatief vee! plaats/activiteit combinaties als relatief weinig ongespecificeerde 
plaatsen noemen. Bij de drie buurten worden als pleats om te spelen vaak genoemd stoep 
en straat (in de Geestenberg wat minder vaak) en grasveld (in de Geestenberg juist va
ker). Als favoriete activiteiten worden in de drie buurten ongeveer even vaak genoemd 
activiteit 4, beweging zonder materiaal, met name tikkertje en verstoppertje; en acti
viteit 5, met los materiaal, met name fietsen, crossen en rolschaatsen. Tenslotte worden 
oak balspelen, activiteit 8, relatief vaak genoemd, met name voetbal, relatief meer rand 
het Vredesplein wear oak andere balspelen zeals trefbal, overgooien en stand in de mend 
werden genoemd. Vee! voorkomende plaats/activiteit combinaties waren: activiteit 4, op 
stoep, street en pad, veld, bosjes en omgevingsmateriaal; activiteit 5, op stoep, street en 
paden, en parkeerplaats; en activiteit B, vooral op grasvelden en stoep/street. 
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----------------------------------------------------------------------------------
Activiteit MUS GEE VRE BEL BOU Plaats MUS GEE VRE BEL BOU 

% % % % % % % % % % 
-----------------------------------------------------------------------------------

I I 2 2 grasveld 16 29 15 5 2 
2 6 4 2 3 . 12 heuvels 3 6 3 B 5 
3 vlak plein 4 4 12 B 
4 27 31 32 22 14 omgevingsmat. 7 2 7 
5 33 31 25 27 5 speelmat. 10 2 B 57 33 
6 I 6 I 5 zand en water 6 4 5 24 
7 B 4 6 24 24 struiken/bomen 4 4 10 2 
B II 13 26 8 stoep/straat 36 24 33 
9 I 4 2 B 
10 6 4 3 5 36 niet gespecif. 14 26 10 16 29 
II 6 4 3 2 binnen I 2 I 5 
12 

--------------------------------------------------------------------------------------
N = 73 55 87 37 42 N = 73 55 87 37 42 

Tabel 3. 7. Vragenlijst, plaatsen & activiteiten algemeen 

Bij de twee speelplaatsen werd uiteraard het speelmateriaal vaak als plek om te spelen 
genoemd, vooral op het Belgieplein, op de Bouwspeelplaats ook nog het daar nadrukkelijk 
aanwezige zand en water. Bij de activiteiten betrof 25% het spelen met spelmateriaal 
(activiteit 7). Op het Belgieplein verder vooral nog bewegingsactiviteiten zonder mate
riaal met name tikkertje en verstoppertje en met los materiaal, zoals rolschaatsen, 
fietsen, crossen en touwtje springen. Op de Bouwspeelplaats werden meer activiteiten uit 
andere categorieen genoemd, en wei activiteit 10, spelen met hout en hutten maken; 
activiteit 4, met name zwemmen en verstoppertje; en activiteit 2, fantasiespel en re
gelspel zonder beweging, met name schooltje spelen en spelletjes zoals dammen en 
mens-erger-je-niet. Vee! voorkomende plaats/activiteit combinaties waren activiteit 4, 
vooral op het Belgieplein op het fort; activiteit 5, op diverse plekken, onder andere de 
heuvels rond de speelp laats en het plein. Op de Bouwspeelplaats ging het om voor de hand 
liggende combinaties zoals hutten maken op het zand en zwemmen in de vijver. 

In tabel 3.8 wordt een ander aspect van de gegevens getoond. Naast het aantal genoemde 
plaats/activiteit combinaties totaal en per persoon, wordt per omgeving een index gege
ven voor de variatie van activiteiten per pleats en omgekeerd. Deze maat wordt eerst 
per pleats- of activiteiten-categorie berekend door het aantal genoemde activiteiten te 
delen door het aantal verschillende activiteiten. Het quotient ligt tussen 0 en 1, waarbij 
een getal dichtbij de 0 duidt op weinig variatie en getal dichtbij de I juist op vee! vari
atie. 
De getallen in tabel 3.8 per omgeving ontstaan door over de plaats respectievelijk acti
viteitencategorieen te middelen, met weglaten van de index met de waarde 1.0 die ont
staan bij zeer weinig waarnemingen ( 1/ 1). Wat de variatie van activiteiten per plaats 
betreft, blijkt bij de drie buurten de index voor de Geestenberg hoger te liggen dan voor 
de twee andere, en ongeveer gelijk te zijn aan die van de Bouwspeelplaats, terwijl het 
Belgieplein dear weer boven ligt. 
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MUS GEE VRE BEL BDU 

aantal activiteit/plaats combinaties: 
totaal 73 55 87 37 42 
idem gemiddeld per persoon 6.1 4.6 7.3 3.1 3.5 

variatie van activiteit per pleats 0.37 0.49 0.38 0.57 0.48 
variatie van pleats per activiteit 0.26 0.24 0.17 0.24 0.31 
aantal activiteit/plaats comb. met anderen 42 36 42 25 14 

idem gemiddeld per persoon 3.5 3.0 3.5 2.1 1.2 

Tabel 3.8. Variatie van pleats per activiteit en van activiteit per pleats 

De vraag 'wear speel je en wet doe je dear?' is later in het interview nogmaals gesteld in 
verband met het spelen met vriendjesjvriendinnetjes. Bij aile vijf omgevingen leverde 
deze vraag minder en minder near pleats gespecificeerde antwoorden op dan de eerste 
keer, terwijl de kinderen toch zeiden regelmatig semen met andere kinderen te spelen. 
Een dee! van de verklaring van dit verschijnsel ligt waarschijnlijk in het feit dat kinderen 
niet zo snel voor een tweede keer uitgebreid eenzelfde antwoord willen geven en zich er 
min of meer 'van af maken'. Dverigens is de verdeling van de entwoorden van de vreeg 
met vriendjesjvriendinnetjes op de meeste punten ongeveer gelijk aan die voor de alge
mene vra ag. 

Naar de activiteiten van de kinderen is nog op een derde manier gevraagd, nemelijk door 
hen een lijst van 59 activiteiten voor te leggen en vervolgens te vragen of ze deze in hun 
buurt wei eens deden. In de lijst waren activiteiten opgenomen uit aile 12 eerder ge
bruikte categorieen (zie bijlage 2.6 voor de complete lijst). In de eerste pleats velt op dat 
dezelfde kinderen op deze 'eengeboden' ecti viteiten vee! veker positief reageren dan bij 
de voorefgaende vragen weer hen gevreegd wordt zelf ectiviteiten te noemen. Het is 
inderdeed makkelijker ja te zeggen in het eerste geval, den iets zelf te bedenken, maar 
aan de andere kent is het ook verleidelijk om je te (blijven) zeggen, zeker bij een derge
lijke vrij lange lijst. Bij vergelijking van de vijf omgevingen velt op det overel de ecti
viteiten uit categorie 3, !open, wandelen en fietsen en uit categorie 4, rennen, tikkertje 
en verstoppertje, veek genoemd worden. Verder worden in de Geestenberg relatief weinig 
ectiviteiten uit cetegorie I genoemd, met name zitten en kijken. Dp de speelpleetsen 
worden weinig ectiviteiten van cetegorie 5 genoemd in vergelijking met de buurten, met 
name tollen, rolscheetsen en touwtje springen. Relatief weinig worden bij de Bouw
speelpleats de balspelen, categorie 8, genoemd, terwijl bij het Belgieplein juist weer de 
fantasiespelle tjes met beweging, 9, relatief vee! worden genoemd. Hierbij werd gevreagd 
near indiaantj e, cowboytje e n soldaatje, wear het fort op het Belgieplein volgens de 
kinderen goede mogelijkheden voor biedt. 

Foto's 

Het laatste onderdeel uit de interviews betrot de serie van 10 foto's van de betreffende 
omgeving die telkens stuk voor stuk aan de kinderen zijn voorgelegd. Gevraagd werd of 
het kind wist wear deze plek was, of het er wei eens kwam, en zo ja, welke activiteiten 
er werden gedaen. 
De meeste plekken op de t oto's werden zonder problemen herkend. Tussen de vijf om
gevingen was weinig verschil in de mate waarin de kinderen al dan niet regelmatig op de 
betreffende plekken kwemen. Het aantal genoemde activiteiten was wei verschillend 
voor de diverse omgevingen. In de Geestenberg werden er relatief meer genoemd dan 
voor de andere buurten, met name bij de foto van plek I en 7 (zie figuur 3.9). Bij de 
Muschberg werden relatief vee! activiteiten genoemd bij de plekken 6, 10, 3 en 7 (zie 
figuur 3. 7), rond het Vredesplein vooral bij plek 9 en 10 (zie figuur 3.11). Dit weren aile 
toto's van plekken wear een speelplaats en/of grasveld aanwezig was. 
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Bij de foto's van de beide speelplaatsen werden ongeveer evenveel activiteiten ge
noemd, en duidelijk meer en meer gevarieerd dan bij de drie buurten. Bij het Belgieplein 
bleken de foto's van plek 2, 4, 5, 6, a en 10 tot relatief vee! activiteiten aanleiding te 
geven (zie figuur 3.13), terwijl dit bij de Bouwspeelplaats het geval was voor plek I 
vooral, en oak 9 ( zie figuur 3.15). 
In tabel 3.9 worden de genoemde activiteite n onderverdee\d in de verschillende, al 
eerder gebruikte activiteitencategorieen. 

MUS GEE VRE BEL BOU 
ACTIVITEIT % % % % % 
------------------------------------------------------------------------------
I. Rust, niet doelgericht 3 3 3 a 4 
2. F antasiespel, weinig beweging 3 5 5 5 16 
3. Verplaatsing doelgericht 2 2 0 I 
4. Beweging zonder materiaal 16 15 15 24 20 
5. Beweging met los materiaal 26 23 26 19 a 
6. Beweging vast omgevingsmateriaal 9 23 7 4 6 
7. Beweging vast spelmateriaal 21 10 20 14 19 
a. Balspel 14 3 15 13 6 
9. Fantasiespel, met verplaatsing I 3 2 5 6 
10. Activiteit met basismateriaal 5 9 6 a 
II. Idem met natuurlijk materiaal 3 6 3 7 
12. Normovertredende activiteit 0 

totaal aantal genoemde activiteiten 154 192 136 247 235 

T abel 3.9. Activiteitenverdeling foto's 

Bij vergelijking van de drie buurten blijkt met name het acti viteitenpatroon in de 
Ge estenbe rg wet af t e wijken van dat in andere buurten. We liswaar worden ac tiviteit 4, 
met name verstoppe rtje en tikkertje, en activiteit 5, met name fietse n, c rossen e n 
rolschaatsen in aile buurten relatief vaak genoemd. De Ge este nberg wijkt af in duidelijk 
meer activiteit 6, met name muurtje klimmen, paaltje springen, dakje klimmen en van 
trapje springe~> meer activiteit 10, met name met zand spelen en een hut maken, en 
relatief minder activiteit 7, met vast spelmateriaal, en activiteit a, balspel. Oak de 
activiteitenpatronen van de twee speelplaatsen bli jken nogal van elkaar te verschillen. 
Op het Belgieplein wordt near aanleiding van de foto's relatief meer genoemd: activi
teit l,met name zitten; activiteit 4, met name tikkertje; ac tiviteit 5, met name fietsen 
en rolschaatse n; ac tiviteit a, met name voe tbal en basketbal. 
Op de Bouwspeelplaats worden relatief mee r genoe md: activiteit 2, met name vade r en 
moedertj e, bordspelletjes, busje, treintje en winkeltje speleJ> activiteit 6, met name 
boompje en muurtje klimmen; activiteit 7, met name wippen, in buizen kruipen; acti
viteit 10, met name een hut maken; activiteit II, met name met dieren omgaan. 
Tot besluit van het 'fotogedeelte' van het interview werden aile I 0 foto's a an het kind 
voorgelegd met de vraag om ze op volgorde te leggen van leuk naar vervelend. Omdat 
een vergelijking tussen omgevingen op dit punt minder zinvol is, worden de resultaten 
van dit onde rdeel weergegeve n in paragraaf 3. 3. Dit geldt eveneens voor de resultaten 
van de beoorde ling van de foto's door de kinderen door middel van de semantische dif
ferent i aal-tec hniek. 
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3.3 VERBANDEN TUSSEN VERSCHILLENDE VARIABELEN 

Bij een hoeveelheid en variatie aan gegevens zoals bij dit eerste onderzoek in de voor
afgaande paragrafen gepresenteerd is, lijkt een vorm van datareduc tie op zijn plaats. 
1-1 iervoor zijn in dit geval een aantal mogelijkheden: 

1. Via de foto's van de verschillende omgevingen. Deze toto's zijn niet aileen beoor
deeld door de kinderen uit de omgeving zelf, maar ook door andere kinderen die de 
omgeving niet kenden, door volwassen beoordelaars en door de onderzoeker zelf. 
Hierbij kunnen vee! explicieter een aantal omgevings- en gedragsvariabelen met 
elkaar in verband worden gebracht. 

2. Door de verschillende omgevingen met elkaar te vergelijken wat betreft 'absolute' 
aantallen, bijvoorbeeld wat betreft het aantal geobserveerde kinderen of het aantal 
genoemde activiteiten bij verschille nde vragen in het interview. 

3. Door vergelijking van patronen, of wei de relatieve verdeling van een aantal geob
serveerde kinderen, genoemde activiteiten of plaatsen, over activiteiten- of 
p laatscategorieen. Deze twee methoden zullen a an het eind van deze paragraaf ge
bruikt worden bij de samenvatting. 

Zeals in paragraaf I is beschreven zijn de toto's door bovengenoemde vier groepen op 
verschillende aspecten beoordeeld. 
Zowel de 'bekende kinderen' als de 'onbekende kinderen' hebben de t oto's beoordeeld met 
een 'klassieke' semantisc he differentiaal. N a factoranalyse met varimax-rotatie, bleek 
voor beide groepen een oplossing met drie factoren een goed interpreteerbaar resultaat 
op te leveren ( zie tabel 3.10). 

BEKENDE KINDEREN ONSEKENDE KINOEREN 
SCHAAL NO. comm E A p com. E A p 

-------------------------------------------------------------------------------------------
EVALUATIE 
Leuk + 8 0.65 +0.81 -0.02 -0.02 0.71 +0.83 -0.12 +0.08 
Goed + 6 0.62 +0. 78 -0.09 +0.06 0.59 +0.77 -0.04 -0.01 
Gelukkig 9 0.62 -0.77 -0.16 -0.0 l 0.67 -0.8 I +0.01 +0.06 
Prettig - 4 0.57 -0.74 -0.08 +0.12 0.60 -0.76 +0.04 +0.1 I 
Aardig + 12 0.50 +0.69 +0.17 -0.02 0.57 +0.75 -0.05 -0.03 
Mooi l 0.48 -0.69 +0.03 -0.01 0.52 -0.70 +0.12 +0.08 
Boeiend + 5 0.47 +0.63 -0.25 +0.09 0.59 +0.75 -0.12 -0.11 
ACTIVITEIT 
Opgewonden + 10 0.59 -0.07 -0.76 +0. 08 0.57 +0.2 1 -0.72 +0. 05 
Vlug + 3 0.40 +0. I I -0.62 +0. 03 0.31 +0.21 -0.48 -0.21 
:Jruk - 14 0.39 +0.09 +0.53 +0. 33 0.61 +0. 12 +0.76 +0.09 
PO TEN fiE 
Zwaar 7 0.64 +0. I l -0.17 +0.77 0.67 -0.0 I -0.03 +0.82 
Hard - II 0.60 +0.04 +0.27 +0.73 0.58 +0.07 +0.30 +0.70 
Sterk 2 0.46 -0.58 -0.04 +0.35 0.43 -0.38 +0.04 +0.54 
Groot - 13 0.06 +0.13 +0.0 1 -0.19 0.26 +0.4 1 -0.25 -0.16 

extr. var. 0. 50 0, 30 0, I I 0, l 0 0.55 0.33 O.l l O.ll 

T abel 3.1 0. V arimaxop Iossing en bekende/ onbekende kinderen 

De factorstructuur voor beide groepen komt vrijwel geheel overeen met de klassieke 
semantische-differentiaal-factoren: Evaluatie, Activiteit en Potentie (Osgood e.a., 1957). 
Bij de bekende kinderen wijken alleen de schalen sterk-zwak en groat-klein af. Seide 
groepen vertonen ook grate overeenkomst wat betreft de factorstructuur. Op grand van 
de fac t orladingen is per foto voor iedere factor de factorscore berekend, waarbij de 
lading van iedere schaal gewogen is meegeteld. Op grand van deze resultaten 
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en om de kinderen niet nodeloos vee!, vergelijkbare schalen te Iaten invullen, is voor het 
tweede onderzoek de volgende selectie van schalen gemaakt: 

E valuatie 
Activiteit 
Potentie 

leuk- verve lend 
opgewonden- kalm 
zweer- Iicht 

goe d- slec ht 
druk- rustig 
hard- zecht. 

Oak de volwassenengroep heeft de foto's met behulp van een semantische differentiae! 
beoordeeld. Hiervoor is een verteling gebruikt van de versie die door Mehrebien e.a. 
( 1974, p. 88 en verder) is semengesteld. Zij meken aannemelijk dat deze scheel kan 
worden gebruikt om het begrip 'informetieweerde' te meten. Near anelogie van 
Mehrebian e.a. is bij de factoranelyse gekozen voor een oplossing met drie fectoren. In 
tabel 3.11 worden beide factor-matrices vergeleken. 

MEHRABIAN 
SCHAAL LADING 

VAN ANDEL 
SCHAAL 2 3 

----------------------------------------------------------------------------------------
I. + common/rare +.80* + gewoonfongewoon +.52 +.15 +.55 

- noveljfemilier -.77 - onbekend/vertrouwd -.07 -.21 -.72 
+ usual/surprising +.71 + voorspelbeerjonvoorsp. +.74 .DO +.29 

2. + smell scale/large scale +.74 + kleinschelig/grootsch. -.16 +.80 +.07 
+ simple/complex +.69 + e envoudigjcomplex +.48 -.03 +.60 
-dense/sparse -.63 - d ichtopeenfverspreid +.24 +.78 -.29 
-crowded/uncrowded -.48 - druk/ rust ig -.10 +.21 +.72 
- immediate/distant -.34 - dichtbij/veref -. 19 +.75 +.18 

3. - intermittentfcontin. -.67 - onderbroken/ onondrb. -.69 -.03 +.09 
- heterogenousjhomogen. -.64 - hetrogeen/homogeen -.73 +.07 -.11 
- asymmetriceljsymmetr. -.61 - esymmetrischfsymm. -.71 +.10 +.05 
+ similerjcontrasting +.56 + gelijk/ongelijk +.70 -.10 +.29 
+ patterne d/random +.50 + regelmetig/toe vellig +.73 +.02 +.1 9 
- varied/redundant -.41 - efwisselendjeentonig -.75 +.17 -.15 

extracted variance ??? extracted variance .31 .14 .15 

* een meer volledige fectorstructuur wordt niet vermeld. 

Tabel 3.11. Fectorstructuur Me hrabianjv. Ande l 

Onze factor I vertoont grate overeenkomst met factor 3 van Mehrebien e.a. (1974), 
voor onze factor 2 en 3 geldt dit in vee! mindere mete. Dit ken voor een dee! worden 
verklaard door mogelijke effecten van de verteling. Mehrabien c.s. gebruiken trouwens 
de drie verschillende fectoren verder niet en het lijkt dan oak verstendig om hun edvies 
op te volgen om deze sementische differentiae! niet per factor maar als 'toteal' instru
ment te gebruiken. Dit geldt te meer dear oak bij de letere correlaties en fectorenelyse 
de afzonderlijke factoren niet of nie t duidelijk blijken semen te hengen met andere 
veriebelen, terwijl dit voor de ongewoge n toteelscore wei he t geval is. 

Een volge nde s tep in het detereductieproces vormde het c orrele r en van aile veriabelen 
waarop aan de hand van de foto's een oordeel is gegeven door de eerder genoe mde vier 
groepen. In hoofdstuk 2 is voor deze verschillende groepen uitgebreid beschreven op 
welke manier de veriebelen gemeten dan wei geconstrueerd zijn. De foto's zijn zowel 
door de groep volwessen experts als door de onderzoeker beoordeeld op de omgevings
kenmerken complexiteit, veranderbaarheid, affordanties, H-wearde (eileen door onder
zoeker), en op de 'Mehrabian'- semantische differentiae!. Zowel de 'bekende' els de 
'onbekende' kinde ren beoordeelden de foto's op 'leukheid', geschiktheid voor verschil-
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lende activiteiten en op een semantische differentiaal. In bijlage 3.1 is een volledige 
lijst met omschrijvingen van de gebruikte variabelen opgenomen.* 
Aan de hand van de correlatiematrix zijn de volgende aspecten nader bekeken: 

I. Aile variabelen waarvan wordt verondersteld dat ze het begrip complexiteit meten 
zijn gecorreleerd, op grond waarvan de volgende conclusies getrokken kunnen worden: 
De H-waarde blijkt niet te correleren met enige van de andere complexiteitsmaten, 
althans niet volgens een lineair verband. Bij nadere analyse blijkt ook geen niet-lineair 
verband aanwezig te zijn tussen de H-waarde en de directe beoordeeling van de com
plexiteit (variabele 9). Men zou kunnen stellen dat H-waarde een maat is voor 'objec
tieve complexiteit', die onafhankelijk is van de verschillende maten voor 'subjectieve 
complexiteit'. 
R echtstreeks vragen naar complexiteit ( variabelen 8 en 9) correleert hoog met een sa
mengestelde maat zoals variabele 7 (r=.82 en .81). De rechtstreekse manier is minder 
belastend voor de proefpersonen en zal dan ook in het tweede onderzoek gebruikt wor
den. 
De verschillende manieren van rangordenen, variabelen 53, 54 en 55, correleren zeer 
hoog (r=.9l, .93, .97). Dit wordt natuurlijk voor een dee! veroorzaakt omdat deze door 
~enzelfde persoon, de onderzoeker, zijn uitgevoerd. 
Het oordeel van de onderzoeker correleert vrij hoog met dat van de groep andere vol
wassenen: variabele 9 x 52: r:.69; variabele 7 x 56 : r=.79; variabele 8 x 57: r=.60. Dit 
geldt trouwens ook voor het begrip veranderbaarheid: variabele 10 x 58: r:.70. 

2. Aile variabelen die de 'leukheid' van toto's meten, zijn eveneens met elkaar ver
geleken, waarbij het volgende bleek: 
8ij de 'bekende kinderen' is de correlatie tussen direct vragen naar leuk - vervelend 
(variabele 3) en de indirecte manier via de semantische differentiae! (variabelen 15 en 
18) redelijk (r=.68 en .63). Bij de 'onbekende kinderen' liggen deze correlaties hoger 
(resp. r=.87 en .83). De correlatie tussen 'bekende' en 'onbekende' kinderen op verge
lijkbare vragen is redelijk: direct vragen, r=.51; evaluatiefactor semantische differen
tiae!, r=.60; schaal leuk-vervelend semantische differentiae!, r=.59. 

3. De groepen 'bekende' en 'onbekende' kinderen zijn met elkaar vergeleken wat betreft 
de semantische differentialen. Ondanks de eerder gesignaleerde overeenkomst in 
factorstructuur (zie tabel 3.10), blijkt de correlatie tussen de factorscores voor de beide 
groepen aileen voor Evaluatie in positieve zin aanwezig (r=.61). Bij de factoren 
Activiteit (r=.20) en Potentie (r=-.14) ontbreekt deze echter. Een nadere analyse van de 
correlatiepatronen voor deze factoren afzonderlijk brengt weinig duidelijkheid in de 
reden voor de afwezigheid van verbanden. De Potentiefactor bij de bekende kinderen 
blijkt een vrij ge isoleerde variabele te zijn met weinig relaties met andere variabelen. 
Die bij de onbekende kinderen daerentegen heeft met vee! andere variabelen een sig
nifikante maar !age correlatie. 
De Activiteitfactoren bij de bekende en de onbekende kinderen hebben signifikante, 
maar !age correlaties met ruim tien variabelen, waarbij er nauwelijks overeenkomst is. 
De variabelen bij die voor de onbekende kinderen lijken het meest op elkaar in die zin 
dat ze vrijwel allemaal oordelen van anderen, vooral de onderzoeker, over de ge
schiktheid voor diverse activiteiten betreffen. 

4. Zoals eerder vermeld, bestond de groep van volwassen beoordelaars uit twee sub
groepen: mensen met een bouwkundige en met een sociaal-wetenschappelijke achter
grond. De mate van overeenkomsten tussen beide groepen kon beoordeeld worden door 
de correlaties van respectievelijk variabelen 71 t/m 78 te vergelijken met variabelen 79 
t/m 86. De overeenstemming was goed, de correlaties lagen tussen .63 en .87, mediaan 
• 78. Deze twee subgroepen worden bij de verdere analyse dan ook niet apart behandeld. 

" De volledige datamatrix met de scores op aile variabelen per foto en de correla
tiematrix zijn bij de auteur verkrijgbaar. 
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Om een indruk te krijgen van de mate van overeenstemming tussen de volwassen be
oordelaars, werd voor die variabelen die door deze groep beoordeeld zijn, namelijk no's. 
8 t/m 14, 72, 73, 80 en 81, de standaarddeviatie per foto berekend. 

Geconcludeerd kan worden dat naarmate de groep homogener (bouwkundig of sociaal
wetenschappelijk georienteerd) en/of het te beoordelen aspect eenduidiger (bijvoorbeeld 
activiteit 8 en 10) is, de overeenstemming in het oordeel grater wordt. Het verschil 
tussen groep A en groep B is niet groat en wordt mede veroorzaakt door verschil in 
groepsgrootte. Bij vergelijking van de standaarddeviaties per foto blijken er geen fate's 
te zijn die bij meerdere variabelen systematisch tot hoge of juist !age overeenstemming 
tussen beoordelaars aanleiding geven. Wanneer bij het hoofdonderzoek gekozen wordt 
voor een vrij heterogeen samengestelde groep, lijkt het verstandig de ze niet te klein te 
maken (meer dan 10 personen per subgroep). 

5. Bij vergelijking van de door de volwassenen beoordeelde affordanties voor ver
schillende activiteitencategorieen met de door de bekende en onbekende kinderen ge
noemde activiteiten kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 
De activiteiten die 'bekende' kinderen zeggen te doen, blijken soms redelijk voorspeld te 
worden door anderen. Onbekende kinderen voorspellen wat dit betreft het best. De on
derzoeker en andere volwassenen voorspellen ongeveer even geed. 
Net als bij de semantisch differentiae! blijkt het a! dan niet bekend zijn met een omge
ving te leiden tot andere beoordelingen. Hierbij zal zeker een rol spe len dat de beoorde
lingen aan de ha nd van fate's werden gege ven en niet in de realiteit. 
Het voorspelle n door anderen lukt voor sommige activiteite n (2, 7, 8, 9, 10) beter dan 
voor andere ( 1, 5). 

In het volgende dee! zal nader worden ingegaan op de mate van overeenkomst tussen 
genoemde of voorspelde activiteiten en de feitelijke waargenomen ac tiviteit en tijdens de 
observe ties. 

Als volgende stap in het datareductieproces werd een factoranalyse uitge voerd op de 
correlatiematrix van de fotovariabe len. Een varimaxoplossing met vier factore n, waar
bij 52% van de variantie verklaard wordt, bleek redelijk t e interpreteren. In tabel 3.1 2 
wordt van iedere factor vermeld: naam, % verklaarde variantie, variabelen met hoge en 
'exclusieve' lading op de factor, en factorlading. 

Geconcludeerd kan worden dat, behalve factor 2, de andere factoren redelijk een aantal 
kernbegrippen uit het onderzoek representeren. E nerzijds kan gesteld worden dat het hier 
vrij triviale factoren betreft, maar anderzijds blijken een aantal verschillende variabe len 
die geacht werden hetzelfde begrip te met en, dit oak inderdaad te doen. H ie rdoor is het 
mogelijk om e en keuze te ma ken uit de verschillende mee tinstrumenten zeals in para
great 4.2 nader zal worden toegelicht. Tenslotte blijkt de relatie met specifieke acti
viteitencategorieen, met name van 'bekende kinderen' niet tot uiting te komen. 

Hierna zal een samenvatting van de in dit hoofdstuk gepresenteerde resultaten worden 
gegeven. Zeals eerder gezegd zijn er naast het met elkaar in verband brengen van de 
variabelen via de fate's nag twee manieren om de gegevens seme n te vatten, namelijk 
door vergelijking van de 'absolute' waarden en de patronen van de variabe len, voor de 
verschillende omgevingen. In de e erste pleats zullen algemene omgevingsonafhankelijke 
uitspraken over de onderzochte variabelen worden gedaan e n in de tweede p leats zulle n 
de verschillende omgevingen ten aanzien van de diverse variabe le n met e lkaar worden 
vergeleken. Dit laatste door de in 3.3 genoemde vergelijking van zowel 'absolute' 
aantallen als 'patronen'. 
In tabel 3.13 worden de belangrijkste gegevens uit de verschillende onderdelen van het 
onderzoek samengevat. 
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no* factor I (17%) 'COMPLEXITEIT' 

7. semantische differentiae! totaalscore complexiteit, volwassenen .80 
B. semantische diff. schaal 10, eenvoudig-complex, volwassenen • 70 
9. directe meting, weinig complex -vee! complex, volwassenen • 71 

52. directe meting, weinig complex -vee! complex, onderzoeker • 73 
56. semantische differentiae! totaalscore, onderzoeker .84 
57. semantische differentiaal schaal 10, eenvoudig-complex, onderz. • 75 

24. activiteit 6, bekende kinderen .62 
53. oordeel heel verve lend -heel leuk, vrije verde ling, onderzoeker • 79 
54. oordeel heel vervelend -heel leuk, vaste verdeling, onderzoeker .80 
55. rangorde vervelend - leuk, onderzoeker .81 

factor 2 (II%) 'AFFOROANT!t::S, onbekende kinderen en onderzoeker' 

40. activiteit 4, onbekende kinderen 
42. activiteit 6, onbekende kinderen 
50. aantal categorieen, onbekende kinderen 
60. activiteit 2, onderzoeker 
62. activiteit 4, onderzoeker 
67. · activiteit 9, onderzoeker 
69. activiteit II, onderzoeker .63 

factor 3 (14%) 'LEUKHEIO' kinderen 

.68 

.60 

.74 

.60 

.75 

.88 

18. oordeel verve lend- leuk, semantische diff., bekende kinderen • 70 
36. oordeel vervelend -leuk, semantische diff., onbekende kinderen .76 
51. oordeel verve lend- leuk, direct, onbekende kinderen • 73 
15. evaluatiefactor, semantische differentiae!, bekende kinderen • 70 
33. evaluatiefactor, semantische differentiae!, bekende kinderen .77 

5. factor 2, semantische differentiaal, volwassenen -.62 
22. activiteit 4, bekende kinderen .60 
31 totaal aantal activiteiten, bekende kinderen .68 
43. activiteit 7, onbekende kinderen .67 

factor 4 (10%) 'VERANOERBAARHEID' 

10. direct oordeel veranderbaarheid, volwassenen 
58. direct oordeel veranderbaarheid, onderzoeker 
14. oordeel affordantie voor activiteit 10, volwassenen 
28. activiteit 10, bekende kinderen 
68. oordeel affordantie voor activiteit l 0, onderzoeker 

.79 

.58** 

.73 

.63 

.59 

1. H-waarde -.67 
34. potentiefactor semantische differentiae!, onbekende kinderen -. 70 

* zie bijlage 3.1, **geen exclusieve lading, ook factor I. 

T abel 3.12. F actoren fotovariabelen 
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OMGEVINGSKENMERKEN 
Complexiteit (schaal 1-7) 
Veranderbaarheid (schaal 1-7) 
H-waarde 

OBSERVATIES 
Gemidde1d aant. kinderen p. observatie 
Variatie activiteit per pleats 

INTERVIEWS 
A an tal plaatsjactiviteit combinaties 
Variatie activiteit per pleats 
Gemiddeld aantal reacties lijst 

FOTO'S 
Aantal activiteiten, bekende kinderen 
Aanta1 activ., onbekende kinderen 
Aant. activ.cat., bekende kinderen 

idem onbek. kind 
Evaluatiefactor, sem.diff., bek.kind. 
E v aluat ief actor, sem.dif f., onbek.kind. 
Leukheid (sch.l-7), bekende kinderen 
Leukheid (sch.l-7), onbekende kinderen 

MUS GEE VRE BEL BOU KIN CAM 

2.86 4.25 3.28 3.85 4.19 4.23 4.06 
1.92 2.31 1.97 2.59 3.80 3.14 3.52 
2.53 2.66 2.85 2.28 2.22 1.97 1.92 

29.4 35.1 26.0 11.8 47.7 130.6 25.7 
.30 .40 .24 .33 .29 .33 .30 

73 55 87 37 42 
.3 7 .49 .38 .57 .48 
7.03 6.69 7.62 6.32 5.35 -

!54 192 136 247 235 
572 589 496 615 677 353 
5.20 5.10 4.60 6.60 6.40 
7.70 8.90 8.00 9.30 10.0 5.30 
5.47 5.44 5.21 5.63 6.00 -
5.28 5.33 4.33 5.42 5.41 5.77 
5.65 5.64 5.40 5.79 6.20 -
5.23 5.45 4.32 5.48 5.71 5.94 

609 

8.90 

6.20 

6.31 

Tabel 3.13. Samenvatting gegevens eerste onderzoek 

De onderlinge posities van de omgevingen op verschillende variabelen vertonen vee! 
overeenkomst. Van de drie buurten bijvoorbeeld, heeft de Geestenberg de hoogste 
waarde op complexiteit, veranderbaarheid, gemiddeld aantal geobserveerde kinderen, 
variatie van activiteit naar pleats zowel bij de observaties als bij de interviews, aantal 
activiteiten genoemd bij de toto's, en een aantal eva1uatiematen. Oak voor de twee 
speelplaatsen is een dergelijke trend waarneembaar, waarbij de positie van de Bouw
speelplaats wat hager uitvalt. Bij vee! variabelen komen de twee speelplaatsen hager uit 
dan de drie buurten, evenals de Camping en het Speelpaleis die onderling een wisselende 
positie innemen. Een uitzondering op dit beeld vormen de gegevens voor de H-waarde, 
en in mindere mate die uit de interviews. Er zijn dus duidelijk aanwijzingen dat ver
schillen in omgevingen en omgevingskenmerken verband houden met verschillen in ge
observeerd en beweerd gedrag. 

Voor een vergelijking van 'patronen' komen met name de verde1ing over de verschil
lende activiteitencategorieen en plaatsen in aanmerking. In tabel 3.14 wordt de verde
ling over de activiteitencategorieen bij de observaties, in de interviews, en naar aan
leiding van de foto's weergegeven. Bij vergelijking blijkt in grate lijnen overeenkomst te 
bestaan tussen de verdelingen afkomstig uit verschillende onderdelen van het onderzoek. 
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ACTIVITEIT ( %) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 N= 

-------------------------------------------------------------------------------------------
MUSCHBERG a 16 8 6 5 33 I 3 17 3 5 3 470 

b I 6 - 27 33 I 8 II I 6 6 - 73 
c 3 3 - 16 26 9 21 14 I 5 3 154 
d 3 4 3 24 21 10 5 23 3 5 I 572 

-------------------------------------------------------------------------------------------
GEE STENBERG a 16 3 8 6 33 5 7 14 0 5 3 0 561 

b. 2 4 - 31 31 6 4 13 4 4 4 - 55 
c. 3 5 2 15 23 23 10 3 3 9 6 192 
d. 4 5 3 23 18 13 6 16 3 6 2 589 

-------------------------------------------------------------------------------------------
VREOESPLEIN a. 24 2 15 9 30 0 5 II I 2 520 

b. - 2 - 32 25 I 6 26 2 3 I 87 
c. 3 5 2 15 26 7 20 15 2 3 I 136 
d. 3 2 2 18 33 7 7 20 I I 4 496 

-------------------------------------------------------------------------------------------
BELGIEPLEIN a. II 3 16 7 34 3 22 - 4 0 - 236 

b. 3 - 22 27 - 24 8 8 5 3 - 37 
c. 8 5 0 24 19 4 14 13 5 6 I 247 
d. 5 7 I 20 II 10 10 24 7 3 I 615 

BOUWSPEELPLAATS a. 9 2 2 3 13 I 8 9 42 10 - 953 
b. 2 12 - 14 5 5 24 - - 36 2 - 42 
c. 4 16 I 20 8 6 19 6 6 8 7 0 235 
d. 3 13 3 24 10 8 15 II 5 7 2 0 677 

-------------------------------------------------------------------------------------------
Kl NDERSPEELPALEIS a. 9 2 9 2 - 54 - - 23 I 

d. 15 23 0 8 3 3 41 I 3 3 0 

CAMPING a. 8 2 
d. 3 5 

5 32 24 0 - 14 2 12 0 -
7 29 9 10 15 14 2 3 2 

a. observaties (figuur 3.21) 
b. vragenlijst, algemene vraag naar activiteiten in de buurt (tabel 3. 7) 
c. activiteiten bij foto's, bekende kinderen (tabel 3.9) 
d. activiteiten bij foto's, onbekende kinderen 

Tabel 3.14. Activiteitenverdeling diverse bronnen 

653 
353 

257 
609 

Wanneer men de gegevens uit de interviews, over de foto's en van de observaties nader 
vergelijkt, blijken de activiteiten I, rust (met name in de buurten); en 3, beweging 
doelgericht (met name op het Belgieplein en bij het Vredesplein) door de kinderen in de 
interviews te worden onderschat. Overschat worden het sendee! van de activiteiten 4, 
beweging zonder materiaal (in aile omgevingen); 6, activiteit met omgevingsmateriaal 
(vooral bij de foto's, waarop deze onderdelen waarschijnlijk meer expliciet voorkomen); 
7 en 8 in Iichte mate. Vergelijken we de algemene vraag naar activiteiten in de be
tref fende omgeving en de reacties op de toto's, dan zijn er op sommige punt en wei 
verschillen, maar hierin is geen duidelijk patroon te ontdekken. 
Ook de verdeling naar pleats bij de observaties en de interviews zijn met elkaar verge
leken, zie tabel 3.15. 
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PLAATS MUS GER VRE BEL BOU KIN CAM 
a b a b a b a b a b a b a b 

----------------- ---------- -------- --------- -------- --------- --------- -------
Grasveld 13 19 12 40 12 17 14 6 14 4 
Heuvels 0 3 0 8 4 10 II 9 54 
Plein 17 5 17 5 13 28 10 9 26* -
0 mgev ingsmat. I 8 7 3 8 3 2 0 
Speelmateriaal 5 II 9 3 8 9 28 68 II 39 53 
Zand/water 2 6 I 5 6 6 52 43 7 
Struikenjbomen 9 5 2 5 0 12 6 I 4 
Stoep/pad 52 42° 28 33° 65 38° 15 14 14 
Street 3 23 14 I 32 
------------------- --------- --------- ------- -------- ---------
TOTAAL 100% I DO% !00% I DO% !DO% !DO% 100% 
N = 470 62 561 40 520 77 236 31 953 23 653 - 257 -
------------------- --------- -------- --------
a. observaties (tabel 3.4) * hier binnenruimte 
b. algemene vraag, weer speel je in buurt? (tabel 3.4). 0 hier street en stoep semen 

T abel 3.15. Plaetsen, diverse bronnen 

Bij vergelijking blijken beide verdelingen ook hier in grate lijnen overeen te komen. De 
vergelijking dient voorzichtig te gebeuren vanwege het soms zeer kleine aentel ent
woorden bij de vregen uit het interview. Het gebruik van grasvelden wordt, met name in 
de Geestenberg, bij de interviews overschet ten opzichte van de observaties. Het ge
bruik van pleinen, stoepen en straten wordt dearentegen onderschat. Verder blijkt bij de 
beide speelplaatsen een overschatting van het gebruik van speelmeterielen. 

4 CONCLUSIES 

In deze paragraaf zullen de gevolgen van dit eerste onderzoek voor het hierop volgende 
onderzoek worden besproken. Zoels in het begin van dit hoofdstuk vermeld is, had het 
eerste onderzoek zowel een inhoudelijk els een onderzoekstechnisch doe!. In paragraaf 
4.1 zullen de inhoudelijke conclusies vermeld worden en in paregraef 4.2 wordt nader 
ingegaan op een aantal onderzoektechnische aspecten. 

4.1 INHOUDELIJKE CONCLUSIES 

De ruimtelijke kenmerken van een aantal kinderomgevingen vormden een belangrijk 
aspect in dit eerste onderzoek. AI eerder is gesteld dat deze omgevingen zowel in al
gemene zin beschreven en vergeleken kunnen worden, als ten aanzien van een eantal 
specifieke kenmerken. Op het elgemene, beschrijvende nivo zijn bij de bewerking van de 
resultaten van het eerste onderzoek op verschillende punten verbanden tussen omgeving 
en gedrag gevonden. Zo wordt de eanwezigheid van relatief vee! omgevingselementen in 
de Geestenberg weerspiegeld in ·de tekeningen van deze buurt, in het feit dat deze ele
menten relatief meer worden genoemd als plek voor activiteiten en in feitelijk oak 
meer waargenomen activiteiten met gebruik van omgevingsmateriael. De nadrukkelijke 
aanwezigheid op de Bouwspeelplaats van elementen zoels een zandondergrond, bouw
materiaal, heuvels, dieren wordt eveneens teruggevonden in reacties van de kinderen bij 
de interviews en geobserveerd gedrag. Tussen de omgevingen zijn echter zoveel ver
schillen op ruimtelijk gebied dat geen volledige en sluitende verklaringen voor ver
schillen in gedrag kunnen worden gegeven. N u was dit ook niet het doe! van het eerste 
onderzoek. Een dee! van dit bezwaar is ondervangen in het tweede onderzoek wear 
telkens eenzelfde omgeving voor en na een ruimtelijke verendering wordt vergeleken. 
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Ten aanzien van de specifiek onderzochte omgevingskenmerken bleken complexiteit en 
veranderbaarheid redelijk zinvolle aspecten waarop omgevingen en delen van omge
vingen gekarakteriseerd kunnen worden. Wat betreft de 'H-waarde' rijzen er enkele 
problemen. In de eerste plaats blijkt deze variabele vrij onafhankelijk te zijn van andere 
variabelen die complexiteit meten. De oplossing voor dit probleem is om een onder
scheid te maken tussen 'objectieve' en 'subjectieve' complexiteit. Een tweede probleem 
is dat de hoogte van de 'H-waarde', die immers wordt bepaald aan de hand van foto's, 
sterk afhankelijk is van de aan of afwezigheid van aaneengesloten vlakken van dezelfde 
'plaatssoort' zoals bijv. gras, Iucht, huizen. In het tweede onderzoek zal nader aandacht 
besteed moeten worden aan deze problemen. Het bepalen van affordanties tenslotte 
bleek redelijk goed mogelijk te zijn en bovendien bleken affordanties een behoorlijke 
voorspellende waarde te hebben voor de activiteiten die kinderen uit de betreffende 
omgevingen tijdens de interviews noemden. 

Bij de gedragsvariabelen gaat het enerzijds om het geobserveerde gedrag en anderzijds 
om het gedrag zoals vermeld tijdens de interviews. Het geobserveerde gedrag vormt een 
onmisbaar onderdeel van het onderzoek omdat hierdoor een nauwkeurig beeld van re
laties tussen specifieke onderdelen van een omgeving en de verschillende activiteiten 
van de kinderen. N aast omgevingsbepaalde verschillen in gedrag, blijken oak sexe- en 
leeftijdsgebonden verschillen aanwezig. Zo bleken de drie buurten van elkaar te ver
schillen wat betreft de variatie van het gebruik, maar niet ten aanzien van de activitei
tenpatronen van de kinderen. De vier andere onderzochte omgevingen vertonen elk een 
ander patroon van acti viteiten, onder ander afhankelijk van de aanwezige affordanties. 
Verschillen tussen jongens en meisjes werden in elk van de onderzochte omgevingen 
gevonden, met name wat betreft aanwezigheid, aard van de activiteiten en het spelen in 
groepen. Daarnaast werden leeftijdsafhankelijke aspecten gevonden. Zo werden be
paalde activiteiten, zoals balspel, meer gedaan door oudere kinderen; terwijl andere 
activiteiten zoals spelen op vast spelmateriaal juist populairder waren bij jongere 
kinderen. Bij de analyse van de gegevens van het tweede onderzoek dient met dergelijke 
verschillen rekening te worden gehouden. 

Oak bij de interviews werd een combinatie van omgevingsbepaalde en ontwikkelings
psychologisch bepaalde gegevens gevonden. Wat dit laatste betreft, bleek bijvoorbeeld 
bij de tekeningen een toenemende vaardigheid in het weergeven van omgevingen als 
plattegrond met het stijgen van de leeftijd. Jongere kinderen bleken op hun tekeningen 
meer onderdelen weer te geven en vaker details van het eigen huis, zan en wolken te 
tekenen. Oudere kinderen daarentegen tekenden juist meer straten, stoepen, pleinen en 
grasvelden. Het aantal genoemde vriendjes en vriendinnetjes bleek te varieren met de 
leeftijd en jongens zeggen meer vriend(innet)jes te hebben dan meisjes. 
Tussen de omgevingen bleken in de interviews verschillen te bestaan wat betreft aantal 
genoemde activiteiten en plaatsen, en variatie van activiteiten zowel bij de algemene 
vraag als naar aanleiding van de foto's. Het feit dat in de Geestenberg meer omge
vingselementen, zoals randjes en trapjes, aanwezig zijn, werd weerspiegeld in de teke
ningen van de buurt, terwijl de kinderen oak meer dan in de andere omgevingen deze 
elementen in hun spel zeiden te gebruiken. 

F oto's van verschillende plekken in de omgevingen vormden een verbindende schakel 
tussen de verschillende onderdelen van het onderzoek. Het voordeel van het gebruik van 
foto's is dat er minder onduidelijkheid bestaat over het deel van de omgeving waar een 
bepaalde vraag betrekking op heeft. Oak is het mogelijk om bepaalde groepen beoorde
laars met elkaar te vergelijken. Zo hebben bijvoorbeeld de 'bekende' en de 'onbekende' 
kinderen dezelfde foto's beoordeeld met behulp van dezelfde semantische differentiaal. 
Voor de Evaluatiefactor bleek er een redelijke samenhang tussen de oordelen van de 
twee groepen, terwijl dit voor de Activiteit- en Potentiefactor zeker niet het geval was. 
In aile omgevingen bleken de 'bekende' kinderen hun omgeving hager te evalueren; 
hetzelfde bleek het geval ten aanzien van een direct oordeel over de 'leukheid'. Met 
name voor de drie buurten zijn de verschillen in oordeel op deze aspecten tussen de om-
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gevingen ook kleiner voor de 'bekende' kinderen dan voor de 'onbekende' kinderen. De 
eigen, bekende omgeving wordt blijbaar vrij hoog gewaardeerd, min of meer los van het 
objectieve uiterlijk ervan. Bij onbekende omgevingen is dit laatste de enige beschikbare 
informatie en deze speelt daardoor een grotere rol. Vergelijkbare resultaten werden 
gevonden voor volwassen beoordelaars door Franke & Bortz ( 1972). 

Geconcludeerd ken worden dat de gegevens uit de observaties en de interviews in grote 
lijnen weliswaar in dezelfde richting wijzen, maar dat beide bronr-en noodzakelijk zijn 
om tot een compleet beeld te komen. Hierbij specificeren de gegevens uit de interviews 
met name de aard en omstendigheden van de activiteiten, terwijl de gegevens uit de 
observaties met name de pleats van de activiteiten specificeren en de gegevens uit de 
interviews els het ware 'objectiveren'. Immers bij de interviews zel het belang det het 
kind hecht san een ectiviteit meer bepalen of deze wordt genoemd den de feitelijke 
frequentie in het gedreg. 

Dp een eantal punten blijken de gegevens uit verschillende bronr-en elkaar te verster
ken, op een aantal punten juist niet. Daerneest waren soms duidelijk leeftijds- en/of 
sexegebonden effecten bepalend voor de gegevens, soms duidelijk omgevingseffecten. In 
de meeste gevallen zal het een combinatie van dergelijke persoons- en omgevingsef
fecten betreffen. Een extra probleem bij dit eerste onderzoek bij het vergelijken van 
verschillende omgevingen was het feit dat in iedere omgeving ook een verschillende 
groep kinderen, dat wil zeggen verschillende individuen, werden ondervreegd en geob
serveerd. Aileen al hierdoor ken een deel van de verschillen ontstaan zijn. Om dit pro
bleem te vermijden, zijn in het tweede onderzoek een vijftal omgevingen onderzocht, 
weer in de omgeving een verandering plaetsvond tijdens het onderzoek. Door dezelfde 
omgeving te observeren en dezelfde kinderen te interviewen voor en na de ruimtelijke 
verenderingen kunnen de verschillende effecten waarschijnlijk beter onderscheiden 
worden. Ook het aantel vregen en de opzet van het interview is vereenvoudigd ten op
zichte van het eerste onderzoek. In de volgende peragreef wordt op dit punt neder in
gegaan. 

4.2 ONDERZOEKSTECHNISCHE CONCLUSIES 

Op grond van de erveringen van het hier beschreven onderzoek kunnen ten aanzien van 
de gebruikte technieken· om de relevante veriebelen uit het onderzoek te meten, de 
volgende conclusies worden getrokken: 

Observaties: dit onderdeel behoeft geen verandering. Wei blijft het belengrijk om de 
observatoren goed te trainen en regelmatig betrouwbaerheidsmetingen uit te voren, 
zoals in hoofdstuk 2, paragreaf 3.4 uitgebreid is beschreven. 

Interviews: dit onderdeel dient het meest te worden gewijzigd. De vragenlijst in het 
eerste onderzoek was zeer breed en elgemeen opgezet. Een aental vregen bleek over
bodig of leverde geen relevante resultaten op. Bovendien is de aandecht in het tweede 
onderzoek veel meer gericht op specifieke gedeeltes van een omgeving die worden 
veranderd. Om deze redenen is besloten om in de vragenlijst voor het tweede onderzoek 
slechts drie algemene vregen op te nemen: over spelen in de buurt; leuke, vervelende en 
gevaarlijke plekken; en de activiteitenlijst. Verder wordt de aandacht vooral gericht op 
die plekken wear veranderingen optreden. Dit geldt zowel voor het meken van de teke
ning, als voor vragen over ectiviteiten en weardering. De definitieve vragenlijst is in 
hoofdstuk 2, paregraaf 4.5 uitgebreid besproken. Bij de beoordeling van de toto's wordt 
de semantische differentia a! ingekort tot 3x twee woordparen (zie 3.3). 

Beoordeling door volwassenen: de definitie en meettechniek voor het begrip com
plexiteit blijft ongewijzigd. Het begrip veranderbaarheid wordt vervangen door mani
puleerbaarheid, waerbij de nedruk wet meer komt te liggen op de mogelijkheid om met 
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onderdelen van de omgevingen om te gaan, dan op de mogelijkheid tot verandering op 
zich. Dit near aanleiding van het in hoofdstuk I genoemde onderzoek van Van Ryzin 
( 1978). De beperking van het aantal te beoordelen affordanties tot vier activiteiten
categorieen blijft om praktische redenen gehandhaafd. De proefpersonen zouden enders 
overbelast kunnen worden, meer categorieen maakt het lastiger om het onderscheid 
ertussen te handhaven. Het meetbereik voor deze variabelen werd net als voor de an
dere variabelen in dit verband uitgebreid tot een 7-punts-schaal, om een genuanceerder 
oordeel en om uniformiteit bij de beoordeling mogelijk te maken. Tenslotte werd de, 
vrij uitgebreide, semantische differentiaal gebaseerd op Mehrabian e. a. ( 1974) niet meer 
opgenomen, omdat de totaalscore ervan hoog correleerde met de directe beoordeling 
van het begrip complexiteit en omdat het invullen ervan tijdrovend was en snel tot 
verveling en waarschijnlijk tot onnauwkeurige antwoorden leidde. 

Beoordeling door onbekende kinderen: is niet in het tweede onderzoek opgenomen omdat 
dit onderdeel geen essentieel andere informatie opleverde dan al in andere on- derdelen 
van het onderzoek werd verzameld. 

Beoordeling omgeving door onderzoeker: op de waarde van de variabele H-waarde in het 
onderzoek is in 3.3 al nader ingegaan. De begrippen complexiteit en manipuleer
baarheid worden al door de andere volwassenen beoordeeld en de correlatie met de 
oordelen van de onderzoeker was hoog. Bovendien is de onderzoeker zodanig bij het to
tale onderzoek betrokken, dat een rot in de zin van beoordelaar van de door hem on
derzochte omgevingen hoogstens kan dienen om te controleren of de begrippen door de 
beoordelaars opgevat zijn zoals bedoeld. 
Voor de beoordeling van de affordanties geldt dit bezwaar ook enigszins, maar hierbij 
kan een beoordeling door een kinderomgevingsdeskundige die de betreffende omgeving
en ook uit eigen ervaring kent, juist een zinvolle aanvulling zijn omdat dit san de hand 
van een foto niet altijd duidelijk is. 

In de volgende vijf hoofdstukken zullen de resultaten van het tweede onderzoek gepre
senteerd worden. Bij de opzet van deze onderzoeken is zoveel mogelijk rekening ge
houden met de hiervoor vermelde resultaten uit het eerste onderzoek. 
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4 RESULTATEN GERARDUSPLEIN 

I INLEIDING 

Het eerste deelonderzoek vond pleats op het Gerardusplein en directe omgeving, in de 
Gemeente Eindhoven. Dit plein is tijdens het onderzoek voor een groat dee! afgesloten 
voor autoverkeer. Eerst wordt de omgeving beschreven en beoordeeld op verschillende 
aspecten. H ierna worden de resultaten van het interview met de ontwerper, de obser
vaties, en de interviews met de kinderen voor en na de verandering besproken en met 
elkaar vergeleken. 
Observaties en interviews werden VOOR. gehouden in de periode van september tot no
vember 1981 en NA in dezelfde periode in 1982. 
De veranderingen van het Gerardusplein vonden pleats in de periode van maart tot au
gustus 1982. 

2.1 BESCHRIJVING EN INVENTARISATIE 

Het onderzoeksgebied ligt in een buurt in het stadsdeel Stratum in Eindhoven. In figuur 
4.1 wordt op een overzichtskaartje de betreffende omgeving aangegeven. 

F iguur 4.1. Overzichtskaart Eindhoven 

Het Gerardusplein is als onderzoeksgebied gekozen omdat bij de gemeente plannen 
bleken te bestaan om dit plein enders in te richten. Het plan vormde een onderdeel van 
het 'demonstratieproject herindeling stedelijk gebied', opgezet door het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat. In het keder van dit project werden in een groat gebied, in 
Eindhoven de wijk Stratum, herinrichtingsmaatregelen van verschillende 'zwaarte' 
uitgevoerd en op hun effecten geevalueerd (zie Heeger, 1981; Katteler, 1982; N eeskens 
& Kropman, 1984). 
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Figuur 4.2. P1ettegrond Gerardusplein VOO~ 

LEGE NDA 

PLEK FOTONO. PLEK FOTONO. 

1 1 ingeng kerk 6 17 perk, benkjes 
2 3 kerkp1ein 7 11 perk, grate gresve1d 
3 5 Gerardusp1ein 8 .13 park, hoofdpad 
4 7 Gerardusp1ein 9 15 grasveld met bomen 
5 9 Gerardusplein 10 19 rozenperk & street 

- 92-



NA 

+ 
l: 14 0 0 

Figuur 4.3. Plattegrond Gerardusplein NA 

LEGENDA 

PLEK FOTONO. PLEK FOTONO. 

I 2 ingang kerk 6 18 park, bankjes 
2 4 kerkplein 7 12 park, grate grasveld 
3 6 G erardusplein 8 14 park, hoofdpad 
4 8 Gerardusplein 9 16 grasveld met bomen 
5 10 G erardusplein 10 20 rozenperk & straat 
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fotos 2 VOOR NA 

PLEK 

6 

7 

8 

9 

10 

- 95-



De onveilige verkeerssituatie op het Gerardusplein vormde de directe aanleiding voor de 
herinrichting. Op het plein was namelijk geen enkele vorm van verkeersgeleiding aan
wezig, waardoor het autoverkeer op onvoorspelbare wijze het plein overstak. Voor voet
gangers, met name kinderen, was het oversteken hierdoor een gevaarlijke bezigheid. Zo 
bleek bijvoorbeeld uit een schoolroute-onderzoek van de verkeersafdeling van de ge
meente Eindhoven, dat het Gerardusplein door een groat aantal kinderen als een ge
vaarlijk punt op hun schoolroute werd gezien. K raay ( 1984) vond in een evaluatiestudie 
near de beleving van de verkeersonveiligheid voor en na de veranderingen dat het Ge
rardusplein als een van de weinige locaties binnen het woongebied zowel voor a1s na ge
noemd werd als gevaarlijke plek zowel voor volwassenen als kinderen. Oak noemden ou
ders in de na-situatie het Gerardusplein als plek wear hun kinderen recent een onge1uk 
gekregen hadden. Vee! kinderen mochten dan oak niet op het Geradusplein komen van hun 
ouders. 
Het bovengenoemde onderzoek in het kader van het demonstratieproject near gebruik en 
beleving van de openbare ruimte speelde zich weliswaar af in het gebied waarin oak het 
Gerardusplein lag, maar door de ruimere opzet was het niet goed mogelijk om gede
tailleerde gegevens species! over het Gerardusplein uit dit onderzoek te destilleren. 
Verder werden de observaties in dit onderzoek niet gehouden op en rand het Gerardus.
plein, zodat ter vergelijking alleen informatie uit de schriftelijke interviews beschikbaar 
is. Deze gegevens betreffen de zogenaamde optie 1-gebieden, de Bloemenbuurt en het 
Gerardusplein en omgeving. In deze gebieden zijn slechts eenvoudige herindelings.
maatregelen uitgevoerd met als doe! het weren van niet-bestemmingsverkeer. In andere 
delen van de wijk werden meer ingrijpende maatregelen genomen, zoals het aanleggen 
van verkeersdrempels of woonerven. Uit het onderzoek van het ITS blijkt dat na de ver
andering de kinderen vinden dat hun woonomgeving wet veiliger is en dat de speelruimte 
in de buurt verbeterd is, maar de algemene conclusie van het onderzoek is dat het type 
maatregelen dat in deze buurt is genomen vrijwel geen effect heeft gehad op de ver
blijfsleefbaarheid en maar zeer beperkt op de verkeersleefbaarheid (Neeskens & Krop
man, 1984). 

Het onderzoeksgebied ligt in een voor-oorlogse wijk, met vooral laagbouwwoningen. Rand 
het ple in liggen woningen en een aantal buurtwinkels. E~nmaal per week wordt op het 
plein een markt gehouden. Het Gerardusplein is een vrij groat plein, waarop de Gerar
duskerk een centrale en dominerende p lasts inneemt (plek I - 5). Op dit plein komen vijf 
straten uit. De kerk wordt omgeven door een kleine tuin, die openbaar toegankelijk is. 
Naast het plein bevindt zich een vrij groat park (plek 6 - 10). Het park bestaat voora1 uit 
een aantal grasvelden, doorkruist door smalle asfaltpaden; en er staan vee! grate, oude 
bomen. De plattegronden in figuur 4.2 en 4.3 en de bijbehorende foto's illustreren de 
situatie voor en na de verandering. 
De belangrijkste verandering vormt de herinrichting van het Gerardusplein, waarbij door 
middel van paaltjes en kleine bomen, in het midden van het p1ein een grate, autover
keersvrije ruimte is ontstaan. Het gebied rand de kerk dat eerst door een laag muurtje 
van het plein werd gescheiden, werd bij het plein getrokken. Het muurtje verdween en dit 
gebied is nu ~~n geheel met het Gerardusplein geworden. Het verkeer wordt nu langs de 
randen van dit nieuwe plein geleid (plek 3 en 4). Het park werd aileen opgeknapt, aan de 
indeling werd niets gewijzigd. 

Gedetailleerde bevolkingsgegevens waren aileen beschikbaar over een re latief groat dee! 
van de buurt, met het Gerardusplein als centraal punt (zie tabel 4.1). 

Het aantal kinderen in de leeftijdsgroep van 6 - 12 jeer, is enigszins gedaald, terwijl het 
aanta1 jongere kinderen juist is toegenomen. De verschillen tussen VOOR en NA lijken 
niet zo groat te zijn dat grate invloed op bijvoorbeeld de observatiegegevens te ver
wachten is. 
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Aantal inwoners 
Aantal kinderen 

JongensjMeisjes 0-6 jr. 
JongensjMeisjes 6-12 jr. 
JongensjMeisjes 12-18 jr. 

Jongens/Meisjes 6-8 jr. 
Jongens/Meisjes 8-10 jr. 
Jongens/Meisjes 10-12 jr. 

198i(voor) 

3691 
1136 

132/143 
132/122 
188J179 

51/39 
42/40 
39/43 

1982(na) 

3661 
1097 

148/156 
123/115 
172/173 

42/39 
42/37 
39/39 

T abel 4.1. Bevolkingsgegevens Gerardusplein 

2.2 OMGEVINGSKENMERKEN 

Complexiteit 

De complexiteit van de omgeving is zowel beoordeeld door een groep volwassenen aan de 
hand van toto's, als met behulp van de Omgevings C omplexiteit Schaal (OCS). Om ver
gelijking mogelijk te maken is de OCS toegepast op die ge deeltes van de omgeving die op 
de toto's zijn weergegeven. De resultaten zijn vermeld in tabel 4.2. 
Wet de oordelen van de volwassenen betreft ken geconcludeerd worden dat de complex
iteit van de meeste beoordeelde plekken niet sterk is veranderd. Aileen plek 2, het 
plantsoentje voor de kerk, werd NA de verandering veel minder complex beoordeeld, 
terwijl de score voor plek 3 duidelijk toenam. De totaaloordelen, zowel voor de veran
derde als de niet-veranderde plekken vertonen geen significante verschillen. 
De scores op de OCS wijken niet sterk af van die van de beoordelaars. 

M anipuleerbaarheid 

Oak de manipuleerbaarheid van de plekken is op twee manieren gemeten. In tabel 4.2 zijn 
de gegevens vermeld van de oordelen van de groep volwassenen en de resultaten van de 
scoring met behulp van de Omgevings Manipuleerbaarheids Schaal (OMS) 
Door de volwassenen werd aileen plek 2 van het Gerardusplein na de verandering als 
minder manipuleerbaar beschouwd, wat goed verklaerbeer is door het verdwijnen van het 
grasveldje. Plek I werd aileen lager beoordeeld op de OMS, wat oak veroorzaakt wordt 
door he t ve rdwijnen van he t grasveldje voor de ke rk. De totaaloordelen voor de veran
derde e n de nie t-veranderde plekken verschillen VOOR en NA niet significant van elkaar. 

A ffordanties 

De affordanties voor vier soorten activiteiten zijn eveneens door de groep volwassenen 
beoordeeld, zie tabel 4.2. Geconcludeerd ken worden: 
Bij de affordantie voor rustactiviteiten een toename voor plek 5, en e en duidelijke 
afname voor plek 2. In totaal werden geen significante verschillen g econstateerd. 
Bij de bewegingsactiviteiten, zoals fietsen, tikkertje, cowboytje, e n balspel, werd plek 5 
van het Gerardusplein hager beoordeeld, en plek 6 juist lager. In totaal waren er echter 
geen significante verschillen tussen VOOR en NA. 
Tenslotte werd bij de activiteiten met natuurlijk materiaal, zoals zand en water, het 
gebied vlak voor de kerk (plek I) significant minder geschikt geacht, en kreeg plek 4 van 
het Gerardusplein een wat Iegere score. In totaal waren er geen duideli jke verschillen 
tussen VOOR en NA. 
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PLAATS complexiteit manipuleerbaar sf fordanties 
oordeel ocs oordeel oms rust beweging balspel nat. mat. 

VERANDERD v n v n v n v n v n v n v n v n 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Kerkplein 3.0 2.4* I 0 1.5 1.2* 3 0 4.0 I. 7* 4.4 4.5 4.7 4.9 1.7 1.2* 
3. Gerarduspl. 1.7 2.1° 0 I 1.1 1.1 0 0 1.4 1.5 4.0 4.2 4.9 4.8 1.1 1.1 
4. Gerarduspl. 2.3 2.5 0 1 1.1 1.2 0 0 1.5 1.6 3.4 4.2* 3.5 5.1* 1.2 1.3 
5. Gerardusp1. 1.9 2.2 0 I 1.1 1.2 0 0 1.2 1.6° 2.9 3.7* 3.0 3.8* 1.1 1.1 
6. Park 3.2 3.4 2 3 I. 7 1.7 II II 4.2 4.5 4.5 3.7* 3.7 2.5* 2.1 2.0 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
GEMIDDELD 2.4 2.5 J J 1.3 1.3 3 2 2.6 2.2 3.8 4. 1 4.0 4.2 1.4 1.4 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
IDENTIEK 
l.Kerk 3.0 2.7 I I 1.1 1.2 2 0 3.7 3.4 4.7 4.8 4.5 4.9 1.2 1.2 
7.Park 2.5 2.4 I I 1.5 1.5 9 9 3.9 4.0 4.8 5.0 6.1 6.2 2.0 2.0 
8.Park 2.9 2.9 I I 1.5 1.5 2 2 3.5 3.5 4.6 4.7 4.9 4.9 1.8 2.0° 
9.Park 2.7 3.0 2 2 1.7 1.7 8 8 4.1 3.9 5.0 4.8 5.4 5.4 2.2 2.4° 
1 O.Park 3.2 3.3 2 2 1.5 1.6 5 5 3.1 2.8 3.6 3.5 2.8 2.8 1.7 I. 7 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
GEMIDDELD 2.9 2.8 J l 1.5 1.5 5 5 3.6 3.5 4.6 4.6 4. 7 4.8 1.8 1.9 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
ALLE PLEKKE N 2.6 2.7 I I 1.4 1.4 4 4 3.1 2.8 4.2 4.3 4.4 4.5 1.6 1.6 

Welch-toets (voor het toetsen van verschillen tussen gemiddelden bij ongelijke 
varianties, Welch 1949) : * = p <.01, 0 = .OI<p < . .I O 

T abel 4.2. Oordelen omgevingskenmerken 

2.3 GEBRUIK 

In het onderzoeksgebied werden zowe1 VOOR a1s NA 104 observatierondes gehouden, 
verspreid over I 5 dagen, meestal door-de-weekse dagen na schooltijd, maar oak een paar 
keer op zaterdag. Een observatieronde nam + 5 minuten in beslag. T abel 4.3 geeft de be
langrijkste resultaten van de vergelijking van de weersomstandigheden in de VOOR- en de 
NA-periode. 

WEERST A TIO N VLIEGVELD EIN DHOVE N 
Gemidde lde waarden 

TEMPERATUUR (°C) 
NEERSLAG (mm/6 uur) 
ZONNESCHIJN (% uur) 
WINDSNELHEID (! m/s) 

voor 

12.9 
0.3 

20% 
9.1 

na 

15.4 
0.0 

30% 
8.2 

T abel 4.3. We ersomstandigheden observaties 

Geconcludeerd ka n worden dat he t weer gedurende het NA-onderzoek wet beter was, 
namelijk hogere temperatuur, droger, meer zan, en iets minder wind. 

In tabel 4.4 worden de algemene gegevens voor de observaties VOOR en NA met e1kaar 
verge1eken. 
T egen de verwachting in werden tijdens de observaties NA de verandering bijna 25% 
minder kinderen aangetroffen. lmmers, het we er gedurende het NA-onderzoek was juist 
mooier dan VOOR. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er tijdens het NA-onderzoek 
bepaalde conc urrerende activiteite n plaatsvonden e lders in de buurt, waarvan de onder-
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zoeker niet op de hoogte was. Een andere verklaring ligt natuurlijk in de ruimtelijke 
veranderingen die hebben plaatsgevonden, maar zoals gezegd zou dan eerder een toena
me van het aantal kinderen te verwachten zijn geweest. 
NA was de verdeling tussen jongens en meisjes meer gelijk; meer meisjes in de leeftijd 
van 6 tot 10 jeer, en minder jongens van 8 tot 12 jeer werden geobserveerd. Er werd 
meer in kleinere groepen (van 2 a 3 kinderen) gespeeld en de kinderen speelden minder in 
sexe-gemengde groepen, vooral de meisjes. 
Om na te gaan of er significante verschillen bestonden tussen VOOR- en NA-situatie wet 
betreft de verdeling over de verschillende activiteitencategorieen, eventueel afhankelijk 
van leeftijd en/of sexe, werd een loglineaire analyse op de observatiedata uitgevoerd. 
Om technische redenen werden hierbij naast activiteit I drie categorieen geconstrueerd 
door de activiteitencategorieen 3 t/m 8, 10/11 en 2/9/12 semen te voegen. De werkelijke 
gegevens bleken significant te verschillen van de berekende frequentieverdeling op basis 
van het 3-factoren-interactie model (chi2= 13.5, df=6, p:0.04). Hieruit ken geconclu
deerd worden dat bij nadere analyse van de observatiegegevens een opsplitsing near 
leeftijd en sexe noodzakelijk is. 
De verdeling over de verschillende activiteitencategorieen wordt weergegeven in figuur 
4.4. 

Activiteiten 

De meest frequente activiteiten zowel in de VOOR- als in de NA-situatie zijn 3 (zie 
bijlage 2.4, inlegvel) en 5, en in mindere mate I en II (aileen VOOR). De belangrijkste 
verschillen tussen VOOR en NA voor de totale groep kinderen zijn: een toename van ac
tiviteit 5 en een afname van de activiteiten 8 en ll. Vooral de activiteiten I, 3, 4 en 5 
bleken zeer gevarieerd voor te komen, dat wil zeggen op vrijwel aile plaatsen. Tussen 
VOOR en NA traden geen grote verschillen op in variatie. Onder variatie wordt hier 
verstaan het aantal feitelijk voorkomende plaatsen voor de desbetreffende activiteit ten 
opzichte van het totaal aantal mogelijke plaatsen (minimum=O, maximum= 1). 
De activitei tenpatronen blijken inderdaad te verschillen voor de diverse groepen. Bij de 
kinderen van 6 tot 8 jeer is het patroon vrij gevarieerd, met vooral de activiteiten I, 3, 5 
en II. De belangrijkste verschillen tussen VOOR en NA zijn: meer activiteit 5, met los 
materiaal, aileen bij de meisjes meer activiteit I en 2; aileen bij de meisjes minder ac
tiviteit 3 en 4, en aileen bij jongens minder activiteit 11. 
Bij de kinderen in de leeftijd van 8 tot I 0 jaar is het patroon ook nog vrij gevarieerd 
vooral bij de jongens, gedomineerd door de activiteiten l, 3, 5, 8 en II. De belangrijkste 
verschillen tussen VOOR en NA zijn : meer activiteit I, meer 3 aileen bij de jongens; 
minder activitei t 8 en II zowel bij de jongens a is bij de meisjes, en minder activiteit 3 
aileen bij meisjes. 
Bij de kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jeer is het patroon vergelijkbaar met het vo
rige, gedomineerd door de activiteiten I, 3, 5 en II, en bij de jongens ook 8. De belang
rijkste verschillen tussen VOOR en NA zijn: bij de meisjes meer activiteit 1, 5 en I 1, en 
minder activiteit 3 en 8; bij de jongens zijn de veranderingen precies omgekeerd: minder 
activiteit I en II, en meer activiteit 3 en 8. 

Plaatsen 

lndien de activiteiten gerelateerd worden aan de pleats wear de kinderen werden aange
troffen, blijkt een toename van het gebruik van het plein ( 16%-21 %) en de street 
(8%-21 %). Afgenomen is het gebruik van het grasveld (22% - 8%) en van de stoepen en 
paden (45%-37%). De verdeling over de plaatsen verschilde VOOR significant van NA 
(chi2= 134.9, df:5, p<-:.001). Wet betreft de variatie van gebruik bleek dat vooral de 
stoepen zeer gevarieerd gebruikt werden en de grasvelden in mindere mate. NA bleek 
het plein meer gevarieerd gebruikt te worden. Verder waren er geen grote verschillen 
tussen VOOR en NA en ook de gemiddelde variatie was gelijk. 
De stippenkaarten in figuur 4.5 en 4.6 geven een gedetailleerd beeld van de plaatsen 
wear de geobserveerde kinderen zijn aangetroffen. Op het Gerardusplein werden NA re-
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latief meer kinderen geobserveerd (25%-35% van het totaal aantal geobserveerde kirr 
deren), vooral geconcentreerd in het gebied rand de ingang van de kerk en op de trappen. 
NA werden op het plein relatief meer de activiteiten 2, 4 en 12 waargenomen. In het 
park werd daarentegen relatief minder gespeeld (49%-42%), vooral op de grasvelden en 
de stoep langs het park, terwijl op de paden juis t r e latief wet meer kinderen werden 
waargenomen. NA werden in het park relatief meer de activiteiten 2, 5 en 6 geobsel'
veerd en juist minder activiteit 8 en II. 

voor na 

Aantal observaties 104 104 
Aantal geobs. kinderen 1043 792 

----------------------------------------
Jongens(%) J 65 57 
Meisjes(%) M 35 43 

----------------------------------------
Leeftijd 1: 6- 8 jaar 27 31 
( %) 2:8-10 jaar 44 42 

3:10-12 jaar 29 27 
---------------------------------------
sexe x Jl 15 15 
lee ftijd J2 32 27 
(%) J3 18 15 

Ml 12 16 
M2 12 15 
M3 II 12 

Groepssamenstelling: 
Gemengd 20 17 

ACTIVIT EIT (% ) 
I. rust, niet doelgeri c ht 
2. fantasiespel e.d., weinig beweging 
3. beweging doelgericht 
4. beweging zonder materiaal 
5. beweging met los materiaal 
6. beweging met vast omgevingsmateriaal 
7. beweging met vast spelmateriaal 
B. balspel 
9. fantasiespel e .d. met beweging 
I 0. me t basismate riaal 
II. met planten en dieren 
12. normovertredend 

PLAATS (%) 
Gras 
Plein 
Omgevingsmateriaal 
Vast spelmateriaal 
Struiken en bomen 
Steepen en paden 
Wegen 

voor na 

In gemengde groep 
% jongens 17 15 
% meisjes 26 22 
--------------------------------------
G roepsgroot te (% ) I 31 28 

2 36 39 
3 15 17 
4 8 9 
5 5 3 
6 3 2 

> 6 3 I 
Ge m. groepsgrootte 1.72 1.76 
------------------------------------------
Max. groepsgrootte 

Aileen jongens 
Aileen meisjes 

variatie* 
1.00 1.00 
.50 .67 

1.00 .83 
.83 I.OO 

1.00 1.00 
.50 .67 

.67 .67 

.17 .17 

.50 . 33 

.83 .67 

.17 .17 

.82 .64 

.45 .82 

.82 .55 

.55 .73 

.82 .73 

.45 .45 

J 
M 
J+M 

10 10 
10 10 
10 10 

55 48 
25 34 

% verdeling 
14 16 

I 3 
32 34 
6 4 

23 27 
4 4 

7 3 
0 I 
I I 

13 7 
0 I 

22 8 
16 21 
4 6 

6 8 
45 37 

8 21 

N.B.: door afronding kunnen totalen afwijken van 100% 
* variatie is de proportie van het feitelijk aantal pl./act. t.o.v. het maximele aantal. 

Tabel 4.4. Observaties Gerardusplein 
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jongens 6 - 8 jeer 

= 1111111111 

jongens 8 - 10 jeer 

= 1111111111 

jongens 10- 12 jeer 

jongens 6- 12 jeer 

meisjes 6- 8 jeer 

= 1111111111 

j=:1 _, IJ/b Ull 

-- 11"'11#1 

meisjes 8 - 10 jeer 

= 
1111111111 

meisjes 10- 12 jeer 

= 1111111111 

meisjes 6- 12 jeer 

Figuur 4.4. Activiteitenprofielen observeties Gererdusplein 
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F iguur 4.5. Stippenkaart observaties G erardusplein VOOR 
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Figuur 4.6. Stippenkaart observaties Gerardusplein NA 
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2.4 BELEVING EN BEOORDELING 

2.4.1 ALGEMENE GEGEVENS 

Tijdens het VOOR-onderzoek werden 51 kinderen geinterviewd. Van deze groep bleken 
bij het NA-onderzoek negen kinderen niet beschikbaar wegens verhuizing of 
schoolverlaten, zodat voor de vergelijkende analyses uiteindelijk een groep van 42 
kinderen overbleef. In tabel 4.5 staat de verdeling near leeftijd en sexe van deze groep 
op het moment van het VOOR-onderzoek (herfst 1981 ). 

LEEFTIJD JONGEN MEISJE TOTAAL 

6- 8 jr. 
8-10 jr. 

10-12 jr. 

TOTAAL 

14 
9 
6 

29 

2 
5 
6 

13 

16 
14 
12 

42 

T abel 4.5. Leeftijd en sexe, ge lnte rviewde kinderen 

Het betreft hier een vrij klein santa! kinderen, zodat gedetailleerde analyse, bijvoorbeeld 
onderscheiden near leeftijd en sexe, niet zinvol is. 
Het gemiddeld santa! broers/zussen was 0.8/ 1.0, met een gemiddelde leeftijd van 
10.5/12.2. Het beroep van de vader kon als Jaag gekwalificeerd worden volgens de CBS 
normen bij 24 kinderen ( 57%), en als middelbaar bij 7 kinderen (17% ), 10 vaders waren 
werkeloos (24% ). Volgens 22 kinderen (42%) was hun moeder huisvrouw, en I 7 moeders 
( 40%) hadden een laag gekwalificeerd beroep. Aile kinderen zaten op een van de vier 
scholen in de buurt, 26 kinderen (62%) woonden in het onderzoeksgebied. De andere kin
deren woonde n in de directe omgeving. 

2.4.2 ALGEMEEN SPELPATROON EN OORDEEL OVER DE WOONOMGEVING 

Gegevens over dit onderwerp zijn beschikbaar van drie vragen uit de vragenlijst: Wet zijn 
leuke, vervelende, en gevaarlijke plekken bij jou in de buurt en waarom ?; Als je buiten 
speelt, waar speel je dan en wet doe je dear?; Welke activiteiten van deze lijst (bijlage 
2.6) doe je wei eens buiten? 

T abel 4.6 geeft een overzicht van de me est genoemde plaatsen en redenen bij de eerste 
vraag. 

Leuke, vervelende en gevaarlijke plekken 

NA werden wet meer leuke plekken genoemd, vooral meer plekken in de categorie 
pleintjes & speelplaatsen, met name het Gerardusplein (6x voor - 14x na); wat minder 
veldjes en parken, met name 'het' park (26x-24x); ongeveer evenveel straten; en minder 
gebouwen en di recte omgeving, met name bij de Gerarduskerk (llx-2x). NA werden ook 
vee! meer redenen genoemd, ondermeer omdat tijdens het VOOR-onderzoek minder 
doorgevraagd is near de redenen voor een bepaald antwoord. Dit speelt ook een rol bij de 
vragen naar vervelende en gevaarlijke plekken. De meest genoemde redenen waarom een 
plek leuk gevonde n werd, waren: geschikt voor activiteit met los materiaal, zoals fietsen 
en Crossen, en voor balspel, vooral voetbal; omgevingselementen, zoals de aanwezigheid 
van bomen en de rgelijke; de aanwezigheid van andere kinderen; en algemene speelkwa
liteiten, zoals 'je ken er leuk/fijn spelen'. 
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Vervelende plekken werden NA wat meer genoemd, evenals de bijbehorende redenen. NA 
werden meer straten als vervelende plek genoemd, maar minder plekken uit de ca
tegorie pleintjes & speelplaetsen, wearonder het Gerardusplein ( 12x-5x); en ongeveer 
evenveel veldjes & parken, wearonder een enkele meal het park (4x-4x). Als reden werd 
N A meer het (auto)verkeer opgegeven; iets minder vaak werden andere, vervelende 
kinderen genoemd; en meer omgevingsaspecten, met name omdat er troep, rommel en/of 
hondepoep lag. 

LEUK VERVELEND GEVAARLIJK 
PLAATSEN voor na voor na voor na 
-----------------------------------------------------------------------------------------
pleintjes en speelpleatsen 18% 23% 48% 25% 25% 23% 
veldjes en perken 36% 30% 14% II% 
straten 12% 14% 20% 42% 61% 63% 
gebouwen en directe omgeving 15% 3% 
overige 19% 30% 18% 22% 14% 14% 

aantal genoemde plaatsen 104 124 50 55 51 65 

REDENEN 

spelen algemeen II% 9% 
omgevingselementen 4% 9% 10% 17% 
andere kinderen 5% 18% 45% 40% 
verkeer 16% 29% 76% B7% 
kan er goed fietsen en dergel. 26% 16% 
kan er goed balspel doen 14% 14% 
overige 40% 34% 29% 14% 24% 13% 

-----------------------------------------------------------------------------------------
aantel genoemde redenen 57 110 29 52 29 62 

label 4.6. Leuke, vervelende en gevaerlijke pleatsen en redenen. 

NA werden meer gevaarlijke plekken genoemd, en ook meer redenen. Diverse straten 
kwamen zeer regelmetig voor, met name de nebij gelegen uitvelsweg de Aelsterweg 
( 14x-13x). Ook pleintjes en speelpleatsen werden regelmetig genoemd, met name het 
Gerardusplein ( 13x-10x). In de meeste gevallen werd het verkeer als reden genoemd, met 
name vele (16x-22x) en hard rijdende auto's (Ox-13x). 

Plaatsen en activiteiten 

Op de vreag near plaatsen en activiteiten werden NA duidelijk meer plaatsen (95-131) en 
bijbehorende activiteiten ( 174-284) genoemd. Wet de plaatsen betreft werden NA o~ 
geveer evenveel plekken genoemd uit de categorie pleintjes & speelpleatsen (23 %-25%), 
maar het Gerardusplein kwem duidelijk meer voor (15x-38x). Veldjes en perken kwamen 
daarentegen minder voor (27%-22%), waaronder het park echter weer wet meer 
(36x-40x). Tenslotte werden ook een aantal straten genoemd ( 17%-21 %). 
In figuur 4. 7 wordt het actviteitenpetroon voor deze vraag weergegeven. 
De belangrijkste categorieen activiteiten waren: activiteit 8, balspel (23%-25%) vooral 
voetba4 activiteit 4 (28%-21 %), met name verstoppertje en tikkertje; activiteit 5 
(13%-14%), met name fietsen; en tenslotte activiteit 2 (7%-10%), met name knikkeren. 

Bij vergelijking van de aangekruiste activiteiten uit de lijst van bijlage 2.6 voor het 
elgemene spelpatroon ( vraag 5 in bijlage 2. 7) blijkt det NA bijna aile activiteiten meer of 
even vaak werden aangekruist. Alleen touwtje springen en muurtje klimmen namen dui
delijk af. Ook bij de activiteiten categorieen geen verschil of een toename, zeals voor 
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ectiviteit l, wendelen; 10, met zend, hout, en water spelen; en II, met name met de hand 
wendelen, bloemen en bladeren zoeken. 

~0). 

c=J VIJOA IN= 17#1 

JOi. 
~ 1/11 IN:: FBi'/ 

lOi. 

10). 

Figuur 4.7. Activiteitenpetroon algemeen (act.l3:spelen elgemeen) 

Tekeningen 

Voor de vergelijking tussen VQOR en NA waren 42 tekeningen van het onderzochte ge
bied beschikbear. In beide situeties maakten de kinderen meestel een tekening in de vorm 
van een plattegrond, bij de jongere kinderen veak gecombineerd met onderdelen in 
vooraanzicht. Meestal ging het om niet sterk gedeteilleerde tekeningen, weerven niet 
duidelijk kon worden uitgemaakt of ze overeenkwemen met de reele situatie. Vrijwel 
altijd werden de kerk (95%/100%) e n het perk (81 %j79%) geteke nd. Het Gererdusplein 
kwem op ruim de helft van de tekeningen voor (57% / 55%). NA waren de tekeningen meer 
in de vorm van een plattegrond, minder gedeteilleerd, en werden vaker meerdere 
onderdelen van de omgeving weergegeven. E vena Is op andere plekken lijkt dit vooral een 
effect van het feit dat NA de onderzochte groep kinderen ~~n jeer ouder is geworden. 
Oak het minder voorkomen van elementen zoals personen & dieren, zan & wolken houdt 
weerschijnlijk hiermee verband. Veranderingen in de omgeving, zoals het verdwijnen van 
het muurtje tangs de kerktuin, minder auto's op het plein, de pleetsing van extra bankjes, 
lenterenpele n, en het beeld in het perk, werden weerspiegeld in de tekeningen. Verder 
werden NA meer getekend: winkels, bomen & struiken, paden, fietsen; en minder veak: 
gras, tegels en de stoep. 

2.4.3 SPECIFIEKE PLEKKEN: ACTIVITEITEN EN OORDELEN 

Aile andere vregen uit de vragenlijst hadden telkens betrekking op drie gedeeltes van het 
onderzochte gebied: het gebied rand de kerk, het Gererdusplein en het park. Oak de serie 
foto's ging over deze plekken. 

Algemeen 

In de eerste pleats werd gevraagd near frequentie van bezoek, eileen of met anderen, en 
de toestemming van ouders om near deze plekken te gaan. 
NA bleken op het Gerardusplein minder kinder en 'vaak' te komen (32 %-21 %), meer 
kinderen 'soms' (29% -62 %), maar oak minder kinderen 'nooit' (37 %-17 %). Eenzelfde 
ve rschuiving, maar dan minder sterk, was te zien bij het park: vaak (39% -33%), soms 
(41 %-60 %), nooit (20%-7 %). Zowel VOOR a is N A bleek het mere ndeel van de kinderen 
samen met andere kinderen te spele n. Ze mogen van hun ouders meestal aileen near het 
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Gerardusplein, maar VDOR moest 58% daarvoor toestemming vragen, en NA 36%. Voor 
het park treed eenzelfde verschuiving op. Zowel het ouder worden van de kinde- ren als 
het veiliger maken van de omgeving speelt hierbij een rol, waarbij het veiliger maken van 
het plein een grotere rol speelde, wat blijkt uit het feit dat vooral jongere kinaeren veel 
minder vaak toestemming hoefden te vragen. Met name NA hoefden meer jongens dan 
meisjes geen toestemming te vragen om near het plein of het park te gaan. De laatste 
vraag of eventueel wei toestemming gegeven werd als er ook andere kinderen meegingen, 
was voor de meeste kinderen niet van toepassing of moeilijk te begrijpen. 

Acti viteiten 

In vier verschillende vragen werd near de activiteiten van de kinderen gevraaga: per plek 
in een open vraag en door de lijst met activiteiten uit bijlage 2.6 voor te leggen, door op 
een schematische plattegrond leuke plekken aan te Iaten kruisen met de reoenen 
daarvoor, en per foto nogmaals in een open vraag. 

Voor het Gerardusplein werden VOOR en NA ongeveer evenveel activiteiten genoemd bij 
de open vraag ( 144/156), waarbij VDOR wei onderscheid gemaakt is tussen het gebied 
rond de kerk en het Gerardusplein en NA niet. NA werd door minder kinderen niets in
gevuld (15-6), en er werden meer verschillenoe activiteiten genoemd. NA werden minoer 
genoemd: activiteit 4 (26%-20%), zoals tikkertje en verstoppertje; activiteit 5 
(19%-12%), vooral rondfietsen en sleeen; en fietsen algemeen (20%-14%). De relatieve 
frequentie van activiteit B, vooral voetbal en tennis, bleef ongeveer gelijk (12%-14%); en 
activiteit 6 nam toe (7%-11 %), met name over de trappen voor de kerk fietsen. 
Voor het park werden NA wat meer activiteiten genoemd (B'I-1 U5), minder kinderen 
vulden niets in (B-3), en er werden meer verschillenoe activiteiten genoemd (2.)-35). Het 
activiteitenpatroon VDOR en NA verschilde niet veel: veel genoemo weroen activiteit B 
(24% -25 %), vooral voetbal; acti viteit 5 (17% -15% ), vooral fietsen, sleeen, rolschaatsen en 
touwtje springen; en fietsen algemeen ( 12%-12% ). Relatief minder kwam voor: acti
viteit 4 (19%-12%), zoals tikkertje, verstoppertje en sporten; terwijl activiteit II, met 
name kastanjes zoeken, NA meer genoema werd (7%-12%). 

De plattegrond van de buurt werd tijdens het VDDR-onderzoek we1mg geoetailleero 
ingevuld. De belangrijkste oorzaak hiervoor was het feit Oat door omstandigheoen de 
interviews in groepjes moesten woroen afgenomen, terwijl bij het NA-onderzoek de kin
deren meer individueel of in tweetallen gelnterviewd konden worden. Uit de platte
gronden van het VDOR-onderzoek is aileen globale informatie af te leiden. Zo werd door 
de meeste kinderen zowel het park als het gebied vlak rond de kerk aangegeven als leuke 
plek. Het Gerardusplein zelf werd zelden als leuke plek genoemd. Oe meeste kinderen 
hebben geen redenen aangegeven waarom ze bepaalde plekken leuk vonoen. 
Uit het NA-onderzoek zijn wei gedetailleerde gegevens beschikbaar. De 42 ge lnter
viewde kinderen noemden in totaal 332 plaatsjreden combinaties. De verschillenoe 
grasvelden in het park werden vaak genoemd (36% ), met vooral als reden de moge
lijkheid om daar te voetballen, maar daarnaast werden nag veel andere activiteiten ge
noemd. Het Gerardusplein werd in IB% van de gevallen aangekruist, met name het 
gebiedje vlak voor de ingang van de kerk, onder andere omoat daar goed gefietst kon 
worden. Dngeveer even vaak kwamen voor: stoepen en paden (15%), met name in het 
park; straten (13%); en struiken en bomen (12%), uiteraard vee! in het park en tangs de 
kerk; en omgevingsmateriaal (7%), met name de trappen voor de kerk. 

Bij de activiteitenlijst zijn VDDR het plein en het gebiea rand de kerk apart in oeze 
vraag opgenomen, terwijl NA deze twee plekken niet goed meer van elkaar te onder
scheiden waren en dan oak als ~~n gebied aan de kinderen zijn voorgelega. bij verge
lijking van het totale plein NA met het gebied rand de kerk VOOR neemt bij de meeste 
activiteiten de frequentie at of blijft gelijk. Met name worden minder vaak ingevuld oe 
categorieen 4, verstoppertje, stoeien; 5, tollen; 7, klimmen; en l:l, tennis en overgooien. 
Vergelijking van het plein VODR met het nieuwe, vergrote plein, geeft precies het 
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tegenovergestelde patroon te zien, namelijk bij vrijwel aile activiteiten een toename of 
op zijn minst geen verse hi I. Bij het park gaven meer activiteiten een afname ( 17x) te 
zien dan een toename ( 12x). De afname betrof vooral de catgorieen: 4, met name tik
kertje en verstoppertje; 8, vooral tennis en overgooien; en 12, vooral vernielen en vech
ten. 

Zowel VOOR. als NA werd de serie van 10 toto's in willekeurige volgorde san de kin
deren getoond. Per toto werd hen gevraagd near hun activiteiten op de desbetreffende 
plek. In totaal werden NA veel meer activiteiten genoemd (637/924). Aileen bij de de 
ingang van de kerk (plek I) werden NA minder activiteiten genoemd. Behalve bij deze 
plek en plek 6 en 7 in het park, werden r-JA bij aile plekken ook meer verschillende acti
viteiten genoemd. Het activiteitenpatroon voor aile toto's samen geeft figuur 4.8. 

[=:J YOOtf IN= GJJI 

JO>. 
~ _'t'/1 IN=9-'1 1 

~O f. 

Lll l 

Figuur 4.8. Activiteitenpatroon aile toto's (act.l3:spelen algemeen) 

!'l.elatief veel we rden ge noemd: activiteit 3 ( 19%-27%), met name wande len, langslopen 
en tietsen; activiteit 4 (26%-19%), met name tikkertje, verstoppertje, rennen, (hard)
lopen; activiteit 5 (23%-20%), met name fietsen, crossen, rolschaatsen; en activiteit 8 
( 17%-15%), met name voetbal, overgooien en tennis. 
Wanneer we de toto's van de twee specitieke gebieden apart bekijken, blijken zoals ge
zegd bij het Gerardusplein (plek I t/m 5) meer en meer gevarieerde activiteiten ge
noemd te worden. De activiteitenpatronen VOOR en NA zijn niet sterk verschillend: in 
beide situaties een relatief groat en toegenomen aandeel van activiteit 3, doelgerichte 
verplaatsing; en enige afname van activiteit 4. Over het totale plein bekeken blijtt het 
aandeel van de activiteit 5, tie tsen e.d. en activiteit 8, vooral voetbal, gelijk. Bij de 
toto's 8 t/m 10 van het park werde n eveneens meer en meer verschille nde activite iten 
genoemd. Relatief vaak kwamen voor: activiteit 5, met name fietsen en crossen; acti
viteit 4 (NA minder), vooral tikkertje en verstoppertje; en activiteit 8, voetbal. 
Aile toto's werden herkend. Bij de toto's van het Gerardusplein vertelden de kinderen 
daar N A wat minder vaak te komen en ook meer aileen. Bij het park was er in totaal 
weinig verschil tussen VOOR. en NA: op sommige plekken bleken de kinderen wat vaker 
te komen en op andere plekken juist wat minder vaak. 

Oordelen 

Oordelen werden gegeven in de vragen near leukheid en veiligheid, mening over de 
veranderingen, en de semantische differentiaal per toto. 
Het Gerardusplein werd in de NA-situatie door de kinderen als minder onveilig beoor
deeld (85%-68%), waarbij het autoverkeer nog steeds de belangrijkste reden voor on
veiligheid was. We i werd het Gerardusplein NA vee! leuker gevonden dan VOOR 
(27%-68%), om uitee nlope nde redenen. Dear tegenover stand dat nog 32% van de kinde
ren het plein NA verve lend vond, e n ongeveer evenveel kindere n in vergelijking met 
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VOOK. de omgeving zelfs vervelender vonden. Ook hier was het verkeer de belangrijkste 
reden. Het park werd zowel VOOR els NA door de meeste kinderen veilig gevonden 
(83%-93%) met name door het ontbreken van verkeer. NA vonden wet meer kinderen het 
perk leuk (80%-90%) en ook was een eantal van mening dat het leuker was geworden 
(33%), met name wegens de verbetering van de omgeving, zoels meer benken, een beeld 
erbij, minder modderig en mooiere bloemen. 
Ook de tien toto's werden door de kinderen near 'leukheid' geordend, zie figuur 4.9. 

VOOR 
VERVELEND 

2 3 4 5 6 7 8 9 

2 3 4 56 7 8 9 

VERVELEND 
NA 

Figuur 4.9. Gemiddelde rangorde leuk-vervelend, toto's 

LEUK 
10 

I 

10 

LEUK 

Vooral plek 2, het voormalige pleintje voor de kerk werd duidelijk minder leuk gevonden, 
terwijl ook de bijbehorende ingang van de kerk (plek I) in rengorde dealde. Het nieuwe 
plein op foto 3 werd wet minder vervelend gevonden en aile andere plekken stegen oak 
enigszins in 'leukheid'. De vijf foto's van het park (plek 6 t/m 10) werden zowel VOOR als 
NA duidelijk leuker gevonden dan die van het Gerardusplein. 

De reacties op de semantische differentiae! zijn samengevat in tabel 4.6. 
Eigenlijk gat aileen plek 2, het pleintje voor de kerk duidelijke verschillen te zien tussen 
VOOR en NA, en wei een dating voor E valuatie en een stijging voor zowel Potentie als 
Activiteit. Behalve plek 10, die om onduidelijke redenen NA significant minder goed 
werd beoordeeld en plek 9 die op de Potentiefector als zwaerder werd beschouwd, waren 
er geen andere verschillen. Evenels bij de rangordes van de toto's vie! ook hier op dat de 
plekken in het park zowel VOOR als NA positiever beoordeeld werden den die van het 
Gerardusplein. Oak werd het park in beide gevallen als rustiger beoordeeld. 

Veranderingen 

Bij het NA-interview werd de kinderen gevraegd wat er de laatste tijd in hun buurt was 
verenderd. lets meer dan de helft van de in totaal 185 elementen die genoemd werden, 
betroffen onderdelen van het Gerarduaplein zoals lantarenpalen ( 18x), 'er is een weg 
omheen' (II x), 'het plein is grater geworden' (7x), en 'er zijn andere straatstenen' ( 13x). 
De rest van de antwoorden betrof het park, met name het nieuwe beeld (13x), extra ban
ken ( 12x), nieuwe hekjes tangs de paden ( 17x), en paden erbij ( 12x). Op de vraag near de 
waardering van deze veranderingen werd vooral in algemene zin positief geantwoord 
(44%), zoals 'het is nu beter/ goed/ fijner/ leuker', en 'het is minder druk'; 33% van de 
antwoorden op deze vraag betrof het plein en was vooral negatief zoels: het is gevaerlijk, 
niet veilig, de auto's rijden nog steeds over het plein. Op de vraag near voor- en nadelen 
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werden wet meer voordelen (47) dan nadelen (32) genoemd. Vee! voordelen betroffen het 
plein, zoals: 'het verkeer is nu veiliger' en 'de auto's moeten nu omrijden'. Maar ook bij de 
nadelen werd het plein vaak genoemd, vooral wegens het feit dat de auto's nog steeds 
hard rijden en toch nog over het plein gaan. 
Samenvattend blijkt het plein meer genoemd te worden, maar vaker in negatieve zin, 
vooral wegens het autoverkeer. Het park werd wet minder vaak genoemd, maar meestal 
positief, om diverse redenen. 

PLAATS EVALUATIE POTENTIE ACTIVITEIT 
LEUK GOED ZWAAR HARD OPGEW. DRUK 

VERANDERLJ v N v N v N v N v N v N 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Kerkplein 6.3 4.2* 5.6 4.5* 3.2 4.9* 2.9 5.7* 2.6 3.5° 2.2 3.9* 
3. Gerarduspl. 3.4 3.6 3.6 4.1 5.5 5.0 6.4 6.0 3.6 3.9 4.1 3.6 
4. Gerarduspl. 3.5 3.9 4.1 4.0 4.4 4.7 5.5 5.7 3.3 3.7 3.9 4.3 
5. Gerarduspl. 3.6 3.9 3.9 4.3 5.1 5.1 5.5 6.0 3.6 3.8 4.6 4.3 
6. Park 5.1 5.8 5.5 5. 7 4.0 3.9 4.5 4.6 2.4 2.8 2.1 2.1 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
GEMIDDELD 4.4 4.3 4.5 4.5 4.4 4.7 4.9 5.6 3.1 3.5 3.4 3.7 

IDEf'-JTIEK 
1.Kerk 5.6 4.8° 5.7 4.8° 4.8 5.3 5.9 5.8 2.5 3.3° 2.7 3.8° 
7.Park 6.6 6.3 6.4 6.2 2.6 3.4° 2.2 2.4 2.6 2.5 1.6 1.8 
B.Park 6.1 6.0 6.5 6,8° 3.4 3.8 4.5 4.5 2.4 2.8 1.9 2.0 
9.Park 6.0 5.7 6.7 5.8* 2.5 3.9* 3.3 3.6 3.7 3.0 1.8 2.1 
IO.Park 5. 5 5.1 6.1 5.0* 3.4 4.4° 4.8 5.0 2.7 3.5° 3.0 3.0 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
GEMIDDELD 5.9 5.6 6.3 5.5° 3.3 4.1 4.1 4.2 2.8 3.0 2.2 2.5 

ALLE PLEKKEN 5.2 4.9 5.4 5.0 3.9 4.4 4.5 4.9 2.9 3.3 2.8 3.1 

We lch-toets (voor het toetsen van verschillen tussen gemiddelden bij ongelijke 
varianties, Welch 1949): * = p <.Ol, 0 = .01< p <.lO 

T abel 4.6. Oordelen semantische differentiae! 

2.5 INTERVIEW MET ONTWERPER 

lnformatie over het totstandkome n van de plannen voor het Gerardusple in is verzame ld 
in gesprekke n met de ontwerper en met een be leidsambtenaar van de gemeente, die bij 
de voorbereiding en het inspraakproces rond de veranderingen betrokken is geweest. De 
plannen voor het Gerardusplein bleken al een lange voorgeschiedenis te hebben. Zo had
den een aantal afstudeerders van de universiteit van N ijmegen een vrij ingrijpend voor
stel gemaakt waarbij het p lein hetzij verdiept, hetzij verhoogd zou worden aangelegd. 
Deze voorstellen stuitten bij de omwonenden op hevige verontwaardiging. Als reactie 
hierop vond men enige tijd geen enkele ve randering aanvaardbaar. Toe n duidelijk werd 
dat in het kader van eerdergenoemd proefproject stedelijke herinde ling extra financ ie le 
middelen beschikbaar kwamen, we rd door de afdeling beplantingen van de gemeente een 
nie uw plan voor het plein gemaakt. De ontwerper wilde de pleinfunc tie versterke n, de 
halve cirkel oude bomen voor de kerk zou moeten verdwijnen, omdat hierdoor het beeld 
van een plein met de kerk als centraal element verstoord werd. Dit plan leidde wederom 
tot felle protesten van de bewoners. Als compromis werd voorgesteld om de bomen te 
Iaten steen, maar wei het plein af te sluiten voor doorgaand verkeer. Hierdoor zou het 
belangrijkste doe! van de herinric hting, namelijk verhogen van de verkeersveiligheid, 
toch bereikt worden. H et autoverkeer zou door de rend van paaltjes, bomen, en lanta
re npalen rondom het plein geleid worden. Hie rdoor ontstond een multi-func tionele ruim-
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te, die relatief veilig zou zijn. In de plannen van de ontwerper vormde het plein een ~c
tieve ruimte en het park een rustige. Het park zou oak gerenoveerd worden, maar h1er 
vonden geen ingrijpende wijzigingen pleats. Een voorstel om in een hoek van het park een 
aantal speeltoestellen te plaatsen werd slecht ontvangen door de omwonenden, en dear
om niet uitgevoerd. Wei werd besloten om in het park een beeld te plaatsen ter herin
nering aan de renovaties die de afgelopen periode in de buurt hadden plaatsgevonden. 
Zoals gezegd was het belangrijkste doel van de plannen het veiliger maken van de omge
ving en met name het plein, oak voor kinderen. Volgens de beleidsambtenaar was het 
verder 'kindvriendelijk' maken van de omgeving een sluitpost, omdat dit near zijn erva
ring door de bewoners altijd minder belangrijk gevonden werd dan de parkeermogelijk
heden voor auto's. De enige extra opbrengst voor kinderen was dat op he t grate plein 
gespeeld kon worden. Voor de bestrating werden echter, wegens de kosten, de oude kin
derhoofdjes weer opnieuw gebruikt. Verwacht werd dat dit een minder geschikte onder
grand zou vormen voor activiteiten zoals rolschaatsen en hinkelen. De ontwerper ver
wachtte dat de kinderen nu op het plein vooral zullen fietsen en knikkeren. De grasvelden 
in het park zullen een ideaal trapveld blijven, terwijl de opnieuw geasfalteerde paden 
voor rolschaatsen gebruikt zullen worden. 

3 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

In de eerste pleats zal een samenvatting gegeven worden van de gegeve ns voor de totale 
omgeving. Hierna wordt gedetailleerd ingegaan op de twee specifieke plekken: het Ge
rardusplein en het park. 

T otale omgeving 

Uit het interview met de ontwerper kwam near voren dat het maken van een plan dat 
aanvaardbaar was voor de omwonenden een langdurig en moeizaam proces was. Het 
verhogen van de verkeersveiligheid stand voorop. Aan de gebruiksmogelijkheden voor 
kinderen blee k weinig speciale aandacht besteed te zijn. 
Uit de oordelen ken samenvattend geconcludeerd worden dat er gee n grate verschillen in 
oordeel zijn te constateren tussen de beoordeelaars en de directe mate n. Zowel voor de 
totale omgeving als voor de veranderde en de niet-veranderde plekken afzonderlijk zijn 
er geen significante verschillen in oordeel tussen VOOR en NA. Bij de afzonderlijke 
plekken zijn echter wei verschillen in oordeel aanwezig voor de verschillende aspecten. 
Hierop zal in het tweede dee! van deze samenvatting nader worden ingegaan. 
Bij de observaties bleek activiteit I, rust, VOOR en NA in even grate mate voor te 
komen, NA echter minder op de trottoirs, de paden en he t grasveld, maar meer op 
andere plekke n. Oak het aandee l van activiteit 3, doelgeric hte verplaatsing, vertoonde 
weinig verschil in beide situaties. De ze activiteit werd NA re latief minde r op de steepen 
en paden waargenomen, meer op street, en even vaak op he t plein. Activiteit 5 e n II 
namen toe, minder op de stoep, maar meer op street. Het balspel nam relatief af, met 
name op het grasveld. De verschillen tussen VOOR en NA varieerden afhankelijk van 
sexe en leeftijd van de kinderen. De variatie van het gebruik nam voor het plein duidelijk 
toe, maar gemiddeld was er geen verschil tussen VOOR en NA. 
De verandering lijkt het plein relatief wet aantrekkelijker gemaakt te hebben, het acti
vitei tenpatroon dear lijkt echter niet fundamenteel veranderd te zijn. 
Bij de interviews bleek det de kinderen in het algemeen graag en rege lmatig spe len op 
pleintjes & speelplaatse n en veldjes & parken. Andere plekken we rde n reletief minder 
genoemd. Geliefde activiteiten weren: voetballen, fietsen, tikkertje e n verstoppertje. Bij 
vergelijking van het algemene activiteitenpatroon met dat voor het onderzochte gebied, 
afgeleid uit de toto's, blijken in het onderzochte gebied activiteit 3 ( verplaatsing) rela
tief meer, en balspel (activiteit 8) relatief minder voor te komen. Vergelijken we deze 
gegevens weer met die uit de observaties, den zijn er wet betreft de verschillen tussen 
VOOR en NA in grate lijnen overeenkomsten: toename van rustactiviteiten, fentasiespel 
met weinig beweging en verplaatsing doelgericht; en afneme van balspel en beweging 
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zonder materiaal. Aileen wat betreft de veranderingen bij activiteit met los materiaal en 
activiteit met natuurlijk materiaal zijn de gegevens uit beide bronnen tegengesteld. Ten 
opzichte van de observaties werd door de kinderen in de interviews het aandeel van de 
activiteiten rust, verplaatsing, en activiteit met natuurlijk materiaal onderschat, terwijl 
activiteit zonder materiaal en balspel werden overschat. 

Gerardusplein 

De belangrijkste verandering in het gebied vond pleats op het Gerardusplein. In het mid
den van het plein werd een groot gebied afgesloten voor autoverkeer door middel van 
paaltjes en bomen. Verder werd het grasveld bij de ingang van de kerk bij het plein ge
trokken en bestraat. Vooral deze plek werd in de nieuwe situatie lager beoordeeld, 
namelijk op complexiteit, manipuleerbaarheid, en affordanties voor rust en activiteit 
met los, natuurlijk materiaal. De ruimte op het nieuw gecreeerde plein werd meer ge
schikt geacht voor balspel en bewegingsactiviteiten en gedeeltelijk voor rustactiviteiten. 
Het plaatsen van de palen en bomen verhoogde op een plek volgens de beoordelaars de 
complexiteit. 
De ontwerper verwachtte dat voor de kinderen e xtra, veilige ruimte zou ontstaan op het 
plein. De ondergrond werd wei geschikt geacht voor activiteiten zoals fietsen en 
knikkeren, maar minder goed voor rolschaatsen, hinkelen en dergelijke. De verwach
tingen van de ontwerper bleken in grote lijnen uit te komen. 
Bij de observaties bleken relatief meer kinderen op het plein te spelen, hoewel in ab
solute zin in het hele gebied minder kinderen geobserveerd we rde n. D e activiteiten van 
de kinderen concentreerden zich NA vooral in het gebied rond de kerk en op de trappen. 
Fantasiespel met weinig beweging, beweging zonder materiaal en normovertredend ge
drag kwamen relatief meer voor. 
Bij verschillende vragen in het interview werd het Gerardusplein NA vaker genoemd als 
leuke plek, veiliger gevonden, de kinderen vertelden er vaker te komen, en ze mochten er 
vaker zonder toestemming naar toe. Het gebied rond de ingang van de kerk werd NA 
lager gewaardeerd en er werden minder, en minder verschillende activiteiten genoemd. 
Bij de rest van het plein werden NA de verandering juist meer, en meer verschillende 
activiteiten genoemd. Vee! voorkomende ac tiviteiten waren: fietsen, voetballen, over de 
trapjes crossen, en over het plein !open of fietsen op weg near een bepaalde bestemming. 
Een derde van de kinderen vond echter dat het plein vervelender was geworden; en het 
plein werd ook regelmatig genoemd bij de vraag near nadelige aspecten van de 
verandering. Met name het drukke verkeer bleef de belangrijkste reden van deze 
gemengde gevoelens bij de kinderen. Zowel uit de interviews als bij de observaties bleken 
NA toch nog regelmatig auto's dwars over te steken. Om de markt op het plein mogelijk 
te make n, ware n namelijk vrij grote tussenruimtes gelaten tussen de omringende 
lantarenpalen e n boemen. Dit probleem bleek overigens late r vrij eenvoudig opgelost te 
zijn door op strategische plaatsen in de route van overstekende auto's paaltjes neer te 
zetten. 
De relaties tussen de oordelen over de omgevingskenmerken en het gedrag van de kin
deren zijn niet zo duidelijk. Soms zijn de uitkomsten volgens de verwachting, zoals het 
verband tussen het hogere complexiteitsoordeel voor een deel van het Gerardusplein 
(plek 3) en het feit dat in de interviews bij deze plek meer, en meer gevarieerde acti
viteiten genoemd werden en een hogere evaluatie werd gegeven. Het pleintje voor de 
kerk (plek 2) we rd NA minder complex beoordeeld en ook minde r vaak e n minder geva
rieerd gebruikt en minder leuk gevonden door de kinderen. In andere gevallen echter wa
ren de verwac hte verbanden niet aanwezig. Zo we rd de hogere affordantie voor bewe
gings- en balspel voor het plein niet weerspiegeld in de gegevens uit de interviews en 
observaties. 

Park 

Het park werd aileen opgeknapt, maar de indeling bleef ongewijzigd. De volwassenen 
beoordeelden he t park VOOR en NA dan ook nie t sterk verschillend. Aileen plek 6 werd 
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door het plaatsen van extra banken minder geschikt beoordeeld voor bewegings- en bal
spel. Dit verschil in oordeel bleek niet te corresponderen met gegevens van de interviews 
en observaties. De hoeveelheid bewegingsactiviteiten nam op deze plek juist toe, terwijl 
balspel zeer weinig op deze plek werd waargenomen, zowel VOOR als NA. 
In het interview met de ontwerper bleek hij het park vooral te beschouwen als een 
rustige ruimte in contrast met het drukke Gerardusplein. De grasvelden werden uitste
kend geschikt geacht als trapveld, en de paden voor rolschaatsen en dergelijke. In grate 
lijnen kwamen deze verwachtingen wei uit. 
Bij de observaties bleek in het park NA zowel absoluut minder gespeeld te worden, als 
relatief ten opzichte van het plein. Met name op de stoep rand het park en op de gras
velden bleken minder kinderen te spelen, terwijl ze juist wat meer op de paden werden 
aangetroffen. 
Tijdens de interviews reageerden de kinderen vooral positief op het park. Deze plek werd 
zowel VOOR als NA vaak als leuke plek genoemd, er werden vee!, en vee! verschillende 
activiteiten bij genoemd, de meeste kinderen vonden het een leuke en veilige plek. In het 
park bleken de kinderen vaak te voetballen, te fietsen, te rolschaatsen, er doorheen te 
!open en kastanjes te zoeken. 

Samenvatting 

De veranderingen op het Gerardusplein bleken een gematigd positief effect te hebben 
gehad op het gebruik en de beleving van de kinderen. Het verkeer bleef echter nog een 
hinderlijke factor voor een aantal kinderen. Ook de inrichting maakte het plein niet 
duidelijk geschikt voor vee! verschillende activiteiten. Het park bleef ook na de veran
dering in de omgeving nog redelijk populair. Semen met het vernieuwde plein vormde het 
een omgeving met een, zij het beperkt, aantal redelijke gebruiksmogelijkheden voor de 
kinderen. 
Verschillen in oordelen over de omgevingskenmerken bleken niet altijd verband te houden 
met verschillen in gegevens uit de interviews en observaties. Bovendien bleken de gege
vens van de interviews en de observaties niet altijd met elkaar in overeenstemming te 
zijn en elkaar zelfs af en toe tegen te spreken. Dit maakte het moeilijk om duidelijke 
uitspraken over de relaties tussen omgevingskenmerken en gedrag te doen. In meer al
gemene zin zal in hoofdstuk ll nader worden ingegaan op deze verbanden. 
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5 RESUL TATEN ORANJESTRAAT 

1 INLEIDING 

Het tweede deelonderzoek vend pleats in de Oranjestraat en directe omgeving, in de Ge
meente Eindhoven. Deze straat is tijdens het onderzoek veranderd in een woonerf. 
E venals in het vorige hoofdstuk wordt eerst de omgeving beschreven en beoordeeld op 
verschillende aspecten. Hierna worden de resultaten van de interviews met de ontwerper; 
de observaties en de interviews met de kinderen VOOR en NA de verandering besproken 
en met elkaar vergeleken. 
De observaties in het VOOR-onderzoek vonden pleats in september en october 1981 en de 
interviews in de periode van september tot december 1981. De observaties in het NA-on
derzoek werden gehouden in de periode van september 1982 tot september 1983 en de 
interviews van september 1982 tot april 1983. 
De aanleg van het woonerf in de Oranjestraat en de veranderingen in de Smitstraat von
den pleats in de periode van maart tot mei 1982. 

2.1 BESCHRIJVING EN INVENTARISATIE 

Het onderzoeksgebied ligt in een buurt in het centrum van Eindhoven. In figuur 4.1 is op 
een overzichtskaartje de betreffende omgeving aangegeven. 
De Oranjestraat is als onderzoe ksgebied gekozen omdat bij de gemeente plannen bleken 
te bestaan om in deze street een woonerf aan te leggen. E{!n van de bedoelingen bij het 
maken van woonerven is het aantrekkelijker en veiliger maken van de straat voor kin
deren. Uiteindelijk is het onderzoeksgebied uitgebreid met de Smitstraat, een aangren
zende street die ook op een woonerfachtige manier zou worden ingericht en een speel
veld aan het eind van de Oranjestraat dat tot het 'natuurlijke' territorium van de kinde
ren uit de buurt behoorde. In het gebied staat vooral relatief oudere bebouwing, zowel 
woningen, als scholen, bedrijfjes en kantoren. Omdat de buurt direct grenst aan het cen
trum van E indhoven was er vee! overlast van (sluip)verkeer en geparkeerde auto's, het
geen de directe aanleiding was voor de herinrichting tot woonerf. 
De Oranjestraat is een vrij kleine en smalle street, met ongeveer twintig laagbouw wo
ningen en twee schoolgebouwen aan het eind van de street. Aan het andere eind bevindt 
zich een pleintje, tegenover de Smitstraat. Dit is oak een kart straatje met een tiental 
woningen, een kantoor, een garage, en tijdens het vooronderzoek een flatgebouw in aan
bouw. Het speelveld is tijdelijk ingericht op een door afbraak van een fabriek vrijgeko
men terrein. Near het voormalige bedrijf wordt het oak wel het Treffina-terrein ge
noemd. Het is een groat grasveld met in een hoek een aantal speelelementen: een fort 
met een bandenschommel, een bandenrek en rekstokken. Ve rder is e r een zandbakje met 
een pear bankjes eromheen en een grindbak bedoe ld voor jeu de boules. De p lattegronden 
in figuur 5.1 en 5.2 en de bijbehorende toto's illustreren de situatie VOOR en NA de 
verandering. 
De belangrijkste verandering vormt de woonerfinrichting, vooral in de Oranjestraat door 
middel van drempels, bloembakken, muurtjes, bomen en parkeervakken. Oak de Smit
straat werd opnieuw ingericht, maar minder ingrijpend. Hier werden de stoepen plaat
selijk verbreed en parkeervakken aangelegd. Het speelveld bleef vrijwel ongewijzigd, 
aileen het zandbakje verdween. 
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VOOR 

t 

1:1300 

1:800 

Figuur 5.1. Ptettegrond Oranjestreet VOOR 

LEGENDA 

PLEK FOTONO. PLEK F OTON O. 

l 21 Oranjestr., school 6 33 Veld; benkjes, zandbek 
2 23 Orenjestr., bocht 7 37 Smitstreet 
3 25 Orenjestr., kop 8 39 Smitstreat 
4 27 Oranjestr., plein 9 31 Veld; stoep, peeltjes 
5 29 Kruispunt tO 35 Veld; speeltoestelten 
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NA 

t 

1:1300 

,1:800 

Figuur 5.2. Plattegrond Oranjestraat NA 

LEGENDA 

PLEK FOTOND. 

I 
2 
3 
4 
5 

22 
24 
26 
28 
30 

Oranjestr., school 
Oranjestr., bocht 
Oranjestr., kop 
Oranjestr., plein 
K ruispunt 

PLEK FOTONO. 

6 
7 
8 
9 
10 

- 1 I 7-

34 
38 
40 
32 
36 

Ve ld; bankjes 
Smitstraat 
Smitstraat 
Veld; stoep, paaltjes 
Veld; speeltoestellen 

+ 



fotos 1 VOOR NA 

PI.E K 

2 

3 

4 

5 
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fotos 2 VOOR NA 
PLEK 

6 

7 

8 

9 

10 
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E venals in het eerste onderzoek ontbraken gedetailleerde bevolkingsgegevens over een zo 
klein gedeelte van een buurt. De cijfers in tabel 5.1 zijn dan ook gebaseerd op schat
tingen. 

Aantal inwoners 
Aantal kinderen 
Aantal 0-14 jaar 

Jongens/Meisjes 
Jongens/Meisjes 

Jonge nsfMeisjes 
JongensfMeisjes 
JongensfMeisjes 

0-6 jr. 
6-12 jr. 

6-8 jr. 
8-10 jr. 

10-12 jr. 

1981 (voor) 

729 
130 
85 

21/20 
18/14 

5/5 
7/4 
6/5 

1982 (na) 

731 
128 
82 

20/22 
20/12 

4/4 
6/4 

10/4 

T abel 5.1. Bevolkingsgegevens Oranjestraat 

Aileen het aantal jongens in de leeftijd van 10 tot 12 jaar is NA duidelijk grater dan 
VOOR. De verschillen tussen VOOR en NA situatie lijken niet zodanig te zijn dat grate 
invloed op bijvoorbeeld de observatiegegevens te ve rwachten is. 
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2.2 OMGEVINGSKENMERKEN 

Complexiteit 

De complexiteit van de omgeving werd ean de hand van foto's zowel beoordeeld door 
volwessenen als met behulp van de Omgevings Complexiteit Schaal (OCS). Om verge
lijking mogelijk te maken is de OCS toegepast op die gedeeltes van de omgeving die op 
de foto's zijn weergegeven. De resultaten zijn vermeld in tabel 5.2. 
Wet de oordelen van de volwassenen betreft ken geconcludeerd worden det in de NA-si
tuatie de complexiteit van de meeste delen van de Orenjestraat en van het dee! van het 
veld weer het zandbakje is verwijderd, is toegenomen. De Smitstraat bleek minder com
plex beoordeeld te worden. De twee delen van het veld die niet verenderd zijn, werden 
oak niet enders beoordeeld. In absolute zin werd zowel VOOR els NA het dee! van het 
veld met de speeltoestellen als de meest complexe plek in de omgeving beoordeeld. 
De scores op de OCS weken niet sterk af van die van de beoordelears. 

Manipuleerbaarheid 

Oak de manipuleerbaarheid van de plekken werd op twee manieren gemeten. De gegevens 
van de oordelen door de groep volwessenen en de resultaten van de scoring met behulp 
van de Omgevings Manipuleerbaarheids Schaal (OMS) zijn oak in tebel 5.2 vermeld. 
Bij de oordelen van de volwessenen werden alleen twee delen van de Oranjestraat (plek 3 
en 5) NA de verandering als meer manipuleerbear gezien, zij het nag steeds vrij laag in 
absolute zin. Het weghalen van de zandbak op het veld werd, begrijpelijk, als een ver
mindering van manipuleerbaerheid beschouwd. Tens lotte werd oak het laatste stuk van de 
Smitstreat lager beoordeeld, mogelijk omdet op de foto in de NA-situatie (no. 40) een rij 
auto's de stoep aan het gezicht onttrekt. Oak wet manipuleerbaerheid betreft kreeg het 
dee! van het veld met de speeltoestellen de hoogste score. 
De scores op de OMS Iaten alleen bij plek I en 3 in de Oranjestraat een toeneme zien, 
veroorzaakt door de nieuw geplaatste bloembekken, en evenels bij de beoordelaars een 
afname voor plek 6. 

A ff ordanties 

Oak de effordenties voor vier soorten activiteiten zijn door de groep volwassenen beoor
deeld (zie tebel 5.2). Geconcludeerd ken worden: 
Bij de affordantie voor rustactiviteiten een toename bij de gehele Oranjestraat en het 
eerste dee! van de Smitstraet, en een efname voor het laatste dee! van de Smitstraat, 
vermoedelijk om eerdergenoemde, fototechnische reden. Het hoekje van het speelveld bij 
de zandbek werd zowel VOOR als NA zeer geschikt geacht voor rustige activiteiten zoals 
zitten, lezen, vadertje en moedertje. Zowel het gemiddelde voor aile veranderde plekke n, 
als dat voor alle plekken lag NA significant hager dan VOOR. Oak bij de bewegingsec
tiviteiten, zoals fietsen, tikkertje, cowboytje, en balspel, werd de Oranjestraat hager 
beoordeeld, en het laatste deel van de Smitstreat weer lager. Het eerste dee! van de 
Smitstraat vertoonde juist weer een significante toename voor balspel. In totaal weren er 
echter geen significente verschillen tussen VOOR en NA. Tenslotte werd voor de affor
dantie voor activiteiten met basismateriaal, zoals zand en water, de Orenjestraat, en met 
name de 'kop' (plek 5) positiever beoordeeld. Het weghalen van de zandbak op het veld 
kwam tot uiting in een vee! Iegere score voor plek 6. Oak plek 8 in de Smitstraat werd 
minder geschikt geacht voor deze activiteiten, maar plek 7 juist meer. In totaal weren er 
geen duidelijke verschillen tussen VOOR en NA. 
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PLAATS complexiteit manipuleerbaar af fordanties 
oordeel ocs oordeel oms rust beweging balspel nat. mat. 

VER.ANDERD v n v n v n v n v n v n v n v n 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Oranjestr. 2.5 3.1* 0 4 1.2 1.3 0 14 2.0 3.0* 3.5 4.4* 3.1 3.9* 1.2 1.3 
2. Oranjestr. 2.5 2.6 2 3 1.1 1.1 0 0 1.7 1.9 2.7 3.3° 1.9 2.6* 1.1 1.2 
3. Oranjestr. 3.2 3.7* 0 4 1.2 1.5° 0 14 2.0 3.2* 3.4 4.3* 2.6 3.3* 1.2 1.3 
4. Oranjestr. 2.9 3.2 2 3 1.2 1.2 0 0 2.2 3.5* 3.5 3.5 3.2 3.0 1.2 1.2 
5. Oranjestr. 2.7 3.1* 0 2 1.2 1.50 0 0 2.1 2.2 3.3 3.4 2.8 3.1 1.4 1.8* 
6. Veld 3.2 3.8* 6 3 2.8 2.4* II 3 5.2 5.2 3.4 3.8 2.8 3.0 4.1 2.8* 
7. Smitstraat 3.2 2.7* 2 I 1.3 1.5 0 0 1.6 2.2° 3.2 3.5 2.3 2.8 1.3 2.0* 
!l. Smitstraat 3.1 2.9 I I 1.5 1.2° 0 0 2.6 1.6* 3.5 2.9* 3.0 2.2* 1.5 1.1° 
---------------------------------------·-----------------------------------------------------
GEMIDDELD 

IDENTIEK 
9. Veld 
10. Veld 

GEMIDDELO 

2.9 3.I 

3.0 3.0 
4.7 4.7 

2 3 1.3 1.5 4 2.4 2.9° 

3 3 2.0 1.9 9 9 2.8 3.0 
6 6 2.9 2.9 8 8 3.4 3.5 

3.3 3.6 

4.0 3.8 
5.7 5.9 

2.7 3.0 

4.0 3.8 
3.6 3.3 

1.6 1.6 

3.0 3.1 
2. I 1.9 

3.9 3.8 5 5 2.5 2.4 9 9 3. I 3.2 4.9 4.9 3.8 3.5 2.5 2.5 

ALLE PLEKKEN 3.1 3.3 2 3 1.5 1.7 3 5 2.5 2.9° 3.6 3.9 2.9 3.1 1.8 1.8 _____ ;... ________________________________________________________________________________________ _ 

Welch-toets (voor het toetsen van verschillen tussen gemiddelden bij ongelijke 
varianties, Welch 1949) : * = p<.O I, 0 = .U l<p<.IO 

T abel 5.2. Dorde1en omgevingskenmerken 
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2.3 GEBRUIK 

In het onderzoeksgebied werden zowe1 VOOR a1s NA 109 observatierondes gehouden, 
verspreid over 13 dagen, meesta1 door-de-weekse dagen na schooltijd, maar ook een 
paar keer in de herfstvakantie en op zaterdag. E~n observatieronde nam! 5 minuten in 
bes1ag. Om praktische redenen zijn enkele NA-observaties in 1983 gehouden. Tabe1 5.3 
geeft de belangrijkste resultaten van de verge1ijking van de weersomstandigheden in de 
VOOR- en de NA-periode. 

WEERSTA TION VLIEGVELD EINDHOVEN 
gemidde1de waarden 

temperatuur (°C) 
neerslag (mm/6 uur) 
zonneschijn (% uur) 
windsnelheid 0 m/s) 

voor 

12.4 
4.2 

30% 
13.0 

na 

15.5 
3.3 

SO% 
12.4 

Tabel 5.3. Weersomstandigheden observaties 

Geconcludeerd ken worden dat het weer gedurende het NA-onderzoek wat beter was, 
name1ijk: hogere temperatuur, droger, meer zon en iets minder wind. 

In tabe1 5.4 worden de algemene gegevens voor de observaties VOOR en t~A met elkaar 
verge1eken In beide periodes werden relatief weinig kinderen geobserveerd ( 177 f I 52). 
Ook het aantal 'lege' observaties, waarbij geen kinderen werden aangetroffen, was in 
beide periodes groot (42/44; 39%/40%). Op grond hiervan is het niet zinvo1 om de obser
vatiegegevens zeer gedetailleerd te analyseren. 
Tijdens de observaties NA de verandering werden iets minder kinderen aangetroffen; de 
verdeling tussen jongens en meisjes was in totaal meer gelijk; bij de kinderen in de 
1eeftijd van 6 tot 8 jaar werden meer meisjes en minder jongens geobserveerd; zowel bij 
de jongens als de meisjes werden minder 8 tot 10 jarigen e n meer 10 tot 12 jarigen ge
zien; er werd meer in grotere groepen gespeeld; en de kinderen speelden meer in sexe
gemengde groepen, vooral de jongens. 

Activiteiten 

De verdeling over de verschillende activiteitencategorieen wordt weergegeven in figuur 
5.3. 
De meest frequente activiteiten in de VOOR-situatie waren 3 (zie inlegvel) en S, en in 
mindere mate I en 7. In de NA-situatie kwamen relatief vee! voor: activiteit I, 3 en 5; en 
2 in mindere mate. De patronen van activiteiten bleken significant van elkaar t e 
verschillen (chi2:49.32, df= 11, p<.OOI). De belangrijkste verschillen tussen VOOR en NA 
waren: een toename van activiteit I en 6, en aileen bij de meisjes 2 en S; en een afname 
van de activiteiten 7, 8, en aileen bij de jongens S. Vooral de activiteiten I en 5 bleken 
vrij gevarieerd naar pleats voor te komen. Gemiddeld werd er NA minder gevarieerd 
gespeeld dan NA. 

- 123-



Plaatsen 

JOi. 

; 0). 

VQO,f I N: Ill/ 

'Ill IN: !Sri 

12 13 ACrtll/rCJr 

Figuur 5.3. Activiteitenprofiel observaties Oranjestraat 

Indien de activiteiten gerelateerd worde n aan de pleats wear de kinde ren werden aange
troffen blijkt een toename van het gebruik van omgevingsmateriaat (I %-16% ), vooral de 
garage in de Smitstraat; en de stoep (32 %-51%). Het gebruik van het grasveld ( 14%-3 %) 
en het vaste speelmateriaal daarop (25%-2% ) nam af. Oe verdeling over de verschillende 
p toatsen verschilde VOOR significant van NA (chi2= 72.1, df=6, p<.OO 1). De stippen
k!larten in figuur 5.4 en 5.5 geven een gedetailleerd beeld van de plaatsen wear de geob
serveerde kinderen werden aangetroffen. In de Oranjestraat werden NA relatief meer 
kinderen geobserveerd (32 %/38 %). In be ide situaties spee lde n ze vooral in het 'rechtse ' 
dee! van de street (plek 4 en 5), regelmatig op het pleintje, VOOR op de stoep 'onderaan', 
maar NA juist op het stoepgedeelte 'bove naan'. De variatie van plaatsgebruik was het 
grootst op de stoepen en op het pleintje, en was NA gemiddeld lager dan VOOR. 
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voor na voor na 

Aantal observaties 109 109 In gemengde groep 
Aantal geobs. kinderen 177 152 % jongens 6 20 

---------------------------------------- % meisjes 19 18 
Jongens J (%) 70 52 ------------------------------------------
Meisjes M (%) 30 48 Groepsgrootte ( %) I 29 16 
---------------------------------- 2 33 30 
Leeftijd 1: 6- 8 jaar 44 41 3 21 23 
(%) 2: 8-10 jaar 40 20 4 II 19 

3: 10-12 jaar 16 39 5 6 6 
---------------------------------- 6 0 2 
sexe x Jl 24 8 >6 0 4 
leeftijd J2 33 18 Gem. groepsgrootte 2.32 2.49 
(%) J3 13 26 ------------------------------------------

Ml 
M2 
M3 

Groepssamenstelling ( %) 
Gemengd 

20 33 
7 2 
3 13 

10 19 

Max. groepsgrootte 

Aileen jongens 
Aileen meisjes 

J 
M 
J+M 

5 5 
5 7 
5 7 

65 41 
25 40 

-----------------------------------------------------------------------------------------
ACTIVITEIT (%) 
I. rust, niet doelgericht 
2. fantasiespel e.d., weinig beweging 
3. beweging doelgericht 
4. beweging zonder materiaal 
5. beweging met los materiaal 
6. beweging met vast omgevingsmateriaal 
7. beweging met vast spelmateriaal 
a. balspel 
9. fantasiespel e.d. met beweging 
10. met basismateriaal 
II. met planten en dieren 
12. normovertredend 

PLAATS (%) 
Gras 
Plein 
Omgevingsmateriaal 
Vast spelmateriaal 
Struiken en bomen 
Stoepen en paden 
Wegen 

variatie* 
.71 .57 
.57 .57 
.43 .43 
.43 .57 
.71 .29 
.29 .14 
.14 .14 
.43 .14 

.14 
.43 .14 
.14 .14 

.50 .27 

.60 .55 

.20 .45 

.50 .18 

.20 . 18 

.60 .55 

.40 .18 

N.B.: door afronding kunnen totalen afwijken van 100% 

% verdeling 
II 25 
7 II 

23 21 
7 8 

24 22 
I 7 

12 I 
9 I 

I 
3 2 
3 I 

14 3 
10 10 

I 16 
25 2 

3 3 
32 51 
15 15 

* variatie is de proportie van het feitelijk aantal plaatsenjactiviteiten t.o.v. 
het maximale aantal. 

T abel 5.4. Observaties Orenjestreet 
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F. tguur ~.4. Stippenkaart ob . servattes Oranjestraat VOOR 
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Figuur 5.5. Stlppenkaart observatles Oranjestraat NA 
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2.4 BELEVING EN BEOORDELING 

2.4.1 ALGEMENE GEGEVENS 

Tijdens het VOOR-onderzoek werden 30 kinderen gelnterviewd. Van deze groep bleken 
bij het NA-onderzoek vier kinderen niet beschikbaar wegens verhuizing of schoolverla
ten, zodat voor de vergelijkende analyses uiteindelijk een groep van 26 kinderen over
bleef. In tabel 5.5 staat de verde ling near leeftijd en sexe van deze groep op het moment 
van het VOOR.-onderzoek ( herfst 1981). 

LEEFTIJD jongen meisje TOT AAL 

6- 8 jr. 
8-10 jr. 
10-12 jr. 

TOTAAL 

3 
3 
5 

11 

4 
8 
3 

15 

7 
11 
8 

26 

T abel 5.5. Leeftijd en sexe, ge lnterviewde kinderen 

E venals bij de observaties gaat het hier om een vrij klein aantal personen, zodat geen 
gedetailleerde analyses mogelijk zijn. 
Het gemiddeld aantal broersfzussen was 0.5/0.7, met een gemiddelde leeftijd van 13/10. 
Het beroep van de vader kon als hoog gekwalificeerd worden volgens de CBS-normen bij 
12 kinderen (46%) en als middelbaar bij 9 kinderen (35%). Volgens 12 kinderen (46%) was 
hun moeder huisvrouw en 9 moeders (35%) hadden een laag gekwalificeerd beroep. 
Het merendeel van de kinderen zat op dezelfde school, 15 kinderen (60% ) woonden in of 
in de directe omgeving van het onderzoeksgebied, waarvan twee kinderen in de Oranje
straat. De andere kinderen kwamen er regelmatig, meestal met vriendjes of vriendin
netjes die wei in de buurt woonden. 

2.4.2 ALGEMEEN SPELPATROON EN OORDEEL OVER DE WOONOMGEVING 

Gegevens over dit onderwerp zijn beschikbaar van drie vragen uit de vragenlijst : Wat 
zijn leuke, vervelende, en gevaarlijke plekken bij jou in de buurt en waarom?; Als je 
buiten speelt, wear speel je dan en wat doe je dear?; Welke activiteiten van deze lijst 
(bijlage 2.6) doe je wei eens buiten? 

Leuke, vervelende en gevaarlijke plaatsen 

T abel 5.6 geeft een overzicht van de me est genoemde plaatsen en redenen bij de eerste 
vraag. 

VOOR. en NA werden bijna evenveel leuke plekken genoemd. NA werden meer plekken in 
de categorie pleintjes & speelplaatsen genoemd, met name het Wilhelminaplein ( 14x-26x); 
minder veldjes en parken, met name het speelveld (23x-12x); en minder straten, onder 
andere de Smitstraat (6x-Ox). De Oranjestraat werd echter NA vaker genoemd (5x-llx), 
met als reden voornamelijk de verandering tot woonerf. De meest genoemde redenen 
waarom een plek leuk gevonden werd, waren: geschikt voor activiteit met los materiaal, 
zoals fietsen en rolschaatsen, en zonder materiaal, vooral tikkertje en verstoppertje; 
omgevingskwaliteiten zoals veel ruimte om te spelen; speelelementen vooral de 
toestellen op het speelveld; en algemene speelkwaliteiten zoals 'je ken er leuk/fijn spelen'. 
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PLAATSEN 

pleintjes en speelplaatsen 
veldjes en parken 
straten 
overige 

aantal genoemde plaatsen 

REDENEN 

LEUK 
voor 

22% 
34% 
30% 
14% 

102 

na 

33% 
22% 
21% 
24 % 

104 

VER VELEND GEVAARLIJK 
voor na 

23% 
14% 
50% 
13% 

35 

10% 
12% 
50% 
28% 

41 

voor na 

74 % 80% 

38 46 

---------------------------------------------------------------------------------------
spelen algemeen 13% 9% 
omgevingsaspecten 15% 12% 44% 22% 
andere kinderen 26% 27% 17% II% 
speelelementen 17% 6 % 
verkeer 22% 46% 79 % 76% 
kan er goed fietsen en dergel. 15% 17% 
kan er goed tikkertje e.d.doen 15% 13% 
overige 25% 43 % 8% 5% 4 % 13% 

aantal genoemde redenen 48 98 27 41 24 64 

T abel 5.6. Leuke, vervelende en gevaarlijke plaatsen en redenen. 

Vervelende plekken werden NA wat meer genoemd, evenals de bijbehorende redenen. 
Zowel VOOR als NA werd in +50% van de gevallen een straat als vervelende plek ge
noemd. De Smitstraat kwam geen enkele keer voor , en de Oranjestraat werd ook weinig 
genoemd (3x-lx). NA kwamen verder minder plekken uit de categorie pleintjes & 
speelplaat sen voor, e n ongeveer evenveel veldjes & parken, waaronder e e n enkele maal 
he t speelve ld (2x-4x). Als redenen we rd NA meer het ve rke er opgegeven, vooral veel 
auto's; eve nvaak werden ande re, ve rvele nde kinderen genoemd; e n vee l minder omge
vingsaspecten, met name omdat er troep, rommel en/of hondepoep lag. 

NA werden meer gevaarlijke plekken genoemd, en ook meer redenen. Diverse straten 
kwamen in ongeveer ] van de gevallen voor. De Oranjestraat werd aileen in de VOOR 
situatie genoemd (5x-Ox), de Smitstraat kwam nooit voor, en het speelveld werd aileen 
NA {!{!nmaal genoemd. In de meeste ge vallen werd het verkeer als rede n genoemd, met 
name vee l e n hard rijdende auto's. E e n andere reden was de aanwezigheid van andere, 
meestal ve rve lende kinderen of volwasse ne n. 

Plaatsen en activiteiten 

Op de vraag naar plaatsen en activiteiten werden VOOR vooral de straat ( 41 %), veldjes 
en parken (30%), en pleintjes en speelplaatsen ( 15%) genoemd. In figuur 5.6 wordt het 
activiteitenpatroon voor deze vraag weergegeven. 

Me est genoemde acti viteiten waren: activiteit 4 (zie in leg vel), vooral tikkertj e, ve r
stoppertje e n hardloper; activiteit 5, vooral sneeuwballen gooien (de interviews werde n in 
de winter gehoude n), crosse n, fietsen, rolschaatsen, touwtje springen e n hinkeler; balspel 
(8), met name voetbal; en activiteit 12, vooral kattekwaad en belletje trekken. 
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i0). 

[:=J VOOR 11'1= 198/ 

~ .1/A IN: ,JO 

Figuur 5.6. Activiteitenpatroon algemeen (act. 13 = spelen algemeen) 

In het NA-interview werden dezelfde soorten plaatsen genoemd maar in een andere fre
quentie : pleintjes en speelplaatsen (32 %), straten (25 %), veldjes en parken ( 16 %). Oak 
hier vergelijkbare activiteiten: 5, vooral rolschaatsen, touwtje springen en fietsen; 4, met 
name tikkertje en verstoppertje; en 8, vooral voetbal. Activiteit 12 werd veel minder 
genoemd. 
Bij vergelijking van VOOR en NA bleken dezelfde 26 kinderen wet minder plaatsen te 
noemen (92/82), en meer pleats/ activiteit combinaties (207 /235). De Oranjestraat werd 
tijdens het NA-interview duidelijk meer genoemd (I %j7 %), de Smitstraat minder 
(6%/1%) en het speelveld even vaak (9%/10%). 

Bij vergelijking van de aangekruiste activiteiten uit de lijst van bijlage 2.6 bleek dat op 
de vraag near het algemene spelpatroon ( vraag 5, bijlage 2. 7) NA een groat dee I van de 
activiteiten door hetzelfde aantal of meer kinderen werd aangekruist. Met name praten, 
voetballen en fietsen werden vaak genoemd. Wanneer de activiteiten worden ingedikt tot 
de 12 categorieen die oak bij de observaties zijn gebruikt (zie uitklapvel), bleek eveneens 
bij aile categorieen geen verschil of een toename. Dit ken gedeeltelijk verklaard worden 
door de leeftijdstoename en eventueel een gewenning aan de interviewsituatie bij het 
NA-onderzoek. De toename trad echter niet zo algemeen op bij de vragen near speci
fieke plekken (zie 2.5.3), zodat de antwoorden oak omgevingsafhankelijk lijken te zijn. 

Tekeningen 

Voor de vergelijking tussen VOOR en NA waren 21 tekeningen van de eigen buurt be
schikbaar. In beide situaties maakten de kinderen meestal een tekening in de vorm van 
een plattegrond, bij de jongere kinderen vaak gecombineerd met onderdelen in voor
aanzicht. Vaak ging het om vrij globale tekeningen, die in ongeveer de helft van de ge
vallen overeenkwamen met de reele situatie. Vrijwel altijd werden ~~n of meer straten 
getekend, waaronder de Oranjestraat (NA minder vaak, 81%/62 %) en de Smitstraat (NA 
minder vaak, 71 %/62%). Oak het speelveld werd vrijwel altijd getekend (90%/90%), met 
de daarop voorkomende speelelementen (52 %/62 %). Verder werden na- tuurlijk materia a! 
zoals bomen, bosjes en gras oak regelmatig getekend ( 48% j38% ). Bij vergelijking tussen 
jongens en meisjes bleken jongens in het algemeen wet meer gede- tailleerd te tekenen, 
terwijl meisjes met name huizen meer gedetailleerd weergaven. 
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2.4.3 SPECIFJEKE PLEKKEN: ACTIVJTEITEN EN OORDELEN 

Aile andere vragen uit de vragenlijst hadden telkens betrekking op drie gedeeltes van het 
onderzochte gebied: de Oranjestraat, de Smitstraat en het speelveld. Oak de serie fate's 
ging over deze plekken. 
In de eerste pleats werd gevraagd near frequentie van bezoek, aileen of met anderen, en 
de toestemming van ouders om near deze plekken te gaan. 

Algemeen 

Ruim 40% van de kinderen vertelde, zowel VOOR als NA, nooit te komen in de Oran
jestraat en in de Smitstraat. Eveneens 40% kwam er 'soms' in de VOOR-situatie. Het 
percentage 'vaak' nam in de NA-situatie voor de Oranjestraat toe (21% werd 29%), en 
voor de Smitstraat af ( 17% werd 4%). De bezoeksfrequentie van het speelveld bleek in de 
NA-situatie afgenomen (nooit: 8% werd 23%; soms: 36% werd 50%; vaak: 56% werd 27%). 
Zowel VOOR als NA bleek het merendeel van de kinderen semen met andere kinderen te 
spelen; ze mogen er oak van hun ouders meestal aileen near toe; .:!: 60% moest toestem
ming vragen. Jongens hoefden minder vaak toestemming te vragen dan meisjes en oudere 
kinderen minder vaak dan jongere. De laatste vraag of eventueel wei toestemming ge
geven werd als er oak andere kinderen meegingen, was voor de meeste kinderen niet van 
toepassing. 

Activiteiten 

In vier verschillende vragen werd near de acti viteiten van de kinderen gevraagd: per plek 
in een open vraag en door de lijst met activiteiten uit bijlage 2.6 voor te leggen, door op 
een schematische plattegrond leuke plekken aan te Iaten kruisen met de redenen 
daarvoor, en per fate nogmaals in een open vraag. 

In de Oranjestraat werden VOOR en NA evenveel, maar minder gevarieerde activi
teiten genoemd bij de open vraag (37 /37), en we i VOOR vooral verschillende soorten 
balspel; activiteit 4, met name tikkertje en verstoppertje; en fietsen. NA werden meer 
genoemd: activiteit 4, vooral tikke rtje e n verstoppertje; en activiteit 5, met name rol
schaatsen en touwtje springen; minder werd vooral balspel vermeld. Voor de Smitstraat 
werden minder activiteiten genoemd (39/29), met name VOOR verstoppertje, fietsen, 
(voet)ballen, en in de bouw spelen; terwijl NA fietsen meer werd genoemd, balspel en 
activiteit 4 evenveel, en minder activiteit 3, 10 en 12. Bij het speelveld werden oak 
minder activiteiten genoemd (70/51), en wei VOOR activiteit 4, vooral tikkertje en ver
stoppertje; activiteit 7, vooral klimmen; voetbal; en crossen. NA werden meer genoemd 
activiteit 4, vooral tikkertje en verstoppertje, en voetbal; e n minder activiteit 5 en 7. 
Voor beide plekken bleef de variatie van acti viteiten gelijk. 

Op de plattegrond van de buurt werd de Oranjestraat NA vaker als leuke plek genoemd 
(21/41, 15%/29%), met name de kop van de street en het pleintje, met als reden vooral 
de mogelijkheid om er geed diverse activiteiten te doen, met name activiteit 4 (zie 
inlegvel), vooral tikkertje en verstoppertje, en activiteit 5, vooral fietsen, rolschaatsen 
en touwtje springen. In de Smitstraat werden VOOR en NA ongeveer e venveel plekken 
genoemd (22/18, 15%/13%), bij de flats en op de stoep, vooral omdat activiteit 4, zoals 
verstoppertje en tikke rtje er goed gedaan ken worden. Oak het speelveld werd VOOR en 
NA bijna evenveel genoemd (55/52, 38%/36%), zowel het totale veld als de verschillende 
speelapparaten, omdat dear allerlei activiteiten geed gedaan konden worden. 
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De activiteitenlijst werd voor de Oranjestraat bij de afzonderlijke activiteiten NA 
meestal gelijk of positiever ingevuld; aileen voor de activiteiten indiaantje spelen en 
vernielen viel een duidelijke afname te constateren. Ook bij de 'ingedikte' activitei
tencategorieen was er op geen enkele categorie een afname; en aileen voor activiteit 5 
en 8 een toename. Bij de Smitstraat daarentegen werden aile activiteiten minder fre
quent of even vaak aangekruist, evenals de activiteitencategorieen. Ook bij het speel
veld werden NA bijna aile activiteiten minder of even vaak genoemd. Aileen klimmen en 
bloemen plukken kwamen frequenter voor. 

Zowel VOOR als NA werd de serie van 10 toto's in willekeurige volgorde aan de kin
deren getoond. Per toto werd hen gevraagd near hun activiteiten op de desbetreftende 
plek. In totaal werden NA meer activiteiten genoemd (385/445), met name bij de toto's 
van plek 2, 4 en 5 in de Oranjestraat, en plek 8 in de Smitstraat. Be halve voor plek 2, 
werden bij deze plekken NA ook een grotere aantal verschillende activiteiten genoemd. 
Het acti viteitenpatroon voor aile toto's semen geett tiguur 5. 7. 

~Oi. 

JlbOA I AI= J8S I 

.VA IN= #<IS/ 

iO i. 

Figuur 5. 7. Activiteitenpatroon aile toto's (act. 13 = spelen algemeen) 

Relatiet vee! werden genoemd: activiteit 4, met name tikkertje, verstoppertje, en hollen; 
acti viteit 5 (II %-20% ), met name crossen, rolschaatsen, en touwtje spring en; activiteit I 
(9%-13%), met name praten en kletsen; activiteit 7 (8%-5%), vooral op de klimrekken en 
schommelen; en activiteit 8 (10%-7%), met name voetbal. 
T oen de toto's van de Oranjestraat (plek I t/m 5) apart bekeken werden, bleken in het 
algemeen de activiteitenpatronen VOOR en NA niet sterk te verschillen. De belang
rijkste veranderingen waren te zien bij plek 4 en 5, en wei een toename van het aantal 
genoemde activiteiten en van het aantal verschillende activiteiten. In de Smitstraat 
waren de activiteitenpatronen VOOR en NA eveneens vergelijkbaar. Aileen bij plek 8 
nam zowel het aantal activiteiten als de variatie toe. Bij de toto's van het speelveld viel 
vooral de afname van het aantal genoemde activiteiten en de variatie bij plek 9 en 10, 
het veld en de speeltoestellen op. Het activiteitenpatroon gat een toename van balspel 
en een afname van acti viteit 4 op het veld te zien. 
De foto's werden door vrijwel aile kinderen herkend. In tegenstelling tot de algemene 
vraag, vertelden de kinderen minder vaak op de vijf plekken in de Oranjestraat te ko
men. Wei speelden ze dear voor het merendeel met andere kinderen. ciok in de Smit
straat was een atname van de bezoektrequentie waar te nemen, en voor het speelveld 
gold dit in nog sterkere mate dan voor de twee straten. In het algemeen vermeldden de 
kinderen NA minder vaak aileen te spelen. 
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Oordelen 

Oordelen werden gegeven in de vragen near leukheid en veiligheid, mening over de 
veranderingen, en de semantische differentiae! per foto. 
Vooral de Oranjestraat maar ook de Smitstraat werden in de NA-situatie door de kinde
ren als veiliger beoordeeld, met name omdat er drempels zijn gekomen, er weinig ver
keer is, en de auto's langzaam rijden. De mening over de, hoge, veiligheid van het 
speelveld veranderde enigszins in negatieve zin. De Oranjestraat werd NA vee! leuker 
beoordeeld dan VOOR.; de Smitstraat en het speelveld werden juist iets minder leuk ge
vonden. 
Ook de tien toto's werden door de kinderen near 'leukheid' geordend, zie figuur 5.8. 

VOOR 
VERVE LEND LEUK 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 

\\ ·~,/ 
. . 

I 
. 

FOTO 
NO. '\\ ,.\ l 10 

L I I ~-I I 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VERVELEND LEUK 
NA 

Figuur 5.8. Gemiddelde rangorde leuk-vervelend, foto's 

De toto's van de Oranjestraat stegen in rangorde, behalve foto 5, de twee toto's van de 
Smitstraat daalden in 'leukheid', evenals die van het speelveld. Foto's I en 2 van de 
Oranjestraat werden trouwens zowel VOOR als NA als vrij vervelend beoordeeld, terwijl 
toto 10 van het speelveld met speeltoestellen in beide situaties als de leukste plek werd 
beschouwd. 

De reacties op de semantische differentiae! zijn samengevat in tabel 5. 7. 
Wet betreft Evaluatie werden zowel veranderde als niet veranderde plekken NA lager 
beoordeeld, met name plek 5 en in mindere mate plek 8, 9 en 10. Zowel VOOR als NA 
werd plek 10, het veld, relatief hoog geevalueerd, en de plekken I en 2 relatief laag. De 
scores op de Potentiefactor, schalen zwaar en hard, waren NA wet hager, met name voor 
plek 5 in de Oranjestraat. Plek I werd, met name VOOR, relatief hoog beoordeeld op dit 
aspect, en de plekken 2, 6, 7 en 10 relatief laag. Wet betreft de factor Activiteit was de 
toename het meest uitgesproken, behalve bij plek 4 en 9. Relatief een hoge Activi
teitsscore kregen plek 6, 8 en I 0, terwijl plek 3 en 7 zowel VOOR als NA relatief weinig 
actief beoordeeld werden. 
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PLAATS EVALUATIE POTENTIE ACTIVITEIT 
LEUK GOED ZWAAR. HARD OPGEW. DRUK 

VERANDE1~D v N v N v N v N v N v N 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
I. Oranjestr. 3.9 3.5 4.6 4.2 4.4 4.3 5.2 4.4° 2.3 3.0° 2.6 2.5 
2. Oranjestr. 3.8 3.4 4.1 3.7 '1..9 3.7° 3.8 4.4 2.6 3.3 2.2 2.9° 
3. Oranjestr. 5.0 4.9 5.3 4.6 3.7 4.2 4.1 4.7 2.0 3.5* 2.1 3.3* 
4. Oranjestr. 4.9 4.7 5.5 4.6 3.6 3.9 4.2 4.6 2.8 3.5 3.0 2.9 
5. Oranjestr. 5.1 3.8* 5.6 4.4* 3.3 5.0* 4.1 4.8 2.1 3.5* 2.7 3.4° 
6. Veld 4.3 3.8 4.9 4.5 2.8 3.0 3;4 3.0 1.6 3.1* 2.4 2.9 
7. Smitstraat 4.9 4.2 5.0 4.6 3.4 4.2 4.0 4.6 2.5 3.9* 2.9 3.5 
B. Smitstraat 4.9 4.7 5.5 4.2* 3.5 4.3° 4.1 4.6 2.1 4.0* 2.2 3.5* 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
GEMIDDELD 

IOENTIEK 
9. Veld 
10. Veld 

GEMIDDELD 

4.6 4.1 4.8 4.4 3.4 4.1° 4.1 4.5 

5.8 4.5* 5.4 5.0 2.9 3.6 3.2 3.4 
6.2 5.9 6.5 5.5* 2.9 3.4 3.4 3.5 

6.0 5.2° 6.0 5.3° 2.9 3.5° 3.3 3.5 

ALLE PLEKKEN 4.9 4.3 5.0 4.5 3.3 4.0° 3.9 4.3 

\Velch-toets:* = p<.Ol, 0 = .Ol<p<.IO 

2.3 3.5* 2.5 3.1* 

2.8 3.4 2.1 3.4 
3.6 3.9 2.3 3.1* 

3.2 3. 7 2.2 3.2* 

2.5 3.5* 2.4 3. 1° 

T abel 5. 7. Dordelen semantische differentiae! 

Veranderingen 

Bij het NA-inte rview werd de kinderen gevraagd wat er de laatste tijd in hun buurt was 
veranderd. :Je meeste van de in totaal 47 e lementen die genoemd werden, betroffen on
derdelen van het woonerf zoals drempels (lOx), bloembakken, bloemen (6x), 'het is een 
woonerf geworden' (5x), nieuwe stenenftegels (4x), en het 'dambord' op het pleintje in de 
Oranjestraat. Op de vraag near de algemene waardering van deze veranderingen werd 
vooral positief geantwoord, zoals 'het is nu beter/ goed/ fijner/ leuker', en 'het is minder 
druk'. Op de vraag near voor- en nadelen werden meer voordelen (26) dan nadelen (5) ge
noemd, met name 'je ken er meer/ beter spelen' (5x), 'het verkeer rijdt nu langzamer' (5x), 
en 'het is nu minder druk/ er zijn minder auto's' (4x). 

2.5 INTERVIEW MET ONTWERPER 

Omdat de oorspronkelijke ontwerper van de plannen voor de Oranje- en de Smitstraat 
niet meer bereikbaar was, werd het interview gehouden met een beleidsambtenaar van de 
gemeente, die bij het gehele inspraakproces rand de veranderingen betrokken is geweest. 
Verder werd een interview gehouden met twee ouders van jonge kinderen, bewoners van 
de Oranjestraat, die actief hadden deelgenomen aan het inspraak- e n ontwerpproces. Het 
initiatief van e en groep bewoners heeft namelijk een grate rol gespeeld bij het tot stand 
komen van de plannen. Bij de definitieve presentatie van het antwe rp bleek echter een 
andere groep bewoners duidelijk tegen het voorgestelede woonerf-idee. Volgens de 
geinterviewde gemeente-ambtenaar zouden in Eindhoven woonerven in bestaande buur
ten snel geassocieerd worden met a-sociale aspecten, omdat in dergelijke buurten voor 
het eerst woonerven zijn aangelegd. Daarnaast vonden de tegenstanders in de Oranje
straat dat de stoep rand in hun street gehandhaafd moest blijven. N u vormt juist het 
verminderen van het onderscheid tussen stoep en rijbaan ~~n van de essentiele kenmer
ken van ee n woonerf, zodat een street geen wettelijk gefundeerde status van woonerf 
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kan krijgen wanneer de stoeprand gehandhaafd blijft. De zo ontstane patstelling werd na 
lange tijd doorbroken door een aantal persoonlijke gesprekken van gemeente-ambtenaren 
met de betreffende bewoners en enige kleine aanpassingen van de plannen. 

Bij het antwerp voor de Oranjestraat zijn volgens de geinterviewde gemeente-ambtenaar 
de kinderen weinig aan bod gekomen. In de eerste pleats werd rekening gehouden met de 
parkeermogelijkheden voor auto's, zeker omdat oak overdag steeds meer auto's een 
pleats in de straat bleken te bezetten. Dit .probleem speelde volgens de geinterviewde bij 
aile straten in bestaande bebouwing waarvoor woonerfplannen zijn gemaakt. In de 
Oranjestraat was geen ruimte voor een zandbak of speelelementen. Aileen op het a! 
bestaande pleintje aan de kop van de straat is een mogelijkheid gemaakt voor balspel. 
Verder werd verwacht dat aileen de smalle stroken die vrij blijven van geparkeerde auto's 
nag wat speelmogelijkheden zouden bieden. Men verwachtte vooral indirecte effecten 
van de aanleg van het woonerf: Door de aangebrachte drempels wordt de straat 
onaantrekkelijk voor automobilisten, die de straat zullen gaan vermijden, waardoor deze 
rustiger zal worden. Bij dit interview valt op hoe weinig expliciet rekening werd 
gehouden met de behoeften en belangen van kinderen bij het antwerp. 

Volgens de twee geinterviewde bewoners van de Oranjestraat vormde het pleintje aan de 
kop van de straat een natuurlijk centrum van de straat, wear de kinderen samenkwamen 
om te spelen. Met name voor jongere kinderen vormde het verkeer in de Catharinastraat 
een belemmering om van de Oranjestraat over te steken naar het speelveld. In de eerste 
zomer dat het veld aangelegd was ( 1980, VOOR de verandering), werd er door een vrij 
grate groep kinderen uit de buurt vaak gespeeld op het pleintje en op het veld. Ze 
speelden er duidelijk meer en gevarieerder dan daarvoor en daarna (in 1981, tijdens de 
observaties). Oorzaken hiervoor waren waarschijnlijk de 'nieuwheid' van het speelveld en 
het feit dat de meeste kinderen bij elkaar op school zaten, wear op dat moment het 
spelen van allerlei (ouderwetse) buitenspelletjes werd gestimuleerd. Op het moment van 
het interview (september 198 I) was men minder tevreden over het speelveld. Er lag vee! 
hondepoep en bovendien waren er op dat moment duidelijke plannen om op het veld wo
ningen te bouwen, waardoor mogelijk het onderhoud minder intensief was. N a de uit
voering van de werkzaamheden werd ~~n van de betreffende ouders nogmaals geinter
viewd. Hij vond dat de hoeveelheid autoverkeer duidelijk verminderd was, evenals de 
hoeveelheid geparkeerde auto's. N a over leg met de nabijgelegen technische school red en 
er oak geen brommers van scholieren meer door de straat. De kinderen bleken meer op 
straat te spelen dan vroeger, ze fietsten en balden nu oak op straat. De kinderen waren 
minder angstig voor het verkeer, terwijl ze tach nag wei het middenstuk van de straat als 
rijbaan herkenden, waar eventueel een auto langs kon komen. 
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3 SAMENVA TTING EN CONCLUSIES 

In de eerste pleats zal een samenvatting gegeven worden van de gegevens voor de totale 
omgeving. Hierna wordt gedetailleerder ingegaan op de drie specifieke plekken: de 
Oranjestraat, de Smitstraat en het speelveld. 

Tat ale omgeving 

Uit het interview met de ontwerper kwam near voren dat het maken van een plan dat 
voor aile betrokken partijen aanvaardbaar was, net als bij het Gerardusplein een lang en 
moeilijk proces is geweest. Verder viet op dat weinig expliciete aandacht is besteed aan 
de mogelijkheden voor kinderen. Dit kwam onder andere door de geringe afmetingen van 
de straat, waardoor weinig 'speelruimte' bij het antwerp geboden werd. Oaarnaast wer
den echter de parkeermogelijkheden belangrijker gevonden dan de belangen van de kin
deren. Men verwachtte aileen indirecte effecten door vermindering van de hoeveelheid 
verkeer en verlaging van de snelheid. 
Over de oordelen kan samenvattend geconcludeerd worden dat er geen grate verschillen 
waren te constateren tussen de beoordelaars en de directe maten. Voor de totale 
omgeving waren er nauwelijks significante verschillen in oordeel tussen VOOR en NA. 
Aileen voor de affordantie voor rust-activiteiten was bij de veranderde en bij aile toto's 
een Iichte toename te constateren. Bij de afzonderlijke plekken waren echter wei 
verschillen in oordeel aanwezig voor de verschillende aspecten. Hierop zal in het tweede 
dee! van deze samenvatting nader worden ingegaan. 
Uit de observaties bleek een toename van activiteit I, rust, vooral op de trottoirs. 
Ooelgerichte verplaatsing (3) vormde zowel VOOR als NA een aanzienlijk deel van de 
activiteiten en oak activiteit 5, zoals fietsen en rolschaatsen, was in beide situaties een 
favoriete bezigheid van de kinderen. Deze activiteit werd NA minder op het grasveld en 
het pleintje waargenomen, en meer op de stoep en de straat, hetgeen als een te ver
wachten effect van de aanleg van het woonerf beschouwd kan worden. Het spel met vast 
omgevingsmateriaal (6) is NA toegenomen, met name op het hek en muurtjes van een in 
de Smitstraat aangelegde parkeergarage. Verder een afname van zowel spel op vast 
speelmateriaal (7) als balspel (8), en een verplaatsing van vooral balspel van het grasve ld 
naar de stoep en de straat. Deze verplaatsing lijkt ook met de aanleg van het woonerf in 
verband te staan. De variatie van activiteiten per pleats nam af. Hoewel het geringe 
aantal geobserveerde kinderen geen 'harde' conclusies mogelijk maakt, kan toch ge
sproken worden van een gematigd woonerfeffect. 
Bij de interviews bleek dat kinderen in het algemeen graag en regelmatig speelden op 
straat, op pleintjes en spee lplaatsen, en op veldjes en in parken. Tegelijkertijd werden 
bepaalde straten oak regelmatig als verve lende en vooral gevaarlijke plekken genoemd, 
waa rbij het autoverkeer nogal eens als reden voorkwam. Veel genoemde activiteiten 
waren: met los materiaal zoals fietsen en rolschaatsen; zonder mat eriaal, met name 
verstoppertje en tikkertje; en balspel, vooral voetbal. Bij vergelijking van het algemene 
activiteitenpatroon met dat voor het onderzochte gebied, afgeleid uit de toto's, bleken in 
het onderzochte gebied activiteit I (rust) en 7 ( met vast spelmateriaal) relatief meer 
voor te komen. Vergelijken we deze gegevens weer met die uit de observaties, dan waren 
e r wat betreft de verschillen tussen VOOR en NA in grate lijnen overeenkomsten: toe
name van rustactiviteten, en afname van balspel en activiteit met vast spelmateriaal. 
Ten opzichte van de observaties werd door de kinderen in de inte rviews het aandeel van 
de activiteite n rust, ve rplaatsing, en beweging met los materiaal onderschat, terwijl het 
spel zonder materiaal werd overschat. 

Oranjestraat 

De belangrijkste verandering vond pleats in de Oranjestraat. Deze straat kreeg een 
woonerfinrichting door het aanleggen van drempels, bloembakken en muurtj es. Door het 
plaatsen van paaltjes en het duidelijk aangeven van vakken werd de parkeersituatie ge
regeld. Door de beoordelaars werd de Oranjestraat NA de veranderingen meer complex 
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geacht; wat meer manipu1eerbaar, voora1 het gedeelte dat het meest werd veranderd 
(p1ek 3 en 5); meer geschikt voor rustige activiteiten, voora1 p1ek 1, 3 en 4; meer ge
schikt voor bewegings- en balspel, vooral de straatgedee1tes (p1ek 1, 2 en 3); en wat meer 
geschikt voor activiteiten met natuurlijk materiaal. 
De ontwerper verwachtte meer ba1spe1 op het pleintje en verder enige extra spee1-
mogelijkheden op die gedeeltes van het woonerf waar geen auto's geparkeerd staan. 
Volgens enkele ouders zouden de kinderen meer op straat spelen, met name fietsen en 
ballen. 
Bij de observaties bleken NA relatief meer kinderen in de Oranjestraat te spelen, maar 
met name op het pleintje en op de stoep in dat gedeelte. Vooral rustactiviteiten ( 1), op 
het stoepgedeelte, en spel met los materiaal, op stoep en straat, kwamen meer voor. 
Bij verschillende vragen in het interview werd de Oranjestraat NA vaker genoemd als 
leuke plek, veiliger gevonden en de kinderen zeiden er vaker te komen. Aileen op de 
'vrije' tekening van de buurt kwam de Oranjestraat relatief minder vaak voor. Met name 
activiteiten zonder materiaal (4), zeals tikkertje en verstoppertje, en met los materiaal 
(5), zeals fietsen, rolschaatsen, en touwtje springen werden NA meer genoemd. 
De veranderingen in de oordelen over de omgevingskenmerken bleken niet altijd duidelijk 
semen te hangen met verschillen in resultaten bij de interviews en de observaties. Zo 
steeg het complexiteitsoordeel voor plek I en 3 in de Oranjestraat, maar het aantal en de 
variatie van de genoemde en geobserveerde activiteiten daalde juist. Voor plek 5 daar
entegen ging een stijging van de complexiteit wei gepaard met meer, en meer ver
schillende geobserveerde en genoemde activiteiten en een hogere score op de activi
teitsfactor van de semantische differentiaal. De stijging in het oordeel voor manipu
leerbaarheid voor plek 3 en 5 was niet merkbaar in een toename van het aantal manipu
lerende activiteiten in observaties en interviews. Dit kan te maken hebben met de oak 
NA nag altijd zeer !age score voor manipuleerbaarheid. Oak bij de affordanties waren er 
weinig eenduidige verbanden met de observaties en interviews. Zo werd de gestegen af
fordantie voor rustige activiteiten wei weerspiegeld in meer rustactiviteiten en fanta
siespel met weinig beweging bij plek 3 en 4, maar weer niet voor plek l en 2. Voor de 
bewegingsactiviteiten waren er wei goede overeenkomsten tussen affordanties en fei
telijk gedrag, maar voor balspel helemaal niet. De stijging van de affordantie voor bal
spel voor plek l, 2 en 3 werd absoluut niet gesignaleerd. In de observaties en de inter
views werd balspel voor deze plekken vrijwel niet genoemd. 

Smitstraat 

De Smitstraat veranderde oak enigszins, doordat er bredere trottoirs en parkeervakken 
werden aangelegd. Door de volwassenen werd de Smitstraat minder complex beoor
deeld; zowel VOOR als NA even weinig manipuleerbaar, meer geschikt voor rustacti
viteiten en voor activiteiten met natuurlijk materiaal. Specifieke details op de fate's, 
met name foto 40 (plek 8 NA), gaven hier vertekening in de scores van de beoordelaars. 
Tijdens het interview met de ontwerper bleken geen specifieke verwachtingen over de 
Smi tstraat. 
Bij de observaties werden NA relatief meer kinderen in de Smitstraat waargenomen, 
vooral op de stoep bij de nieuwe flat. Met name de parkeergarage en het trappenhuis 
bleken aantrekkelijke plekken vooral voor rustactiviteiten en tikkertje en dergelijke. 
De Smitstraat werd bij de verschillende vragen in het interview minder vaak genoemd als 
leuke plek waar regelmatig gespeeld werd en kwam minder vaak voor op de tekening. 
Oak werden er minder activiteiten genoemd bij deze straat. Anderzijds werden met name 
voor de plek bij de nieuwe flats op de plattegrond en bij de desbetreffende foto meer en 
meer gevarieerde activiteiten genoemd, vooral tikkertje en verstoppertje. De straat 
werd wat minder leuk beoordeeld, veiliger vanwege minder verkeer, en actiever, vooral 
plek 7. 
De Iegere complexiteit voor deze straat kwam wei overeen met de gegevens uit de in
terviews over aantal en variatie van activiteiten, maar tijdens de observaties bleken NA 
juist meer kinderen aanwezig te zijn die meer verschillende activiteiten deden. De 
stijging van de affordantie voor activiteiten met natuurlijk materiaal en van de manipu-
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leerbaarreid kwam niet overeen met de gegevens uit de observaties en de interviews, 
waar vrijwc:: 1. geen manipulerende activteiten werden waargenomen of vermeld. Evenals 
bij de Oranjestraat kan dit verklaard worden door de in absolute zin zeer !age scores op 
deze kenmerken. De hogere affordantie voor rustige activiteiten correspondeerde wei 
met een stijging van rustactiviteiten bij observaties en interviews. De relatie voor bal
spel was daarentegen weer afwezig: er werd geen balspel waargenomen of genoemd. 

Speelveld 

Het veld met de speelapparaten vormde het niet veranderde dee! van de omgeving, en 
werd oak niet enders beoordeeld in VOOR.- en NA-situatie. Aileen plek 6, waar NA de 
zandbak was weggehaald, werd hierdoor oak minder manipuleerbaar en minder geschikt 
voor spel met basismateriaal geacht. Aileen wat betreft complexiteit was er verschil 
tussen beoordelaars en OCS: volgens de beoordelaars werd de plek meer complex, terwijl 
op de OCS een Iegere score werd behaald. 
l n het interview met de ontwerper kwam het speelveld niet expliciet a an bod. 
Bij de observaties bleek het veld NA relatief minder gebruikt te worden. Balspel echter 
kwam meer voor, terwijl het aandeel van activiteit 4, beweging zonder materiaal, afnam. 
Bij de interviews waren de reacties gemengd: bij een aantal vragen was er weinig verschil 
tussen VOOR. en NA; bij de algemene vraag werd het veld vaker genoemd als plek wear 
gespeeld werd, de kinderen zeiden er vaker te komen, en noemden meer en meer 
verschillende activitei ter; bij de toto's echter werden juist minder en minder ver
schillende activiteiten genoemd; bij de directe vraag werd het ve ld NA veiliger en le uke r 
gevonden maar bij de semantische differentiaal was de evaluatiescore NA juist weer la
ger. In het algemeen werden vaak als activiteiten genoemd: balspel, tikkertje, verstop
pertje en balanceren op de evenwichtsbalk. 
Het veld met de speeltoestellen werd zoals gezegd door de volwassenen weinig ver
schillend beoordeeld, tach werd deze plek NA minder vaak en minder gevarieerd ge
bruikt. De reden hiervoor zou de gestegen aantrek kingskracht van andere plekken in de 
buurt zoals de Oranjestraat kunnen zijn. De stijging in complexiteitsoordeel voor plek 6, 
met de bankjes en he t zandbakje in de VODR.-situatie, bleek geen re latie te hebben met 
de observaties en interviews, want de kinderen ble ken er NA juist minder vaak en minder 
gevarieerd te spelen. Oak de dating in affordantie voor activiteiten met natuurlijk mate
riaal kon niet met het gedrag gerelateerd worden, want in beide situaties kwamen mani
pulerende activiteiten op deze plek niet voor. 

Samenvatting 

In het algemeen bleek de verandering in de D ranjestraat een positief e ffec t gehad te 
hebben op het gebruik en de beleving door de kindere n. Voor de Smitstraat waren de ge
gevens uit de observaties enigszins positief e n uit de intervie ws vooral negatief. Ondanks 
het feit dat het speelveld nauwelijks werd veranderd, is deze plek minder populair ge
worden, waarschijnlijk door concurrentie van andere plekken in de buurt waaronder de 
Oranjestraat en de Smitstraat. 
De verwachtingen van de ontwerper waren weinig specifiek en kwamen in het algemeen 
wei uit. In de Oranjestraat kwamen relatief meer kinderen en de straat werd NA leuker 
en veiliger gevonden. Anderzijds werd oak NA vooral op de stoep en op het pleintje ge
speeld. 
De overeenkomst tussen omgevingskenmerken en resultaten van observaties en inter
views was verre van perfect. Daarnaast was er soms oak nag tegenspraak tussen de in
terviews en de observaties. Dit alles maakt het doen van definitieve uitspraken met be
trekking tot verschillen tussen VOOR en NA moeilijk. In meer algemene zin zal op de 
relatie tussen de beoordeelde kenmerken en de resultaten uit observaties en interviews in 
hoofdstuk II nader worden ingegaan, waarbij oak de absolute waarde van de scores in de 
beschouwing betrokken zal worden. 
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6 RESULTATEN DRUNEN 

I INLEIDING 

Het derde deelonderzoek vond pleats op het sc hoolplein van een basisschool, in de ge
meente Drunen. De inrichting van het schoolplein werd tijdens het onderzoek veranderd. 
E venals in het vorige hoofdstuk wordt eerst de omgeving beschreven en beoordeeld op 
verschillende aspecten. Hierna worden de resultaten van de interviews met de ontwerper 
en de kinderen, en de observaties VOOR en NA de verandering besproken en met elkaar 
vergeleken. 
Het VOOR-onderzoek werd gehouden in mei en juni 1982 en het NA-onderzoek in juni en 
september 1983. 
De uitvoering van de veranderingen van het schoolplein vond p leats in maart en april 
1983. 

2.1 BESCHRIJVING EN INVENTARISATIE 

De school waarvan de speelplaats is bestudeerd, is een vrij kleine, openbare basisschool, 
met ongeveer honderdveertig leerlingen van 4 tot 12 jeer. De school ligt in een nieuw
bouwwijk van Drunen, semen met een katholieke basisschool aan een groat plantsoen. 
Omdat deze school de enige ope nbare school is in Drunen en omgeving, komen de leer
lingen niet al teen uit de buurt rand de school, maar oak uit andere de len van Drunen en 
zelfs uit omliggende plaatsen. 
Het schoo!terrein bestaat uit drie delen: de 'kleuterspeelplaats', het grate plein en het 
grasveld. Plek I, 2 en 3 ( zie figuur 6.1 en 6.2) vormen de 'kleuterspeelplaats', die vooral 
gebruikt wordt door de jongere kinderen. Plek I is een betegeld plein wear de kinderen 
vaak met karren rijden en tikkertje spelen. Plek 2 is een grate vierkante zandbak, en plek 
3 is een klein grasveld met een metalen schommelrek. Hier staat oak een schuurtje wear 
los speelgoed in wordt bewaard, zoals karren, autobanden, touwen, een glijbaantje e n een 
wip. Het kleuterplein wordt gescheiden van de 'grate speelplaats' door een hek. 
Plek 4, de grate speelplaats, wordt vooral gebruikt door de oudere kinderen. Het is een 
betegeld plein omringd door struiken, wear de kinderen vaak tikkertje en verstoppertje 
spelen. Naast de ingang van de school bevindt zich oak een kleine schooltuin, omringd 
door een hek. Plek 5 is een groat grasveld, dat tegelijkertijd dient als openbaar plant
soen, met enkele speelelementen zoals een speelauto, evenwichtsbalk, springpalen, 
bankjes en een picknicktafel. Tijdens het onderzoe k werd de inrichting van de school
speelplaats veranderd. De plattegronden in figuur 6.1 en 6.2 en de bijbehorende toto's 
illustreren de situatie VOOR en NA de verandering. 
De be langrijkste veranderingen waren: 
Het maken van een speelhuis, een kleine heuvel en balken daartussen, en een aperots op 
plek 3, centraal op de speelplaats. 
Plaatsing van een zandtafel in de zandbak, plek 2. 
Aanbrengen van een poortje in het hek tussen het kleuterplein en de grate speelplaats. 
Plaatsing van acht bomen met !age banken eromheen op plek 3 en 4. 
P laatsing van twee evenwichtsbalken annex ban ken a an de rand van pleintje I en bij de 
school op plek 4. 
Een geringe vergroting van het grate plein in de richting van he t grasveld. 

De relevante bevolkingsgegevens, namelijk die over de leerlingen van de school, zullen 
bij de resultaten van de interviews (2.4.1) worden vermeld. 
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2.2 OMGEVINGSKENMERKEN 

Complexiteit 

De complexiteit van de omgeving is zowel beoordeeld door een groep volwassenen aan de 
hand van toto's als met behulp van de Omgevings Complexiteit Schaal (OCS). Om ver
gelijking mogelijk te maken is de OCS toegepast op die gedeeltes van de omgeving die op 
de toto's zijn weergegeven. De resultaten zijn vermeld in label 6.1. 

PLAATS 

VERANDERD 

complexiteit 
oordeel ocs 
v n v n 

manipuleerbaar 
oordeel oms 
v n v n 

rust 
v n 

af f ordanties 
beweging balspel 
v n v n 

2. Zandbak 2.1 3.2* 5 7 3.6 3.1° 12 12 3. 7 4.4* 3.2 4.0* 2.5 2.8 
3. Schemmel ea 2.8 4.5* 4 10 3.3 1.7* IS 17 2.4 4.2* 4.8 5.3* 3.6 3.5 
4. Grote plein 1.8 2.3* 0 4 1.2 1.2 5 5 1.7 3,3* 4.6 4.6 5.2 4.9 

nat. mat. 
v n 

4.9 4.5° 
3.6 1.7* 
1.2 1.2 

GEMIDDELD 2.2 3.3* 3 7 2. 7 2.0* II II 2.6 3.9* 4.2 4.6° 3.8 3. 7 3.2 2.5* 

IDENTIEK 
1. Kleuterpln. 
5. Veld 

GEMIDDELD 

1.8 1.7 
2.0 1.9 

3 3 
2 2 

1.7 1.2* 0 0 
1.4 1.4 3 3 

2.3 1.9 
2.9 3.0 

4.3 4.2 
4.8 4.7 

4.5 4.5 
6. 2 6.4 

2.4 1.2* 
1.8 1.5° 

1.9 1.8 3 3 1.5 1.3° 2 2 2.6 2.5 4.5 4.4 5.4 5.4 2.1 1.4* 

ALLE'PLEKKN 2.1 2.6* 3 5 2.1 1.7* 7 7 2.6 3.2* 4.4 4.5 4.6 4.6 2.7 1.9* 

Welch-toets (voor het toetsen van verschillen tussen gemiddelden bij ongelijke 
varianties, Welch 1949) :* = p< .Ol, 0 = .Ol <p <.JO 

Tabel6.1. Oorde len omge vingskenmerken 

Wet de oordelen van de volwassenen betreft ken geconcludeerd worden dat de complex
iteit van de drie veranderde plekken (2, 3 en 4) is toegenomen. De niet veranderde plek
ken, het pleintje (I) en het grate grasveld (5), bleken VOOR en NA niet significant enders 
beoordeeld te worden. Voor de totale omgeving nam de score voor complexiteit toe. De 
scores op de OCS vertoonden dezelfde tendens. 

M anipuleerbaarheid 

Ook de manipuleerbaarheid van de plekken is op twee manieren gemeten. In t abel 6.1 zijn 
de gegevens vermeld van de oordelen door de volwassenen en de resultaten van de 
scoring met behulp van de Omgevings Manipuleerbaarheids Schaal (OMS). 
Bij de oordelen van de volwassenen werden zowel twee veranderde plekken (2 en 3), als 
een niet veranderde plek ( I) als significant minder manipuleerbaar gezien. Voor plek 3 
was dit verschil verklaarbaar, omdat in de oude situatie het gras op dit gedeelte voor e en 
groat dee! vertrapt was, waardoor de ondergrond uit los (manipuleerbaar) zand bestond. 
De daling van de manipuleerbaarheidsscore voor de zandbak (2), ken aile en verklaard 
worden door het feit dat op de foto in de NA-situatie de zandbak minder nadrukkelijk in 
beeld komt, en ook andere elementen zoals bomen en de evenwichtsbalk op de foto te 
zien zijn. De scores op de OMS waren minder gevoelig voor deze effecten en gaven dan 
oak aileen voor plek 3 een geringe toename te zien. 
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A ff ordanties 

Ook de affordanties voor vier soorten activitei t e n zijn door de groep volwassenen be
oordeeld, zie tabel 6.1. Geconcludeerd ken worden: 
Bij de affordantie voor rustactiviteiten een toename bij aile drie veranderde plekken (2, 
3 en 4) en geen verschil bij de twee niet veranderde plekken ( I en 5). Zowel het ge
middelde voor aile veranderde plekken, als dat voor aile plekken lag NA significant hager 
dan VOOR. Voor de bewegingsactiviteiten, zoals met karren rijden, tikkertje en cow
boytje werden aileen de zandbak (2) en plek 3 met het nieuwe speelhuisje als meer ge
sc hikt beoordeeld. Voor de andere plekken en ook voor het totaal gemiddelde werden 
geen significant verschillende oordelen gegeven. Bij het balspel gaven geen van de 
plekken duidelijke verschillen te zien, aileen het grote plein werd iets minder geschikt 
geacht. Tenslotte werden bij de activiteiten met basismateriael, zoals zand en water, 
vergelijkbar e ve rsc hille n gevonden als bij het verwa nt e kenmerk manipuleerba arheid, e n 
de daarbij gernaakte opmerkingen gelden ook hier. 

2.4 GEBRUIK 

In het onderzoeksgebied werden zowel VOOR. als NA 125 observatie-rondes gehouden, 
verspreid over 7 dagen VOOR en B dagen NA , meestal tijdens het speelkwartier of tussen 
de middag. N a schooltijd bl eken nauwelijks kinder en op de speelplaats t e spelen, zodat 
deze· periode ve rder nie t geobse rveerd is. Ee n observat ieronde nam + 5 minute n in beslag. 
Afwisselend werd het kleuterplein (57% van de observaties) en het grate plein plus het 
grasveld (43%) geobserveerd. Een dee! van de observaties (B7, 70%) werd op video opge
nomen, zodat de gegevens later gecodeerd konden worden. T abel 6. 2 geeft de belang
rijkste resultaten van de vergelijking van de we e rsomstandigheden in de VOOR- en de 
r-J A-period e. 

WEERSTA T!O N VLIEGVELO GILZE R IJEN 
g emidde lde waarden 

temperatuur (°C) 
neerslag (mm/6 uur) 
zonneschijn (% uur) 
windsnelheid ( l mfs) 

voor 

IB.4 
0. 0 
70% 
11.3 

na 

20.7 
o.o 
40% 
11.3 

T abel 6.2. Weersomstandighe den obser vaties 

Geconc ludeerd ke n worden da t he t weer gedurende de twe e onder zoe ksperiodes niet 
sterk ve rschillend was: N A wat hogere t empe rature n, maar minder zon. 

In tabel 6.3 worden de algemene gegevens voor de observaties VOOR en NA met elkaar 
vergeleken 
T ijdens de observaties N A de verandering werden bi jna evenveel kinderen aangetroffen 
als VOOR; de verdeling near lee ftijd en sexe kwam VOOR redelijk overeen met de wer
ke lijke ve rde ling van de schoolbevolking, maar N A werden t e n op zichte van de 'be vel
king' meer kindere n van B t ot 10 jaar e n minder meis jes va n 10 tot 12 jaar geobserveerd; 
de verde ling tussen jongens en meis jes bleef VOOR. e n NA vrijwe l ge li jk; bij de kinderen 
in de leef t ijd van B tot I 0 ja a r werde n mee r jongens geobserve erd; minder oudere kin
der en werden gezien; er werd minder in grotere groepen gespeeld; en de kinderen 
spe elden minder in sexe-gemengde groepen, vooral de jongens. Om na te gaan of er sig
nificante verschillen bestonden tussen VOOR- en NA-situatie wet betreft de verdeling 
over de verschillende acti viteitenc ategorieen, e ventueel afhankelijk van leeftijd en/of 
sexe, werd een loglineaire analyse op de observatieda ta uitgevoe rd. O m technische re
de nen werde n hie rbij de activiteitencat egorieen 6/ 7 e n 3/ l l/ 12 samengevoe gd t ot twee 
cat egorieen. D e werke lijke gegeve ns bleke n signific ant te verschillen van de berekende 
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frequentieverdeling op basis van het 3-factoren-interactie model (chi2=64.9, df= 16, 
p< .001). Hieruit kan geconcludeerd worden dat bij nadere analyse van de observatiege
gevens een opsplitsing naar leeftijd en sexe noodzakelijk is. 
De verdeling over de verschillende activiteitencategorieen wordt weergegeven in figuur 
6.3. 

voor na voor na 

Aantal observaties 125 125 In gemengde groep 
Aantal geobs. kinderen 3374 3248 % jongens 42 33 
------------------------------------- % meisjes 53 51 
Jongens J(%) 58 60 -----------------------------------
Meisjes M (%) 42 40 Groepsgroot te I 8 ll 

----------------------------------------- ( %) 2 16 18 
Leeftijd !: 6-8 jaar 41 40 3 15 20 
(%) 2:8-!0jaar 35 45 4 18 13 

3:10-12 jaar 23 15 5 8 12 
---------------------------------- 6 7 6 
sexe x J l 21 19 > 6 27 20 
leeftijd J2 25 33 Gem. groepsgrootte 3.09 2.79 

J3 12 7 -------------------------------------------
Ml 20 21 
M2 10 II 
M3 12 8 

Groepssamenstelling ( %) 
Gemengd 47 40 

ACTIVITEIT (%) 
I. rust, niet doelgericht 
2. fantasiespel e.d., weinig beweging 
3. beweging doelgericht 
4. beweging zonder materiaal 
5. beweging met los materiaal 
6. beweging met vast omgevingsmateriaal 
7. beweging met vast spelmateriaal 
B. balspel 
9. fantasiespel e.d. met beweging 
10. met basismateriaal 
II. met p !ant en en dieren 
12. normovertredend 

PLAATS (%) 
Gras 
Heuvels 
Plein 
0 mgevingsmateriaal 
Vast spelmateriaal 
Zandjwater 
Struiken en bomen 
Steepen en paden 

Maxim ale 
groepsgrootte 

Aileen jongens 
Aileen meisjes 

J 
M 
J+M 

variatie* 
!.00 !.00 
1.00 .63 
.43 .38 
.86 1.00 
.71 .63 
.29 .!3 
.14 .13 
57 .50 
.29 .38 
.43 .38 
.29 .25 
.!4 .25 

.83 .67 
.25 

.67 .83 

.50 .50 

.33 .58 

.42 .42 

.42 .42 

.42 .25 

N.B.: door afronding kunnen totalen afwijken van 100% 

14 10 
10 8 
20 16 

33 40 
20 19 

% verdeling 
19 31 
7 5 
I 2 

38 23 
8 7 
I 2 

I I 14 
6 6 
0 5 
9 4 
0 0 
0 0 

26 20 
l 

36 41 
6 !0 

14 21 
II 4 
4 I 
3 l 

* variatie is de proportie van het feitelijk aantal plaatsen/activiteiten t.o.v. 
het maximale aantal. 

Tabel 6.3. Observaties Orunen 
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Acti viteiten 

De activiteitenpatronen bleken inderdaad te verschillen voor de diverse groepen. Bij de 
kinderen van 6 tot 8 jaar was het patroon vrij gevarieerd, met vooral de activiteiten l, 4, 
5, 7 en 10 (met name bij jongens). De belangrijkste verschillen tussen VOOR en NA wa
ren: meer activiteit 1- rust, aileen bij de jongens meer activiteit 4 en 7, en aileen bij de 
meisjes meer activiteit 9; minder activiteit 4, aileen bij de meisjes minder activiteit 2, 
en aileen bij jongens minder activiteit 10. 
Bij de kinderen in de leeftijd van 8 tot 10 jaar werd het patroon eenzijdiger, gedomineerd 
door de activiteiten 1 en 4, aileen bij de meisjes 7, en aileen bij de jongens B. De be
langrijkste verschiilen tussen VOOR en NA waren: meer activiteit l en 9; meer 7 aileen 
bij de jongens; en meer 2, 5 en 6 aileen bij de meisjes; minder acti viteit 4, aileen bij 
meisjes minder activiteit 7, en aileen bij jongens minder balspel (8). 
Bij de kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar was het patroon ook vrij eenzijdig, gedo
mi nee rd door de activiteiten I en 4, in mindere mate activiteit 7, en aileen bij de jongens 
8. De belangrijkste verschiilen tussen VOOR en ~~A waren: meer activiteit I en 8 vooral 
bij rrJeisjes; meer 7 aileen bij de jongens; minder activiteit 4, en aileen bij meisjes minder 
activiteit 7. Gemiddeld verschilde de variatie in het activiteitenpatroon tussen VOOR en 
NA nauwelijks. 

Plaatsen 

De verschiilen tussen VOOR en NA t e n aanzien van het plaatsgebruik waren: NA re latief 
meer gebruik van pleinen, vast speelmateriaal en omgevingsmateriaal; e n minder gebruik 
vanilrasveld en zand. ~· .c verdeling over de plaatsen verschilde NA significant van VOOR 
(c hi = 350.55, df= 7, ;J<. JO l). De stippenkaarten in figuur 6.4 en 6.5 geven een gede
tailleerd beeld van de p laatsen wear de geobserveerde kinderen werden aangetroffen. In 
de nieuwe situatie blei<en de kinderen zich vooral te concentreren op plek 3, het gebied 
rond het speelhuis; op i1et grate veld en de speelelementen dear werden minder kinderen 
aangetroffen; minder kinderen werden in de zandbak waargenomen; de schommel bleef 
zeer populair; de nieuwe onderdelen zoals speelhuis, heuvel, balken, evenwichtsbalken e n 
de balken rond de bomen bleken ook veel gebruikt te worden. NA was de verdeling van 
kinderen tussen grote en kleuterplein precies tegengesteld aan VOOR : (60%/40% VOOR, 
40%/60% NA). Dp het kleuterplein bleken NA meer kinderen van 8-10 jaar te spelen en 
er werd meer in grotere groepen gespeeld. De activiteiten 1, 4 en 7 namen toe, terwijl 
activiteit 10, vooral in de zandbak, juist afnam. Op het grate plein en het veld werden 
t~A relatief meer jongere kinderen waargenomen, e r werd meer in kleinere groepen ge
speeld. Het activiteitenpatroon was eenzijdiger dan op het kleuterplein, gedomineerd 
door activiteit 4 (NA minder), 1, 8 en 9 (NA meer). De variatie van plaatsgebruik bleek 
eveneens weinig te verschillen tussen VOOR en NA. 
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Figuur 6.3. Activiteitenprofielen observaties Drunen 
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2.4 BELEVING EN BEOORDELING 

2.4.1 ALGEMENE GEGEVENS 

Tijdens het VOOR.-onderzoek werden 93 kinderen geinterviewd. Van deze groep bleken 
bij het NA-onderzoek zes kinderen niet beschikbaar wegens verhuizing of schoolverlaten, 
zodat voor de vergelijkende analyses uiteindelijk een groep van 86 kinderen overbleef. In 
tabel 6.4 staat de verdeling near leeftijd en sexe van deze groep op het moment van het 
VOOR.-onderzoek. 

LEEFTIJD JONGEN MEISJE TOT AAL 

6-8 jr. 
8-10 jr. 
10-12 jr. 

TOTAAL 

21 
19 
8 

48 

20 
5 
13 

38 

41 
24 
21 

86 

T abel 6.4. Leeftijd en sexe, geinterviewde kinderen 

Het gemiddeld aantal broersfzussen was .66/.66, met een gemiddelde leeftijd van 7.5/5.6. 
Het beroep van de vader ken als hoog gekwalificeerd worden volgens de CBS-normen bij 
36 kinderen (42 %), als middelbaar bij 36 kinderen (31 %), laag bij 9%, en 13% was onbe
kend of baanloos. Volgens 56 kinderen (65%) was hun moeder huisvrouw, 18 moeders 
(32%) hadden een laag gekwalificeerd beroep, 12 (14%) middelbaar of haag. 41 kinderen 
(48%) woanden in of in de directe omgeving van de school, 40 (47%) woonden elders in 
Drunen, en 6% woonde buiten Drunen. 
Van de kinderen bleek 38% altijd lopend near school te gaan, 36% altijd per fiets, II% 
soms lopend en soms per fiets, 9% aileen per auto, en de rest (6%) afwisselend lopend, 
per fiets of per auto. De meeste kinderen gingen altijd aileen near school (36%), sommi
gen altijd met andere kinderen (19%), en anderen soms aileen, soms met andere kinderen 
(19%); de rest (20%) werd oak wei eens door volwassenen gebracht. 

2.4.2 ALGEMEEN SPELPATROON EN OORDEEL OVER DE WWONOMGEVING 

Gegevens over dit anderwerp zijn beschikbaar van twee vragen uit de vragenlijst :Ala je 
buiten speelt, wear speel je dan en wet doe je dear?; Welke activiteiten van deze lijst 
(bijlage 2.6) doe je wei eens buiten? 

Plaatsen en activlteiten 

Op de vraag near plaatsen en activiteiten werden VOOR vooral pleintjes en speel
plaatsen (52%), met name het kleuterpleln (25%) en het grate plein (15%); veldjes en 
porken (17%), met name het grosveld bij de school (8%); de eigen straot (9%); en plekken 
rand het eigen huis (8%) genoemd. Meest genoemde activiteiten waren: activiteit 5 (zie 
inlegve1) (21 %), voora1 fietsen, met de kar rijden, rolschaatsen en touwtje springen; 
activiteit 4 (22%), vooral voora1 tikkertje, verstoppertje en sporten; activitelt 7 (10%), 
met name schomme1en; balspel (9%), met name voetbal; en activiteit 10, voora1 met zand 
spe1en en een hut maken. 
In het NA-interview werden deze1fde soorten p1aatsen genoemd maar in een andere fre
quentie: minder p1eintjes en speelplaatsen (32 %), meer straten (25%) en evenveel veldjes 
en parken ( 16%). Oak hier vergelijkbare activiteiten: 5, voora1 ro1schaatsen, touwtje 
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springen en fietsen; 4, met name tikkertje en verstoppertje; en 8, voora1 voetba1. Acti
viteit 9 werd NA minder genoemd. 
In figuur 6.6 wordt het actviteitenpatroon voor deze vraag weergegeven. 

c=l I'OOK IN: 7771 

~ 11/P IN= 76&1 

ZOi. 

Figuur 6.6. Activiteitenpatroon a1gemeen (act. 13 = spe1en a1gemeen) 

Bij vergelijking van VOOR en NA b1eken deze1fde 86 kinderen wat meer p1aatsen te 
noemen (VOOR:291/NA:311), en minder p1aats/activiteit combinaties (811/768). Het 
k1euterp1ein werd tijdens het N A-interview minder vaak genoemd (25% I 18% ), het grate 
plein ongeveer even vaak ( 15%/ 14%) en het speelveld iets meer (8%/ 10%). 

Bij vergelijking van de aangekruiste activiteiten uit de lijst van bijlage 2.6 bleken geen 
grate verschillen tussen VOOR en NA. Aileen activiteit II, met name bladeren zoeken 
werd NA duidelijk minder vaak aangekruist. 

2.4.3 SPECIFIEKE PLEKKEN: ACTIVITEITEN EN OORDELEN 

Aile andere vragen uit de vragenlijst hadden telkens betrekking op drie gedeeltes van het 
onderzochte gebied: het kleuterplein, het grote plein en het grasveld. Oak de serie foto's 
ging over deze plekken. 

Algemeen 

In de eerste pleats werd gevraagd near frequentie van bezoek, aileen of met anderen, en 
aileen voor het veld buiten schooltijd, de toestemming van ouders om near deze plekken 
te gaan. 
Gegevens over de frequentie van bezoek staan in tabel 6.5. 

VAAK SOMS NOOIT 
voor na voor na voor na 

-------------------------------------------------------------------
Kleuterplein 35% 41% 47% 51% 18% 8% 
Grote plein 49% 56% 42% 42% 10% 2 % 
Grasveld 27% 34% 64% 62% 9% 5% 

T abel 6.5. Bezoeksfrequentie diverse plekken 

Op het kleuterplein kwam het merendeel van de kinderen vaak of soms, waarbij NA 
minder va·ak 'nooit' werd ingevuld, waarbij NA de oudere kinderen er vaker bleken te 
komen dan VOOR. Er werd vooral met anderen (84%/79%) of soms aile en soms met 
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anderen (13%/17%) gespeeld. Voor het grate plein was het beeld verge1ijkbaar en hier 
b1eken NA juist de jongere kinderen vaker te komen dan VOOR. Er werd vooral met an
deren ('d7%f75%), soms aileen soms met anderen (B%/20%) gespeeld. Ook voor het 
grasveld is een Iichte toename van de bezoekfrequentie wear te nemen en de kinderen 
waren er vooral met anderen (BB%/78%), soms aileen soms met anderen (4%/15%). In het 
algemeen bleken de kinderen in de NA-situatie alle plekken meer frequent te gebruiken. 
Opvallend was dat NA meer kinderen toestemming moesten vragen aan hun ouders om na 
schooltijd naar het veld te gaan om dear te spelen (54%/66%). Net als bij de andere om
gevingen hoefden jongens minder vaak toestemming te vragen dan meisjes en oudere 
kinderen minder vaak dan jongere. 

Activiteiten 

In vier verschillende vragen werd near de activiteiten van de kinderen gevraagd: per plek 
in een open vraag en door de lijst met activiteiten uit bijlage 2.6 voor te leggen, door op 
een schematische plattegrond leuke plekken aan te Iaten kruisen met de redenen 
daarvoor en per toto nogmaa1s in een open vraag. 
Bij het kleuterplein werden VOOR en NA bijna evenveel activiteiten genoemd bij de open 
vraag (238/231), maar het aantal verschillende acti viteiten nam toe ( 49/ 59). VOOR. 
werden rege1matig genoemd: voetbal, bewegingsspel zoals tikkertje en verstoppertje, met 
karren rijden, schommelen, glijden en in de zandbak spelen. NA bleef de frequentie van 
schommelen en in de zandbak spelen gelijk, maar tikkertje, verstoppertje en balanceren 
op de balk werden vaker genoemd, terwijl met karren rijden, glijden en voetbal juist 
minder voorkwamen. 
Het aantal genoemde activiteiten bij het grate p1ein nam toe (163f194), evenals de 
variatie (3 7 I 50). In beide situaties werden tikkertje, verstoppertje en balspel vaak ge
noemd, terwijl aileen voor ba1spe1 de frequentie NA toenam. 
Ook voor het speelvetd werden meer activiteiten genoemd ( 177 /207) en ook wet meer 
verschillende (SS/61). Met name diverse balspelen werden meer frequent genoemd, ter
wijl tikkertje, verstoppertje en balanceren op de balk zowel VOOR als NA populair w~ren. 

Oe activiteitenlijst werd NA voor het kleuterplein niet sterk verschil lend ingevuld. 
Alteen de activiteit praten nam duidelijk toe, terwijl de frequentie van voetbal, fietsen, 
rolschaatsen, bladeren zoeken en een hut maken afnam. Bij het grate plein was meer 
toename te constateren, met name voor categorie I, zitten, praten, kijken en rondlopen; 
en categorie 4, vooral tikkertje en stoeien. Daarnaast werden overgooien en knikkeren 
vaker genoemd, terwijl bladeren zoeken en door de bosjes !open juist minder vaak voor
kwamen. Bij het veld tenslotte was geen duidelijk verschil tussen VOOR en NA te zien. 

Tekeningen 

Bij vergelijking van de tekeningen van de omgeving van de school vie! allereerst op dat 
t~A vee! meer onderdelen getekend werden (330/570), met name speelelementen, zoals 
de nieuwe onderdelen zandtafel in de zandbak, (even)wichtsbalken, speelhuis, de aperots, 
maar ook bestaande zoals de zandbak zelf en de speelauto op het veld. Oak omgevings
materiaal kwam meer voor in de t--JA-situatie (27/57), met name hekfpoortje en fiet
senrekken. Daarnaast werden NA meer getekend: de heuvel, de school, het schuurtje, 
tuin/b1oemen, bomen/bosjes, het kleuterplein en het grate plein als totaal. De meeste 
van deze verschillen leken verband te houden met veranderingen in de getekende omge
ving. Een aantal andere verschillen had echter meer te maken met at eerder geconsta
teerde ontwikkelingspsychologische verschillen. Tussen VOOR- en NA-situatie werden de 
kinderen immers ~~n jeer ouder. Zo waren NA meer tekeningen in overeenstemming met 
de werkelijke situatie, meer gedetailleerd, en werden minder los speelgoed, wolkenfzon 
en personen/dieren getekend, elementen die in het algemeen aileen in de tekeningen van 
jongere kinderen voorkomen. 
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Plattegrond 

Op de plattegrond van de schoolomgeving werden NA vaker speelelementen als leuke 
plek genoemd (269/llO, 16%/35%), met name de nieuwe elementen zoals het huisje, de 
evenwichtsbalken en de aperots, met als reden vooral de mogelijkheid om er goed op te 
!open, klimmen en dergelijke. De pleinen werden minder vaak genoemd (34%/25%), met 
name het grote plein. Ook de grasvelden werden minder vaak aangekruist als leuke plek 
(23%/16%), met name het grate grasveld. Tenslotte werd ook de zandbak wat minder 
vaak genoemd (9%/6%). De nieuwe omgevingsmaterialen, zoals de balken rand de bomen 
werden ook meer als leuke plekken genoemd (5%/ 10%), vooral om op te zitten, te !open, 
en vanaf te springen. 
De belangrijkste redenen om een plek leuk te vinden, betroffen vooral de mogelijkheid 
om er bepaalde activiteiten te doen. Activiteit 4 werd in dit verband regelmatig ge
noemd (34%/26%), met name verstoppertje en tikke rtje, waarna activiteit 7 volgde, 
vooral op de al eerder genoemde nieuwe speelmaterialen (12%/23%). Bij activiteit 5 
(10%/8%) werd vooral het rijden met de kar op het kleuterplein vermeld. Vooral activi
teit l (5%/8%) en 6 (2%/8%) worden NA meer genoemd als reden dan VOOR. 

Foto's 

Zowel VOOR als NA werd de serie van 5 foto's in willekeurige volgorde aan de kinderen 
getoond. Per foto werd hen gevraagd near hun activiteiten op de desbetreffende plek. In 
totaal werden NA iets meer acti viteiten genoemd ( 1119/ l !65), met name bij de foto's 
van de veranderde plekken 2, 3 en 4. Bij deze plekken werd NA ook een grotere aantal 
verschillende activiteiten genoemd. Het activiteitenpatroon voor aile foto's semen geeft 
figuur ,6. 7. 

c=J YOUR 1~/JI'OI 
~ N,4 / N::I/5GI 

JO~. 

:zo;: 

Figuur 6.7. Activiteitenpatroon aile foto's (act. 13 = spelen algemeen) 

Relatief vee! werden genoemd: activiteit 4 (24%-31 %), met name tikkertje, verstop
pertje, gymnastiek, overlopertje, Anna Maria koekoek en hollen; activiteit 5 ( 18%-12 %), 
met name met kar rijden, rolsc haatse n, steppen en touwtje springen; activiteit 7 
( 17%-22%), vooral op he t klimrek, schommelen, op de evenwichtsbalk en NA op de 
nieuwe dingen zoals huisje, paten en de balken bij de bomen; e n activiteit 8 (10%-10%), 
met name voetbal, muurtje knal en lummelen. 
Wat betreft de afzonderlijke plekken, bleken bij plek l, het betegelde dee! van het 
kleuterplein, de activiteitenpatronen VOOR en NA niet sterk te verschillen evenals het 
aantal genoemde en verschillende activiteiten. Het patroon werd sterk gedomineerd door 
activiteit 5, vooral met karren rijden, en 4, met name tikkertje. Voor plek 2, de zan~ 
bak, nam zowel het aantal acti viteiten als de variatie toe. Bij de acti vit eiten werd 
uiteraard activiteit 10 vee! genoe md (35%-24%), met name met zand spelen; activiteit 4 
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en 7, vooral op de nieuwe evenwichtsbalk, namen toe en activiteit S, vooral met de kar
ren rijden nam duidelijk af. Bij plek 3, rond het speelhuisje, verminderde eveneens het 
santa! en de variatie van genoemde activiteiten. Het aandeel van activiteit 7 in het ge
dragspatroon bleef hoog (49%-54%), maar was meer gespreid over verschillende activi
teiten op de grotere hoeveelheid speeltoestellen in de NA-situatie. Bij het grate plein 
nam het santa! genoemde activiteiten iets toe, evenals de variatie. Activiteit 4 werd 
vee! genoemd, evenals balspel in wat mindere mate. Bij de toto van het veld viel vooral 
de afname van het aantal en de variatie van genoemde activiteiten op. Het acti
viteitenpatroon gaf een toename van balspel en van activiteit 4 en een afname van spel 
op speeltoestellen te zien. 
Zoals te verwachten was, werden aile toto's door de kinderen herkend. Op aile vijf de 
plekken speelden de kinderen meestal met anderen, ~~A echter werd overal minder vaak 
vermeld dat er 'aileen' gespeel.d werd. Jv1et name op de veranderde plekken op het kleu
terplein (3) e n het grote plein (4) bleken de kinderen vaker te komen, op het grasveld 
daarentegen minder vaak. Jongere kinderen bleken NA vaker op het grote plein te ko
men, terwijl omgekeerd de oudere kinderen wat meer op het kleuterplein zeiden te ko
men. Deze tendens was ook bij de observaties merkbaar. 

Oordelen 

Oordelen werden gegeven in de vragen naar leukheid en veiligheid, mening over de 
veranderingen en de semantische differentiae! per foto. 
A lie drie de plekken we rden door de kinderen in de NA-situatie leuker gevonden, zie 
tabel 6.6. Het kleuterplein werd vooral leuker gevonden omdat er meer en beter gespeeld 
kon worden en omdat er meer en leuke speeldingen waren, vooral het huisje. Bij het grote 
plein maakten vooral de nieuwe bomen en de balken eromheen en het feit dat het plein 
groter was geworden, de situatie voor de kinderen leuker. Het veld werd leuk gevonden 
omdat er goed en vee! gespeeld kon worden en omdat er vee! ruimte was. 
~e veiligheid van het kleuterplein werd vooral bepaald door de aanwezigheid van hek
ken rand het plein en omdat 'je op het gras zacht valt', maar het werd NA minder veilig 
gevonden, vooral omdat 'je van het dak van het huisje kan vallen' en omdat 'je nu tegen 
de balken kan vallen'. Ten aanzien van de veiligheid op het grote plein werden onder 
meer genoemd: het toezicht van de leerkrachten en de afwezigheid van hoge, gevaarlijke 
dingen. De veiligheid van het veld werd vooral bepaald door de afwezigheid van verkeer 
en het zac hte gras als ondergrond. 

LEUK 
voor na 

KLEUTERPLEIN 73% 
GROTE PLEIN 61% 
GRASVELO 65% 

93% 
69% 
94% 

VEILIG 
voor na 

79% 
70% 
60% 

56% 
74% 
65% 

T abel 6.6. 'Leukheids'- en veiligheids-oordelen per plek 

Ook de vijf toto's werden door de kinderen naar 'leukheid' geordend. Zoals uit figuur 6.6 
blijkt, steeg plek 3, en in mindere mate plek 2, de zandbak, in 'leukheid'; de positie van 
plek 5, het grasveld, bleef hetzelfde; en zowel het betegelde dee! van de kleuter
spee lp lasts (I) e n de grote spee lp laats ( 4) werden als minde r leuk beoorde e ld. 
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VOOR 
VERVELEND LEUK 

2 3 4 5 

1 \ 
I 

It\ 
I I 

FOTO 
NO. 1 2 5 4 3 

I 1 ~ \ I I 
2 3 4 5 

VERVELEND LEUK 
NA 

Figuur 6.8. Gemiddelde rangorde leuk-vervelend, toto's 

Dezelfde vijf foto' s werden door de kinderen beoordeeld op een semantische differen
tiaal met 3x twe e woordparen. T abe l 6. 7 geeft de result a ten. 
Wat betreft Evaluatie kreeg plek 3 NA een hogere score, terwijl plek l en 5 wat lager 
geevalueerd werden. Op de Potentieschalen hard-zacht en zwaar-licht nam aileen de 
score van plek I duidelijk toe. De Activiteitsscore daarentegen nam voor aile plekken 
signifi.cant toe, waaruit afgeleid kan worden dat de kinderen in de nieuwe situatie de 
totale speelplaats als drukker en opwindender beleefden. 

PLAATS E VALUATIE 
LEUK GOED 

VERANDERD V N V N 

2. Zandbak 5.4 5.4 5.3 5.1 
3. Schommel ed 5.6 6.4* 5.5 5.9° 
4. Grote plein 5.4 5.4 5.4 5.4 

POTENTIE 
ZWAAR HARD 
V N V N 

4.1 4.7* 4.1 4.3 
4.0 4.2 3.9 3.5° 
4.5 4.6 5.4 5.7 

AC TIVITEIT 
OPGE W. DRUK 
V N V N 

3.5 4.3* 4.2 4.9* 
3.5 4.3* 4.2 4.7° 
3.6 4.1° 4.0 4.9* 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
GEMIDDELD 

IDENTIEK 
I. Kleuterpln. 
5. Veld 

GEMIDDELD 

5. 5 5.7 5.4 5.5 

4.9 4.4° 5.1 4.6° 
5.8 5.4° 5.6 5.4 

5.4 4.9° 5.4 5.0 

4.2 4.5 4.5 4.5 3.5 

4.3 4.9° 5.0 5.6* 3.1 
3.6 4.0 3.8 3.3° 3.6 

4.2* 4.1 4.8* 

3.5 4.0 4.6° 
4.3* 3.6 4.3° 

4.0 4.5° 4.4 4.4 3.4 3.9° 3.8 4.4° 

ALLE PLEKKEN 5.4 5.4 5.4 5.3 4.1 4.5 4.4 4.5 3.4 4.1° 4.0 4.7° 

We lch-toe ts: * = p<.Ol, 0 = .ll l <p <.ID 

label 6.7. Oordelen semantische differentiaal 
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Veranderingen 

Bij het NA-interview werd de kinderen gevraagd wat er de laatste tijd rond hun school 
was veranderd. De meeste van de in totaal 443 elementen die genoemd werden, betroffen 
nieuwe elementen van het schoolplein zoals speelhuis (72x), bomen (43x), evenwichts
balken (36x), gras erbij (36x), de aperots (35x), de zandtafel (29x), de heuvel (25%), de 
balken bij de bomen (24x), de balken bij het speelhuis ( 16x), het poortje tussen de twee 
spee lp laatsen ( 15x) en 'het plein is grater' (20x). Op de vraag naar de algemene waarde
ring van deze veranderingen werd vooral positief geantwoord, zoals 'het is nu beter/ 
goed/ fijner/ leuker', en 'je kan er leuker spelen'. Op de vraag naar voor- en nadelen 
werden meer voordelen ( 142) dan nadelen (46) genoemd, met name als voordeel: 'je ken er 
meer/ beter spelen '( 13x), 'het huisje is leuk om te spelen' (met diverse specifieke 
redenen) (50x); ook de andere onderdelen van de speelplaats zoals de heuvel, de aperots, 
de balken, en de zandtafel werden een aantal keren als leuke plek om te spelen bij de 
voordelen genoemd. A lie genoemde nadelen werden slechts ~~n of enkele malen vermeld. 

2.5 INTERVIEW MET ONTWERPER 

De eerste contacten van de ontwerper waren met de leerkrachten. Uit een combinatie 
van hun wensen met zijn eigen ideeen ontstond het eerste schetsontwerp, dat nader be
sproken werd met het schoolteam. AI snel werd duidelijk dat weinig geld voor het project 
beschikbaar was, zodat e en aantal van de oorspronkelijke wensen niet gerealiseerd kon
den worden. De leerlingen van de school hebben niet geparticipeerd in het antwerp van 
hun nieuwe speelplaats. In eerste instantie had men het voornemen de leerlingen wei te 
betrekken bij de uitvoering van het plan, maar omdat uiteindelijk de gemeente de aanleg 
in eigen beheer uit voerde, bleek dit oak niet mogelijk. 
De belangrijkste wensen van de leerkrachten waren: meer speelapparatuur, een doorgang 
tussen het kleuterplein en het grate plein, een plek om vrijuit te kunnen rennen, behoud 
van de schooltuin op het grate plein en behoud van het hek rond het kleuterplein wegens 
toezicht. De be langrijkste doelen van de ontwerper waren: een grotere spreiding van de 
kinderen over de ruimte, creeren van verschillende plekken voor verschillende activi
teiten zoals rustige en drukke plekken, een plaats om te voetballen en ~~n voor avon
tuurlijk spel op en rond het huisje. In het algemeen maakte de ontwerper visuele, esthe
tische aspecten ondergeschikt aan de bruikbaarheid van de plek. Over kinderen bleek de 
ontwerper aileen in algemene begrippen te denken. Het was bijvoorbeeld moeilijk om 
hem zijn verwachtingen te Iaten formuleren in termen van concrete, specifieke activi
teiten. Ook besteedde hij geen speciale aandacht aan de bestaande verschillen tussen 
jongens en meisjes wet betreft voorkeur voor e n gebruik van omgevingen. 

Voordat de verandering werd uitgevoerd, werd ook een interview met de leerkrachten 
gehouden over hun verwachtingen van de plannen. De oorspronkelijke plannen bleken 
veelomvattender geweest te zijn, maar wegens geldgebrek moesten concessies gedaan 
worden. Men was het erover eens dat het zwaartepunt van de p Iannen lag in het gebied 
rond het speelhuis. De verwachtingen van de leerkrachten over het effect van de veran
deringen op de kinderen waren: meer concentratie van kinderen rond het speelhuis met 
klimmen en hutten bouwen als nieuwe activiteiten; bij de bomen bomentikkertje; meer 
spel op en rond de banken zoals voetje van de vloer en met poppen spelen; meer moge
lijkheden voor jongere kinderen om ook op het grate plein en het veld te spelen; maar ook 
mogelijkheid voor oudere kinderen om met de 'kleuterspullen' te spelen; verplaatsing naar 
het veld van activiteiten van oudere kinderen, vooral voetbal. 
Na de voltooiing van het plan werden de leerkrachten nogmaals geinterviewd. In het 
algemeen vond men de waarde van de veranderingen het grootst voor de jongere kinde
ren. Ondanks de verbinding tussen het grate en het kleine plein vond men dat de jongere 
kinderen tach meestal op het kleuterplein speelden. Men had het idee dat de kinderen 
rustiger speelden en dat hun spelpatroon veranderd was. Zo had de baktafel de zandbak 
ook aantrekkelijk gemaakt voor fantasiespel zoals winkeltje spelen. Het speelhuis was 
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zeer favoriet, maar helaas voor de jongere kinderen niet via de balken bereikbaar wegens 
het gevaar om eraf te vallen. Het gras rond het speelhuis werd als een prettige onder
grand beschouwd voor verschillende activiteiten. De heuvel vie! wet tegen: men had 
daarop ook liever gras gezien, omdat dit plezieriger is om op te spelen en er mooier 
uitziet. Het gedeelte met de banken en de evenwichtsbalk bleek aileen voor de jongere 
kinderen een aantrekkelijke, knusse plek te vormen. Voor oudere kinderen op het grote 
plein vond men de balken en de nieuwe omheining weinig functie hebben. Aileen bij de 
timmerles bleken de balken prima als werkbank te kunnen fungeren. Het voetballen is 
volgens de verwachting verplaatst van het plein near het veld. In het spelpatroon van de 
oudere kinderen was volgens de leerkrachten niet zoveel veranderd. 

3 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

In de eerste pleats zal een samenvatting gegeven worden van de gegevens voor de totale 
omgeving. Hierna wordt gedetailleerder ingegaan op de drie specifieke plekken: het 
kleuterplein, het grote plein en het grasveld. 

T otale omgeving 

Bij het interview met de ontwerper bleek det het plan in semenwerking met de leer
krechten tot stand was gekomen. De kinderen hadden weinig inbreng in het antwerp noch 
bij de eanleg van hun speelplaats. De ontwerper heeft geprobeerd een omgeving met 
meer gevarieerde gebruiksmogelijkheden te creeren. De verwachtingen van de ontwerper 
bleken redelijk te zijn uitgekomen. De leerkrechten waren na de uitvoering van het plan 
redelijk tevreden, maar hadden het idee dat de veranderingen vooral van belang waren 
geweest voor de jongere kinderen. De leerkrachten vertelden in het NA-interview det ze 
het idee hadden det de kinderen rustiger speelden. Dit komt goed overeen met de toe
name van activiteit I, rust, bij de observaties. 
Bij de beoordeling van de omgevingskenmerken werden vooral de drie verenderde plekken 
op het kleuterplein en het grote plein enders beoordeeld, en wei zodanig det het oordeel 
voor aile plekken gemiddeld hierdoor be invloed we rd. In totaal werd de nieuwe 
schoolomgeving beoordeeld als meer complex, minder menipuleerbaar, meer geschikt 
voor activiteiten met weinig beweging en minder geschikt voor ectiviteiten met besis
meteriael. 
Semenvattend bleek uit de observaties: een toename van ectiviteit I, rust, relatief meer 
op de betegelde stukken plein en op omgevingsmateriaal zoals hekjes; toename van spel 
op vast spelmaterieal (7), vooral op het schommelrek, de balken en de palen bij het 
speelhuis en het glijbeantje dat ef en toe wordt neergezet; een efname van bewegings
activiteiten (4), zoels rennen, tikkertje en verstoppertje, vooral op het grote plein en het 
veld, en relatief meer tussen de struiken, wear verstoppertje gespeeld werd, terwijl op 
het kleuterplein ectiviteit 4 juist toenem; afname van activiteit met basismeterieel (10), 
met name in de zandbek; duidelijke verpleetsing van balspel (8) van het kleuterplein near 
het grate plein en het veld. In het activiteitenpetroon konden zowel VODR als NA een 
aental sexe- en leeftijdsbepealde aspecten waergenomen worden: ectiviteit 7 werd re
latief meer door meisjes gedean, en activiteit 8 meer door jongens, vooral van IG-12 jeer; 
hoe ouder de kinderen weren, des te eenzijdiger werd het ectiviteitenpetroon; hoe ouder 
de kinderen weren, des te meer werden ectiviteiten I en 4 gedaen, en des te minder de 
ecti viteiten 5, 7 en I 0. 
Uit de interviews met de kinderen bleek det ze in het elgemeen greag speelden op 
pleintjes & speelpleatsen, veldjes & perken, in de eigen street en rond het huis. Geiiefde 
activiteiten weren fietsen, met karren rijden, rolscheatsen, verstoppertje, tikkertje, 
schommelen, voetbal, met zand spelen en een hut meken. Bij vergelijking van het elge
mene activiteitenpetroon met dat voor de schoolomgeving gebeseerd op de vijf foto's 
bleken beide petronen grote overeenkomst te vertonen. Ten opzichte van het activi
teitenpetroon op grand van de observaties bleken de kinderen in de interviews activiteit 
I, rust, te onderschetten en ectiviteit 5, beweging met los materieel, te overschatten. 
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De richting van de verschillen tussen VOOR. en NA was bij de observaties en de inter
views op de meeste categorieen hetzelfde, behalve voor activiteit 4, beweging zonder 
materiaal. Hiervoor gaven de observaties een afname te zien, terwijl de kinderen deze 
categorie NA juist vaker noemden. 

K leuterplein 

De grootste verendering in de omgeving vend pleats op het kleuterplein en betrof het 
plaatsen van het speelhuis, de heuvel, de aperots en andere speelelementen. Het kleu
terplein als geheel werd NA de veranderingen minder manipuleerbaar en minder geschikt 
voor activiteit met basismateriaal beoordeeld en bij de interviews en de observaties 
bleek vooral activiteit 10 dan oak minder voor te komen. Speciaal de veranderde plekken 
rond de zandbak (2) en het nieuwe speelhuis (3) vend men meer complex, meer geschikt 
voor rustige activiteiten, meer geschikt voor bewegingsspel, en niet verschillend wet 
betreft balspel. In overeenstemming hiermee nam op deze plekken het aantal en de 
variatie van de genoemde en geobserveerde activiteiten toe, met name de rustactivi
teiten en de bewegingsactivteiten op vast spelmateriaal. Ook werd het kleuterplein hager 
geevalueerd. 
De ontwerper verwachtte een scheiding tussen drukke en rustige activiteiten, avon
tuurlijk spel rond het speelhuis, terwijl ook een plek geschikt moest zijn om vrijuit te 
kunnen rennen. De leerkrachten verwachtten een concentratie van ectiviteiten rand het 
huisje, met name klimmen en hutten bouwen; bij de bomen bomentik kertje; bij de banken 
met poppen spelen en voetje van de vloer; oak mogelijkheden voor oudere kinderen om op 
het kleuterplein te komen. N a de verendering waren de leerkrechten van mening dat het 
speelhuis inderdaad zeer favoriet was bij de kinderen, maar helaes voor de kleuters 
slecht toegenkelijk; det het spel van de kinderen rustiger was geworden; en dat de jongere 
kinderen toch voorel op het kleuterplein bleven. Deze verwachtingen bleken in het 
elgemeen redelijk uit te komen, hoewel uit de observeties en interviews bleek det NA 
jongere kinderen wei meer op het grate plein kwamen en oudere juist meer op het grate 
plein den VOOR. 
Bij de observaties bleken NA re letie f meer kinderen op het kleuterple in te spelen, oak de 
wat oudere kinderen (8-10 jeer); e r werd meer in grotere groepen gespeeld; de zendbak 
werd minder veek gebruikt; de schommels, het speelhuis, de belken, en de heuvel bleken 
zeer populair te zijn. Rustectiviteiten, beweging zonder meterieal en spel op vest 
spelmaterieal nemen toe. 
Bij verschillende vregen in het interview werden bij het kleuterplein en vooral de ver
anderde gedeeltes NA meer, en meer gevarieerde activiteiten genoemd, ze werden leu
ker en veiliger gevonden en de kinderen zeiden er vake r te komen. Zowel op de 'vrije' 
tekening als op de plattegrond werden de nieuwe speelelementen zeer vee! getekend en 
als leuke plekken om te spelen aangekruist. Met name activiteiten zonder meterieal (4), 
zeals tikkertje en verstoppertje, en met vest speelmateriaal (7), zoals klimmen, schom
melen en belanceren werden NA meer genoemd. 

Grote plein 

De verande ring op het grate plein bestond vooral uit het plaatsen van een aantal bomen 
met zitbelken eromheen en een evenwichtsbalk. Het grate plein werd aileen duidelijk 
enders beoordeeld voor complexiteit en affordantie voor rustectiviteiten; beide as
pecten vertoonden NA een toename, die redelijk overeenkwam met de gegevens uit de 
observeties en interviews: wat meer, en meer verschillende ectiviteiten, hogere be
zoeksfrequentie, hogere activiteitsscore en wet meer rustactiviteiten. De geschiktheid 
voor balspel werd NA wet minder geed beoordeeld, terwijl bij de observeties en inter
views het sendee! van balspel op deze plek juist toenam. 
T ijdens het interview met de ontwerper bleken weinig specifieke verwachtingen over het 
grate plein. De leerkrachten verwachtten dat door de verbinding met het kleuterplein 
meer jongere kinderen oak op het grate plein zouden spelen. N et als voor het 
kleuterplein werden bij de banken en rand de bomen nieuwe activiteiten voorzien. hla de 
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verandering waren de leerkrachten van mening dat voor de oudere kinderen het 
spelpatroon niet sterk veranderd was; dat de nieuwe balken en de omheining op het grate 
plein weinig functie hadden; en dat het voetbal volgens de bedoeling near het veld was 
verplaatst. Bij de observaties en de interviews bleek echter dat de hoeveelheid balspel op 
het grate plein NA was toegenomen 
Bij de observaties werden NA relatief minder kinderen op het grate plein waargeno
men. Vooral het aandeel van activiteit 4, zoals tikkertje en overlopertje verminderde, 
terwijl balspel en rustactiviteiten juist toenamen. 
Bij de verschillende vragen in het interview bleken de kinderen vaker op het grate plein 
te komen, oak de jongere kinderen; het werd soms leuker soms minder leuk gevonden; het 
oordeel over de veiligheid bleef haag, vooral door het toezicht van de leerkrachten en 
het ontbreken van gevaarlijke, hoge apparaten; er werden in het algemeen wat meer en 
meer gevarieerde activiteiten genoemd, met name balspel, beweging zonder materiaal 
zoal tikke rtje en verstoppertje, en rustactiviteiten. Bij de reacties op de semantische 
differentiae! werd deze plek vooral actiever beoordeeld. 

Veld 

Het speelveld vormde het niet veranderde dee! van de omgeving, en werd op de omge
vingskenmerken door de volwassenen oak niet duidelijk anders beoordeeld in VOOR- en 
NA-situatie. Bij de interviews en observaties bleken hier echter minder, en minder ver
schillende activteiten genoemd te worden, met name bewegingsactiviteiten. Aileen he t 
aandeel van de rustactivit ei ten en balspel nam toe. 
In het interview met de ontwerper kwam het speelveld niet expliciet aan bod. De 
Jeerkrachten verwachtten dat na de verandering de jongere kinderen makkelijker near 
het veld zouden gaan en dat een aantal activiteiten van de oudere kinderen, met name 
voetballen, zich zouden verplaatsen near het veld. 
Bij de observaties bleek het veld vee! minder gebruikt te worden, vooral voor balspel en 
spel met het aanwezige vaste speelmateriaal. 
De reacties op de vragen in het interview waren wisselend. Soms waren er geen ver
schillen tussen VOOR en NA. Bij sommige vragen werd het veld leuker beoordeeld, maar 
bij andere vragen juist weer minder leuk. Bij de di rect e vraag werden meer en meer 
verschillende activiteiten genoemd, bij de vraag aan de hand van de foto juist minder en 
minder verschillende. Vee! genoemde actwiteiten waren balspel, beweg ing zonder mate
riaal zoals tikkertje en verstoppertje, en balanceren op de evenwichtsbalk. 

Samenvatting 

In het algemeen bleek de verandering in de schoolomgeving een positief ef fect gehad te 
hebben op het gebruik en de be leving door de kindere n. Vooral de veranderde gedeeltes 
van het kleuterplein werden door de kinderen enthousiast gebruikt en zeer positie f be
oordeeld. De veranderingen op het grate plein en het veld waren minder groat en de 
verschillen in gedrag en beleving tussen VOOR- en NA-situatie eveneens. 
De verwachtingen van de ontwerper en leerkrachten bleken redelijk uit te zijn gekomen. 
De resultaten van de observaties kwamen echter niet altijd overeen met de gegevens uit 
de interviews. Bovendien bleken de oordelen over de omgevingskenmerken maar gedeel
t e lijk te corresponderen met de gegevens over het gedrag van de kinderen, uit de obser
vaties en de interviews. Dit alles maakt het moeilijk om duidelijke uitspraken te doen 
over specifieke verbanden tussen gedrag en omgeving. Op deze relaties zal in meer al
gemene zin in hoofdstuk ll worden ingegaan. 
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7 RESUL TATEN LEI DEN 

I INLEIOING 

Het vierde deelonderzoek vond pleats in een renovatiebuurt in de gemeente Leiden. Zo
wel de inrichting van een santa\ straten als die van enkele speelplaatsen in de buurt werd 
tijdens het onderzoek veranderd. Evenals in het vorige hoofdstuk wordt eerst de omge
ving beschreven en beoordeeld op verschillende aspecten. Hierna worden de resultaten 
van de interviews met de ontwerper, de observaties en de interviews met de kinderen 
voor en na de verandering besproken en met elkaar vergeleken. 
In figuur 7.1 worden de tijdstippen van de verschillende onderdelen van het onderzoek 
weergegeven. 
Het VOOR-onderzoek werd gehouden in de periode van mei tot augustus 1982 en het NA
onderzoek van mei tot september 1983. 
De uitvoering van de veranderingen in de buurt vond pleats van januari tot april 1983. 

2.1 BESCHRIJVING EN INVENT ARISA TIE 

Het onderzoeksgebied vormt een dee! van een 19e eeuwse wijk net buiten de singels van 
de stad Leiden. Het gebied omvat drie parallel lopende woonstraten, met in laagbouw 
voornamelijk huurwoningen. Aan de ene kant vormt een singe! de begrenzing van het 
onderzoeksterrein en aan de andere kant een drukke ringweg om het centrum van de 
stad. In het gebied Jigt een kleuterschool met een schoolplein en verder zijn over de 
buurt verspreid een aantal vrij kleine speelplaatsjes en veldjes. 
In figuur 7.1 en 7.2 en op de bijbehorend foto's worden de belangrijkste plekken en de 
uitgevoerde veranderingen in het gebied nader geillustreerd. 
Plek l, de Bernhardkade, is een singe! met oorspronkelijk aan twee kanten een rijbaan. In 
de NA-situatie werd ~~n rijbaan voor autoverkeer afgesloten, het water en de ernaast 
liggende speelplaats werden beter geintegreerd, veiliger en beter bereikbaar gemaakt. 
Plek 2 was een tamelijk verwaarloosd trapveldje wear een geasfalteerde fietscrossbaan 
werd aangelegd, gecombineerd met een speelplaatsje met een klimrek, een glijbaan, 
schommels, een wip, een evenwichtsbalk en stappalen, metals ondergrond houtsnippers. 
Plek 3, de Julianastraat, is een street die heringericht werd als woonerf, met meer 
ruimte voor voetgangers, verspringingen in de rijrichting om auto's langzamer te Iaten 
rijden en meer straatmeubilair zoals bankjes en plantebakken. Tijdens het VOOR-onder
zoek was een dee! van de Julianastraat (3A) opgebroken, evenals tijdens het NA-onder
zoek een dee! van de Sophiastraat (13 = normaal, l3A = opgebroken). 
Plek 4 was een braakliggend terreintje, dat geasfalteerd werd en voorzien van speel
elementen zoals een speeltreintje, een wip en een veerbeest. T egen de verwachting van 
de onderzoeker werd deze verandering al tijdens het VOOR-onderzoek uitgevoerd. Hier
door kon deze plek in drie stadia tijdens het VOOR-onderzoek geobserveerd worden: 
braakliggend terrein (4), aileen geasfalteerd (4A) en met speelelementen (48). 
Plek 5 was een grasveldje met een houten klimrek en een idianentent, en werd veranderd 
in een geasfalteerd pleintje bedoeld voor voetbal en basketbal. Oak hier werd al tijdens 
het VOOR-onderzoek begonnen met de verandering: speelplaats (5) en opgebroken 
toestand (SA). 
Plek 6 is het schoolplein van de kleuterschool, wear de oude ijzeren klimrekken ver
vangen werden door een 'touwcircus' met houtsnippers als ondergrond. 
Plek 7, een ander dee! van de Julianastraat, was een al als woonerf aangelegd dee! van de 
Julianastraat, waar in de NA-situatie aileen wet meer straatmeubilair werd geplaatst, 
zoals een tafeltje met bankje, een wipbeest en houten hekjes •. 
Plek 8 werd niet veranderd en is een pleintje met een asfaltbobbel met een santa! bomen 
eromheen. 
Plek 9, de Anna Pauwlonastraat, is een kart verbindingsstraatje, wear weinig doorgaand 
verkeer komt. 
Plek \0 is een tuintje, dat ook niet veranderd werd. 
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Plek II, de Alexanderstraat, en 12, de Anna Pauwlonastraat, zijn twee gedeeltes van 
straten die tijdens het onderzoek hetzelfde bleven (Deze plekken zijn niet bij de foto's 
afgebeeld). 

VOOR 

t 

~~ . .. .... - ___ _] 
~~ 

F iguur 7.1. Plattegrond Leiden VOOR 

LEGENDA 

PLEK FOTONO. PLEK FOTONO. 

I 41 Singe I 7 47 Woonerf 
2 43 Yeldje 8 49 Asfaltbult 
3 45 Straat (3A opgebroken) 9 53 Zijstraat 
4 51 Braakliggend (4A asfalt, 4B speelplaats) 10 57 Tuintje 
5 61 Speelplaats (SA opgebroken) II (55) Straat 
6 63 Schoolplein 12 (59) Straat 
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NA 

t 

1:2000 

Figuur 7.2. Plattegrond Leiden NA 

LEGENDA 

PLEK FOTONO. PLEK FOTONO. 

I 42 Singe! 7 48 Woonerf 
2 44 Spee lp !eats/ crossbaan 8 50 Asfaltbult 
3 46 Woonerf 9 54 Zijstraat 
4 52 Spee lp !eats 10 58 Tuintje 
5 62 Asfaltpleintje II (56) Straat 
6 64 Schoolplein 12 (60) Street 

13 Street ( !3A opgebroken) 
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fotos 2 
VOOR NA 

PLEK 

6 

8 

9 

10 
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De relevante bevolkingsgegevens zijn te vinden in tabel 7.1. Oak voor dit relatief kleine 
gedeelte van een buurt waren geen gedetailleerde officiele cijfers beschikbaar, zodat de 
gegevens weer schattingen zijn op basis van wijkgegevens en indirecte bronnen. 

Aantal inwoners 
Aantal kinderen 

Aantal kinderen* 0-6 jr. 
Aantal kinde ren 6-12 jr. 

Aantal kinde ren 6-8 jr. 
Aant al kinderen 8-10 jr. 
Aantal kinderen 10-12 jr. 

1982 ( voor) 

1459 
289 

96 
101 

29 
31 
41 

" verdeling jongens/meisjes onbekend 

1983 ( na) 

1470 
309 

107 
100 

28 
32 
40 

Tabel 7.1. Bevolkingsgegevens Leiden 

Hoewel het santa! kinderen NA wat steeg, bleek deze toename vooral plaatsgevonden te 
hebben bij de kindere n van 0 tot 6 ja ar. De leeftijdsgroep waar het onde rzoek op gericht 
is, 6 t ot 12 jaar, bleef stabie l. 

2.2 OMGEVINGSKENMERKEN 

Complexiteit 

De compl exiteit van de omgeving is zowel beoordeeld door een groep volwassene n san de 
hand van t ot o's, sis me t behulp van de Om gevings Complexiteit Sc ha a l (OCS). Om ver
ge lijking moge lijk te maken is de OCS toe ge past op die gedee ltes van de omge ving die op 
de toto's zijn we ergege ve n. De resultaten zijn vermeld in tabel 7.2. 
Wat de oordelen van de volwassenen betreft ken geconcludeerd worden dat de complex
iteit van bijna aile ve randerde plekken is toegenomen. Aileen het asfaltpleintj e (plek 5) 
werd significant lager beoordeeld dan in de oude situatie. De niet veranderde plekken 
bleken VOOR en NA niet duidelijk enders beoordeeld te worden. In totaal nam de score 
voor c omplexiteit ec hte r niet toe. De scores op de OC S vertonen de zelfde tendens. 

Manipuleerbaarheid 

De manipuleerbaarhe id van de ple kken is eveneens op twee maniere n gemeten. In tabe l 
7.2 zijn de gegevens vermeld van de oordelen voor de volwassenen en de resultsten van 
de scoring met behulp van de Omgevings Manipuleerbaarheids Schaal (OMS) 
De volwassenen bleke n zowel veranderde als niet veranderde plekken significant ver
schillend te beoordele n in VOOR- en NA- situatie. Met name voor de niet veranderde 
p lekken 8 e n 10 zijn de ze versc hillen moeili jk te verklare n, omdat het hier vrijwel iden
tieke plekke n be tre ft. Overigens bleek gemiddeld voor a ile toto's de score voor manipu
le e rbs arheid nie t s ignific a nt t e zijn vera nde rd. 

A ffordanties 

Oak de affordanties voor vier soorten activiteiten zijn door de groep volwassenen 
beoordeeld. De resultaten zijn vermeld in tabel 7.2. Geconcludeerd ken worde n: 
Bij de affordantie voor rustactiviteiten een toename bij vier veranderde plekken (2, 3, 4 
en 7) maar een s f name bij de a ndere gewijzigde plekke n ( I, 5 en 6). Daarnaast was er e en 
afname voor p lek 10, het tuintje. Maar zowe l het gemiddelde voor aile veranderde 
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plekken, als dat voor aile plekken verschilde NA niet significant van VOOR.. Voor de 
bewegingsactiviteiten, zeals fietsen, tikkertje en cowboytje werden weer plek 2, 3 en 4 
als meer geschikt beoordeeld en plek 5 juist minder. Voor de veranderde en de niet ver
anderde plekken gemiddeld en oak voor het totaal gemiddelde werden geen significant 
verschillende oordelen gegeven. 

PLAATS complexiteit manipuleerbaar affordanties 
oordeel ocs oordeel oms rust beweging balspel nat. mat. 

VERANOER.D v n v n v n v n v n v n v n v n 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Singe! 3.1 3.5° 2 4 1.9 2.2° 8 13 3.9 3.3* 3.5 3.4 2.3 1.90 3.3 3. 7° 
2. Ve1d/Spee1p 3.3 5.5* 2 9 2.1 3.7* 12 10 2.9 3.3° 4.8 5.8* 5.0 2.3* 3.1 2.6° 
3. 'Woonerf' 2.8 3.3° 1 6 1.2 1.4 0 5 1.9 3.3* 3.2 4.4* 2.2 3.8* 1.1 1.3 
4. Zand/spee1p 3.0 4.4* 3 7 3.4 2.8° 14 5 2.7 3.6* 3.0 4.5* 2.3 2.0 4.7 1.6* 
5. Spp1./asf. 4.9 2.2* 3 1 2.4 1.1* 8 0 4.2 2.0* 5.6 4.3* 2.9 5.1* 2.7 1.2* 
6. Schoo1ppl. 2.6 3.9* 3 6 1.3 2.2* 0 8 2.7 1.9* 5.0 5.2 3.7 3.3 1.3 1.6° 
7. 'Woonerf' 2.9 3.9* 4 7 1.2 1.9* 0 0 2.2 4.3* 4.2 4.3 3.9 3.2* 1.1 1.2 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
GEMIDOELD 3.2 3.8° 3 6 1.9 2.2 6 6 2.9 3.1 4.2 4.5 3.2 3.1 2.5 1.9* 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
IDENTIEK 
8. Asfaltbult 2.6 2.9° 4 4 1.3 1.7* 0 0 2.0 2.3° 4.5 4.3° 4.3 4.3 1.4 1.9* 
9. Zijstraat 2.9 2.5° I 1 1.4 1.2 0 0 2.3 2.6 4.0 4.2 3.6 5.1* 1.3 1.2 
10. Tuintje 3.5 3.6 2 2 1.6 2.1* 0 0 4.8 3.6* 2.5 2.4 1.6 1.3° 1.9 2.4* 
II. Straat 2.3 2.5 3 3 1.2 1.2 5 5 2.2 2.2 4.0 3.9 3.6 3.5 1.1 1.2 
12. Straat 2.9 2.8 4 4 1.6 1.9° 0 0 2.6 2.4° 4.3 3.8° 4.0 3.4* 2.1 2.8* 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
GEMIDDELD 2.8 2.9 3 3 1.4 1.6 2.8 2.6 3.9 3.7 3.4 3.5 1.6 1.9° 

ALLE PLEKKEN 3.1 3.4 3 5 1.7 1.9 4 4 2.9 2.9 4.1 4.2 3.3 3.3 2.1 1.9 

Welch-toets ( voor het toetsen van verschillen tussen gemiddelden bij ongelijke 
varianties, Welch 1949): * = p<.Ol, 0 = .Ol <p< .10 

Tabel 7.2. Oordelen omgevingskenmerken 

Bij het balspel waren een aanta1 significante verschillen volgens de verwachting, zeals 
een toename bij plek 5, en een afname bij plek 2 en 7; maar enkele andere verschillen 
zijn moeilijker verklaarbaar, zeals de toename bij p1ek 3 en 9 (niet veranderd), en de 
sf name bij plek I e n 7, en de nie t veranderde plekken I 0 en 12. Zowel voor aile veran
derde, aile niet veranderde, als de totale omgeving bleken de gemiddelde scores van de 
VOOR.- en de NA-situatie niet significant van elkaar te verschi1len. Tens1otte traden bij 
de activiteiten met basismateriaal, zeals zand en water, vergelijkbare problemen op als 
bij het verwante kenmerk manipuleerbaarheid, en de daarbij gemaakte opmerkingen 
gelden oak hier. 
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2.3 GEBRUIK 

In het onderzoeksgebied werden zowei VOOR ais NA I07 observatierondes gehouden, 
verspreid over 23 dagen VOOR en 28 dagen ~~A, meestai na schooltijd tijdens door-de 
weekse dagen. Daarnaast werd een enkele keer 's avonds en in het weekend geobser
veerd. E~n observatieronde nam + 15 minuten in beslag, waarin volgens e e n vaste route 
door de drie straten van het onderzoeksterrein het totale gebied in kaart werd gebracht. 
Tabel 7.3 geeft de belangrijkste resultaten van de vergelijking van de weersomstandig
heden in de VOOR- en de NA-periode. 

WE ERST A TION VLIEGVELO VALKENBURG/SCHIPHOL 
gemiddelde waarden 

temperatuur (°C) 
neerslag (mm/6 uur) 
zonneschijn ( % uur) 
windsnelheid (! m/s) 

voor 

19.8 
0.0 

60% 
12.9 

na 

17.2 
0.1 

50% 
I6.6 

Tabel 7.3. Weersomstandigheden observaties 

Geconcludeerd kan worden dat het weer gedurende het NA onderzoek iets minder mooi 
was: i~A wat Iegere temperaturen, we t minder zan en wat meer wind. 

In tabel 7.4 worden de algemene gegevens voor de observaties VOOR en NA met elkaar 
vergeleken. 

Tijdens de observaties NA de verandering werd bijna 25% minder kinderen aangetroffen 
dan VOOR. De reden hiervoor is niet direct duidelijk. Wanneer een omgeving aantrek
kelijker is gemaakt, zou juist een toename van het aantal gebruikers ve rwacht worden. 
Of de verandering heeft de omgeving juist onaantrekkelijker gemaakt, of er is een andere 
oorzaak, zoa ls he t wet minder m ooie weer tijdens het N A-onde rzoek of speciale ge
beurtenissen in de buurt of op t e le vis ie die de onderzoe ker zijn ontgaan. 
De verdeling near leeftijd en sexe kwam VOOR redelijk overeen met NA, zodat aange
nomen mag worden dat relatief dezelfde groepen kinderen wet betreft leeftijd en sexe 
geobserveerd zijn. In de NA-situatie werd wet meer in tweetallen en minder aileen ge
speeld en de kinderen speelden meer in sexe-gemengde groepen, z owel jongens als 
meisjes. Om na te gaan of er significante verschillen bestonden tussen VOOR- en NA
situatie wet betreft de verdeling over de verschillende activiteitencategorieen, eventu
e e l afhanke lijk van leeftijd en/of sex e, werd e en log-lineaire analyse op de obse rvatie
data uitge voerd. O m t echnisc he redenen werde n hierbij de activite itencategorieen 6/7, 
10/ II en 2/9/1 2 samengevoegd tot drie c ategorieen. De werke lijke gegevens bleken niet 
significant te verschillen van de berekende frequentieverdeling op basis van het 3-fac
toren-interactie model (chi2= 12.3, df= I4, p:0.58), maar een verdere vereenvoudiging van 
het model bleek niet mogelijk. Hieruit ken geconcludeerd worden dat bij nadere analyse 
van de observatiegegevens een opsplitsing near leeftijd en sexe noodzakelijk is. 
De verdeling over de verschillende activiteitencategorieen wordt weergegeven in figuur 
7.3. 

Activiteiten 

De activiteitenpatronen bleken inderdaad te verschillen voor de diverse groepen. Bij de 
kinderen van 6 tot 8 jaar was het patroon vrij gevarieerd, met vooral de activiteiten I, 3, 
5, 7 en I D. De belangrijkste verschillen tussen VOOR en NA waren: meer activiteit 7-
met vast spelmateriaal en activiteit 10 -met basismateriaal, aileen bij de meisjes meer 
activiteit 4; minder activiteit 8 en 9, aileen bij de meisjes minder activiteit 3 en 6, en 
aileen bij jongens minder activiteit I. 
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Bij de kinderen in de leeftijd van 8 tot 10 jeer werd het patroon wet eenzijdiger, gedo
mineerd door de activiteiten I, 3 en 5, aileen bij de jongens VOOR 8, en NA 7. De be
langrijkste verschillen tussen VOOR en NA waren: meer activiteit 7, meer 5 aileen bij de 
jongens; minder activiteit 8 en II zowel bij de jongens als bij de meisjes. 
Het patroon was bij de kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jeer vooral bij de meisjes vrij 
eenzijdig, gedomineerd door de activiteiten I, 3 en 5, en bij de jongens VOOR ook 8 en 
NA activiteit 7. De belangrijkste verschillen tussen VOOR en NA waren: meer activiteit 
5 en 7, en met name bij meisjes meer I; minder activiteit 3 en 8, aileen bij de jongens 
minder 10, en aileen bij meisjes minder activiteit II. De variatie van activiteiten was 
gemiddeld over de plaatsen, NA wat hager dan VOOR. Vooral de activiteiten I, 2, 3, 4 en 
10 kwamen op vee! verschillende plaatsen voor. 

Plaatsen 

De verschillen tussen VOOR en NA ten aanzien van het plaatsgebruik waren: NA relatief 
meer gebruik van vast speelmateriaal en omgevingsmateriaa4 en minder gebruik van 
pleinen en straten. De stippenkaarten in figuur 7.4 en 7.5 geven een gedetailleerd beeld 
van de p laatsen wear de geobserveerde kinderen werden aangetroffen. In de nieuwe si
tus tie bleek de speelplaats met fietscrossbaan op plek 2 vrij aantrekkelijk voor de kin
deren, met name de jongens. Ook het speelplaatsje op plek 4 trok in beide situaties re
gelmatig kinderen, zowel jongens als meisjes. Op het schoolplein (plek 6) bleken, vooral 
jongens, ook in de nieuwe situatie nag ste eds te voetballen, zij het minder frequent. Het 
nieuwe draadcirc us trok ook vee! kinderen, met name jongens. Het asfaltple intj e (plek 5), 
bedoeld voor balspel, werd nauwelijks gebruikt. Dit kwam onder andere omdat er regel
matig auto's geparkeerd stonden. Bij een later bezoek na afloop van het veldonderzoek 
bleek het parkeren onmogelijk gemaakt te zijn door paaltjes random het pleintje te zet
ten. De verdeling van de geobserveerde kinderen over de verschillende plaatsen ver
schilde NA duidelijk van VOOR (chi2:223.0, df= 7, p <.001). Ook de variatie in plaats
gebruik was NA wat grater dan VOOR. Met name stoepen, straten pleinen en grasvelden 
werden zeer gevarieerd gebruikt. Behalve op de speelplaatsen, werden de kinderen, zowel 
VOOR als NA, veelvuldig aangetroffen op de stoep (+40%) en op street (+20%), en dan 
met name geconcentreerd op 'speciale plekken' zoals een verbrede stoep, hoeken van de 
straat en ingangen van gangetjes. Tenslotte bleek, niet gepland, zowel tijdens het VOOR
als het NA-onderzoek, een straat te zijn opgebroken (3A en 13A). Deze plekken bleken 
zeer aantrekkelijk voor kinderen en baden affordanties voor anderssoortige activiteiten 
zoals graven, met stenen bouwen en stratemakertje spelen. 
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voor na voor na 

Aantal observaties 107 107 In gemengde groep 
Aantal geobs. kinderen 2731 2005 % jongens 17 33 
----------------------------------------- % meisjes 23 51 
Jongens J (%) 59 59 --------------------------------------------
Meisjes M (%) 41 41 G roepsgroot te I 27 22 

----------------------------------------- ( %) 2 31 37 
Leeftijd 1: 6- 8 jeer 35 33 3 19 18 
(%) 2: 8-10 jeer 39 37 4 10 12 

3: 10-12 jeer 27 30 5 6 5 

----------------------------------------- 6 3 3 
sexe x Ji 23 20 > 6 5 3 
leeftijd J2 19 21 G emiddelde groepsgroot te 1.89 1.93 
(%) J3 18 18 -----------------------------------------

Ml 
M2 
M3 

Groepssamenstelling ( %) 
Gemengd 

12 13 
20 16 
9 12 

19 26 

Maxim ale 
groepsgroot te 

Aileen jongens 
Aileen meisjes 

J 
M 
J+M 

12 9 
12 9 
12 9 

49 45 
32 28 .. __________________________________________________________________________________ _ 

ACTIVITEIT (%) 
I. rust, n iet doe lgericht 
2. fantasiespel e.d., weinig beweging 
3. beweging doe1gericht 
4. beweging zonder materiaal 
5. beweging met los materiaal 
6. beweging met vast omgevingsmateriaal 
7. beweging met vast spelmateriaal 
~. balspel 
9. fantasiespel e.d. met beweging 

10. met basismateriaal 
II. met planten en dieren 
12. normovertredend 

PLAATS (%) 
Gras 
Plein 
Omgevingsmateriaal 
Vast spelmateriaal 
Zand/water 
Struiken en bomen 
Steepen en paden 
Wegen 

varistie* 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
.75 .75 
.75 .88 
.83 .75 
.so .25 
.13 .13 
.75 .so 
.38 .63 
.75 .88 
.38 .75 
.38 .38 

.75 .67 

.67 .75 

.42 .67 

.25 .so 

.58 .67 

.so .so 

.92 .83 

.83 .67 

N.B.: door afronding kunnen totalen afwijken van 100% 

% verdellng 
22 21 

7 7 
19 16 
5 7 

20 22 
2 3 
3 12 

I I 4 
2 I 
5 6 
3 3 
I 0 

4 2 
13 9 
3 6 
4 15 
7 7 
0 I 

44 44 
22 17 

* variatie is de proportie van het feitelijk santa! plaateen/actlviteiten t.o.v. 
het maximale santa!. 

Tabel 7.4. Obeervaties Leiden 
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jongens 6 - 8 jeer 

jongens 8- 10 jeer 

= 
1111111111 

= 
1111111111 

= 
1111111111 

jongens 10- 12 jeer 

jongens 6- 12 jeer 

= 
1111111111 

meisjes 6 - 8 jeer 

meisjes 8- I 0 jeer 

meisjes 10- 12 jeer 

meisjes 6- 12 jeer 

Figuur 7.3. Activiteitenprofielen observeties Leiden 
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2.4 BELEVING EN BEOORDELING 

2.4.1 ALGEMENE GEGEVENS 

Tijdens het VOOR-onderzoek werden 103 kinderen geinterviewd. Van deze groep bleken 
bij het NA-onderzoek 31 kinderen niet beschikbaar wegens verhuizing of schoolverlaten, 
zodat voor de vergelijkende analyses uiteindelijk een groep van 72 kinderen overbleef. In 
tabel 7.5 staat de verdeling near leeftijd en sexe van deze groep op het moment van het 
VQOR-onderzoek. Deze groep is in het NA-onderzoek aangevuld met 17 kinderen wear
door een uitgebreidere vergelijkingsgroep werd gevormd die wat betreft sexe en leef
tijdsverdeling zo goed mogelijk aansluit bij de groep uit het VOOR-onderzoek. Op som
mige plaatsen zullen de uitgebreide groepen met elkaar vergeleken worden, met name bij 
de vragen naar veiligheid, leukheid en de redenen daarvoor. 

LEEFTIJD jongen 

6- 8 jr. 
8-10 jr. 
lt.l-12 jr. 

TOTAAL 

10 
19 
10 

39 

meisje TOT AAL 

13 
14 
6 

33 

23 
33 
16 

72 

T abel 7.5. Leeftijd en sexe, ge interviewde kinderen 

Het gemiddeld aantal broers/zussen was 0.8/0. 7, met een gemiddelde leeftijd van 
10.5/8.9. Het beroep van de vader kon als laag gekwalificeerd worden volgens de CBS
normen bij 63 kinderen (88%) en was onbekendfwerkeloos bij 7 kinderen ( 10%). Volgens 47 
kinderen (65%) was hun moeder huisvrouw en 25 moeders (35%) hadden een laag gekwa
lificeerd beroep. Van de kinderen woonde 67% in he t onderzochte deel van de buurt en de 
rest in de directe omgeving ervan. 

2.4.2 ALGEMEEN SPELPA TROON EN OORDEEL OVER DE WOONOMGEVING 

Gegevens over dit onderwerp zijn beschikbaar van drie vragen uit de vragenlijst: Wear 
vind jij het leuk, vervelend, gevaarlijk, en waarom?; Als je buiten speelt, waar speel je 
dan en wat doe je daar?; Welke activiteiten van deze lijst (bijlage 2.6) doe je wei eens 
buiten? 

Leuke, vervelende en gevaarlijke plekken 

T abel 7.6 geeft een overzicht van de me est genoemde plaatsen en redenen bij de eerste 
vraag. 
Bij de vraag near leuke plekken werden NA zowel meer plaatsen als meer redenen ge
noemd. Het lege aantal redenen VOOR werd mede veroorzaakt door een hoog aantal 
meal het antwoord 'weet niet'. Bij de leuke plaatsen werden NA meer pleintjes & 
spee lp laatse n genoemd, met name het speelplaatsje a an de singe! ( 14x-18x), het kleu
terschoolpleintje (4x-13x), en speelelementen in de Julianastraat (aileen NA 7x). Straten 
kwamen NA duidelijk minder voor als leuke plekken, waaronder de binnen het onder
zoeksgebied gelegen Julianastraat ( lx-2x), Alexanderstraet (5x-2x), Anna Pauwlowne
streat (5x-Ox), Sophiastraat ( lx-Ox) en de Bernhardkade (Ox-lx). Ongeveer evenveel wer
den veldjes & parken genoemd, waaronder het veldje ean de Bemhardkade (aileen VOOR 
3x). 
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A 1s red en werd NA meer de aanwezigheid van speeltoestellen genoemd, met name de 
nieuw gep1aatste zeals klimrek, schomme1, glijbaan, schomme1s, wip en touwcircus. 
Minder werden genoemd de mogelijkheid om activiteit 5 en activiteit 8 op een genoemde 
p1ek te kunnen doen. Tens1otte werd ongeveer even vaak a1s reden genoemd 'je kan er 
1euk/goed spelen' en 'er zijn/wonen andere kinderen/vriend(innet)jes. 

PLAATSEN 

p1eintjes en speelp1aatsen 
ve1djes en parken 
straten 
overige 

aantal genoemde plaetsen 

REDENEN 

spelen elgemeen 
andere kinderen/volwassenen 
speelelementen 
verkeer 
kan er goed fietsen en dergel. 
ken er goed klimmen en dergel. 
ken er goed balspel doen 
overige 

LEUK 
voor na 

49% 68% 
8% 10 % 
19% 8% 
24% 14% 

235 266 

10% 7% 
II% 6% 
17% 36% 

18% 14% 
6% 

18% 7% 
26% 24% 

VERVELEND GEVAARLIJK 
voor na voor na 

II% 32% 
II% 9% 
57% 39% 77% 70% 
21% 20% 23% 30% 

79 77 91 101 

51% 36% 

23% 22% 86% 77% 

26% 42% 14% 23% 
--------------------------------------------------------------------------------------
aantal genoemde redenen 144 256 71 77 85 99 

T abel 7.6. Leuke, vervelende en gevaarlijke plaatsen en redenen. 

VOOR en NA werden evenveel vervelende plekken genoemd, met ongeveer eenzelfde 
aantal redenen. NA kwamen minder straten voor, waaronder in het onderzoeksgebied: 
Herensingel ( 12x-7x), Alexanderstraet (7x-3x), Anna Pauwlonastraat (3x-2x) en Juliana
street (2x-lx). Meer pleintjes &: speelpleetsen werden genoemd, met name het kleuter
schoolplein (Ox-2x) en het speelpleatsje aen de singe! (Ox-3x). Veldjes en perken kwemen 
evenveel voor. Als reden werd NA minder genoemd de aenwezigheid van andere, verve
lende kinderen (2lx-16x) en het feit dat volwassenen de kinderen er wegstuurden 
(I I x-7x). Ongeveer evenveek kwam het ve rkeer, met name 'vee I auto's', voor ( 16x-12x). 

Gevaarlijke plekken kwemen NA wet meer voor. Met name streten bleken als de 
belangrijkste gevearlijke pleatsen beschouwd te worden, speciaal de twee wegen die 
langs de buurt !open: de Herensingel (26x-29x) en de Willem de Zwijgerlaen (12x-20x). 
Straten in de buurt zelf werden slechts enkele malen genoemd. Zeals te verwachten werd 
het verkeer els belangrijkste reden genoemd, met name druk verkeer/veel auto's 
(68x-55x) en het feit det erg ens veel ongelukken gebeuren ( lx-l5x). 

Plaatsen en activiteiten 

Op de vraag near plaatsen en acti viteiten werden NA meer plaatsen genoemd ( 197 /248), 
maar minder acti viteiten (773/717). NA de verandering werden wat betreft de plaatsen 
meer p1eintjes en speelplaatsen (41 %/52%) en minder streten genoemd (35%/26%). Met 
name de nieuwe speelplaats (p1ek 2) en het kleuterschoolplein (plek 6) werden meer po
pulair, terwijl plek 8 de asfaltbult, en plek 3, het woonerf, minder frequent genoemd 
werden. In figuur 7.6 wordt het activiteitenprofiel VOOR en NA weergegeven, waarin 
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voor de activiteitencategorieen uit bijlage 2.4 de relatieve frequenties van aile genoem
de activiteiten worden weergegeven. 
De belangrijkste verschuivingen zijn net als bij de observaties een toename van activiteit 
7 (5%-18%), met name klimmen, glijden, wippen en in het touwcircus spelen; een afname 
van balspel (8) (25%-19%), met name ander balspel dan voetbal; en een afname van 
activiteit 9 (6%-3%). In beide situaties bleven tikkertje, verstoppertje, vadertje en 
moedertje, fietsen, crossen, knikkeren, voetbal en tennis populair. 

-'Oi. 

JOi . 

.t:Oi. 

[==:1 VIJOA Ilk 7&91 

~ -~~~ Ill: 71 71 

Figuur 7.6. Activiteitenpatroon algemeen (act. 13 = spelen algemeen) 

Bij vergelijking van de aangekruiste activiteiten uit de lijst van bijlage 2.6 bleek dat NA 
aileen acti viteit 7, met name schommelen, door meer kinderen werd aangekruist. Vee! 
meer activiteiten vertoonden een afname van frequentie: activiteit 2, met name vader en 
moedertje en knikkeren; activiteit 9, soldaatje en indiaantje; activiteit 10, met zand, 
water en hout spelen, een hut maken; en activiteit II, met de hand wandelen en bloemen 
plukken. 

Tekeningen 

Bij de tekeningen vie! vooral op dat NA duidelijk meer onderdelen werden getekend 
( 1.94/3.46 per persoon). Dit verschil werd vooral veroorzaakt door de speelelementen, 
met name schommel, glijbaan, touwcircus, wip en het treintje. Daarnaast werden minder 
duikelrekjes getekend, minder hekjes, bomen & struiken, tegels en gras; maar meer 
auto's, personen, dieren en paaltjes. De belangrijke speelplaatsjes en veldjes in de buurt 
werden NA wet vaker getekend, behalve het asfaltpleintje aan de Julianastraat. NA 
kwamen relatief me er straten voor, met name de Anna Pauwlonastraat, de Julianastraat, 
en de Singe!. Het felt dat de groep kinderen tijdens het NA-onderzoek gemiddeld ouder 
was, werd weerspiegeld in het feit dat de tekeningen meer de totale omgeving weergaven 
en globaler waren. T egen de verwachting was echter het verschijnsel dat NA wet minder 
tekeningen in de vorm van een plattegrond waren en meer in vooraanzicht. Oit kan ver
klaard worden door het feit dat NA meer speelplaatsen werden getekend en de speel
elementen worden minder gemakkelijk oak in plattegrond getekend. Oak de toename van 
het aantal tekeningen dat niet overeenkomstig met de realiteit was, werd niet verwacht. 
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2.4.3 SPECIFIEKE PLEKKEN: ACTIVITEITEN EN OORDELEN 

Alle andere vragen uit de vragenlijst hadden telkens betrekking op drie gedeeltes van het 
onderzochte gebied: het kleuterschoolplein (plek 6), de Bemhardkade (plek I) en het 
trapveldje/ fietscrossbaan en speelplaats (plek 2). Oak de serie toto's ging over deze 
plekken. 

Algemeen 

In de eerste pleats werd gevraagd near frequentie van bezoek, aileen of met anderen, en 
de toestemming van ouders om naar deze plekken te gaan. 
Het merendeel van de kinderen kwam min of meer regelmatig op aile drie de plekken. 
Het percentage 'vaak' nam in de NA-situatie voor aile plekken toe, vooral voor de nieuwe 
speelplaats san de Bernhardkade. Zowel VOOR als NA bleek het merendeel van de 
kinderen semen met andere kinderen te spelen; ze mochten meestal van hun ouders aileen 
near aile drie de plekken toe; VOOR. moest + 40% toestemming vragen en NA + 20%. Bij 
nadere analyse bleek deze daling vooral veroorzaakt te worden door het ouder worden 
van de kinderen. Zowel VOOR als NA bleken jongens vaker zonder toestemming ergens 
near toe te mogen dan meisjes, met name de jongere kinderen. De laatste vraag of 
eventueel wei toestemming gegeven werd als er oak andere kinderen meegingen, was 
voor de meeste kinderen niet van toepassing. 

Acti viteiten 

In vier verschillende vragen werd near de activiteiten van de kinderen gevraagd: per plek 
in een open vraag en door de lijst met activiteiten uit bijlage 2.6 voor te leggen, door op 
een schematische plattegrond leuke plekken aan te Iaten kruisen met de redenen 
daarvoor en per foto nogmaals in een open vraag. 

Bij het kleuterschoolplein werden NA minder ( 192/ 167) en minder verschillende (53/42) 
acti viteiten genoemd bij de open vraag. VOOR werden frequent genoemd: voetbal, be
wegingsactiviteiten zoals tikkertje en verstoppertje; en minder vaak: spel op klimrekken, 
op het dak klimmen en cowboytje spelen. NA bleef het aandeel van voetbal in de ge
noemde activiteiten hetzelfde ( 15%/ 16%), maar de kinderen noemden geen andere bal
spelen meer. De belangrijkste verandering in het activiteitenpatroon werd veroorzaakt 
door de plaatsing van het touwcircus, dat veel genoemd werd. 
De activiteiten die de kinderen bij de Bernhardkade noemden, waren geconcentreerd rand 
het water. VOOR vertelden de kinderen dat ze er graag vissen, near de eendjes kijken, 
met de hand wandelen, fietsen en schaatsen als er ijs ligt. Verder was het een 
veelgenoemde route near andere bestemmingen zoals winkels en buurthuis. NA bleek de 
rec reatieve functie van deze plek te zijn toegenomen. De Bernhardkade werd minder als 
een doorgaande route genoemd en acti viteiten zoals vis sen, near de eendjes kijken en 
bootje varen werden meer genoemd, ondanks het feit dat het totaal aantal genoemde 
acti viteiten ( 150/ 131) en de variatie (53/43) afnam. 
Bij plek 2, in de oude situatie het trapveldje, werden vee! verschillende activiteiten 
genoemd: voetbal en andere balspelen; verstoppertje en tikkertje; hutten bouwen en met 
zand spelen; soldaatje en cowboytje spelen; rondfietsen en op het dak klimmen. NA wer
den aanzienlijk meer activiteiten genoe md ( 148/221) en het gedragspatroon van de kin
deren op deze plek veranderde compleet. Het was minder gevarieerd (65/39 verschillende 
activiteiten) en werd meer gedomineerd door spel op de nieuwe speelelementen zoals 
klimmen, schommelen en glijden. Zoals te verwachten was, gat de nieuwe situatie oak 
vee! aanleiding tot fietsen en crossen. 

Op de voorgetekende plattegrond van de buurt werden NA vee! meer leuke plaatsen 
(268/541) en bijbehorende redenen (25/535) genoemd. Voor een dee! heeft dit verschil 
onderzoekstechnische oorzaken, omdat bij het NA-onderzoek veel nadrukkelijker near de 
reden voor het aankruisen van een bepaalde plek werd gevraagd. NA werden relatief 
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meer pleinen aangewezen als leuke plek (26%/43%), met name het kleuterschoolplein 
(32xj73x), het pleintje bij de singe! (9xj87x) en het asfaltpleintje in de Julianastraat 
( lx/28x). Oak speelplaatsen kwamen meer voor (5%/26%), met name de speelpleets ean 
de Bernhardkade (Ox/ li6x). Oaarentegen werden relatief minder genoemd: grasvelden 
(£6%/5%) en straten (24%/ 14%). 
Zoals gezegd werden VOOR zeer weinig redenen genoemd. NA waren vee! voorkomende 
redenen om een aangekruiste plek leuk te vinden: de aanwezigheid van speelelmenten 
( 16%), met name wip, glijbaan, treintje en schommel; 'je ken er goed acti viteit 5 doen' 
( 14%), met name crossen, fietsen en rolschaatsen; 'je ken er goed activiteit 7 doen' (II%), 
met name in het touwcircus klimmen, wippen, schommelen, glijden en op het treintje 
klimmen; 'er wonen andere kinderen' (8%); 'je ken er goed activiteit 6 doen' (7%), met 
name opjvan een dakje klimmen/springen'; 'je ken er leuk spelen'; 'je ken er goed tikkertje 
doen, voetballen en vissen'. 

:Je activiteitenlijst werd voor het kleuterschoolplein VOOR en NA enigszins ver
schiilend ingevuld; aileen voor de activiteit 9, indiaantje en soldaatje spelen, vie! een 
duidelijke afname te constateren. Onder invloed van het plaatsen van het touwcircus nam 
de frequentie van activiteitencategorie 7, klimmen en schommelen, toe. Bij de Bern
hardkade werd de meerderheid van de activiteiten meer frequent of even vaak aange
kruist, evenals de activiteitencategorieen. Toename vertoonden aileen de activiteiten 
zitten, praten, fietsen, crossen, schommelen, met hout spelen en een hut maken. Vooral 
de toename van schommelen gaf aan dat het voor de kinderen moeilijk was om het be
doelde gebied rand de Bernhardkade te onderscheiden van de ernaast gelegen speelplaats. 
Evenals bij andere vragen werden bij deze speelplaats NA meer activiteiten vaker ge
noemd, met name: categorie 1, zitten, praten, rondlopen; activiteit 3, wandelen; acti
viteit 5, fietsen, crossen en rolschaatsen; en actjviteit 7, klimmen en schommelen. AI
leen categorie 9, vooral soldaatje spelen, werd duidelijk minder vaak ingevuld. 

Fate's 

Zowel VOOR als NA werd de serie van 12 foto's in willekeurige volgorde aan de kin
deren getoond. Per fa to werd hen gevraagd near hun acti viteiten op de desbetreffende 
plek. In totaal werden NA minder activiteiten genoemd (2668/2258). Alleen voor de 
crossbaan (plek 2) en het speelplaatsje bij de Singe! werden NA meer activiteiten ge
noemd. 3ehalve voor de Julianastraat (plek 3 en 7), werden NA oak minder verschillende 
activiteiten genoemd. Figuur 7. 7 geeft de activiteitenprofielen VOOR en NA voor alle 
foto's totaal. 

.t:Oi. 

CJ 11/NJif I N=,U9JJ 

~ NR I N:,r/51 

Figuur 7.7. Activiteitenpatroon aile foto's(act. 13 = spelen algemeen) 
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Wat betreft het activiteitenpatroon werden vee! genoemd: activiteit 4 ( 19%/ 14%), met 
name tikkertje en verstoppertje; activiteit 5 ( 13%/ 17%), met name fietsen, crossen, 
rolschaatsen, en touwtje springen; activiteit 6 (12%/10%), met name boompje klimmen, 
op hek en dakje klimmen, en over paaltjes springen; activiteit 7 (5%/17%), vooral NA op 
aile nieuwe speelelementen; en activiteit 8 ( 12%/9%), met name voetbal, overgooien en 
tennis. 
Wanneer de toto's van de drie specifieke plekken apart bekeken worden, blijken bij het 
kleuterschoo1p1ein zowel minder (314/223) a1s minder verschillende (66/54) activiteiten 
genoemd te worden. Het patroon veranderde niet sterk en b1eef bepaald door de activi
teiten 7 (21%/27%), 8 (18%/20%), 4 (19%/18% ) en 6 (19%/13%). Bij de Bernhardkade 
(plek I) werden minder, en minder gevarieerde activiteiten genoemd. De activiteiten
patronen VOOR. en NA waren niet sterk verschillend: in beide situaties een relatief groot 
aandeel van activiteit II (36%/33%), met name vissen, met de hond wandelen en eendjes 
voeren; een toename van activiteit I, 5 en 10; en een afname van activiteit 3, 4 en 6. 
Zoals gezegd, werd bij de speelplaats op plek 2 een flinke toename van het aantal ge
noemde activiteiten (238/318), maar een afname van de variatie geconstateerd (82/52 
verschillende activiteiten). NA werd het activiteitenpatroon namelijk sterk gedomineerd 
door het spel op de nieuwe speelelementen (4%/60%) en in mindere mate activiteit 5 
(7%/15%), vooral fietsen en crossen. Deze toename ging ten koste van een relatieve sf
name op vrijwel aile andere activiteitencategorieen, vooral 8, 6 en II. 
De meeste foto's werden door vrijwel alle kinderen herkend, alleen die van plek 10, het 
tuintje; plek II VOOR, de Alexanderstraat; en plek 8 NA, de asfaltbult, leverden wat 
meer probleme n op. Aileen bij de foto van plek 2, de speelplaats aan de Bernhardkade, 
zeiden de kinderen NA vaker te komen. Op de meeste andere plekken kwamen ze wet 
minder vaak. In de meeste gevallen bleken de kinderen semen met anderen op de ver
schillende plekken te komen. Opvallend was dat 20%-25% van de kinderen zei meestal 
aileen te spelen op het speelplaatsje aan de Singe! (plek 4) en op de ernaast gelegen as
faltbult (plek 8). 

Oordelen 

Oordelen werden gegeven in de vragen near le ukheid en veiligheid, mening over de 
veranderingen en de semantische differentiae! per foto. 
De oordelen over leukheid en veiligheid staan in tabel 7. 7 samengevat. 

KLEUTERPLEIN 
BER NHARDKADE 
VELD/CROS93AAAN 

LEUK 
voor 

74 % 
65% 
74% 

na 

89% 
78% 
87 % 

VEILIG 
voor na 

78% 
50% 
84% 

65% 
57% 
73% 

Tabel 7.7. Oordelen per plek 

Aile drie de plekken werden NA als 1euker beoordeeld. Het kleuterplein omdat er goed 
gespeeld kon worden, vooral voetbal en klimmen, en omdat er een touwcircus was geko
men. De Bernhardkade werd leuk gevonden omdat er goed gespeeld kon worden, vooral 
vissen, eendjes voeren e n met water spelen. Bij de speelplaats aan de Bernhardkade wer
den als redenen vooral de nieuwe speelelementen en de mogelijkheid om daarop te spe1en 
veelvuldig genoe md. De veiligheid van de speelplaatsen nam volge ns de kinde ren af, me t 
name voor de nieuwe speelplaats op plek 2, vooral omdat 'je er nu harder ken vallen'. De 
Bernhardkade werd ook NA door bijna de helft van de kinderen als onveilig beschouwd, 
vooral wegens het gevaar om in het water te vallen en ook vanwege het verkeer. Het 
k1euterplein werd vooral onveilig gevonden vanwege het gevaar om uit het nieuwe 
touwcircus te vallen. 
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Oak werden de twa a! f toto's door de kinderen near 'leukheid' geordend. In figuur 7.8 
worden de verschillen in rangorde tussen VOOR en NA weergegeven. 

VOOR 
VERVELEND l.E.UK 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 t1 12 
I I . . I 

FOTO 
NO. 

' /. .1\:'h. I I I 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

VERVELEND LEUK 
NA 

Figuur 7.8. Gemiddelde rangorde le uk- vervelend, toto's 

Van de veranderde plekken stegen de toto's van plek 2, de fietscrossbaan, en plek 4, het 
speelplaatsje aan de singe!, in de rangorde; terwijl plek 5, het asfaltpleintje, duidelijk 
minder leuk werd gevonden. Een aantal niet veranderde plekken daalde oak in rangorde, 
met name plek 8, 9 en l D. 

Aile toto's werde n oak door de kinde re n be oordeeld op een verkorte semantische 
differentiae! me t 6 schalen. De resulta t e n zijn samenge vat in tabel 7.8. 
P!ek 2 en 4 werden significant hage r geevalueerd en om onduidelijke redenen plek 8 juist 
lager. Op de Potentiefactor kregen plek 5, 8 en ll een hogere score. Plek 4 werd als 
minder zwaar maar wel a ls harder beoordeeld. Wat Activiteit betreft werd plek 2 hager 
beoordeeld en plek 3 duidelijk lager. De totaaloordelen voor aile toto's semen verschilden 
echter voor geen der schalen significant tussen VOOR en NA. 

Veranderingen 

Op de vraag in he t NA-interview na ar wat veranderd was in de nieuwe situatie we rde n 
396 antwoorden gegeven. Vee! ge noe md werden: het kleuterschoolplein, vooral het 
touwcircus (27x); de Bernhardkade, vooral het fietspad ( 14x) en het nieuwe, schone water 
( l2x); de speelplaats san de Bernhardkade, met name de crossbaan (35x), nieuwe ding en 
(21 x), de schommel (22x), de glijbaan (20x) en de wip ( l2x); en de Julianastraat, met name 
de wipbeesten ( 15x) en het tafeltje & bankje ( I Ox). Op de vraag near de algemene 
waardering van deze verande ringen werd vooral positief geantwoord, zoals 'het is nu 
beter/ goed/ fijner/ leuker'; daarnaast hadden relatie f vee! antwoorden (45x) betrekking 
op de nieuwe spee lpla ats aan de Bernhardkade, zoals 'he t is goed dat e r nu e en crossbaan 
is'. Op de vraag near voor- e n nade le n werden mee r voordele n (207) dan nadelen (58) 
genoe md, met name weer vee! voordelen die verband hielden met de 
speelplaats/crossbaan, de Bernhardkade, het speelplaatsje bij de Singe! en spelen in het 
algemeen. Het kleinere aantal nadelen betrof eveneens de speelplaatsjcrossbaan, de 
Bernhardkade, spelen in het algemeen en oak relatief vaak het asfaltpleintje in de 
Julianastraat, waarover gezegd werd: 'er zou een basketbalveld komen', 'er parkeren nu 
auto's' en 'vroeger waren er leuke dingen, maar nu aileen maar asfalt'. 
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PLAATS EVALUATIE POTENTIE ACTIVITEIT 
LEUK GOED ZWAAR. HARD DPGEW. DR. UK 

VERANDER.D v N v N v N v N v N v N 

-------------------------------------------------------------------------------------------~-----
I. Singe! 5.4 5.3 5.0 5.5° 3.4 3.2 3.1 3.6° 3.3 3.1 3.6 3.4 
2. Veld/speelp 6.4 4.5* 4.4 5.9* 3.6 3.2 4.0 4.0 3.0 3.9* 2.7 4.1* 
3. Woonerf 4.5 4.5 4.8 4.8 3.9 4.3 5.3 5.0 3.6 3.2° 4.4 3.7* 
4. Speelplaats 3.8 5.7* 4.2 5.8* 4.3 3.5* 4.1 5.1* 3.7 3.6 3.7 4.3° 
5. Spplfasfalt 4.8 4.2° 5.0 4.6 3.6 4,JO 3.8 5.2* 3.1 3.5 3.1 3.2 
6. Schoo alp ln. 5.6 5.8 5.2 5.8° 3.5 3.9 5.0 4.8 3.4 3.7 3.9 3.8 
7. Woonerf 5.2 5.0 4.9 5.2 3.9 4.0 5.0 5.2 3.6 3,JO 4.1 3.7 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
GEMIDDELD 5.1 5.1 4.9 5.4° 3.7 3.7 4.3 4.7 3.4 3.3 3.6 3.7 

IDENTIEK 
8. Asfaltbult 5.0 4.0* 4.9 4.3° 3.7 4.2° 5.0 5.7* 3.2 3.1 3.1 2.8 
9. Zijstraat 4.7 4.2° 4.3 4.6 4.0 3.9 4.9 5.0 4.1 3.7 3.9 3.9 
10. Tuintje 4.9 4.7 5.1 5.1 3.8 3.5 4.4 4.7 2.9 2.7 2.8 2.8 
II. Straat 4.2 3.8° 4.3 4.8° 4.2 3.9 4.9 5.7* 3.1 2.6° 3.2 2.8 
12. Straat 4.7 4.2° 4.7 4.9 3.5 3.5 4.7 4.9 3.2 3.3 3.3 3.3 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
GEMIDDELD 4.3 4.2 4.7 4.7 3.8 3.8 4.8 5.2 3.3 3.1 3.3 3.1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ALLE PLEKKEN 4.8 4.8 4.7 5.1 3,8 3.8 4.5 4.9 3.4 3.3 3.5 3.5 

Welch-toets: * = p <.Ol, 0 = .01 <p< .IO 

Tabel 7.7. Oordelen semantische differentiae! 

2.5 INTERVIEW MET ONTWERPER 

Het interview werd gehouden met een groep van drie personen die bij het tot stand ko
men van het antwerp betrokken zijn geweest. Twee personen waren afkomstig van de 
gemeente, respectievelijk van de afdeling stadsontwikkeling en van de afdeling groen
voorziening. Deze Jaatste persoon heeft oak het feitelijke antwerp gemaakt. Vanuit het 
buurthuis was een opbouwwerker betrokken bij het ontwerproces. Hij heeft met name 
bevorderd dat de bewoners uit de buurt inspraak kregen in de plannen. Een groepje kin
deren heeft oak deelgenomen san het participatieproces. Zij maakten een maquette van 
de speelp lasts die zij graag aangelegd wild en zien in hun buurt. Oak experimenteerden zij 
met video om hun plannen duidelijk te maken san hun ouders, andere volwassenen en san 
de gemeente. 
De belangrijkste wensen van de kinderen, een fietscrossbaan, een touwcircus en een 
speelhuis, werden oak gerealiseerd op plek 2 en 6. De woonerfinrichting van de Julia
nastraat (plek 3 en 7) werd gemaakt op verzoek van de bewoners van deze straat. Langs 
de singe! (plek I) werd Mm rijbaan afgesloten voor het autoverkeer en omgebouwd tot 
fietspad, met als doe ! om speelplaats 2 veiliger bereikbaar te maken, om de verschillende 
plekken t e integreren en om de waterkant meer toegankelijk te maken om te visse n of 
met bootjes en dergelijke te spelen. In de oude situatie bleken vooral oudere kinderen 
regelmatig te voetballen op het schoolplein van de kleuterschool (plek 6). Hierbij werd 
vee! overlast veroorzaakt, onder andere in de vorm van gebroken ruiten en andere ver
nielingen. De bedoeling van het nieuwe touwcircus was om dit schoolplein minder aan
trekkelijk te maken voor voetbal. Inplaats hiervan werd de oude speelplaats op plek 5 
vervangen door een geasfalteerd pleintje wear op gevoetbald en gebasketbald kon worden. 
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Het bleek ook in dit interview moeilijk om de ontwerpers hun verwachtingen over het 
effect van hun plannen te Iaten formuleren in de vorm van specifieke activiteiten van de 
kinderen. Ook vertelden zij bij navraag nadrukkelijk geen rekening te houden met be
staande verschillen tussen jongens en meisjes ten aanzien van voorkeur voor en gebruik 
van de omgeving. 

3 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

In de eerste pleats zal een samenvatting gegeven worden van de gegevens voor de totale 
omgeving. Hierna wordt gedetailleerder ingegaan op de drie specifieke plekken: het 
kleuterschoolplein, de Bernhardkade en de speelplaats/crossbaan. 

Totale omgeving 

Uit het interview met de deskundigen/ontwerpers die bij het tot stand komen van het 
plan betrokken waren, bleek dat een aantal bewoners en ook kinderen hebben geparti
cipeerd in het ontwerpproces. De wensen van deze kinderen zijn ook gerealiseerd. De 
bedoeling van het plan was om de woonomgeving voor de kinderen aantrekkelijker en 
veiliger te maken. Hierbij vie! op dat het voor de ontwerpers moeilijk was om hun ont
werp af te stemmen op de specifieke activiteiten van verschillende groepen kinderen. 
Met name de veranderde plekken werden door de volwassenen wet complexer beoor
deeld, met uitzondering van het nieuwe asfaltpleintje in de Julianastraat. De scores op 
de verwante aspecten manipuleerbaarheid en affordantie voor spel met natuurlijk mate
riaal leverden tegenstrijdige, voor de volwassenen, OCS en onderzoeker verschillende en 
daardoor niet goed verklaarbare resultaten op. De geschiktheid voor rustactiviteiten en 
voor balspel veranderde gemiddeld over de verschillende plekken niet. Wei waren er 
verschuivingen in de oordelen voor afzonderlijke plekken. Tenslotte traden bij de affor
dantie voor bewegingsactiviteiten de sterkste wijzigingen op bij de veranderde plekken, 
zoals een toename voor de speelplaatsen aan de Bernhardkade en de Singe!, en voor het 
woonerf in de Julianastraat; maar een afname voor het nieuwe asfaltpleintje aan de 
Julianastraat. Aileen bij het aspect complexiteit was er een redelijke overeenstemming 
tussen de oordelen van de groep volwassenen en de OCS. 

Om onduidelijke redenen werden tijdens het NA-onderzoek beduidend minder kinderen 
geobserveerd. In de samenstelling van de geobserveerde groep kinderen naar sexe, 
leeftijd en groepsgrootte traden geen sterke veranderingen op. Wei vie! op dat NA meer 
in sexe-gemengde groepen werd gespeeld. Verder bleek samenvattend uit de observaties: 
een gelijkblijvend aandeel van activiteit 1, rust,(+ 20%), op diverse plekker; doelgerichte 
verplaatsing (3) vormde zowel VOOR als NA een aanzienlijk dee! van de activiteiter; 
activiteit 5, zoals fietsen en rolschaatsen was in beide situaties een favoriete bezigheid 
van de kinderen, vooral op de stoep en de straat en in mindere mate op pleintjes; toena
me van spel op vast speelmateriaal (7), met name op de nieuw geplaatste elementen op 
de speelplaats bij de fietscrossbaan, bij de singe! en op het schoolpleintje; een afname 
van balspel (B), gedeeltelijk op het schoolpleintje, wear het voetballen echter niet ver
dween, zoals de bedoeling was; relatief vee! gebruik van de stoep en de straat met name 
op Speciale plekken zoals een verbrede stoep, hoeken van straten en opgebroken stukken 
straat. 

Bij de algemene vragen in het interview met de kinderen bleek telkens de invloed van de 
nieuw aangelegde speelplaatsen. Zo werden NA meer pleintjes en speelplaatsen en 
minder straten genoemd en getekend als leuke plekken om te spelen. Bij de favoriete 
activiteiten nam de categorie beweging op vast spelmateriaal NA ook het meeste toe. 
Verder werden vee! genoemd: tikkertje, verstoppertje, vadertje en moedertje, fietsen, 
crossen, knikkeren, voetbal en tennis. Bij vergelijking van het algemene acti viteiten
patroon met dat voor het onderzochte gebied, afgeleid uit de foto's, bleken in beide om
gevingen vee! genoemd te worden: activiteit met en zonder los materiaal, balspel (aileen 
VOOR) en beweging met vast spelmateriaal (aileen NA). In het onderzochte gebied kwa
men activiteit 3 (verplaatsing doelgericht) en 6 (beweging met vast omgevingsmateriaal) 
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relatief meer voor en balspel relatief minder. In beide situaties bleek een toename van 
activiteit 7 en een afname van activiteit 8 en 9. Vergelijken we de fotogegevens weer 
met die uit de observaties, dan zijn er wat betreft de verschillen tussen VOOR en NA in 
grote lijnen overeenkomsten: toename van beweging met vast spelmateriaal en afname 
van balspel. Ten opzichte van de observaties werd door de kinderen in de interviews het 
aandeel van de activiteiten rust en doelgerichte verplaatsing onderschat, terwijl het spel 
zonder materiaal en met vast omgevingsmateriaal werd overschat. 

Kleuterschoolplein 

De be!angrijkste verandering op het kleuterschoolplein was het vervangen van een aantal 
kleinere metalen klimrekken door ~~n groat touwcircus met houtsnippers als ondergrond. 
Het plein werd hierdoor NA de veranderingen meer complex en meer manipuleerbaar 
beoordeeld; minder geschikt voor rustige acti viteiten en iets minder geschikt voor 
balspel; wat meer geschikt voor activiteiten met basismateriaal en niet verschillend wat 
betreft affordantie voor spel met beweging. 
De ontwerper verwachtte door de plaatsing van het touwcircus het plein minder aarr
trekkelijk te maken voor voetballende oudere jeugd. Het touwcircus was ~~n van de 
wensen van de groep kinderen die inspraak had in het plan. 
Bij de observaties bleken echter NA nag steeds jongens op het plein te voetballen, terwijl 
het touwcircus inderdaad vrij populair was, met name bij jongens. 
Bij verschillende vragen in het interview werd het kleuterplein N A vaker genoemd als 
leuke plek, vake r aangekruist als leuke plek op de plattegrond, vaker getekend en de 
kinderen zeiden e r vaker te komen. De plek werd iets minder veilig gevonden met name 
omdat 'je nu harder kunt vallen'. NA werden minder vee! en minder gevarieerde activi
teiten genoemd, hoewel het activiteitenpatroon niet sterk veranderde. Met name acti
viteiten zonder materiaal (4), zoals tikkertje en verstoppertje; met vast omgevingsmate
riaal (6), zoals op het dakje klimmen; met vast spelmateriaal (7), vooral in het touwcircus 
klimmen; en balspel (8), werden vee! genoemd. 
De toename van het omgevingskenmerk complexiteit voor deze plek bleek weinig 
samenhang te vertonen met de gegevens over het gedrag. Aileen de variatie van acti
viteiten bij de observaties en de evaluatie van de plek in het interview stegen enigszins. 
De toename van het manipuleerbaarheidsoordeel, waarschijnlijk veroorzaakt door de 
houtsnippers als nieuwe ondergrond, had geen verband met de hoeveelheid manipulerende 
activiteiten, die zowel bij de interviews als bij de observaties nauwelij ks voorkwamen. 
De dating in affordantie voor rustacti viteiten en balspel kwam daarentegen wei overeen 
met een afname van de desbetreffende activiteiten in het geobserveerde en vermelde 
gedrag. 

Bernhardkade 

De inrichting van de Bernhardkade veranderde doordat ~~n van de rijbanen voor auto-
verkeer werd afgesloten, nieuwe voetpaden werden aangelegd en de waterkant beter 
toegankelijk werd gemaakt. Door deze veranderingen werd de Bernhardkade wat meer 
complex, meer manipuleerbaar en geschikter voor activiteiten met natuurlijk materiaal 
beoordeeld; maar minder geschikt voor rustacti viteiten en voor balspel. 
De ontwerper vertelde in het interview dat de aanleg van het fietspad langs de Bern
hardkade bedoeld was om deze plek veiliger en toegankelijker te maken. De wate rkant 
zou meer gesc hikt moeten worden voor vissen, met bootjes spelen en dergelijke. 
Bij de observaties werden geen duidelijke verschillen tussen VOOR- en NA-situatie 
gevonden voor deze plek. 
De Bernhardkade werd bij de verschillende vragen in het interview niet vaak genoemd, 
noch in positieve zin, noch in negatieve zin. NA werden er minder activiteiten en minder 
verschillende activiteiten genoemd bij deze plek. Het activiteitenpatroon veranderde 
enigszins en wei zodanig dat NA wat meer recreatieve activiteiten zoals vissen, met de 
hand spelen, eendjes voeren en in het water spelen werden genoemd. Deze verschuiving 
kwam overeen met de verwachtingen van de ontwerper. De Bernhardkade werd wat min-

- 183-



der onveilig beoordeeld, maar het gevaar om in het water te vallen werd nog steeds door 
een groat aantal kinderen genoemd. 
De significante afname van de affordantie voor rustactiviteiten was niet in overeen
stemming met de bedoelingen van de ontwerper en kwam ook niet overeen met de daling 
van de desbetreffende activiteiten bij de observaties en de interviews. 

Speelplaats 

De speelplaats aan de Bernhardkade vormde het meest veranderde dee! van de omgeving 
en werd oak duidelijk enders beoordeeld in VOOR- en NA-situatie. Het verwaarloosde 
trapveldje werd veranderd in een crossbaan gecombineerd met een speelplaats met ver
schillende apparaten zoals schommels, glijbaan, speelhuisje en wipbeesten. De plek werd 
bij de beoordeling meer complex, meer manipuleerbaar, meer geschikt voor rustac
tiviteiten en spel met beweging geacht, De geschiktheid voor balspel en spel met na
tuurlijk materiaal nam daarentegen af. 
In het interview met de ontwerper bleek dat de crossbaan en het speelhuis op deze plek 
waren aangelegd op verzoek van de kinderen die deelnamen aan het maken van het plan. 
Bij de observaties bleek de speelplaats NA zeer vee! gebruikt te worden, met name door 
jongens. Speciaal acti viteit ~. beweging met los materia a! en beweging met vast 
spelmateriaal kwamen vaak voor. 
Bij de interviews waren de reacties NA vrijwel allemaal positief. De plek werd meer 
genoemd als leuke plek om te spele n, werd veel getekend en aangekruist als leuke plek, 
de kinderen zeiden er vaker te komen en noemden meer activiteiten. Op vallend was de 
sterke verandering in het activiteitenpatroon, dat duidelijk minder gevarieerd werd e n 
meer gedomineerd werd door acti viteitencategorieen 7, zoals glijden, schommelen, wip
pen en klimmen; en 5, met name fietsen en crossen. Overigens bleek bij een recent be
zoek dat deze plek ten prooi was gevallen aan vandalisme. De meeste spelapparaten wa
ren afgebrand. 
De stijging van het complexiteitsoordeel bleek in dit geval goed overeen te komen met 
de gegevens over het gedrag: meer, en meer gevarieerde activiteiten, een hogere be
zoeksfrequentie en een hogere evaluatie. De toename van de manipuleerbaarheid betrof 
vooral de beweegbare speelapparaten zoals wip en schommels, die zeer vee! werden ge
bruikt en genoemd, en niet de ondergrond van de plek, want de hoeveelheid activiteiten 
met natuurlijk en basismateriaal nam af. 
De veranderingen in de affordanties voor rustactiviteiten (toename) en balspel (afname) 
bleken goed overeen te komen met verschui vingen in het aandeel van de corresponde
rende activiteiten. Tenslotte bleek de hogere affordantie voor bewegingsactiviteiten 
vooral overeen te komen met meer acti viteiten op vast spelmateriaal en in mindere mate 
met meer beweging met los materiaal zoals fietsen en crossen. 

Samenvatting 

Samenvattend bleken in het algemeen de veranderingen in de woonomgeving een positief 
effect gehad te hebben op het gebruik en de beleving door de kinderen. Met name de 
verandering van de speelplaats aan de Bernhardkade door de aanleg van een klimrek, 
schommels, wip, glijbaan en crossbaan bleek succesvol te zijn. De kinderen speelden er 
vee! en noemden de elementen veel en positief in de interviews. Het gebruik en de 
waardering van het kleuterschoolplein en het water bij de Bernhardkade veranderden, 
evenals de plekken zelf, minder sterk. Het tot ale gebruikspatroon voor de buurt bleek 
eveneens niet fundamenteel veranderd te zijn. 
De ve rwachtingen van de ontwerpers bleken slechts gedeeltelijk te zijn uitgekomen. Ook 
kwamen de resultaten van de observaties lang niet altijd overeen met de gegevens uit de 
interviews. Bovendien bleken de oordelen over de omgevingskenmerken maar gedeeltelijk 
te corresponderen met de gegevens over het gedrag van de kinderen, uit de observaties 
en de interviews. Dit alles maakt het moeilijk om duidelijke uitspraken te doen over 
specifieke verbanden tussen gedrag en omgeving. Op deze relaties zal in meer algemene 
zin in hoofdstuk l I worden ingegaan. 
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8 RESULTATEN MAASTRICHT 

1 INLEIDING 

Het vijfde deelonderzoek vond pleats in een schoolomgeving in de gemeente Maastricht, 
en betrof de herinrichting van een street weereen een besisschool leg. Dit project is later 
toegevoegd een het oorspronkelijke onderzoek, omdet het in eerste instentie ging om een 
onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Wetersteet, Directie Ver
keersveiligheid. Het betrof hier namelijk een evaluatie van de verendering van een 
schoolomgeving, door middel van een voor- en een nameting, wearbij het gedreg van de 
kinderen geobserveerd werd met behulp van dezelfde techniek als in de andere vier 
hoofdonderzoeken. 
Deze studie werd verric ht in samenwerking met de Adviesgroep verkeer en vervoe r 
(AGV), die de coordinatie en het verkeerskundig onderzoek verzorgde, en het onder
zoeksbureau Invent, dat de interviews met de bewoners en de kinderen van de school 
uitvoerde. De observeties werden uitgevoerd door de onderzoeker van de sectie Sociale 
Psychologie van de TH Eindhoven. Door deze opzet zijn de interviews met de kinderen 
niet op dezelfde menier gehouden als in de andere studies, maar er is wei waardevolle 
informatie uit ef te leiden, zodat het toevoegen van dit vijfde voorbeeld van een veran
dering in een kinderomgeving toch zinvol leek. De opzet, doelstel lingen en 
onderzoekstec hnie ken van dit onderzoe k worde n samengevet in tebel 8.1, uit het 
betreffe nde rapport (AGV, 1983, dee ! 1). 
De volledige result at en van het opdrachtonderzoek zijn verrneld in AGV ( 1983) en zullen 
voor zover relevant in de samenvatting besproken worden. 
Evenals in het vorige hoofdstuk wordt eerst de omgeving beschreven e n beoordeeld op 
verschillende aspecten. Hierna worden de resultaten van de interviews met de ontwerper, 
de observeties en de interviews met de kinderen VOOR. en NA de verendering besproken 
en met elkear vergeleken. 
Het VOOR-onderzoek werd in meart 1982 gehoude n en het NA-onderzoe k in maert 1983. 
De uitvoering van de veranderingen in de buurt vond eind 1982 pleats. 

2.1 BESCHRIJVING EN INVENT ARISA TIE 

Het onderzoeksgebied vormt een dee! van de Brusselse Poort, een 19e-eeuwse wijk buiten 
het centrum van de sted Maastricht. Het gebied omvat twee parallel lopende 
woonstraten, de Victor de Stuersstreet en de Pestoor Habetsstreat. Beide strate n werden 
gebruikt als sluiproute voor autoverkeer om de doorgaende hoofdwege n die de wijk om
ringen, te ontlope n. Bovendien werde n deze strate n gebruikt als fietsroute van en near 
het centrum van de stad. Aan de Victor de Stuersstraet ligt he t schoolplein e n de 
in/uitgang van een basisschool. 
In figuur 8.1 en op de bijbehorend foto's worden de belangrijkste plekken en de uitge
voerde verenderingen in het gebied nader geiiJustreerd. 
Plek I, het begin van de Victor de Stuersstreat, grenst a an een druk verkeersplein en 
werd in de NA-situatie nadrukkelijk ingeric ht om het begin van het woonerf aen te dui
den door midde l va n een oprit, paaltjes en een ander soort bestrating. 
Plek 2 toont dezelfde plek maar nu met ge zicht op de kerk. NA zijn duide lijk de haakse 
parkeervakken t ege n het hek rand de kerk t e zie n. 
Plek 3, is de hoek van de Vic tor de Stuersstraat en de Sint Odastraat, die deze verbindt 
met de Pestoor Habetsstraet. Op de hoek is de kleuterschool zichtbaar. N A werd het 
kruispunt verhoogd aangelegd, met opvallende opritten aan aile kanten. 
Plek 4 is het tweede gedeelte van de Victor de Stuersstraat, met een rij grate bomen aan 
de rechterkent. Het geasfalteerde wegdek werd in de NA-situatie vervengen door wis
selende bestrating; in de rijrichting werd een asve rspringing aengebracht, het trottoir 
werd vervengen door een strook klinkers van afwijkende kleur, aen de linkerkant werden 
afwisselend vakke n om haaks te parke ren en enkele plentebakken aangebrac ht. 
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Plek 5 is de in/uitgang van de school. N A werden hier paaltjes neergezet om het 
parkeren van auto's vlak voor de school tegen te gaan en een extra gebiedje te creeren 
voor de kinderen die voor het hek wachten. 
Plek 6 is het schoolplein van de basisschool dat niet veranderd werd. Het is een vrij 
groot, bete geld p1ein met een aanta1 klimrekken, een evenwichtsba1k, paaltjes, twee 
voetba1doe len e n enkele bomen. 
Plek 7 is het eind van de Victor de Stuersstraat, wear in de N A-situatie het woonerf 
eindigt met een opj afrit. 
Plek 8 toont het begin van het Or1eansplein, waar de Victor de Stuerstraat en een aanta1 
andere straten op uitkomen. Oak deze p1ek werd niet veranderd. 
P1ek 9 is de Pastoor Habetsstraat waar in de NA-situatie een aanta1 verkeersdrempe1s in 
werd aangebracht. 
P1ek 10 is het dood1opend eind van de Sint Odastraat, dat niet veranderde. 

OOELSTELLINGEN 

1) t.e rugdringen 
gemotorisee r d 
verkeer 
(s l u i pve rke er ) 

2 ) ter ug dringen 
s ne lheden 

) } op l o s s e n van 
he t par keer
probleem 

4 l ~::r~aken van een 
ve i lige over
steek/school
omgeving 

5 ) verhogen v an 
de verkeers
lee fba arbeid 

MAATREGELEN 

in het o nder
zoekgebiel¥ 

- barri~rewerking 

woonerf 
- j ur idische bepa 

l ingen ( s tap
voets ri jdenl 

- a s ver schuivi ngen 
- ve rsmal ling r i j-

baan 
- juridisc he bepa-

1 i ngen ( stap
vo e t s rijden) 

- dreiJlPels (Pas-
toor Habets-
stras. t) 

- parkee rorde ning 
m.b . v . pa r keer
v akken 

- ger i nge toename 
p a rkeerkapaci
t ei t 

- b innen woone rf 
aksentueren van 
s c hool ui t gangen 

- fysiek tegengaan 
van par keren 
bi j sch ooluit 
g angen 

- inr ichting 
erf 

1/ERWACHTI NGEN/ 

EFF"EKTEN 

andere r oute keuze 
lagere intensiteit 
e n ge l uidni vo 
minde r kon fl ikten 

lagere sne lheid 
minder konflikten 
verandering ~eluid
nivo 
(kombina t ie snel
heid / verha rdi ng) 

4 lagere snelhei d 

afna.me f out ief 
parker e n 

m.inder konflik ten 
minde r bege leiding 
door oudersland e ren 
ande r e schoolrou te 
k inder en 

4 ho gere s ubjekti eve 
veiligheid 

ONDERZOEKTECHNI EK.EN 

- tellingen 

- t e 11 ingen + ge 1 u idmeting 
- zone - en rondga ngobservaties 

- s nelheidsmeti ngen 
- zone- en r ondgangobserva ties 

- geluidmeting 

- snelh eidsmetingen 

- parkeerwaarneminge n t i jdens 
observatie s 

- z one- en r o n dga ngobs erv a ties 
- zone - e n r ondga ngobser v a t i es 

+ sch oolond e rzoe k 
- z one- en rondgangobserva t i es 

+ sch ool onderzoek 
- observat ies + s chool onderzoek 

+ i n tervi ew 
ander ove r steekpa- - zone- en r o ndgangobser vaties 
troon + schoolonde r zoek 

l hogere Wbbrdering - interview + s chool onderz6ek 
en belevin g 

2 toendJDe gebrui k van - observaties + s choolonderzoek 
d e openb a r e r uimte + intervi e w 

3 meer gevari eerd ge- - ob s ervaties + s choolonderzoek 
bruik -+ intervi e w 

4 andere/ meer geva
r iee rde schoolroute 

- observatie s + s c hoolonderzoe k 

De hier genoemde maa t r e gelen zi jn voor een belanqri jk deel een gevo lg van t!:~n hoofd
maat.regel , n.l . het. i nricht.en van de Victor de Stuerss traat als woonerf. 

T a be l 8.1. Op zet, doelst e llingen e n onderzoekstechnieken 
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Figuur B. I. Plattegrond Maastricht VOOK. en NA 

LEGEND A 

PL. FOTONO. 

I 
2 
3 
4 
5 

91/92 
79/BO 
89/90 
75/76 
Bl/82 

lngang V.de Stuersstr. 
idem 

Hoek Stuersstr/Odastr. 
Victor de Stuersstraat 
lngang school 

PL. F OTONO. 

6 
7 
B 
9 
10 

83/84 Schoolplein 
87 /BB Eind V .de Stuersstraat 
85/86 Kruispunt Orl~ansplein 
93/94 Pastoor Habetsstraat 
77/78 Doodlopend stuk Odastr. 
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De relevante bevolkingsgegevens zijn te vinden in tabel 8.2. Ook voor dit relatief kleine 
gedeelte van een buurt waren geen gedetaiileerde officiele cijfers beschikbaar, zodat de 
gegevens weer zo goed mogelijke schattingen zijn op basis van wijkgegevens en indirecte 
bronnen. 

Aantal inwoners 
Aantal kinderen 

Jongens/Meisjes 
Jongens/Meisjes 
Jongens/Meisjes 
Jongensjtv1eisjes 

0-4 jr. 
5-9 jr. 

10-14 jr. 
15-19 jr. 

l982(VOOR) 

802 
143 

13/13 
14/14 
19/15 
25/30 

Tabel 8.2. Bevolkingsgegevens Maastricht 

1983(NA) 

766 
127 

11/9 
11/12 
17/14 
24/29 

t--JA bleek het geschatte aantal inwoners enigszins gedaald te zijn. Dit gold ook voor de 
kinderen, waarbij geen verschil aanwezig was tussen leeftijden en/of sexe. 

2.2 OMGEVINGSKENMERKEN 

Complexiteit 

De complexiteit van de omgeving is zowel beoordee\d door een groep volwassenen a an de 
hand van foto's als met behu1p van de Omgevings Complexiteit Schaal (OCS). Om ver
gelijking mogelijk te maken is de OCS toegepest op die gedeeltes van de omgeving die op 
de foto's zijn weergegeven. :Je resulteten zijn verme ld in tabel 8.3. 
Wet de oordelen van de volwessenen betreft ken geconcludeerd worde n det de complex
iteit van bijna aile veranderde plekken is toegenome n, behelve bij plek I, de kop van de 
Stuersstraat en plek 9, de P astoor Habetsstraat. De niet verenderde plekken bleken 
VOOR en NA niet significant enders beoordeeld te worden. In totes! is de score voor 
complexiteit echter niet toegenomen. De scores op de OCS vertoonden ongeveer de
zelfde tendens. 

M enipuleerbaarheid 

Ook de manipuleerbaarheid van de ple kke n is op twee manieren gemeten. In tabel 8.3 zijn 
de gegevens ve rmeld van de oordelen door de volwasse nen en de resultaten van de sco
ring met behu1p van de Omgevings Manipuleerbaarheids Schaal (OMS) 
De volwassenen bleken zowel de veranderde als de niet veranderde plekken niet signi
ficant verschillend te beoordelen in VOOR- en NA-situatie. In beide gevallen waren de 
scores zeer laag, evenals op de OMS. 

A ffordanties 

De affordanties voor vier soorten acti viteite n zijn eveneens door de groep volwassenen 
beoordee ld. Oe resultaten zijn oak vermeld in tabel 8.3. Geconcludeerd ken worden: 
Bij de a ffordantie voor rustactiviteiten een toename bij drie verande rde plekken (4, 5 en 
7), wet resulteert in een toename van het gemiddelde voor aile veranderde plekken. 
Zowel het totaaloordeel van de niet veranderde plekken als dat voor aile plekken ver
schilde NA niet significant van VOOR. Voor de bewegingsactiviteiten, zoals fietsen, 
tikkertje en cowboytje werden bijna aile veranderde plekken als meer geschikt beoor
dee ld, behalve plek 9, de Habetsstraat. Voor de niet veranderde plekken werden geen 
signific ant verschiilende oorde len gegeven. Bij het balspel werden ook bijna aile ver-
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anderde plekken positiever beoordeeld, behalve plek 5, het gebied bij de in/uitgang van 
de school. Zowel voor aile veranderde plekken als de totale omgeving bleken de gemid
delde scores in de VOOR.- en de NA-situatie significant van elkaar te verschillen. Ten
slotte waren de resultaten bij de activiteiten met basismateriaal, zoals zand en water, 
vergelijkbaar met het verwante kenmerk manipuleerbaarheid. Aileen werden de plekken 
2, 3, 4 en 5 NA minder laag beoordeeld. 

PLAATS complexiteit manipuleerbaar af fordanties 
oordeel ocs oordeel oms rust beweging balspel nat. mat. 

VERANDERD v n v n v n v n v n v n v n v n 
---------------------------------------------------------------------------------------
I. Stuersstr. 3.3 3.4 2 4 1.2 1.2 0 0 1.6 1.8 2.9 3.8* 1.8 2.7* 1.2 1.1 
2. Stuersstr. 2.9 3.2° 2 3 1.2 1.2 0 0 1.9 2.2° 3.0 3.5° 2.0 2.7* 1.1 1.2° 
3. Stuersstr. 1.8 2.2* 0 3 1.1 1.1 0 0 1.5 1.7 2.8 3.4* 3.0 3.3 1.0 1.1° 
4. Stuersstr. 2.8 3.4* I 3 1.2 1.2 0 0 1.7 2.4* 3.4 4.1* 2.6 3.6* 1.2 1.3° 
5. Voor school 2.8 3.8* 5 6 1.5 1.4 0 0 2.2 3.0* 3.9 4.5* 3.0 3.0 1.3 1.5* 
7. Stuersstr. 2.6 3.1* 0 0 1.2 1.2 0 0 1.9 2.6* 3.1 4.2* 2.1 3.6* 1.2 1.3 
9. Habetsstr. 2.5 2.6 3 6 1.2 1.1 0 0 1.7 1.9 2.7 2.9 2.0 2.3° 1.1 I.! 

-------------------------------------------------------------------------------------------
GEMIDDELD 2.7 3.1° 2 4 1.2 1.2 0 0 1.8 2.2° 3.1 3.8* 2.3 3.0* 1.2 1.2 

IDENTIEK 
6. Schoolpln. 3.5 3.5 6 6 1.7 1.7 0 0 3.0 3.1 5.3 5.5 5.7 5.8 1.3 1.3 
B. Kruispunt 2.7 2.6 0 0 1.1 1.1 0 0 1.8 1.6 3.2 2.8 2.3 2.2 1.1 1.1 
10. Zijstraat 2.3 2.5 0 0 1.2 1.2 0 0 2.0 2.0 3.6 3.6 4.0 4.0 1.1 1.1 
--------------------------------------------------------------------------------------
GEMIDDELD 3.9 3.8 2 2 1.3 1.3 0 0 2.3 2.2 4.0 4.0 4.0 4.0 1.2 1.2 

ALLE PLEKKEN 2.7 3.0 2 3 1.3 1.3 0 0 1.9 2.2 3.4 3.8° 2.8 3.2° 1.2 1.2 

Welch-toets ( voor het toetsen van verschillen tussen gemiddelden bij ongelijke 
varianties, We lch 1949) :* = p<.Ol, 0 = .Oi<p <.I O 

T abel 8.3. Oordelen omgevingskenmerken 

2.3 GEBRUIK 

Bij dit onderzoek werden naast de gebruikelijke rondgangobservaties na schooltijd, oak 
gedurende het aan- en uitgaan van de school, zone-observaties gehouden op een vijftal 
punten in de Stuersstraat, waarbij ~~n plek op verschillende tijdstippen werd geobser
veerd. Hierbij werd vooral gelet op het oversteekgedrag, mogelijke conflicten met ander 
verkeer en dergelijke. De belangrijkste resultaten van dit onderdeel zullen in paragraaf 
2.3.2 vermeld worden. 

2.3.1 RONDGANGOBSERVATIES 

In het onderzoeksgebied werden zowel VOOR als NA 68 rondgangobse rvaties gehouden, 
verspreid over 9 dagen, gespreid over de dag, met de nadruk op tussen de middag en na 
schooltijd, vooral op door-de-weekse dagen. Daarnaast is een enkele keer op zaterdag 
geobserveerd. E~n observatieronde nam.:!:. 15 minuten in beslag, waarin volgens een vaste 
route door het onderzoeksterrein het totale gebied in kaart werd gebracht. De observe
ties werden in maart 1982 en 1983 gehouden. T abel 8.4 geeft de belangrijkste resultaten 
van de ve rgelijking van de weersomstandigheden in de VOOR- en de NA-periode. 
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WEERST A TION VLIEGVELD BEEK 
gemiddelde waarden voor na 

temperatuur (°C) 
neerslag (mm/uur) 
zonneschijn ( %/uur) 
windsnelheid (l m/s) 

7.2 
0.0 

50% 
12.3 

6.4 
o.o 

20% 
11.4 

T abel 8.4. Weersomstandigheden observaties 

Geconcludeerd kan worden dat het weer gedurende het NA-onderzoek wat gelijkmatiger 
was: NA wat hogere temperaturen, wat rninder wind, geen regen, maar minder zan. 

Tijdens dit onderzoek werden aile gebruikers van het gebied geobserveerd, maar omdat in 
dit proefschrift de kinderen van 6 tot 12 jaar centraal staan, zijn de hiernavolgende ge
gevens beperkt tot deze groep. Bovendien bleek het overgrote deel van de volwassenen 
zich aileen bezig te houden met activiteit 3, doelgerichte verplaatsing, en er bleken in 
het activiteitenpatroon van deze groep weinig verschillen tussen VOOR en NA op te 
treden. 
In tabel 8.5 worden de algemene gegevens voor de observaties VOOR en NA met elkaar 
vergeleken 
Tijdens de observaties NA de verandering werd bijna 25% minder kinderen aangetroffen 
dan VOOR; de reden hiervoor is niet direct duidelijk. Door he t aantrekkelijker maken van 
de omgeving zou juist een toename van het aantal gebruikers verwacht worden. Of de 
verandering heeft de omgeving juist onaantrekkelijker gemaakt, of er is een andere oor
zaak, zoals het wat koudere weer tijdens het NA-onderzoek, de Iichte afname in het 
aantal in de buurt wonende kinderen of speciale gebeurtenissen in de buurt of op televisie 
die de onderzoeker zijn ontgaan. De verdeling near leefti jd en sexe kwam VOOR redelijk 
overeen met NA zodat aangenomen mag worden dat relatief dezelfde groepen kinderen 
wat betreft leeftijd en sexe geobserveerd zijn. In de hJA-situatie werd wat minder in 
kleinere groepen gespeeld, met name minder in tweetallen, en de kinderen speelden meer 
in sexe-gemengde groepen. Clm na te gaan of e r significante ve rschillen bestonden tussen 
VCJO:~- en NA-situatie wat betreft de ve rdeling over de verschillende activiteiten
categorieen, eventueel afhankelijk van leeftijd en/of sexe, werd een loglineaire analyse 
op de observatiedata uitgevoerd. Om technische redenen werden hierbij aileen de acti
viteitencategorieen 1, 3-lopend, 3-per fiets, 4, 5, 6/7 en 8 apart onderscheiden en de 
overblij vende categorieen werden wegens de lage frequenties bij elkaar genomen. De 
werkelijke gegevens bleken significant te verschillen van de bereke nde frequentiever
deling op basis van het 3-factorerl-interactie model (chi2:37.7, df= 14, p <.00 1). Hieruit 
ken geconcludeerd worden dat bij nadere analyse van de observatiegegevens een op
splitsing naar leeftijd en sexe noodzake1ijk is. 
De verdeling over de verschillende activiteitencategorieen wordt weergegeven in figuur 
8.2. 

Activiteiten 

De activiteitenpatronen bleken inderdaad te versc hillen voor de diverse groepen. Bij de 
kinde ren van 6 tot 8 jeer is het patroon vrij gevarieerd, met vooral de activiteiten 1, 3, 5 
en 8 (aileen jongens). De belangrijkste ve rschillen tussen VOOR en NA waren: meer 
activiteit 4, zonder materiaa~ aileen bij de meisjes meer activiteit 2 en 5; aileen bij de 
jongens meer balspel (8); minder activiteit 1, rust; aileen bij de meisjes minder activiteit 
6, 7 en 8; en aileen bij jongens minder activiteit 10. 
Bij de kinderen in de leeftijd van 8 tot 10 jeer werd het patroon wet eenzijdiger, gedo
mineerd door de activiteiten I, 3 en 5 aileen bij de meisjes NA, en aileen bij de jongens 
balspel (8). De be1angrijkste verschillen tussen VOOR en NA waren: bij de jongens meer 
activiteit I, rust en !l, ba1spe~ aileen bij de meisjes meer activiteit met en zonder los 
materiaal (4 en 5); minder activiteit 3 en 6, en aileen bij de meisjes minder balspel (B). 
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voor na voor na 

Aantal observaties 6B 6B In gemengde groep 
Aantal geobs. kinderen B97 ID26 % jongens 32 21 
---------------------------------------- % meisjes 31 32 
Jongens J (%) 66 64 -----------------------------------------
Meisjes M (%) 34 36 Groepsgroot te 1 16 13 
------------------------------------- ( %) 2 32 22 
Leeftijd 1: 6- B jaar 22 19 3 15 IB 
( %) 2: B-ID jaar 45 46 4 II 15 

3:10-12 jaar 34 35 5 9 7 
----------------------------------------- 6 4 6 
sexe x Jl 13 10 > 6 14 19 
leeftijd J2 32 30 Gemidd. groepsgrootte 2.30 2.60 
(%) J3 21 24 ------------------------------------------

Ml 9 B 
M2 12 16 
M3 13 II 

Groepssamenstelling ( %) 
Gemengd 21 25 

Maxim ale 
groepsgroot te 

Aileen jongens 
Aileen meisjes 

J 
M 
J+M 

16 
16 
16 

54 
23 

15 
15 
II 

51 
25 

--------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVITEIT ( %) 
1. rust, niet doelgericht 
2. fantasiespel e.d., weinig beweging 
3. beweging doelgericht 
4. beweging zonder materiaal 
5. beweging met los materiaal 
6. beweging met vast omgevingsmateriaal 
7. beweging met vast spelmateriaal 
B. balspel 
9. fantasiespel e.d. met beweging 
10. met basismateriaal 
11. met planten en dieren 
12. normovertredend 

PLAATS (%) 
Gras 
Plein 
Omgevingsmateriaal 
Vast spelmateriaal 
Struiken en bomen 
Stoepen en paden 
Wegen en parkeerplaatsen 

variatie* 
1.00 1.00 
.14 .50 
.57 .3B 
.43 .63 
.71 .BB 
.29 .25 
.14 .13 
.B6 .63 

.13 
.43 

.13 

.44 .10 

.56 .60 

.33 .50 

.33 .60 

.56 .40 

.7B .BD 

.56 .50 

N.B.: door afronding kunnen totalen afwijken van 100% 

% verdeling 
22 21 

0 2 
34 21 

l 6 
B 15 
5 2 
2 3 

25 27 
0 

0 
0 0 

2 0 
21 32 

7 6 
3 9 
5 2 

43 31 
20 20 

* variatie is de proportie van het feitelijk aantal plaatsenjactiviteiten t.o.v. 
het maximale aantal. 

Tabel B.5. Observaties Maastricht 
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C) ll/f1tiA IJO II II 

-- 1/lb l M I 

jongens 6- 8 jaar 

= llllllllli 

jongens 8- I 0 jaar 

= llllllllli 

jongens 10- 12 jaar 

= llllllllli 

jongens 6- 12 jaar 

meisjes 6- 8 jaar 

meisjes 8- 10 jaar 

= llllllllli 

= 
1111111111 

meisjes 10- 12 jaar 

= llllllllli 

meisjes 6- 12 jaar 

F iguur 8.2. Acti viteitenprofielen Maastricht 
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Bij de kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jeer een vrij eenzijdig patroon, gedomineerd 
door de activiteiten 1, 3 en 5 alleen bij de meisjes; en aileen bij de jongens 8, balspel. De 
belangrijkste verschillen tussen VOOR en NA zijn: meer activiteit 8 aileen bij de jongens, 
en alleen bij meisjes meer activiteit 4 en 5; minder activiteit 3, aileen bij de jongens 
minder activiteit 6, met vast omgevingsmateriaal, en alleen bij meisjes minder activiteit 
I en 8. De variatie per activiteit verschilde gemiddeld nauwelijks tussen VOOR en NA. 

Plaatsen 

De verschillen tussen VOOR en NA ten aanzien van het plaatsgebruik waren: N A relatief 
meer gebruik van vast speelmateriaal en omgevingsmateriaal; en minder getiruik van 
pleinen en straten. De verdeling van de kinderen over de diverse plaatsen verschilde 
significant tussen VOOR en NA: chi2=96.87, df=7, p<.OO!. De stippenkaarten in figuur 8.3 
en 8.4 geven een gedetailleerd beeld van de plaatsen wear de geobserveerde kinderen zijn 
aangetroffen. In de nieuwe situatie bleken nog steeds vooral het schoolplein en het 
doodlopende stuk van de Sint Odastraat intensief gebruikt te worden. Op beide plaatsen 
werd regelmatig door vrij grote groepen, vooral jongens, gevoetbald. NA werd het vaste 
spelmateriaal op het schoolplein vaker gebruikt, zowel door jongens als meisjes. Activi
teit 4, beweging zonder materiaal, kwam NA meer voor op het schoolplein, wet meer op 
de stoepgedeeltes en af en toe op street. Activiteit 5, zoals fietsen en rolschaatsen, werd 
meer gezien op het schoolplein, bij de kerk, op de stoepgedeeltes en duidelijk meer op de 
weg, niet aileen in de Victor de Stuersstraat, maar ook in de Pastoor Habetsstraat. Oak 
de variatie in plaatsgebruik verschilde gemiddeld weing tussen VOOR- en NA-situatie. 
Het spelen op street, met name activiteit 4 en 5, bleek NA te zijn toegenoemen, zowel 
in de Victor de Stuersstraat als in de Pastoor Habetsstraat. Voor het balspel op street 
was de het beeld meer gedifferentieerd: een toename in de Victor de Stuersstraat en een 
afname in de Pastoor Habetsstraat. Tabel 8.6 geeft hierover nadere informatie. 

Activiteit 
Straat 

Victor de Stuersstraat 
Pastoor Habetsstraat 

TOTAAL 

4 
voorf na 

0/0 
0/4 

0/4 

5 
voorf na 

1/14 
0/19 

1/33 

8 
voorf na 

0/5 
7fl 

7/6 

TOTAAL 
voorf na 

if 19 
7/24 

8/43 

Tabel 8.6. Spelen op straat, aantal geobserveerde kinderen per activiteit 
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VOOR NA 

T 

Figuur 8,3 en 8.4. Stippenkaarten observaties Maastricht VOOR en NA 
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2.3.2 ZONE-OBSERVA TIES 

Een vijftal zones werden zowel VOOR als NA met behulp van video geobserveerd tijdens 
het aan- en uitgaan van de school aan de Victor de Stuersstraat. A Is zones werden on
derscheiden: 
I. De in/uitgang van de school (plek 5 op kaart B. I) 
2. Het schoolplein (plek 6) 
3. Hoek Victor de Stuersstraat/Orll§ansplein (plek 7 en B) 
4. Hoek Victor de Stuersstraat/Emmaplein (plek I en 2) 
5. Hoek Victor de Stuersstraat/Odastraat (plek 3) 
Van iedere zone werden + 13 video-opnames van 15 a 20 minuten gemaakt, verspreid over 
3 a 4 dagen per zone. -

De resultaten van de zone-observaties kunnen als volgt worden samengevat: 
Tussen VOOR- en NA-meting waren geen grate verschillen wet betreft data, tijdstippen, 
wijze van uitvoering en weersomstandigheden. 
In het algemeen liepen de kinderen NA op weg van of near school vaker de street op, ze 
gebruikten meer het straatgedeelte en leken makkelijker en wat zorgelozer over te 
steken. Dit gold vooral voor het gedeelte van de Victor de Stuersstraat tussen St. Ode
street en Emmaplein. 
Het aantal probleemsituaties tussen voetgangers/kinderen en rijdend verkeer was V:JOR 
en NA relatief laag en de ontmoetingen waren niet van ernstige aard. Hierdoor is het 
moeilijk om aan de hand van deze 'conflicten' een uitspraak te doen over verschillen in 
veiligheid tussen VOOR- en NA-situatie. 
In het algemeen werden NA duidelijk minder kinderen, die te voet van/near school 
gingen, begeleid door volwassenen. 
Net als bij de algemene verkeerstellingen bleek het aantal auto's tijdens aan- en uitgaan 
van de school te zijn afgenomen, terwijl er meer fietsers werden geteld. 
Na schooltijd, om 12.00 en 16.00 bleven NA duidelijk meer kinderen bij de uitgang van de 
school hangen, om te spelen of te praten. 

2.4 BELEVING EN BEOORDELING 

2.4.1 ALGEMENE GEGEVENS 

Zoals eerder vermeld werd het schoolonderzoek niet door de onderzoeker uitgevoerd, 
maar door een onderzoeksbureau waarmee in dit project werd samengewerkt. De volle
dige resultaten zijn vermeld in AGV (1983), dee!5 en 7. 
Tijdens het VOOR- en NA-onderzoek werden twee groepen kinderen geinterviewd. Met 
24 kinderen uit de eerste, tweede en derde klas werden individuele gesprekken gevoerd, 
in iedere klas met vier jongens en vier meisjes. Daarnaast werd een schriftelijke vra
genlijst ingevuld door aile aanwezige kinderen van de vierde, vijfde en zesde klas ( 146 
VOOR en 140 NA). 
In tabel 8.5 wordt de groep geinterviewde kinderen uitgesplitst near leeftijd en sexe op 
het moment van het VOOR-onderzoek. 
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Leeftijd 

6- 8 jr. 
8-10 jr. 
10-12 jr. 

TOTAAL 

jongen meisje TOT AAL 

8 
24 
52 

84 

8 
28 
50 

86 

16 
52 

102 

170 

T abel 8.5. Leeftijd en sexe, ge interviewde kinderen 

N ad ere gegevens over a ental en leeftijd van broertjes/zusjes en beroep van 
vader/moeder waren in dit onderzoek niet beschikbaar. Van de kinderen woonde maar een 
klein deel vlakbij de school: 13 van de kinderen zei op minder dan 5 minuten loopafstand 
van de school te wonen. De rest van de kinderen woonde verderweg in de wijk, in andere 
delen van Maastricht en voor een klein dee! zelfs buiten Maastricht. 

2.4.2 ALGEMEEN SPELPATROON EN OORDEEL OVER DE WOONOMGEVING 

Over dit onderwerp zijn geen gegevens beschikbaar omdat de interviews door andere on
derzoekers werden uitgevoerd en een uitgebreide vragenlijst in het kader van het op
drachtonderzoek niet gebruikt kon worden. 

2.4.3 SPECIFIEKE PLEKKEN: ACTIVITEITEN EN OORDELEN 

Wei zijn de kinderen gei"nterviewd over de route van en near school, activiteiten rand de 
school, mening over veiligheid en de veranderingen in de Victor de Stuersstraat. 

Route van en near school 

In de eerste pleats werd gevraagd naar de route van en near school. De meeste kinderen 
bleken de weg tussen school en huis lopend af te leggen (70% in klas 4 t/m 6 en ruim 50% 
bij de Iegere klassen). Het merendeel gaat niet aileen, maar in gezelschap van vooral 
andere kinderen. Relatief weinig kinderen zeiden weggebracht te worden door volwas
senen. "edenen om een bepaalde route te kiezen hadden zowel te maken met veilig
heidsoverwegingen, zoals 'dan hoef ik zo min mogelijk over te steken', 'dear zijn klaar
overs c.q. zebra's' (VOOR:l32x/NA:l45x), als met andere argumenten zoals, 'dat is de 
snelste weg' en 'dat is de leukste weg' ( 169x/ 170x). Op de vraag near speciale gevaarlijke 
gedeelten in de schoolroute, antwoordden zowel VOOR als NA + 60% van de kinderen dat 
er geen gevaarlijke plekken waren. Bij de gevaarlijke plekken werden zowel VOOR als 
NA plekken genoemd wear moeilijk overgestoken kon worden, met name wegens te vee! 
en te hard rijdende auto's. 
Ouders en vooral leerkrachten bleken weinig invloed uit te oefenen op de keuze van de 
route van de kinderen. Ongeveer de helft van de kinderen ging na het uitgaan van de 
school direct near huis. De rest zei op het schoolplein te blijven spelen of kletsen, of 
andere dingen te gaan doen zoals boodschappen of naar een vriendje/vriendinnetje gaan. 
AI met al bleken sinds de herinrichting op dit punt geen duidelijke veranderingen in 
routekeuze en motivatie plaatsgevonden te hebben. 

Activiteiten 

In beide onderzoeken werd de kinderen gevraagd near acti viteiten die ze doen zowel op 
het schoolplein als in de Victor de Stuersstraat. In de eerste pleats vie! hierbij op dat NA 
meer activiteiten werden genoemd, die plaatsvonden in de Victor de Stuersstraat (op de 
straat zelf). Kennelijk werd er sinds de herinrichting dear meer gespeeld. Dit verschijnsel 
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deed zich vooral voor bij de hogere klassen. Het merendeel van de jongere kinderen zei 
zowel VOOR als NA nooit in de Victor de Stuersstraat te spelen. Overigens speelden de 
oudere kinderen oak NA de verandering nag niet vaak op straat. VOOR de herinrichting 
zei + 90% van deze groep er nooit te spelen en NA was dat nag steeds 75%. Favoriete 
activiteiten op het schoolplein waren: praten, voetballen, tikkertje, op de klimrekken 
spelen, touwtje springen, elastieken, rondhangen en verstoppertje. NA werden deze ac
ti viteiten even vaak of minder vaak genoemd. Bij de Victor de Stuersstraat werden vee! 
en NA meer genoemd: praten, rondfietsen, tikkertje, voetballen, verstoppertje en touw
tje springen. Wanneer er eenmaal vaker op straat gespeeld wordt, blijkt het activitei
tenpatroon dear sterk vergelijkbaar met dat op het schoolplein. 

Oordelen 

Aan aile kinderen werd gevraagd near hun oordeel over de Victor de Stuersstraat en wei 
of ze de straat veilig, leuk of druk vonden en waarom. Bij de jongere kinderen vonden 3 
van de 24 VOOR en 14 van de 24 NA de straat niet gevaarlijk, vooral omdat er NA min
der auto's rijden en er nu een woonerf is. Het aantal jongere kinderen dat de straat niet 
leuk vindt, is oak enigszins afgenomen ( 17-13). Redenen om de straat niet leuk te vinden 
waren de hoeveelheid auto's (VOOR en NA) en te weinig ruimte (aileen VOOR). Het 
oordeel over de drukte veranderde eveneens, VOOR vonden 12 van de 24 kinderen de 
Victor de Stuerstraat druk, maar NA slechts 3 van de 24. Bij de kinderen uit de hogere 
klassen waren vergelijkbare veranderingen te constateren: veilige straat: 16%-56 %; le.uke 
straat om te spelen: 12%-46%; straat met vee! auto's: 50%-26%. De oudere kinderen werd 
oak nag een aantal uitspraken voorgelegd waarover hun mening werd gevraagd. 

In positieve zin traden de volgende verschuivingen op: 
-Bij het spelen hoef je niet zo erg op te !etten (7%-40%). 
-De straat is moeilijk over te steken (23%-8%). 
-Je hebt er slecht uitzicht bij het oversteken (30%-11 %). 
-In de straat is niet zoveel lawaai (23%-40%). 
-Je kunt rusig op de stoep staan praten met je vriend(innet)jes (48%-60%). 
-Je kunt lekker rondrennen op de stoep (23%-40%). 

Bij een aantal aspecten verschoof het oordeel weliswaar in positieve zin, maar een re
latief groat aantal kinderen bleef bij een negatief oordeel: 
-Er rijden veel brommers in de straat (32%-21 %). 
-Er rijden heel vee! auto's in de straat (50%-26%). 
-De auto's rijden in de straat erg hard (55%-3 I%). 
-Er zou een fietspad moeten zijn in de street (34%-17%). 
-De brommers rijden in de straat heel hard (24%-16%). 

Aan het eind van de vragenlijst werd de kinderen gevraagd wat er allemaal veranderd 
was in de Victor de Stuersstraat, eerst in een open vraag, later met behulp van een 
plattegrond. De meest genoemde veranderingen waren de drempels en de paaltjes in de 
straat. Deze veranderingen werden meestal als een verbetering beschouwd; de straat was 
leuker, gezelliger of mooier geworde~ het was er nu veiliger want de auto's rijden min
der hard. 
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2.5 INTERVIEW MET ONTWERPER 

Het interview werd gehouden met de ontwerper van het herinrichtingsplan, een mede
werker van de afdeling Verkeer van de gemeente Maastricht. Oe aanleiding voor de ver
andering bleken klachten te zijn over onveilige situaties rond de school in de Victor de 
Stuersstraat. Near aanleiding daarvan is deze street opgenomen in een gemeentelijk 
verkeersleefbaarheidsplan. Hierin werd onder andere speciaal aandacht geschonken aan 
de omgeving van scholen. T oen duidelijk werd dat er subsidiemogelijheden waren voor 
dergelijke projecten, werd besloten om een concreet herinrichtingsplan op te stellen voor 
de Victor de Stuersstraat. In eerste instantie was het plan beperkt tot deze ene street, 
maar wegens protesten van bewoners uit de andere straten werd ook het omliggende ge
bied bij het project betrokken. Via een inspraakavond konden de betreffende bewoners 
hun mening over de plannen kenbaar maken. Bij deze inspraak zijn de kinderen van de 
school of uit de buurt niet nadrukkelijk betrokken geweest. 
De ontwerper streefde drie doelen na met het plan: het weren van sluipverkeer, de san
leg van voldoende parkeerplaatsen en de verbetering van het saaie aanzien van de street 
(Opvallend is dat de verbetering van de speelmogelijkheden en dergelijke hier niet ge
noemd werd, JvA.). Omdat de street breed genoeg was en er subsidie verkregen werd, 
kreeg de herinrichting van de Victor de Stuersstraat de vorm van een woonerf. Het weren 
van het sluipverkeer wilde men bereiken door het aenbrengen van verkeersdrempels en 
asverschuivingen. In overleg met de bewoners werden de parkeerplaatsen aan de kant van 
de hui zen aangelegd. Door haaks te perkeren kon een voldoende a ental p laatsen gerea
Jiseerd worde n. Het aanzien van de street zou verbeterd worden door het aanbrengen van 
een santa! p lantebakken tussen de parkeervakken en bij de in/uitgang van de school. Op 
verzoek van de bewoners werden in de Pastoor Habetsstraat verkeersdrempels aangelegd 
om te voorkomen dat het verkeer dat de Victor .de Stuersstraat zou mijden, voortaan 
door de Habetsstraat zou komen. In pleats van het in Maastricht gebruikelijke asfalt 
werd in de Victor de Stuersstraat gekozen voor een gevarieerde klinkerbestrating om het 
effect van een woonstraat te versterken. Met verschillende kleuren bestrating werden de 
rijloper, de parkeervakken en het voetgangersgebied aangeduid. 

De verwachtinge n van de ontwerper over de effecten op de gebruikers waren: wet be
treft de automobilisten een lager aantal, een Iegere snelheid, een attenter rijgedrag en 
correct gebruik van de aangegeven parkeervakken; een extra onaantrekkelijke situetie 
voor vrachtauto's wegens de drempels, blijvende problemen met bromfietsers die te hard 
rijden; enig ongemak voor fietsers wegens de vorm van de drempels; geen verandering 
voor volwassen voetgangers; wet betreft de kinderen meer gebruik van de totale ruimte, 
verandering in het overste ekgedrag op de schoolroutes en het benutten van extra speel
plekken. In het plan zijn geen speciale speelaanleidingen voor kinderen opgenomen omdat 
het antwerp er eenvoudig uit moest zien en omdat tegenstand van de bewoners op dit 
punt we rd verwac ht. Opvallend was dat de verwachtingen over veranderingen in het ge
drag van de kinderen weinig specifiek waren en nauwelijks geformuleerd werden in ter
men van concrete activiteiten. 
N a de uitvoering van de verandering werd de ontwerper oak gevraagd om terugkijkend 
zijn mening over het project te geven. Een duidelijk probleem bleek de lange duur van 
een dergelijk project te zijn, wet vooral veroorzaakt werd door de vele barrieres die ge
nomen moesten worden, zeals diverse commissies en inspraakrondes. Het gedeelte rond 
de school bleek ook t egen te vallen. Het ziet er minder leuk uit dan de verwachting was 
en de verande ringen zijn niet ingrijpend genoeg. Het was bijvoorbeeld de bedoeling om 
aan we erszijd en van het gebied voor de in/uitgang van de school twee bolgestrate 'heu
veltj es' in de rijbaan aan te brengen om ter plekke de snelheid van de auto's te remmen 
en het stilstaan om kinderen in of uit de auto te Iaten, onaantrekkelijk te maken. Omdat 
de boiling zeer minimaal was uitgevoerd, ging het verwachte effect verloren. Tenslotte 
bleek men achteraf oak ontevreden over de vorm van de verkeersdrempels in de Pastoor 
Habetsstraat, die onnodig steil zouden zijn geworden. 
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3 SAMENVATTING EN CDNCLUSIES 

Bij het interview met de ontwerper bleek dat de bedoelingen van het plan waren: het 
weren van sluipverkeer door middel van verkeersdrempels en asversc huivingen; de aanleg 
van voldoende parkeerplaatsen; en de verbetering van het saaie aanzien van de straat 
door het aanbrengen van een aantal plantebakken. In het plan zijn geen speciale voor
zieningen voor kinderen aangebracht. De ontwerper verwac htte dat de kinderen in de 
nieuwe situatie meer gebruik zouden maken van de totale ruimte, op andere plekken 
zouden oversteken op hun schoolroute en de e xtra speelplekken zouden benutten. In grate 
lijnen bleken deze verwachtingen redelijk uit te komen. 
De belangrijkste verandering was de aanleg van het woonerf in de Victor de Stuersstraat 
en de foto's van deze straat werden enders beoordeeld op de omgevingskenmerken. Zowel 
de complexiteit als de geschiktheid voor bewegingsactiviteiten en balspel werden NA 
hager beoordeeld. De manipuleerbaarheid en mogeli jkheid voor ac tiviteit met na- tuurlijk 
materiaal bleven laag volgens de beoordelaars. De geschiktheid voor rustige ac
tiviteiten nam aileen toe voor het gedeelte van de Victor de Stuersstraat t er hoogte van 
de school. 
Bij de observaties bleken de verschuivingen in activiteitenpatroon vooral op te treden in 
de Victor de Stuersstraat en vooral het gedrag van kinderen van 6 tot 12 jaar te be
treffen. Het aandeel van het spel in hun activiteitenpatroon nam toe, met name wat be
treft rennen, tikkertje en dergelijke, en fietsen, rolschaatsen en dergeli jke. Een andere 
verandering was een meer gevarieerd gebruik van de ruimte. Hoe we l nog s t e eds de ver
plaatsingsactiviteiten lope nd of per fiets op trottoir of straat de hoofdmoot vormden, 
kwamen andere activiteiten en vooral spel, nu oak af en toe op straat en op de parkeer
plaatsen voor. Dit gold zowel voor de Victor de Stuersstraat als de Pastoor Habetsstraat. 
Bij de, extra, zone-observaties bleek dat de kinderen op hun route van of naar school in 
de NA-situatie vaker op straat liepen en wat makkelijker en zorgelozer leken over te 
steken. Het aantal probleemsituaties tussen kinderen en rijdend verkeer was zowel VDDR 
als NA zo gering dat op grand hiervan geen duidelijke uitspraken gedaan konden worden 
over verschillen in veiligheid. NA bleken minder kinderen onder begeleiding van volwas
senen van e n ne ar schoo l te !ope n. Het aantal auto's tijde ns aan- e n uitgaan va n de sc hool 
ble ek te zijn afg enomen. N a schooltijd ble ve n duide lijk me er kinde re n bij de uitgang van 
de school hangen, om te spelen of te praten. 
Uit de interviews met de kinderen bleken ten aanzien van de schoolroute, mening over 
gevaarlijke plekken onderweg, mate van begeleiding en dergelijke, geen duidelijke ver
schillen tussen VDDR en NA. Wei bleken NA wat meer kinderen na schooltijd in de 
Victor de Stuersstraat te spelen, waarbij vooral praten, rondfietsen, tikkertje, voetbal, 
ver- stoppertje en touwtje springen als favoriete activiteiten werde n genoemd. Tijdens 
de observaties we rd eigenlijk aile en e nige toe name van activite it 5, zoals fi etsen en 
touwtje springe n waargenomen. Een reden voor dit verschil kan z ijn dat de observatie s 
oak op andere tijdstippen van de dag werde n gehouden. D e kindere n vonde n de Vic tor de 
Stuersstraat in de NA-situatie veiliger, leuker en minder druk. Met name de aanleg van 
het woonerf met drempels en paaltjes werd vaak als een positieve verandering genoemd. 

Wat betreft de relatie tussen de omgevingskenmerken en, in dit geval aileen het geob
serveerde gedrag, valt het volgende op: 
In de Victor de Stuersstraat bleek de hogere complexiteit in de NA-sit uatie aileen bij 
plek 7 te corresponderen met meer, en me er gevarieerde activiteiten. D e toename in 
affordantie voor rustactiviteiten voor plek 4, 5 en 7 ging semen met juist e en afname van 
de correspondere nde activiteiten I en 2 bij de observe ties. T oe name in de affordantie 
voor bewegingsactiviteiten kwam in het algemeen goed overeen met een toename van 
het aandeel van activiteit 5 en soms 4 en 9, bij de observaties. Verschillen in affordantie 
voor balspel bleken geen relatie te hebben met de observaties omdat in de Victor de 
Stuersstraat VDDR noch NA balspel werd waargenomen. 
Het schoolplein, wear geen veranderingen plaatsvonden, werd oak niet e nders beoorde eld 
op de omgevingskenmerken, maar NA werden wei meer, e n meer verschillende activi
teiten, vooral activiteit 4, geobserveerd. 
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Oak bij de Habetsstraat waren er op verschillende aspecten afwijkingen tussen beoor
deelde omgevingskenmerken en geobserveerd gedrag. 
Hierdoor is het moeilijk om duidelijke uitspraken te doen over specifieke verbanden 
tussen gedrag en omgeving. Op deze relaties zal in meer algemene zin in hoofdstuk II 
worden ingegaan. 

Tens lotte zullen hie rna enkele resultaten uit de extra uitgevoerde onder zoe ken vermeld 
worden. 

Verkeerskundig onderzoek 

Uit het verkeerskundig onderzoek bleek dat de omvang van het gemotoriseerde verkeer 
in de Victor de Stuersstraat in de drukste richting met + 45% was afgenomen. Ook de 
hoeveelheid bromfietsers nam af en wei met + 30%. Het santa! fietsers daarentegen was 
toegenomen. In de parallelstraat de Pastoor Habetsstraat was de afname van het auto
verkeer zelfs 50%, met als bijzonder aspect het vrijwel volledig verdwijnen van het 
vrachtverkeer, dat waarschijnlijk het meeste last had van de dear aangelegde drempels. 
Oak de snelheid van het autoverkeer bleek te zijn verminderd: 40-50% in de Pastoor 
Habetsstraat en + 30% in de Victor de Stuersstraat. Ondanks problemen om met be
staande apparatuur en rekenmethoden, die meer afgestemd waren op snel verkeer, uit
spraken te doen over het geluidsni vo in de street, kon met enige voorzichtigheid gesteld 
worden dat met name in de Victor de Stuersstraat het geluidsnivo enigszins was ver
minderd. Door het duidelijker markere n van parkeervakken en waarschijnlijk ook door de 
uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen bleek in de NA-situatie het santa! foutief 
geparkeerde auto's afgenomen te zijn. N abij de in- en uitgang van de school werd tijdens 
het wegbrengen en ophalen van de kinderen nog wei foutief geparkeerd, zij het in min
dare mate dan voorheen. 

Bewonersonderzoek 

Uit het bewone rsonderzoek waarbij 31 bewoners aileen in de NA-situatie werden geln
terviewd, kwam een gemengd beeld van de waardering van de veranderingen naar voren. 
Overwegend positief warden beoordeeld: de groenvoorziening, de mate van rust, de ver
mindering van de hoeveelheid verkeer, de parkeermogelijkheden en het minder hard 
rijden van de auto's. Overwegend negatief werden beoordeeld: de ruimte/breedte van de 
street (te smal rijgedeelte), de veiligheid (nag teveel verkeer), de trottoirs (te smal, ge
parkeerde auto's staan met neuzen op het trottoir) en de hygiene (vee! rommel op street, 
minder mogelijkheden voor onderhoud). De gebruiksmogelijkheden van de street werden 
door de bewoners sis beter dan voorheen beoordeeld. 

Samenvatting 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de herinrichting van de Victor de Stuers
straat een santa! positieve effecten heeft gehad. De hoeveelheid autoverkeer, het snel
heidsni vo en het geluidsni vo in de street de alden. De street werd wet gevarieerder ge
bruikt, met name door kinderen van 6 tot 12 jeer. Deze kinderen bewogen zich wat vrijer 
door de straat, hun schoolroutes werden meer gevarieerd en er was minder begeleiding 
door volwassenen. Oak het oordeel over de veranderingen van de schoolkinderen was in 
het algemeen positief. 
De maatregelen in de Pastoor Habetsstraat, het aanleggen van een santa! verkeers
dre mpels, bleken eveneens zeer effectief. Ook hier werd een afname in aantal, snelheid 
en geluidsni vo van het autoverkeer geconstateerd. Opvallend was dat in deze straat de 
i<inderen eveneens wet meer op street bleken te spelen dan voorheen. Blijkbaar wordt een 
dergelijk effect niet aileen bereikt door een totale herinrichting tot woonerf, maar oak 
al door andere maatregelen die het autoverkeer verminderen. 
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9 VERGELIJKING VAN OMGEVINGEN 

In de voorafgaande hoofdstukken zijn telkens per omgeving de VOOR- en de N A-situatie 
uitgebreid beschreven en ve rgeleken. In dit hoofdstuk zullen deze gegevens worden sa
mengevat, waarbij vooral vergelijkingen tussen de verschillende omgevingen gemaakt 
zullen worden, geordend near de begrippen die in hoofdstuk 1 werden onderscheiden: 
activiteiten, sexe- en leeftijdsverschillen, plaatsen en omgevingen. Op deze manier wordt 
een beschrijving gegeven van het gedrag van kinderen in een aantal verschillende 
woonomgevingen. 

1 ACTIVITEITEN 

1.1 GEBRUIK 

Ten aanzien van de geobserveerde acti viteiten kunnen een santa! aspecten worden ver
geleken. Binnen het activiteitenpatroon nam activiteit 3, doelgerichte beweging (zoals 
near huis of winkel !open of fietsen) een speciale pleats in omdat het hier ging om een 
meer 'verplichte' activiteit dan bij de andere categorieen die veelal betrekking hadden op 
spelvormen. Behalve in Orunen werd verplaatsing vrij vaak geobserveerd: :_ 30% rond het 
Gerardusplein,.!. 20% in Leiden en in de Oranjestraat. 
Normovertrede nd gedrag (zoals ve rnielen of vechten) vie! evenee ns op, maar dan door 
het f eit dat nauwelijks kinderen geobserveerd werden die zich be zig hie lden met deze 
acti viteit. E{m verklaring hiervoor is, zoals ook al in hoofdstuk 2 is opgemerkt, dat het 
hier om sociaal ongewenst gedrag gaat, dat meestal gevoelig is voor de aanwezigheid van 
voorbijgangers en dus ook voor die van een observator. Overigens werden in de bestu
deerde omgevingen betrekkelijk weinig sporen van vernieling van de omgeving aange
troffen. 
De andere ac tiviteitencategorieen betroffen verschillende spelvormen. In tabel 9.1 zijn 
de geobserveerde activiteiten same ngevoegd tot vie r hoofdcategoriee n, waarbij catego
rie 3 en 12 buiten beschouwing zijn gelaten. Het gaat om rust (activiteit I, zie bijlage 2.4 
voor nadere omschrijving), fantasiespel (activiteit 2 en 9), bewegingsspel (activiteit 4 
t/m 8) en constructiespel (activiteit 10 en II). 

Gerarduspln Oranjestr. Drunen L e iden Maastricht 
ACTIVITEIT Voor Na Voor Na Voor Na Voor Na Voor Na 

-------------------------------------------------------------------------------------------
rust ( %) 24 24 14 32 19 32 28 25 35 28 
fantasie (%) 2 6 9 15 7 10 II 10 3 
beweging ( %) 51 58 69 49 65 54 5 1 57 65 70 
constructie ( %) 24 12 8 10 9 4 10 8 

-------------------------------------------------------------------------------------------
Aantal kinderen 615 523 !36 120 3340 3150 2185 1684 565 759 

Tabel 9.1. Percentuele verdeling activiteiten 

Behalve met verplaatsingsactiviteiten bleken de kinderen in de geobserveerde omge
vingen zich vooral bezig te houden met deze spelactiviteiten, die dan ook het grootste 
dee! van het gedragspatroon uitmaakten. Bewegingsactiviteiten ble ken daarbij in aile 
omgevingen een overheersende rol te spelen. Van de waargenomen kinderen hield 50 tot 
70% zich bezig met een of andere vorm van bewegingsspel. Blijkbaar boden de onder
zochte omgevingen goede mogelijkheden voor dergelijke activiteiten. De rustactiviteit 
(kijken, rondhangen, kletsen) vormde in aile omgevingen eveneens een vast onderdeel van 
het geobserveerde gedragspatroon. Gemiddeld Mn vierde van de kinderen bleek zich be
zig te houden met deze activiteit, relatief meer in Leiden en in Maastricht. Blijkbaar 
vormt deze activiteit een inherent onderdeel van het gedragspatroon van kinderen in de 
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woonomgeving. Constructiespel en activiteit met natuurlijk materiaal kwam in sommige 
omgevingen, zoals Maastricht, helemaal niet voor en in andere zoals het Gerardus
plein-VOOR relatief vaak (24%). Aanwezigheid van geschikt, manipuleerbaar, materiaal 
is een noodzakelijke voorwaarde voor deze activiteit, zoals bleek bij het Gerardusplein, 
wear tijdens de observaties in de VOOR-situatie vee! kastanjes uit de bomen in het park 
waren gevallen, die gretig door de kinderen verzameld werden. Tenslotte bleek het fan
tasiespel een relatief klein dee! van het activiteitenpatroon te vormen. 

Hierna zal nader worden ingegaan op de relaties tussen activiteiten en plaatsen zoals die 
tijdens de observaties zijn waargenomen, waarbij een samenvattende beschrijving wordt 
gegeven van het acti viteitenpatroon van kinderen in verschillende woonomgevingen. 

1. Rust, zoals kijken, rondhangen. Deze activiteit bleek in alle omgevingen in ongeveer 
20% van de gevallen voor te komen. Op vrijwel alle plekken werd dit gedrag 
waargenomen. Zoals eerder vermeld ken men deze activiteit dan oak beschouwen als 
een vast onderdeel van het gedragspatroon van kinderen, vooral omdat deze onder 
alle omstandigheden bleek voor te komen. 

2. Fantasiespel, weinig beweging (zoals vadertje en moedertje), bleek met name op 
stoepen en pleinen voor te komen, zij het relatief weinig. 

3. Verplaatsing doelgericht komt zoals eerder vermeld relatief vee! voor in Maas
tricht-VOOR en rand het Gerardusplein, en zoals te verwachten was, met name op 
stoepen, straten en pleinen. 

4. Beweging zonder materiaal zoals tikkertje en verstoppertje, bleek alleen in Drunen 
relatief vee! voor te komen op diverse plekken. In de andere omgevingen kwam deze 
activiteit vooral voor op de stoep en soms op pleinen en grasvelden, maar relatief 
weinig. 

5. Beweging met los materiaal, zoals fietsen en rolschaatsen, betrof be halve in Maas
tricht-VOOR en in Drunen, een behoorlijk dee! van het activiteitenpatroon (20-25%). 
Plaatsen zoals stoepen, straten en pleinen bleken het meest gebruikt te worden voor 
dit gedrag. 

6. Beweging met omgevingsmateriaal kwam in de meeste omgevingen niet vaak voor en 
was uiteraard afhankelijk van de aanwezigheid van materiaal zoals muurtjes, trapjes, 
bomen wear in geklommen kon worden, en dergelijke. 

7. Beweging met vaste spelelementen hing uiteraard af van de beschikbaarheid van 
dergelijk materiaal. Zo kwam deze activiteit in ongeveer I 0% van de gevallen voor in 
Drunen en Leiden-NA. In de Oranjestraat was opvallend dat de speelelementen op het 
geobserveerde speelveld VOOR wei in deze mate gebruikt werden, maar NA vee! 
minder. 

8. Balspel, zoals voetbal en tennis, kwam opvallend vee! voor in Maastricht op het 
schoolplein en op een doodlopend stukje street. In de andere omgevingen kwam deze 
activiteit, zij het in minciere mate, vooral voor op grasvelden, pleinen en straten. 

9. F antasiespel, met beweging, zoals indiaantje en soldaatje, kwam in vrijwel aile 
omgevingen nauwelijks voor, en sis dat wei het geval was, vooral op stoepen, pleinen 
en grasvelden. 

I D. Activiteit met basismateriaal, zoals met zand of water, was uiteraard afhankelijk van 
de aanwezigheid van dergelijk materiaal. Met name in Drunen en Leiden kwam deze 
gedragsvorm dan oak wet meer voor, zij het relatief nog weinig. 

11. Activiteit met natuurlijk materiaal zoals met planten of dieren, kwam met name voor 
rand het Gerardusplein en wel vooral in het plantsoen wear de kinderen met bladeren, 
losse takken of met hun hand speelden. 

12. Normovertredend gedrag, agressie tegen personen of objecten, werd nauwelijks 
waargenomen. 

Tenslotte wordt nader ingegaan op de verschillen in variatie van activiteiten en 
plaatsgebruik bij de observaties. In tabel 9.2 wordt deze variatie op drie verschillende 
manieren aangeduid. In de eerste pleats, near analogie van Guttinger ( 1974) en van Andel 
( 1978), als de sam van de drie meest frequente activiteitencategorieen. Deze meat is 
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hoger naarmate de variatie san activiteiten lager is. In de tweede plaats sls het gemid
delde van de gevarieerdheid van gebruik van activiteit near pleats. Deze zijn in de be
treffende hoofdstukken per omgeving telkens vermeld. Tenslotte kan near analogie met 
de informatiemaet H voor omgevingskenmerken, ook een H-waarde worden berekend 
voor de verdeling over de activiteitencategorieen. Hierbij wordt de formule uit hoofd
stuk 2, I 3.2 toegepast op de properties van de verschillende ectiviteiten ten opzichte van 
het totes! santa!. 

VARIA TIE Gerarduspl Oranjestr. Drunen Lei den Meastr. 
Voor Ne Voor Na Voor Na Voor Ne Voor Na 

----------------------------------------------------------------------------------------------
som 3 hoogste frequenties ( %) 69 77 59 68 68 68 61 59 81 69 
gemiddelde gevarieerdheid .65 .65 .43 .34 .51 .49 .61 .66 .Sl .47 
H-waarde observaties 2.62 2.62 2.92 2.74 2.59 2.76 3.05 2.99 2.26 2.49 

T abel 9.2. Veriatie van activiteiten 

Wat de eerste verietiemaat betreft blijken vooral het activiteitenpetroon in Meestricht
VOOR en rond het Gerardusplein-NA weinig gevarieerd te zijn, terwijl in Leiden en in de 
Oranjestreet-VOOR juist de meeste veriatie aenwezig is. De resultaten op de tweede 
meat wijken hiervan sf. Leiden en het Gerardusplein vertonen een hoge geverieerdheid 
van activiteit/pleets combinaties, terwijl de Oranjestreet juist vrij laag uitkomt. De 
H-waerde als variatiemaat geeft weer een ander beeld. Leiden en de Oranjestraat-VOOR 
komen relatief hoog uit en Maastricht, met name VOOR juist vrij laag. 
Het is opvsllend dat deze drie verschillende maten slle drie verschillende resultaten op
leveren. De enige overeenkomsten zijn een relatief hoge verietie in Leiden en een efname 
van variatie in de Oranjestraat. Blijkbaer worden telkens andere aspecten van het begrip 
variatie van ectiviteiten gemeten. 

1.2 BELEVING EN BEOORDELING 

Tijdens de interviews werden de kinderen enkele vragen gesteld over hun algemene spel
patroon. Zoals in hoofdstuk 8 is vermeld, zijn in Maastricht geen uitgebreide, individuele 
interviews gehouden volgens het stramien dat in de andere omgevingen werd gehanteerd. 
Dearom zijn de hierna genoemde gegevens slleen gebasserd op de interviews met kinderen 
uit de andere vier omgevingen. De onderlinge vergelijkbaarheid van de uitspraken van de 
kinderen uit de verschillende omgevingen is niet optimaal omdet de grootte en de semen
stelling van de groep gei"nterviewde kinderen, die in de omgeving woonden, verschillend 
was, namelijk: Gerardusplein 42, Oranjestraet 26, D runen 86, Lei den 72 kinderen. 

Bij de algemene vraag near de ecti viteiten in de buurt vie I op dat in aile omgevingen in 
gemiddeld 25% van de gevsllen activiteiten werden genoemd uit de categorie beweging 
zonder meteriaal, met name tikkertje en verstoppertje. Deerneest kwem beweging met los 
meteriaal, vooral fietsen en rolscheatsen, relatief vaak voor. Balspel, met name voetbal, 
werd veel genoemd rond het Gerardusplein en in Leiden-VOOR. Beweging op veste 
speelelementen kwem relatief veak voor in Leiden-NA, mede onder invloed van de aanleg 
van nieuwe speelplaetsen. Opvallend was dat activiteit 2, fantasiespel met weinig bewe
ging, nogal vee I genoemd werd in Leiden en rond het Gerardusplein-NA. 

Ook werd informatie verkregen over favoriete activiteiten tijdens het buitenspelen in het 
algemeen door een vreag waarbij een lijst met activiteiten sen de kinderen werd voor
gelegd, waarop ze hun voorkeuren konden aangeven. 
Hierbij viel op dat bij deze vraag veel meer activiteiten werden aangegeven dan bij de 
vorige, open vraag. De vorm waerin de vraag werd gesteld, was hoogstwaerschijnlijk de 
reden voor dit verschil. Het was blijkbaer gemakkelijker om te bevestigen dat een be
paslde activiteit wet eens gedaan werd, den deze zelf te bedenken. 
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Zo warden rustectiviteiten zoels zitten, preten, kijken en rondlopen bij de open vraag 
weinig genoemd, terwijl in aile omgevingen vrijwel aile kinderen deze activiteiten aan
kruisten. Daerneest warden in de lijst zeer veek eangekruist: tikkertje, verstoppertje, 
rennen, wandelen en fietsen. Evenals bij andere vragen warden relatief weinig ectiviteiten 
aangegeven uit de cetegorieen: fantasiespel met weinig beweging (2), fantasiespel met 
beweging (9), spel met natuurlijk materiaal (II) en normovertredend gedreg ( 12). 
In het algemeen weren er weinig verschillen tussen de omgevingen op deze vraag. Aileen 
weren er in sommige gevallen omgevingsbepaalde verschillen te constateren, zoals rela
tief meer beweging met vast spelmeteriaal en activiteit met besismateriael in Drunen, 
wear dergelijk meterieal meer aanwezig was. 

In het vervolg van het interview werd de nadruk gelegd op specifieke gedeeltes van de 
onderzochte omgevingen, wearonder in ieder geval die plekken die veranderd werden. 
Hierdoor gaven de antwoorden op deze vragen vaak verschillen te zien tussen VOOR- en 
r-JA-situatie, waarop in de desbetreffende hoofdstukken el gedetailleerd is ingegaan. 
Hierna zullen den oak vooral verschillen en overeenkomsten vermeld worden tussen de 
vier omgevingen wear de kinderen ge !nterviewd zijn. 

De kinderen bleken bij voorkeur semen met enderen te spelen. Bij iedere specifieke plek 
werd weer op een aental menieren gevreegd near het activiteitenpatroon: rechtstreeks in 
een open vraag, met behulp van de activiteitenlijst en door op een plettegrond van de 
betreffende omgeving favoriete plekken en activiteiten te Iaten vermelden. 
C)p ieder van deze drie vragen warden VOOR en NA vaak verschillende entwoorden gege
ven, maar noch onderling binnen een omgeving, noch over de vier omgevingen weren er 
duidelijke overeenkomsten. Zo warden soms tegenstrijdige resulteten verkregen op de drie 
vragen voor dezelfde plek ten eanzien van het verschil tussen VDOR en NA betreffende 
het aentel en de variatie van ectiviteiten en de verdeling over de verschillende activi
tei tenc ategorieen. 

In het laatste deel van het interview werd gedetailleerd op een aantal plekken ingegaan 
aen de hand van een serie toto's van de betreffende omgeving weerbij onder andere ge
vraagd werd near het eantal en de aard van de ectiviteiten die dear regelmetig warden 
gedaan. 
Het eantel genoemde ectiviteiten varieerde per omgeving van gemiddeld 4.49 per per
soon bij het kleuterschoolplein in Leiden tot 1.00 bij een plek in de Orenjestreet. Vee! ac
tiviteiten warden vooral genoemd in Leiden bij speelplaatsen, de weterkent en enkele 
streten; maar ook ook bij de veranderde plek met het speelhuis in Drunen en de speel
plaats bij de Orenjestreat. Zeer weinig ectiviteiten warden vermeld bij de Orenjestraet en 
gedeeltes van het Ge rardusple in-VOOR. Relatief sterk en significant positief verband 
bleek te besteen met de varietie van activiteiten ( r=.69), de evaluatiefactor op de seman
tische differentiae! (r=.48) en de rangordening leuk-vervelend (r=.57) en deernaast met de 
mete waarin activiteiten uit de categorie 2, 4, 6, 7, 8 en 9 warden genoemd. 
Onder de varietie van ectiviteiten werd de verhouding tussen het totaal aental ge
noemde en het eentel verschillende ectiviteiten verstean. Met name in Leiden (bij het 
woonerf, het tuintje, het veldje a an de Bernhardkade, en de zijstraat) en in de Orenje
straat (op de speelpleats, het veld en in de Smitstraat) bleken de kinderen een relatief 
grate veriatie san ectiviteiten te noemen. Daarentegen was de variatie het minst groat 
op het Gerardusplei n, in Drunen-VC)OR bij de zandbak e n het schommelrek, en bij de 
foto' s van het begin van de O ranjestreat. Vrij sterk positief verbend bleek te bestaan met 
het santa! activiteiten (r=.69 bij de inte rviews en .58 bij de observeties), met de mate 
wearin de kinderen zeggen er 'vaek' te komen (r= .50), met activiteit 7 (r=.62 bij de 
interviews en .57 bij de observaties) en met de activiteitsfactor van de se- mantische 
differentiae! (r=.45). 

Voor ieder van de twaalf ectiviteitencategorieen ( zie bijlage 2.4) is de totale serie toto's 
nade r geanalyseerd. Per cetegorie is het gemiddeld aantal tijdens het interview 
genoemde activiteiten beschouwd als indicator voor de mete weerin de kinderen een be-
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paalde plek voor een bepaalde categorie activiteiten gebruikten. Door telkens per omge
ving de twee foto's met de hoogste en met de laagste waarde met elkaar te vergelijken, 
werd een indruk verkregen over de overeenkomsten en verschillen tussen plekken die al 
dan niet vee! gebruikt werden voor een bepaalde acti viteit. 

I. Rust, zoals kijken, rondhangen. Deze activiteit bleek in aile omgevingen relatief 
weinig voor te komen. Dit gedrag werd nag het meest genoemd bij foto's van plek
ken met zitmogelijkheden zoals bankjes en randjes, waar meestal iets te zien was 
(Oranjestraat-veld, Gerardusplein-park, Orunen-grote plein, Leiden-waterkant). Zeer 
laag werden plekken beoordeeld zoals pleintjes (Gerardusplein), de zandbak in Dru
nen-VOOR, grasvelden (Drunen, Gerardusplein-park), en enkele straten en paden. 
Deze variable bleek met geen van de andere door de kinderen genoemde aspecten 
duidelijk verband te houden. 

2. Fantasiespel, weinig beweging, zoals vadertje en moede rtje, bleek eveneens re
latief weinig voor te komen. Nag het meest werd het genoemd bij plekken met enige 
beschutting of afgeschermde hoekjes zoals de ingang van de kerk en plekjes in het 
park bij het Gerardusplein, het tuintje, de 'indianenspeelplaats' en het zijstraatje in 
Leiden, maar oak het speelveld in de Oranjestraat en de pleinen in Drunen-VOOR. 
Niet of nauwelijks werd deze activiteit genoemd bij de foto's van het Gerardusplein, 
straten in Lei den en bij de Oranjestraat en het veld en de pleinen in 'Jrunen-NA. Een 
positief verband bleek te bestaan met het aantal genoemde activiteiten, en de mate 
waarin activiteit 6 en 9 werden genoemd. 

3. Verplaatsing doelgericht komt, zoals te verwachten was, relatief vee! voor op 
straten en pleinen in diverse omgevingen en juist weinig of niet op speelplaatsen en 
grasvelden. Aileen met de mate waarin kinderen aangaven 'aileen' op een plek te 
komen en met de potentiefactor op de semantische differentiae] bleek een positief 
verband te bestaan, terwijl een negatieve relatie werd gevonden met de evaluatie
factor op de semantische differentiaal. Blijkbaar worden omgevingen waar deze ac
tiviteit vee! voorkomt, weinig gewaardeerd. 

4. Beweging zonder materiaal, zoals tikkertje en verstoppertje, bleek met name in 
Orunen relatief vee! voor te komen, vooral op het grate plein. In de andere omge
vingen werd deze activiteit vooral genoemd bij grasvelden (Gerardusplein en Oran
jestraat), spee lp laatsen (Lei den, Oranjestraat) en enkele straten (L eiden-zi jstraat). 
Relatief weinig kwam deze activiteit voor bij pleinen, straten en het kleuterplein in 
Drunen. Met andere variabelen werd geen duidelijk verband geconstateerd. 

5. Beweging met los materiaal, zoals fietsen en rolschaatsen, werd vrij vaak ge
noemd, met name bij toto's van pleintjes (Oranjestraat en Drunen), de trapjes bij de 
kerk en het pad door het park bij het Gerardusplein, en de asfaltbult in Leiden. Re
latief weinig kwam deze activiteit voor bij speelplaatsen, het veld in Drunen en het 
Gerardusplein. Met de andere interviewvariabelen bleek geen duidelijk verband ' te 
bestaan. 

6. Beweging met omgevingsmateriaal kwam in de meeste omgevingen niet vaak voor en 
was uiteraard afhankelijk van de aanwezigheid van muurtjes, trapjes, dakjes 
(Leiden), bankjes (Orunen, Oranjestraat), bomen waar in geklommen kon worden, en 
dergelijke. Met het totaal aantal genoemde activiteiten en met activiteit 2 werd een 
hoge correlatie gevonden. 

7. Beweging op vaste spelelementen hing uiteraard af van de beschikbaarheid van 
dergelijk materiaal. Zo werd deze activiteit zeer vaak genoemd bij de speel
plaats/crossbaan in Leiden-NA, de plek rand het schommelrek en het speelhuis in 
Drunen en het speelveld bij de Oranjestraat. Met de andere interviewvariabelen 
bleek geen duidelijk verband te bestaan. 

8. Balspel, zoals voetbal en tennis, werd vooral vaak genoemd bij grasvelden (Ge
rardusplein-park, Oranjestraat en Drunen), schoolpleinen (Drunen en Leiden) en en
kele straten zoals de zijstraat in Leiden. Niet of nauwelijks werd deze activiteit 
vermeld bij het Gerardusplein, de Oranjestraat, sommige, valle speelplaatsen (Lei
den, Drunen) en het tuintje in Leiden. Oak hier bleek geen verband met andere 
variabelen uit het interview t e bestaan. 
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9. F antasiespel met beweging, zoals indiaantje en soldaatje, kwam in vrijwel aile 
omgevingen re\atief weinig voor. Het meest werd dit gedrag genoemd bij speel
p \a at sen zoals de 'indianenspeelplaats' en het kleuterschoolplein in Lei den, de 
speelplaats met fort bij de Oranjestraat e n het k\euterplein in Drunen; en daarnaast 
bij enkele foto's van het park bij het Gerardusplein. Dit gedrag werd vrijwel niet 
vermeld bij het Gerardusplein, op street in de Oranjestraatbuurt en in Leiden, het 
water en de speelplaats/crossbaan in Leiden en het grate plein en het grasveld in 
Drunen. Een vrij sterk positief verband bleek te bestaan met het totaal santa! ge
noemde activiteiten en met activiteit 2, die eveneens fantasiespel en dergelijke be
treft. 

10. Activiteit met basismateriaal, zoals met zand of water, was uiteraard afhankelijk 
van de aanwezigheid van dergelijk materiaal. Met name in Drunen bij de zandbak en 
in Leiden bij de 'indiane nspeelplaats' en bi j de 'zandplek' aan de Singe! kwam deze 
gedragsvorm dan oak wet meer voor. Verband met andere variabe len uit het inter
view was niet aanwezig. 

II. Activiteit met natuurlijk materiaal zoals met planten of dieren, werd opvallend vee! 
genoemd bij de foto's van de Bernhardkade in Leiden, wear de kinderen vaak eendjes 
voerden, met hun hand speelden of wormen zochten. Ook bij het park bij het 
Gerardusplein werd deze activiteit re\atief vaak genoemd. Verband met andere 
variabe len uit het interview was niet aanwezig. 

12. Normovertredend gedrag, agres sie tegen personen of objec ten, werd re\atief zeer 
weinig genoemd bij de interviews. Net als bij de observaties kan dit veroorzaakt 
worden door de sociale onwenselijkheid van derge lijk gedrag. 

1.3 CONCLUSIE 

* In aile onderzochte omgevingen bleek het acti viteitenpatroon van de kinderen wat het 
spel betreft vooral te bestaan uit bewegingsactiviteiten en in mindere mate uit 
'rust gedrag'. F antasiespel en constructiespel, tach ook essentiele spelvormen binnen 
de ontwikke ling van kinderen, kwamen in de onderzochte omgevingen re latief wei nig 
voor. 

1.4 DISCUSSIE 

De activiteitenpatronen bleken deels semen te hangen met sexe en leeftijd wear in de 
volgende paragraaf nader op zal worden ingegaan, en dee\s met de mogelijkheden die 
geboden werden door de verschillende omgevingen, zowel in positie ve als in negatieve 
zin. Het vie ! echter op dat de vijf verschillende omgevingen in algemene zin wet acti
viteitenpatroon betreft, nogal op elkaar leken. In aile omgevingen overheersten bewe
gingsactiviteiten, gecombineerd met rustactiviteiten. Zowel in het eerste onderzoek 
(hoofdstuk 3), met name in de dear bestudeerde woonomgevingen, als in ander onderzoek 
dat in hoofdstuk I werd vermeld, werden vergelijkbare resultaten gevonden. De verkla
ring voor dit verschijnsel ken in twee factoren worden gezocht. 
Aan de ene kant is het mogelijk dat kinderen binnen de geobserveerde leeftijdsgroep 
(6-12 jaar) als vanze lfsprekend dit karakteristieke, bij hun ontwikkelingsfase behorende, 
gedragspatroon vertonen. Als dit wear is, dan maakt het nie t zoveel uit in welke fysie ke 
omgeving een kind opgroeit, zij het dat waarschijnlijk wei aan ze kere mi nimumvoorwaar
den vo ldaan moet zijn wet betreft bijvoorbeeld veiligheid, minimale oppervlakte en va
riatie. Wear deze minima dan precies zouden liggen, is echter onduidelijk. 
T och is deze opvat ting niet houdbaar, want a an de andere kant bleken kinderen in an
derssoortige omgevingen, zoals de (bouw)speelplaats in ons eerste onderzoek, een geheel 
ander acti vi t eitenpetroon te vertonen. Verder rapporteren Mulderij & Bleeker (1982) en 
Hart (1979) bijvoorbeeld dat de activiteit hut ten bouwen, in onze termen val lend onder 
constructiespel, vee lvuldig in de door hen onderzochte woonomgeving werd geobserveerd. 
In de door ons geobserveerde omge vinge n kwem deze activiteit nauwe lijks voor. Dit ken 
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aan de gebruikte observatietechniek liggen, maar dit is onwaarschijnlijk omdat hutten 
bouwen in het algemeen niet zo'n verborgen activiteit is dat deze met onze observa
tietechniek niet waargenomen zou worden. Blijkbaar zijn er verschillen tussen de omge
vingen in affordantie voor hutten bouwen. Bij Hart werd deze activiteit vooral gezien in 
prive-tuinen en op ruigere terreinen, bij Mulderij en Bleeker in plantsoenen met dicht 
struikgewas. Dergelijke plaatsen kwamen in de hier bestudeerde omgevingen nauwelijks 
voor, behalve in het plantsoen bij het Gerardusplein en dit was oak de enige plek wear 
hutten bouwen incidenteel werd geobserveerd. 

Het is vee! waarschijnlijker dat de aard van de geobserveerde omgevingen van door
slaggevende betekenis is. De door ons bestudeerde omgevingen stimuleerden niet, hadden 
onvoldoende 'affordanties' voor hutten bouwen, en meer in het algemeen voor con
structie- en fantasiespel, terwijl de affordanties voor met name bewegingsactiviteiten 
wei voldoende aanwezig waren. De relatief geringe onderlinge verschillen in gebruik 
moeten dan worden verklaard door het feit dat de vijf bestudeerde omgevingen niet 
fundamenteel van elkaar verschilden wet betreft de san- en afwezigheid van affordan
ties. 

0 verigens ken men zich afvragen of het vergelijken van het gebruikspatroon in de vorm 
van activiteiten wet relevant is. Zo pleit van der Kooij ( 198 t, 1984) er voor om meer 
aandacht te besteden aan de intensiteit van het spel, de mate van intrinsieke motivatie, 
waarbij de specifieke vorm minder relevant zou zijn. Hoewel dit zeker een waardevolle 
aanvulling van (observatie-)onderzoek lijkt, is een volledig negeren van indelingen near 
spelvorm zeker niet aan te bevelen. lmmers in hoofdstuk I bleek al dat het hier tach 
verschillende facetten van het gedrag betreft die oak van belang zijn voor verschillende 
terreinen van de ontwikkeling. Maar een vorm van intensiteitsmeting door de tijdsduur 
van verschillende activiteiten bij het onderzoek te betrekken is zeker een waardevolle 
uitbreiding. In het hoofdstuk II zal hierop bij de onderzoekstechnische discussie nag na
der worden ingegaan. 

2 SEXE- EN LEEFTIJOSVERSCHILLEN 

Omdat dit onderzoek vooral gericht was op verschiilen tussen omgevingen en minder op 
verschillen tussen groepen of individuen, is bij de analyses niet gedetaiileerd ingegaan op 
sexe- en leeftijdsverschillen. Maar omdat uit de literatuur in hoofdstuk I bleek dat het 
hier twee relevante variabelen betreft, zijn deze wei bij het onderzoek betrokken. In 
deze paragraaf zullen een santa! voorbeelden worden gegeven van sexe- en leeftijds
gebonden verse hi! len in het gebruik en de be leving van de woonomgeving door kinderen, 
zonder dat hier near voiledigheid is gestreefd. -

2.1 GEBRUIK 

In aile omgevingen werden meer jongens dan metsjes waargenomen (60-70% jongens / 
40-30% meisjes). Behalve in Drunen, werd er relatief weinig gespeeld in groepen van 
jongens en meisjes semen. In het algemeen bleken meisjes meer in dergelijke gemengde 
groepen te spelen. Dit gegeven hangt natuurlijk semen met de eerder gevonden ver
schillen in aanwezigheid tussen jongens en meisjes, maar dit verklaart het gesignaleerde 
verschijnsel niet voiledig. In aile omgevingen bleken jongens zich mee r bezig te houden 
met balspel dan meisjes. Voor beweging met los spelmateriaal was dit in de meeste om
gevingen het geval. Bij meisjes daarentegen werd altijd meer doelgerichte verplaatsing 
geobserveerd; meestal meer beweging zonder materiaal; en in sommige omgevingen meer 
rustactiviteit (Gerardusplein, Leiden, Maastricht). 

W at de verschillen tussen leeftijdsgroepen betreft bleek dat vooral 8 tot I 0-jarigen bui
ten werden aangetroffen. Bij toenemende leeftijd werd het activiteitenpatroon minder 
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gevarieerd en werd het meer gedomineerd door rustactiviteiten, verplaatsing en balspel. 
Het aandeel van de andere, spelactiviteiten bleek juist hager te zijn naarmate de kinde
ren jonger waren. Bij deze leeftijdsverschillen moet wei in gedachten worden gehouden 
dat, zoals in hoofdstuk 2 is aangetoond, de betrouwbaarheid bij het schatten van de 
leeftijden niet perfect was. Bovengenoemde resultaten dienen dan ook voorzichtig te 
worden ge i nterpreteerd. 

In de meeste omgevingen werd 15-30% van de kinderen 'aileen' aangetroffen en 42-56% 
bleek in een klein groepje, van twee of drie kinderen, te spelen. Aileen in Drunen werd 
meer in grate groepen gespeeld, wat weer samenhing met de bijzondere situatie waarin 
de kinderen werden geobserveerd, namelijk gedurende het speelkwartier op een school
speelplaats. Vooral de oudere kinderen van 10 tot 12 jaar bleken 'aileen' geobserveerd te 
worden, terwijl ze meestal bezig waren met verplaatsing of beweging met los materiaal. 
Deze activiteiten semen met rust, kwamen eveneens relatief vaak voor bij kinderen die 
in kleine groepjes speelden. Verder vie! hierbij op dat het meestal ging om groepjes met 
aileen meisjes of aileen jongens. De grotere groepen tenslotte bleken vaker te bestaan 
uit relatief meer jongens, het waren vaker gemengde groepen, en rust en balspel kwamen 
er relatief meer voor. 

2.2 BELEVING EN BEOORDELING 

Op een aantal punten bleken ook bij de interviews sexe- en leeftijdsbepaalde effecten. Zo 
noemden bijvoorbeeld in Leiden meisjes relatief meer fantasie-activiteiten met weinig 
beweging zeals schooltje spelen, en activiteiten met vast spelmateriaal zoals 
schommelen en glijden, terwijl jongens juist meer balspel en activiteiten met natuurlijk 
en basismateriaal noemden. Jongere kinderen vertelden vaker fantasiespel met beweging 
zoals soldaatje of cowboytje, en activiteiten met vast spelmateriaal te doen en oudere 
kinderen noemden juist meer balspel, beweging zonder materiaal zoals tikkertje en 
verstoppertje, en activiteiten met natuurlijk materiaal. 
Qok werden vorm en soms inhoud van tekeningen van de eigen buurt zowel in het eerste 
als in het tweede onderzoek mede bepaald door het ontwikkelingsniveau c.q. de leeftijd 
van de betreffende kinderen. Dergelijke verschillen werden ook gesignaleerd door Hart 
(1979) en F lade e. a. ( 1982) en zijn verklaarbaar door de toenemende tekenvaardigheid bij 
toenemende leeftijd. In aile gevallen hoefden jongens minder vaak toestemming aan hun 
ouders te vragen om op de onderzochte plekken te spelen dan meisjes, en oudere kinderen 
minder vaak dan jongere. Wat betreft de 'home range' of het gebied wear kinderen met 
toestemrning van hun ouders mogen komen, werden de in hoofdstuk 1, paragraaf 2 ver
melde verschillen tussen jongens en meisjes, en oudere en jongere kinderen, ook in dit 
onderzoek gevonden. De vergelijking van VOOR- en NA-situatie maakte het mogelijk om 
omgevingsinvloeden en leeftijdsinvloeden te onderscheiden. Zo bleek aileen rand het 
Gerardusplein door de verandering van de omgeving de situatie zodanig verbeterd te zijn, 
dat kinderen van aile leeftijden er vaker zonder toestemming van hun ouders mochten 
komen. 

2.3 CONCLUSIE 

* In het gebruik en de beleving van de woonomgeving waren duidelijke sexe- en leef
tijdsverschillen aanwezig. 
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2.4 DISCUSSIE 

De sexe- en leeftijds-bepaalde verschillen in gebruik en beleving kwamen in grate lijnen 
overeen met de resultaten uit ons eerste onderzoek en uit eerder onderzoek op dit gebied 
die in hoofdstuk I zijn vermeld. Zo werden meer jongens dan meisjes waargenomen; 
voomamelijk kinderen van 8 tot 10 jaar; vooral spe lend in relatief kleine gr oepjes. Voor 
deze categorie kinderen is het soort omgevingen dat in dit onderzoek bestudeerd is, 
blijkbaar het meest aantrekkelijk. De activiteitenpatronen bleken deels semen te hangen 
met sexe en leeftijd, en deels met de mogelijkheden van de verschillende omgevingen, 
zowel in positieve als in negatieve zin. 
Op grand van de gegevens uit dit onderzoek is het mogelijk om per activiteitencategorie, 
spelsoort, of zelfs per spelletje dat in het interview is genoemd, de populariteit bij 
jongens en meisjes en per leeftijdsgroep aan te ge ven. Zo werd bijvoorbeeld op een aantal 
punten in het interview near activiteiten gevraagd. De daarbij genoemde spelletjes en 
dergelijke werden later in de grovere activiteitencategorieen ingedeeld. Oe oorspron
kelijke lijst van mogelijke, minimaal l!l!n maal genoemde activiteiten omvatte zelfs ruim 
vijfhonderd verschillende activiteiten. Op zich geeft dit al een indruk van de rijke vari
atie a an spelvormen die oak momenteel nag bestaan. Zeals Opie & Opie ( 1969) en 
Roberts ( 1980, 1984) oak aantonen, is er dus geen reden om a an te nemen dat in de mo
d erne tijd, onder invloed van bijvoorbeeld de televisie, de variatie van de 'speelcultuur' 
zou afnemen. Dit materiaal biedt dan oak mogelijkheden voor vergelijking met, vooral 
Amerikaanse, inventarisaties van activiteiten zeals Faster ( 1930), Lehman & Wittey 
( 1927) en Sutton Smith & Rosenbe rg (1961). Dit valt echter buiten het kader van dit 
proefschrift, maar zal indien mogelijk binnen af z ienbare tijd worden uitgevoerd. 

3 PLAATSEN 

Behalve de activiteiten vormen de verschillende plaatsen die binnen de omgevingen kun
nen worden onderscheiden een belangrijk element in dit onderzoek. Aile informatie over 
gedragsaspecten werd verzameld in relatie met de pleats wear dit voorkwam. 

3.1 GEBRUIK 

In de hoofdstukken 4 t/m 8 zijn telkens aan de hand van 'stippenkaarten' de verdelingen 
van de geobserveerde kinderen over de verschillende omgevingen weergegeven. N u zullen 
aan de hand van een aantal plaatssoorten vee! voorkomende plaats-gedragsrelaties sa
menvattend worden beschreven. 

I. Grasvelden bleke n re latief vaak gebruikt t e worden in he t pla ntsoe n naast het Ge
rardusplein-VOOR, bij de Oranjestraat-VOOR en in Drunen-VOOR. De variatie aan 
activiteiten op deze plekken is relatief hoog, waarbij met name vaak werden waar
genomen: balspel, activiteit met natuurlijk materiaal, beweging met los materiaal en 
be weging zonder materiaal. 

2. Pleinen werden vooral in Drunen, Maastricht en op het Gerardusplein vaak en ge
varieerd gebruikt. Vee ! voorkomende activiteiten waren: verp laatsing, beweging met 
los materiaal en balspel. 

3. Omgevingsmateriaal, zeals hekjes, trapjes en muurtjes werden re la tief vee! gebruikt 
in Drunen-NA en in de Oranjestraat-NA, waarbij vooral rustac tiviteit en 
logischerwijze, beweging op vast omgevingsmateriaal werden waargenomen. 

4. Speelelementen, zeals klimrekken, schommels en glijbanen werden relatief veel 
gebruikt in Orunen-NA en in de Oranjestraat-VOOR, waarbij met name bewegings
activiteiten werden geobserveerd. 

5. Zand en water kwam aileen voor in Drunen en in Leiden en werd relatief weinig 
(4-11 %) gebruikt, vooral voor (constructie-)activiteiten met basismateriaal. 
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6. Bomen en struiken werden af en toe gebruikt, vooral voor acti viteiten met na
tuurlijk materiaal, in het park bij het Gerardusplein oak voor boompje klimmen en in 
Orunen oak voor verstoppertje. 

7. Oe stoep bleek, behalve in Drunen, de meest gebruikte pleats. Met name in Leiden 
werd op de steepen de hoogste variatie aan activiteiten waargenomen. In aile omge
vingen kwamen op de stoep relatief vaak voor: verplaatsing, rust, beweging met los 
materiaal en in mindere mate fantasiespel met weinig beweging en beweging zonder 
materiaal. 

B. De street werd, behalve in :Jrunen, eveneens vrij vaak en weer in Leiden zeer ge
varieerd gebruikt. Met name verplaatsing en beweging met los materiaal werden vaak 
op street waargenomen. 

3.2 BELEVING EN BEOORDELING 

Tijdens de interviews werd de kinderen gevraagd near de leuke, vervelende en gevaarlijke 
plekken in hun buurt. Deze vraag werd aileen gesteld aan de kinderen uit de buurt rand 
het Gerardusplein, de Oranjestraat en in Leiden, omdat in Drunen de kinderen uit heel 
verschillende buurten kwamen en het onderzoek in Drunen zich speciaal op de school
speelplaats richtte. 
In aile omgevingen werden leuke plekken het meest genoemd, gemiddeld 3 li 4 per 
persoon. Pleintjes en speelplaatsen werden vooral als leuke plekken vermeld, vooral in 
Leiderr-NA, t e rwijl oak veldjes en parken vaak voorkwamen, met name rand het Gerar
dusplein en in de Oranjestraat-VOO~. Tenslotte werden oak diverse straten regelmetig 
als leuke plek genoemd, met name in de Oranjestreet-NA. De belengrijkste redenen 
waarom een plek leuk gevonden werd, waren de aanwezigheid van andere kinderen, 
vooral bij het Gererduspleirr-NA; de geschiktheid voor verschillende ectiviteiten en de 
aenwezigheid van speelelementen, met name in Leiderr-NA, maar oak in Leiderr-VOOR 
en de Oranjestreat-VOOR. 

Vervelende plekken kwamen minder veek voor, gemiddeld 1 per pe rsoon. Voorel straten 
werde n als ve rve lende plek genoemd, met name bij het Gererduspleirr-NA, de Oranje
straat en Leiderr-VOOR. Oak pleintjes en speelplaatsen kwemen soms voor, vooral bij het 
Gerarduspleirr-VOOR en Leiden-NA. Veldjes en perken werden door weinig kinderen als 
vervelende plek beschouwd. De eenwezigheid van andere, vervelende, kinderen bleek 
veak de reden om een plek verve lend te vinden. Deernaast werd het verkeer reletief vaak 
els reden genoemd en oak de eenwezigheid van rommel, troep, hondepoep en dergelijke, 
met name in de Orenjestreat-NA. 

Oak gevearlijke plekken werden nie t zo veak genoemd, gemiddeld 1 pe r persoon. Op
vallend was det in de meeste gevallen streten als gevaarlijke ple k genoemd werden, m et 
de aanwezigheid van autoverkeer als belangrijkste reden. Aileen rand het Gererdusplein 
werden pleintjes en speelpleetsen soms oak als gevaarlijke plekken vermeld. 
Tussen de verschillende omgevingen bleek een vrij grate overeenkomst te bestaan ten 
aenzien van soorten plekken die door de kinderen els leuk, vervelend of geveerlijk werden 
beschouwd en de redenen die daarvoor werden gegeven. 

Behalve in Maastricht werd de kinderen oak gevreagd near de plaatsen in hun buurt weer 
ze greag speelden. 
Bij deze vreag werden gemiddeld 7 a B ve rschillende plekken per persoon genoe md. 
Voorel in Leiden en rand de Orenjestreet werden veel streten vermeld els fevoriete 
plekken om te spelen. Pleintjes en speelpleatsen bleken veel in Drunen en Leiden ge
bruikt te worden en grasvelden juist meer in de Oranjestreat-VOOR en rand het Gerar
dusplein. 
A lie kinderen werd gevraagd een tekening van de onderzochte omgeving te maken. 
Meestal werd een tekening gemeekt in de vorm van een plettegrond, vaak gecombineerd 
met elementen die in vooreanzicht werden weergegeven. Het tekenen in plettegrond van 
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een dee! van een buurt was blijkbaar gemakkelijker dan van een speelplaats, want in 
Drunen waren relatief meer tekeningen uitsluitend in vooraanzicht gemaakt. De meeste 
tekenigen waren vrij globaal van aard, waarbij meestal wei de totale omgeving of meer
dere onderdelen werden weergegeven. Voor vee! kinderen, met name in de Oranjestraat 
en in Drunen-VOOR, bleek het echter moeilijk om een realistische tekening te maken die 
volledig overeenstemde met de werkelijkheid. Vee! voorkomende elementen op de teke
ningen waren: gebouwen en huizen; bomen en struiken; en in mindere mate gras en 
speelmaterialen, indien deze in de werkelijkheid oak vee! voorkwamen, zoals in Drunen 
en in Leiden-NA. 

Bij de oordelen over de verschillende plekken bleek dat de redenen om een omgeving leuk 
te vinden per plek te varieerden. Oak het oordeel over de veiligheid verschilde per 
omgeving. Drunen, het park bij het Gerardusplein en de nieuwe speelplaats/crossbaan in 
Leiden werden door de meerderheid veilig gevonden. Ongeveer de helft van de kinderen 
vond het kleuterplein en het water bij de Bernhardkade in Leiden en de Victor de 
Stuersstraat-NA in Maastricht veilig, terwijl het Gerardusplein zowel VOOR als NA en 
de Victor de Stuersstraat-VOOR slechts door een minderheid van de kinderen als veilig 
werd beoordeeld. 

In het laatste dee! van het interview werd 'gedetailleerd op een aantal plekken ingegaan 
aan de hand van een serie foto's, waarbij gevraagd werd near herkenning, frequentie van 
gebruik, gezelschap en oordelen op een aantal aspecten. 
Vrijwel aile toto's werden herkend en correct benoemd door de kinde ren. Evenals bij de 
vorige vraag bleeker vooral semen met anderen gespeeld te worden. Over de totale serie 
toto's bekeken, vertelden de kinderen relatief het meest te komen op plekken zoals het 
speelveld in de Oranjestraat, de speelplaats/crossbaan in Leiden, het grate plein in Dru
nen, het park en het gebied rand de in/uitgang van de kerk bij het Gerardusplein. Bij na
dere analyse bleek er een, niet verrassend, positief verband te zijn tussen het vaak be
zoeken van een plek een een hoge evaluatie ervan door middel van rangordening (r=.53) 
en op de semantische differentiaal (r=.47). 

Beoordeling van de toto's vond op twee manieren pleats. In de eerste pleats door per 
omgeving de hele serie te Iaten rangordenen van leuk near vervelend en in de tweede 
pleats op een verkorte versie van de semantische differentiae! met twee schalen voor 
iedere factor: evaluatie, potentie en acti viteit. 

De methode van het rangordenen heeft het voordeel dat door de gedwongen keuzes 
binnen een serie toto's duidelijk hoge en !age scores ontstaan. Tegelijkertijd ken dit een 
nadeel zijn omdat het moeilijk is een onderscheid te maken tussen de rangorde van een 
kind dat aile plekke n leuk vindt en ~~n dat aile plekken juist vervelend vindt. In het al
gemeen bleken plekken die het leukst gevonden werden, vooral speelplaatsen (Oranje
straat, Leiden, Drunen), grasvelden (Gerardusplein, Oranjestraat) en pleintjes 
(Oranjestraat, Drunen) te zijn. Zoals gezegd bleek er een relatief sterk positief verband 
te zijn tussen de pleats in de rangorde en het percentage kinderen dat zei vaak op de 
betreffende plek te komen (r=.53). Oaarnaast bleek een positief verband te bestaan met 
de beoordeling op de evaluatiefactor op de semantische differentiae! ( r=.B3), met het 
santa! genoemde activiteiten voor de plek (r=.57) en met het aantal meal dat activiteit 
7, beweging met vast spelmateriaal, werd genoemd (r=.54). 

De evaluatiefactor van de semantische differentiae! werd gevormd door de schalen 
leuk-vervelend en goed-slecht. De toto's werden in het algemeen vrij positief beoordeeld 
(zie tabel 9.2). Plekken die hoog gewaardeerd werden bleken vooral speelplaatsen 
(Oranjestraat, Leiden, Drunen) en grasvelden (park bij Gerardusplein) te zijn. Laag 
geevalueerd werden daarentegen juist pleinen (Gerardusplein) en straten ( vooral de 
Oranjestraat). Zoals hierboven vermeld, was er een positief verband met de frequentie 
van bezoek en met de rangordening leuk-vervelend. 
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De potentiefactor van de semantische differentiae! werd gevormd door de schalen 
zwaar-licht en hard--zacht. Ook op deze variabele was een redelijke variatie san scores 
aanwezig (zie tabel 9,2). Plekken met de hoogste waarde op deze variabele waren vooral 
pleinen (met name Gerardusplein en Drunen) en enkele straten (kruispunt Oranjestraat). 
Daarentegen kregen grasvelden (park bij Gerardusplein, Oranjestraat) en de waterpartij 
in Leiden de Jaagste waarde binnen de totale serie. De potentiefactor bleek een negatief 
verband te vertonen met de evaluatiefactor van de semantische differentiae! en met de 
rangorde leuk-vervelend. 
De derde factor van de semantische differentiae! was de activiteitsfactor en bestond uit 
de schalen opgewonden-kalm en druk-rustig. 8e spreiding op deze factor was minder 
groat dan bij de andere twee ( zie tabel 9.2). De hoogste acti viteitsscore werd gegeven 
aen pleinen (Gererdusplein, Drunen), speelpleatsen (Leiden, Drunen) en de woonerfstraat 
in Leiden. De leagste scores op deze variabele behaalden het park bij het Gerardusplein 
en gedeeltes van de Oranjestreat en de Smitstraat. Een positief verband bleek slechts te 
bestaan met de potentia-factor. 

ledere factor van de semantische differentiae! bestond uit twee schalen. Zoals te ver
wachten was, correleerden de twee schalen binnen iedere factor telkens hoog met elkaar: 
voor Evaluatie ,91, voor Potentia .75 en voor Activiteit ,80. In tabel 9,3 zijn de onder
linge corrleties tussen de fectoren uit de sementische differentiae! vermeld. Aileen 
Eveluetie en Activiteit blijken onafhankelijk van elkaar te zijn. De Potentiefactor cor
releert echter negatief met Eveluetie en positief met Activiteit. Een oorzaak hiervoor 
kan liggen in de sterk verkorte versie van de semantische differentiae! die in het tweede 
onderzoek is ge bruikt. In het eerste onderzoek bleek immers een langere versie zoals 
gebruikelijk drie onafhankelijke factoren op te leveren na factoranalyse. 

Gemiddelde 
Standaard afwijking 
Spreiding (schaal 1-7) 

CORRELA TIES 
Potentie 
Activiteit 

** p <.0 I 

EVALUATIE 

4.95 
0,76 

3,36-6.65 

-.35 ** 
.oo 

POTENTIE 

4.23 
0.73 

2.24-6.36 

.49 ** 

ACTIVITEIT 

3.29 
0.77 

1.60-4.91 

T abe l 9,3. Gemiddelde, standaard afwijking, spreiding en onderlinge correlaties 
fac toren semantische differentiae!. 

3.3 CONCLUSIE 

* Zowel wet betreft het gebruik als de waardering bestonden er in aile omgevingen re
laties met specifieke plaatsen zoals straten, stoepen, grasvelden en pleinen. 

3.4 DISCUSSIE 

Zoals al eerder bepleit (van Andel, !978) is de meest reele benadering van gedrag in re
Jetie met de omgeving om uit te gaan van een sexe- en leeftijdsbepaald besispatroon, en 
de varieties daarbinnen te beschouwen als omgevingsafhankelijk. Relaties tussen gedrag 
en specifieke plaatsen binnen de omgeving werden in het huidige onderzoek op diverse 
punten gevonden. Zo bleek de stoep, en vaak oak de straat, vee! en op gevarieerde wijze 
gebruikt te worden. Daarentegen werden omgevingsmateriaal, speelelementen, zand en 
water, bomen en struiken, voor zover aanwezig, wei regelmatig maar minder gevarieerd 
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gebruikt. Ook binnen de verschillende omgevingen bleken bepealde pleetsen meer ge
bruikt te worden den enderen. Op de diverse 'stippenkeerten' weren deze concentreties 
duidelijk te zien. Vaek bleek het hierbij te geen om plekken met iets e xtra's, zoels een 
hoek van de street; in-/uitgeng van een gengetje; speeleppereten; een berg zend; een 
opgebroken street; een pleintje met geverieerde inrichting; een geschikt voetbelveld. Het 
is wearschijnlijk det dergelijke plekken ook dienen als verzamelpunt voor kinderen, wiens 
aanwezigheid de aentrekkelijkheid van de plek weer verhoogt. 

Opvallend was dat het al dan niet leuk of vervelend vinden van een plek in vee! gevellen 
bepaald bleek te worden door de aan- of afwezigheid van al dan niet 'vervelende', andere 
kinderen. Ook van Vliet (1983) en Alexander ( 1967) wijzen op het grate be lang van de 
aanwezigheid van potentiele vriendjes en vriendinnetjes in de directe woonomgeving. Nu 
zal dit aspect niet in aile hier onderzochte omgevingen een rol gespeeld hebben. Zo wa
ren op het schoolplein in Drunen in het speelkwartier, eltijd aile + 100 kinderen van de 
school aanwezig zodat eerder van een te voile, drukke, situetie gesproken ken worden 
den van het tegendeel. Ook in Leiden en rand het Gerardusplein woonden relatief vee! 
kinderen in de buurt, omdat het hier om oudere, dichterbebouwde wijken ging. Aileen in 
Maastricht en in de Oranjestraat woonden juist een relatief klein eantel kinderen in de 
omliggende wijk. Uit de antwoorden op de vragen· bleek echter niet duidelijk dat kinderen 
uit deze omgevingen dit als een probleem zagen. Blijkbaar vonden ze nog wei voldoende 
kinderen in de buurt om mee te spelen. 

4 OMGEVINGEN 

Naast een vergelijking wet betreft specifieke plaatsen zoals in de vorige paragraaf is 
gemaakt, kunnen de verschillende omgevingen ook als geheel beschouwd worden als re
presentanten van een bepaeld type omgeving zoals buurt, schoolplein, speelplaats of 
woonerf. Aan het eind van de desbetreffende afzonderlijke hoofdstukken 4 t/m 8 is al 
gedetailleerd op deze omgevingen ingegaan met de nadruk op de verschillen tussen 
VOOR- en NA-situatie. Daarom zal hierna als besluit van dit hoofdstuk slechts kart en 
algemeen op de verschillende typen omgevingen worden ingegaan. 

4.1 BUURT 

De bestudeerde omgeving in Leiden is in de serie deelonderzoeken opgenomen als voor
beeld van een gedeelte van een buurt, waarbij de totale woonomgeving in het onderzoek 
is betrokken. Aile gedeeltes van de woonomgeving bleken gebruikt te worden door de 
kinderen. Naast specifieke speelplaatsen werden ook de stoep en de street regelmatig en 
vaak vrij gevarieerd gebruikt. De aangebrachte veranderingen, nieuwe speelplaatsen en 
veiliger straten, hadden een positieve invloed. Maar over de totale bestudeerde buurt 
bekeken, waren de verschuivingen in gedragspatroon vee! minder groat. Bewegings- en 
rustactiviteiten vormden VOOR en NA de meest voorkomende onderdelen van het 
gedragspatroon. Mogelijkheden of stimulatie voor fantasiespel en constructie
activiteiten waren in beide gevallen vrij gering. Blijkbaar waren de veranderingen in de 
buurt niet zodanig dat ze fundamentele versc huivingen in het gedrag van de kinderen 
teweeg brachten. 
Rand het Gerardusplein werd ook een dee! van een buurt bestudeerd, zij het dat hier 
vooral om een plein en een park met aangrenzende straten ging. Ook hier bleken ver
schillende onderdelen van de omgeving gebruikt te worden, maar ook weer vooral voor 
bewegings- en rustactiviteiten. Wei was duidelijk dat in het plantsoen meer mogelijk
heden waren voor omgang met planten en dieren, wear ook feitelijk gebruik van werd 
gemaakt. Maar de aangebrachte veranderingen waren niet zodanig dat de hinder van het 
verkeer volledig verdween en ook het nieuw ontstane plein gaf geen sterke verbetering in 
de gebruiksmogelijkheden in de woonomgeving. 
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Bovengenoemde ongelijke verdelingen over de verschillende soorten activiteiten werden 
ook gevonden bij de bestudeerde buurten in het eerste onderzoek. Hier betrof het een 
oudere buurt en twee recenter gebouwde buurten. Op grond van deze gegevens lijkt ge
neralisatie van de resultaten voor laagbouw-woonwijken redelijk verantwoord. 

4.2 SCHOOLPLEINEN EN SPEELPLAATSEN 

In het onderzoek waren een aantal speelplaatsen opgenomen. In het eerste onderzoek 
(hoofdstuk 3) werden een traditionele en een bouwspeelplaats met elkaar vergeleken. In 
Drunen werd een schoolspeelplaats bestudeerd en in Leiden was het opnieuw inrichten of 
nieuw aanleggen van een aantal speelplaatsjes een van de belangrijkste onderdelen van de 
onderzochte veranderingen. Oaarnaast maakten in Maastricht en de Oranjestraat speel
plaatsen dee! uit van de bestudeerde omgeving, maar deze werden niet veranderd en na
men een minder belangrijke pleats in bij het betreffende dee! van het onderzoek. 
Het was zeker niet zo dat aile onderzochte speelp laatsen weinig gebruikt werden. Hierbij 
bleek een onderscheid tussen de speelapparaten en de 'vrije' ruimte in de vorm van een 
plein of een grasveld van belang. Deze open speelvlakken, vooral de verharde, bleken 
relatief vaker gebruikt te worden, met name voor balspel, rondfietsen en dergelijke. Ook 
verharding in de vorm van een crossbaan, zoals in Leiden, bleek veel gebruikt en hoog 
gewaardeerd te worden. Voor grasvelden was dit veel minder het geval, waarbij vaak de 
vervuiling een belemmerende rol speelde. 
Bij de speeleleme nten werden de e envoudige, statische onderdelen zoals klimrekken 
duidelijk minder gebruikt dan de grotere, meer 'spectaculaire' zoals fort, klimtoren, 
touwcircus, speelhuis, of de beweegbare elementen zoals wip en schommel. 
De verschillen in gebruik tussen traditionele en bouwspeelplaatsen die in ander onderzoek 
werden gevonden, kwamen ook duidelijk naar voren in het eerste onderzoek. De activi
teitenpatronen op beide speelplaatsen verschilden sterk, waarbij vooral het construc
tiespel op de bouwspeelplaats een belangrijke rol speelde. 

4.3 STRATEN EN WOONERVEN 

Straten waren aanwezig in vee! van de onderzochte omgevingen, hetzij als onderdeel van 
een grater geheel zoals in de buurten in het eerste onderzoek, in Leiden en rond het 
Gerardusplein, hetzij als speci fiek bestudeerde ple kken zoals de Oranjestraat en in 
Maastricht. Het ging in aile gevallen om woonstraten waar soms een behoorlijke hoe
veelheid verkeer doorheen kwam, met name in Maastricht en bij het Gerardusplein. Een 
de e! van deze stra t en werd tijde ns het onderzoek als woonerf ingericht. In het eerste 
onderzoek werd een buurt me t een woone rfachtige inrichting vergele ken met een tra
ditioneel inge ric hte buurt. 
Op deze manie r kon in een aantal ge vallen het effect van woonerven bestudeerd worde n. 
In het algemeen bleken ook de traditionele straten, met name die waar weinig verkeer 
kwam, door de kinderen regelmatig en vrij gevarieerd gebruikt te worden. De aanleg van 
een woonerf had met name in Maastricht waar ook een verkeerskundig onderzoek werd 
gehouden, wei het beoogde primaire effec t: het verlagen van de hoeveelheid auto's en de 
snelheid ervan. He t gebruik van de straat door de kinderen veranderde daarna echter niet 
spectaculair. Hoogstens nam het ge bruik van het straatgedeelte wat toe en we rd ie ts 
gevarieerde r. Veiligheid vormde blijkbaar ge en voldoende voorwaarde voor fundame ntele 
veranderingen in he t gedragspatroon. De inrichting en de taillering van de straat in c om
binatie me t alternatie ve mogelijkheden om te spe len in de buurt waren daarnaast van 
belang. Mede omdat bovenvermelde effecten ook in ander onderzoek zijn gevonden, zoals 
vermeld in hoofdstuk 1, paragraaf 2.2., lijkt generalisatie van deze resultaten 
verantwoord. 
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10 EFFECT VAN VERANDERINGEN IN DE WOONOMGEVING 

In dit hoofdstuk staan de vijf evaluatiestudies naar het effect van ruimte lijke verande
ringen centraal. Vergelijkenderwijs zullen de gegevens worden samengevat ten aanzien 
van omgevingskenmerken, gebruik, be le ving en beoordeling, en de intervie ws met ont
werpers en opdrachtgevers. 

I OMGEVINGSKENMERKEN 

Complexiteit 

In de verschillende bestude erde omgevinge n ware n er wat betreft het gemiddelde van de 
veranderde, de niet verande rde en aile plekke n sa men, we inig significant e verschillen 
tussen VOOR- en NA-situatie. Als er al een verschil optrad, dan was dat bij de veran
derde plekken, waarbij de NA-situatie meer complex werd beoordeeld. Dit was met name 
het geval in Drunen en in mindere mate in Leiden en Maastricht. Oak bij de individuele 
plekken waren er vooral significante verschillen tussen VOOR en NA bij de veranderde 
plekken. Deze verschille n betroffen meestal een hogere complexiteit in de N A-situatie, 
behalve voor het pleintje voor de kerk op het Gerardusplein, de Smit straat en het 
speelveldje dat werd ve randerd in een asfa ltpleintje in L e iden. Niet verande rde plekken 
waarvan va ak ide nt ie ke t oto's in de beoordelingsse rie ware n opge nome n, werde n gemid
deld meestal nie t verschillend beoordeeld, wat ple it voor de betrouwbaarhe id van de be
oordelingsprocedure. 

Manipuleerbaarheid en affordantie voor activiteiten met los omgevingsmateriaal 

De gegevens voor deze beide omgevingskenmerken leken vrij sterk op elkaar en daarom 
zullen deze gezamenlijk worden behandeld. Significante verschillen tussen VOOR- en 
NA-situatie in totaal traden ailee n op bij de ve randerde ple kke n in D runen, wear de 
nieuwe situatie als minder manipuleerbaar werd beoorde eld. Bij de indi viduele plekken 
waren er vooral significante ve rschillen tusse n VOOR en NA bij veranderde ple kke n. 
Deze verschillen betroffe n soms een hogere manipuleerbaarheid in de NA-situatie, zoals 
de kop van de Oranjestraat en het kleuterschoolplein in Leiden, en soms een Iegere, zoals 
de in/uitgang van de kerk op het Gerardusplein en het nieuwe asfaltplei ntje in Leiden. 
N iet veranderde plekken waarvan vaak identieke foto's in de beoordelingsserie waren 
opgenomen, werden meestal niet verse hi !lend beoordeeld, be halve een aantal foto's uit 
Leiden. Een mogelijke ve rklaring voor dit laatst e verschil is het feit dat VOOR e n NA 
geen ide ntieke foto's van de be t reffende ple kke n (8 en 10, zie figuur 7.1 en 7,2) ware n 
opgenomen. De p le kken in de NA-situatie ve rtoonde n meer be groei ing, die moge lijk tot 
een hogere beoordeling van de manipuleerbaarheid heeft geleid. 

A ffordanties 

Voor alle affordanties waren er wat be treft het gemiddelde van de verande rde, de niet 
veranderde e n aile plekken same n, weinig significante versc hillen tussen VOOR- en NA
situatie . Als e r al een ve rschil optrad, dan was dat bij de veranderde plekken, waarbij de 
NA-situatie a ls ge schikter werd beoordee ld. Dit was met name het ge val in D rune n e n in 
mindere mate in de Oranjestraat voor de affordantie voor rustige activiteiten. Bij de 
individuele plekken ware n er vooral significante verschillen tussen VOOR e n NA bij ver
anderde plekken op dit kenmerk. Deze verschillen betroffen soms een hogere affordantie 
in de NA-situatie (bijvoorbeeld bij het woonerf in Leiden en de veranderde plekken in 
Drunen), maar soms een Iegere affordantie (bijvoorbeeld het kleuterschoolplein in Leiden 
en de in/uitgang van de kerk op het Gerardusplein). N iet ve randerde ple kken waarvan 
meestal identieke toto's in de beoordelingsserie waren opgenome n, we rde n nauwe lijks 
ve rschillend beoorde eld, behalve e en a antal toto' s uit Le ide n. Een moge lijke verklaring 
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voor dit laatste verschil is reeds genoemd bij manipuleerbaarheid. 
Met name in Maastricht en in mindere mate in Drunen werd de NA-situatie als geheel 
geschikter beoordeeld ten aanzien van de affordantie voor bewegingsactiviteiten. Bij de 
individuele plekken waren er vooral significante verschillen tussen VOOR en NA bij 
veranderde plekken. Oeze verschillen betroffen meestal een hogere affordantie in de 
NA-situatie (bijvoorbeeld de speelplaatsen in Leiden en vrijwel aile veranderde plekken 
in Maastricht). N iet veranderde plekken wear van meestal identieke foto's in de beoor
delingsserie waren opgenomen, werden meestal niet verschillend beoordeeld, wet weder
om pleit voor de betrouwbaarheid van de beoordelaars op dit aspect. 
Met name in Maastricht werd de NA-situatie als geheel hager beoordeeld op de affol'
dantie voor balspel. Bij de individuele plekken waren er vooral significante verschi!len 
tussen VOOR en NA bij veranderde plekken. Oeze verschillen betroffen meestal een ho
gere affordantie in de NA-situatie (bijvoorbeeld gedeeltes van het Gerardusplein en 
vrijwel aile veranderde plekken in Maastricht). Niet veranderde plekken waarvan meestal 
identieke foto's in de beoordelingsserie waren opgenomen, werden nauwelijks verschil
lend beoordeeld, be halve in Lei den wear eerder genoemde problemen oak voor dit aspect 
optraden. 

2 GEBRUIK 

Het gebruik van de vijf onderzochte omgevingen is zowel VOOR als NA de verandering 
geobserveerd. Uitgezonderd in Maastricht werden er telkens ruim honderd observatie
rondes gehouden. Het gemiddeld aantal geobserveerde kinderen per ronde liep voor de 
verschillende omgevingen sterk uiteen. Zo werden in de Oranjestraat zeer weinig kinde
ren aangetroffen, terwijl in Leiderr-VOOR en in Drunen in de VOOR- en NA-situatie ge
middeld ongeveer 25 kinderen per ronde werden geobserveerd. In Drunen ken dit aantal 
worden verklaard door het feit dat tijdens het speelkwartier werd geobserveerd, waarin 
vrijwel aile kinderen buiten speelden. Voor de andere omgevingen zijn de verschillen in 
aantal geobserveerde kinderen deels te verklaren door de verschillen in aantal in de buurt 
wonende kinderen. Zo bleken in de buurt rand de Oranjestraat relatief weinig kinderen 
van 6 tot 12 jeer te wonen, terwijl in het dee! van de onderzochte buurt in Leiden juist 
relatief vee! kinderen van deze leeftijd woonden. Tach verklaren de bevolkingsgegevens 
niet alles, want rand het Gerardusplein woonden relatief vee! kinderen, maar tijdens de 
observaties werden er weinig in het onderzochte gebied aangetroffen. Verder is opvallend 
dat het aantal waargenomen kinderen in de NA-situatie in aile omgevingen (behalve 
Maastricht) lager lag dan het aantal geobserveerde kinderen tijdens de VOOR-situatie. 
Zoals al bij de desbetreffende hoofdstukken is opgemerkt, is de oorzaak voor dit ver
schijnse l niet duidelijk. 
Overigens bleken er geen grate of systematische verschillen op te treden tussen de 
VOOR- en NA-situatie wet betreft de aspecten leeftijds- en sexeverdeling, groeps
grootte en -samenstelling. 

Ten aanzien van de geobserveerde activiteiten kunnen een aantal aspecten vergeleken 
worden. Allereerst bleken in aile onderzochte omgevingen de activiteitenpatronen VOOi~ 
en NA de verandering significant van elkaar te verschillen, waarbij meestal specifieke 
invloed van sexe en leeftijd werd geconstateerd. In de meeste omgevingen was er vrijwel 
geen verschil tussen VOOK. en NA wat betreft het aandeel van de activiteit verplaatsing 
doelgericht. Aileen in Maastricht nam het aandeel van deze activiteit duidelijk af van 
34% VOOR near 21% NA, omdat de kinderen NA meer andere acti viteiten de den. 
De andere activiteitencategorieen betroffen vooral verschillende spelvormen. Behalve in 
Drunen en rond de Oranjestraat nam het aandeel van het bewegingsspel in het gedrags
patroon NA de verandering toe. De rustacti viteit (kijken, rondhangen, kletsen) vormde in 
aile omgevingen eveneens een vast onderdeel van het geobserveerde gedragspatroon. 
Zowel in de Oranjestraat als in Drunen bleek in de NA-situatie het sendee! van deze 
rustactiviteit aanzienlijk te zijn toegenomen. Het fantasiespel bleek een relatief klein 
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dee! van het activiteitenpatroon te vormen, dat met uitzondering van Leiden, in de NA
situatie enigszins toenam. 

Tenslotte zal nader worden ingegaan op de verschillen in variatie van activiteiten en 
plaatsgebruik bij de observaties. In een eerdere tabel (9.2) werd deze variat ie op drie 
verschillende manieren weergegeven. Wat betreft de eerste variatiemaat geven in de 
NA-situatie het Gerardusplein en de Oranjestraat een afname van de variatie te zien, in 
Drunen en Leiden is er geen verschil en aileen in Maastricht neemt de variatie toe. De 
resultaten op de tweede mast wijken hiervan af. E nige toename van variatie in de NA
situatie treedt op in Leiden en Maastricht, en aileen in de Oranjestraat neemt deze af. 
De H-waarde als variatiemaat geeft weer een ander beeld. T oename van variatie treedt 
op in Drunen en Maastricht, terwijl deze in de Oranjestraat afneemt. Het is opvallend 
dat deze drie verschillende maten aile drie verschillende resultaten opleveren. De enige 
overe enkomst is een afname van variatie in de Oranjestraat. 

2.1 CONTROLE-OMGEVING 

Zeals in hoofdstuk 2 vermeld is, zijn in een controle-omgeving eveneens op verschillende 
tijdstippen observaties uitgevoerd. Gp deze manier werd een 'quasi-experiment' opgezet, 
waarbij een omgeving met en ~en zonder ruimtelijke veranderingen op dezelfde aspecten 
op meerdere tijdstippen vergeleken konden worden. Als c ontrole-omgeving is gekozen 
voor een plek die ook in het e erste onderzoek was opge nome n, name lijk de Geestenbe rg. 
Het probleem bij het vinden van een goede controle-omgeving is, dat deze zoveel moge
lijk gelijk moet zijn aan de experimentele omgeving. Daarnaast was het gezien de om
vang van het onderzoek niet haalbaar om per bestudeerde, veranderde omgeving ook een 
aparte controle-omgeving te onderzoeken. De Geestenberg is als controle-omgeving ge
kozen om verschillende redenen. In de eerste pleats omdat dit een buurt is met een san
tal verschillende onderdelen, zeals uiteraard steepen en straten, maar oak een aantal 
grate en kleine speelplaatsen, en verschillende grasvelden. In de onderzochte omgevingen 
komen de rgelijke onderdelen oak voor, zij het niet in precies de zelfde combinatie e n 
vorm. In de tweede pleats was de Geeste nberg al opgenomen in he t eerste onderzoek, 
waardoor deze plek gedurende een aantal jaren geobserveerd kon worden, wat een beter 
beeld geeft van de verschillen en overeenkomsten in gebruik gedurende een langere 
peri ode. 

In hoofdstuk 3 wordt een nadere beschrijving van de Geestenberg gegeven. Zoals vermeld 
is deze buurt gedurende het eerste onderzoek in 1980 geobserveerd. In deze lfde periode 
van het jaar en op vergelijkbare tijdstippen zijn deze observe ties herhaald in 198 I, 1982 
en 1983. ledere keer we rden onder vergelijkbare weersomstandighede n 16 obse rvatie
rondes ge houde n, verspreid over vier door-de-weekse dagen, waaronder een woensdag
middag. In tabel 10.1 worden de belangrijkste resultaten weergegeven. 

Het aantal waargenomen kinderen blijkt duidelijk per jaar te verschillen, met een piek in 
1981. Dit ken niet verklaard worden door verschillen in het aantal in de buurt wonende 
kinderen, omdat dit in de loop van de tijd enigszins toenam. Oak de verhouding tussen 
jongens en m eisje s varieert enigszins, hoewel telkens meer jongens dan meisjes werden 
geobserveerd. Kinderen in de lee ftijd van 8 tot 10 jaar blijven de meest voorkome nde 
groep gebruikers. Groepsgrootte en het al dan niet geme ngd spelen blijke n evene ens per 
jaar e nigszins te varieren, maar op een niet systematische wijze. 
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1980 1981 1982 1983 1980 1981 1982 1983 

--------------------------------------------------------------------------------------------
Aental obs. 16 16 16 16 GROEPS I 8 13 II II 
Aental kind. 561 796 665 739 GROOTTE 2 23 26 26 23 
Gemidd. aant. 35.1 49.8 41.6 46.2 (%) 3 22 19 16 24 

------------------------------------------ 4 18 14 12 20 
SEXE (%) 5 8 8 10 8 
Jongens 60 55 70 64 6 9 3 7 10 
Meisjes 40 45 30 36 > 6 !3 18 17 5 
--------------------------------------------------------------------------------------
LEEFTIJO (%) SAMENSTELUNG (%) 
6- 8 jaar 28 38 34 35 Aileen jongens 40 35 48 47 
8-!0 jeer 48 38 43 45 Aileen meisjes 19 29 18 23 
10-12 jaar 24 24 23 20 Gemengd 41 36 23 30 
---------------------------------------------------------------------------------------
ACTIVITEIT I. Rust, niet doelgericht 16 !9 17 !9 
(%) 2. F antesiespel e.d., weinig beweging 3 7 5 6 

3. Verpleatsing doelgericht 8 7 9 9 
4. Beweging zonder materiaal 6 8 7 12 
5. Beweging met los meteriaal 33 36 48 28 
6. Beweging met vast omgevingsmateriaal 5 2 I 2 
7. Beweging met vast spelmateriaal 7 5 5 3 
8. Balspel 14 9 6 9 
9. F antasiespel e. d. met beweging 0 I I 2 
10. Met basismateriaal 5 4 I 4 
II. Met planten en dieren 3 2 I 4 
12. N ormovertredend 0 0 I 

----------------------------------------------------------------------------------------
PLAATS (%) Gras 12 14 5 8 

Heuvels 9 IS 2 
Plein 17 B 5 9 
Omgevingsmateriaal 7 2 3 7 
Vast spelmateriaal 9 7 6 5 
Zand(bak) I 3 2 2 
Struiken en bomen 2 3 4 5 
Stoepen en paden 28 34 45 47 
Wegen 23 20 16 14 

N.B.:door afronding kunnen totalen afwijken van 100% 

T abel I 0.1. Observaties Geestenberg, percentuele verde ling van aile geobser
veerde kinderen over diverse variabelen. 

F iguur I 0.1 Ia at zien dat de acti viteitenpatronen voor de verschillende jaren niet 
identiek zijn. Een dee! van deze verschillen is wei te verkleren. Bijvoorbeeld de sterke 
toe name van acti viteit S, beweging met los materiaal, in 1982 werd veroorzaakt door een 
plotselinge mode om met crossfietsen over de heuvels in het parkje te rijden. Oit ge
beurde in grate groepen en had hierdoor een vrij grate invloed op de observatiegegeve ns. 
Oak in de hie rna te presenteren stippenkaarten is dit verschijnse l duidelijk terug te vin
den. 
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Anderzijds lijken de activiteitenpatronen in grote lijnen wei op elkaar. Zo kwamen in aile 
periodes activiteit 5 en I relatief vaak voor en was de bijdrage van de andere activi
teiten weliswaar klein maar toch vrij gevarieerd. 

% I'@ 1980 
50 

01981 

• 1982 

40 !'!11983 

30 

20 

10 

2 4 

Figuur 10.1. Activiteitenprofiel Geestenberg 

Loglineaire analyse maakt echter duidelijk dat er een significant verschil is tussen de 
vier periodes wat betreft activiteitenverdeling, afhankelijk van sexe en leeftijd 
(chi2=32. 79, df= 12, p <.001). Om technische redenen zijn de activiteiten bij deze analyse 
samengevoegd tot vier categorieen: rust ( 1), fantasiespel (2,9), beweging (3 t/m 8) en 
constructiespel ( 10 en II). 
Het gebruik van verschillende plaatsen in de omgeving blijkt ook per periode te ver
schillen. Zo komt de bovengenoemde rage van het crossen duidelijk tot uiting in de 
plotselinge toe name van het gebruik van heuvelachtig terrein in 1982. Net als bij de 
activiteiten zijn er in grote lijnen overeenkomsten, maar op specifieke aspecten ook 
duidelijke verschillen tussen de vier periodes. In de stippenkaarten in figuur 10.2 t/m 10.5 
worden de verdelingen van de geobserveerde kinderen nog eens in detail weergegeven. 
Hieruit blijkt eveneens een overeenkomst in grote lijnen bijvoorbeeld wet betreft be
paalde concentratiepunten van de kinderen, maar ook duidelijke verschillen tussen de 
periodes. 
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F iguur I 0.2. Observaties Geestenberg 1980 
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Figuur 10.3. Observaties Geeste nberg 1981 
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F iguur I 0.4. Observaties Geestenberg 1982 
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Figuur I 0.5. Observaties Geestenberg 1983 
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W enneer het controle-onderzoek in de Geestenberg gebruikt moet worden ter vergelij
king met de observeties in de vijf wei verenderde omgevingen, ontstaat het probleem 
met welke van de vijf de Geestenberg het best vergeleken ken worden. Leiden lijkt 
hiervoor de beste kandidaat omdat dit oak een dee! van een buurt is met een aantel 
straten gecombineerd met verschillende speelplaetsen. Wanneer de observatiegegevens 
van beide omgevingen met elkaar vergeleken worden, blijkt det deze in grate lijnen in
derdaed goed vergelijkbeer zijn. Maar tegelijkertijd blijkt dat de verschillen tussen 
VOOR- en NA-situetie bij een verenderde omgeving zoals Leiden, zowel wet grootte als 
wet aard betreft vergelijkbeer zijn met de verschillen tussen observeties op vergelijkbere 
tijdstippen in een niet-veranderde omgeving zoals de Geestenberg. Op grand hiervan is 
het niet mogelijk om de verschillen tussen VOOR- en NA-situatie in een veranderde om
geving toe te schrijven aan de omgevingsverenderingen. Dit geldt temeer wanneer de 
niet perfecte betrouwbaarheid van de observaties eveneens bij de beschouwing betrokken 
wordt. Weliswaar zijn de gegevens voor de Geestenberg ge baseerd op minder waarne
mingen, waardoor de kens op verschillen tussen t wee peri odes toe zal nemen en maken de 
verschillen in uiterlijk en bevolkingsopbouw tussen Leiden en de Geestenberg een directe 
vergelijking niet goed mogelijk, tach geven bovengenoemde resultaten aanleiding tot 
voorzichtigheid bij het trekken van conclusies op grand van verschillen in observatie
gegevens. Dit geldt met name voor de omgevingen als totaal. Op meer gedetailleerd 
niveau is het wei mogelijk om duidelijker omgevingsgebonden verschillen tussen VOOR
en NA-situatie aen te geven. Verschillen in observetiegegevens zullen altijd in directe 
reletie me t de, al dan niet verenderde, omgeving ge interpreteerd moete n worde n. 

3 BELEVING EN BEOORDELING 

In vrijwe\ aile omgevingen vertelden de kinderen NA vaker te komen op de verenderde 
plekken dan VOOR. Zowel in Leiden els bij het Gerardusplein hoefden de kinderen NA 
gemiddeld minder vaak toestemming te vragen den VOOR. Bij nadere analyse bleek dit 
verschil bij het Gererdusplein toegeschreven te kunnen worden aen de veranderingen van 
het plein, terwijl in Leiden ve elee r het feit dat de kinde re n NA een jeer ouder waren dan 
VOOR het verschil bleek te veroorza ken. In de Oranjestraat trad op dit punt geen ver
schil op, terwijl in Drunen tegen de verwachting de kinderen NA juist vake r toestemming 
moesten vragen om na schooltijd near het (niet veranderde) speelveld te mogen gaan. 
Opvallend was dat bij relatief vee\ foto's in de NA-situatie de kinderen vertelden op die 
plek minder vaak te komen. Aileen in Drunen op het grate plein en op het gedeelte van 
het kleuterplein met het nieuwe speelhuis, en in Leiden op de nieuwe speelplaats/ 
crossbaan bleken de kinderen vaker te komen. 

Op ieder van de drie vragen near activiteiten in de interviews werden VOOR en NA vaak 
ve rschille nde antwoorde n gege ven, maar noch onderling binnen een omgeving, noch ove r 
de vier omgevingen waren er duide lijke ove reenkomsten. Zo werden soms tegen- strijdige 
resultaten verkregen op de drie vragen voor dezelfde plek ten aanzien van het verschil 
tussen VOOR en NA betreffende het a ant a! en de variatie van acti viteiten en de 
verdeling over de verschillende activiteitencategorieen. Oaarnaast was er voor het ver
schil tussen VOOR en NA bij de veranderde plekken in de ene omgeving e en toename van 
bijvoorbeeld het santa\ of de variatie van activiteiten te constateren, maar in een andere 
omgeving, met ve rgelijkbare verande ringen in de omgevingskenmerke n, juist een afname. 
9e verklaring voor deze ve rschillen is niet ge heel duidelijk, maar de context en de mate 
wa arin de antwoordmogelijkheden beperkt waren, zal zeke r een rol gespeeld hebben. In 
tegenstelling tot de open vraag, waren namelijk bij de ene vraag de mogelijke acti vi
teitencategorieen beperkt, terwijl bij de andere vraag het aanbieden van een plattegrond 
van de gehele omgeving van invloed geweest ken zijn. 
Be halve in Lei den werden bij de veranderde plekken tijdens het NA-interview meestal 
meer activiteiten en meer gevarieerde activiteiten genoemd. 
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Veranderingen in de omgeving, zoals bijvoorbeeld het maken van andere speelplaatsen in 
Leiden, werden weerspiegeld in de antwoorden op bovenstaande vraag. 
Oak bij deze vraag werd uiteraard een dee! van de veranderingen in de onderzochte om
gevingen weerspiegeld in de antwoorden, omdat deze plekken juist een onderdeel vorm
den van de totale speelomgeving van de geinterviewde kinderen. Zo werd bijvoorbeeld bij 
het NA-interview het veranderde Gerardusplein aanmerkelijk meer genoemd als plek 
wear gespeeld werd, evenals de tot woonerf verbouwde Oranjestraat. 

Bij de oordelen over de verschillende plekken bleek dat in aile omgevingen vrijwel aile 
plekken NA door een grate meerderheid als leuk beoordeeld werden en ook leuker ge
vonden werden dan VOOR. De veranderingen in de straten in Maastricht, bij de Oranje
straat en op het Gerardusplein werden als een verbetering van de veiligheid beschouwd, 
vanwege de positieve effecten op het verkeer. De veranderingen op de speelplaatsen in 
Drunen en Leiden maakten deze plekken volgens de kinderen niet veiliger, omdat er in de 
nieuwe situatie meer kans was dat er iemand van of tegen een speelelement kon vallen. 
Op de vraag near veranderingen in de omgeving die tijdens het NA-interview werd ge
steld, werden in aile omgevingen de meeste aangebrachte wijzigingen door de kinderen 
genoemd. Deze werden vooral in positieve zin vermeld en vaker als een voordeel dan als 
een nadeel beschouwd. 
In het algemeen bleek een behoorlijk dee! van de veranderde plekken bij het NA-inter
view gestegen te zijn in de rangorde vervelend-leuk. 

Bij vergelijking van de situatie VOOR en NA de verandering op de semantische diffe
rentia&! bleken er geen significante verschillen te bestaan op de evaluatiefactor en de 
potentiefactor tussen de gemiddeldes van de veranderde, de niet veranderde en aile 
plekken binnen een omgeving. Voor enkele specifieke plekken traden op deze factoren 
wei significante verschillen op. Dit was zowel het geval bij veranderde als bij niet ver
anderde plekkken. Bij het Gerardusplein en de Oranjestraat ging het om een afname van 
de waardering in de NA-situatie, en in Leiden en Drunen juist om een toename, terwijl 
het telkens een toename van de potentiescore in de NA-situatie betrof. 
Bij vergelijking van de situatie VOOR en NA de verandering op de acti viteitsfactor ble
ken er aileen significante verschillen op te treden tussen de gemiddeldes van de veran
derde plekken in Drunen (toename) en de niet veranderde plekken in de Oranjestraat 
(toename). Voor enkele specifieke plekken traden wei significante verschillen op. Dit was 
vooral het geval bij veranderde plekken in de Oranjestraat en in Drunen en het betrof 
telkens een toename van de activiteitsscore in de NA-situatie. 

4 VERWACHTINGEN VAN ONTWERPERS EN OPDRACHTGEVERS 

In de vijf interviews met ontwerpers en opdrachtgevers over hun verwachtingen van het 
effect van hun plannen zijn een aantal overeenkomsten en verschillen wear te nemen. Zo 
bleek in de gesprekken dat het proces van het maken van het antwerp vaak langdurig 
was. Dit werd vooral veroorzaakt door gemeentelijke procedures en door de inspraak van 
de bewoners, die volgens de geinterviewden vee! tijd kostte. Inspraak van kinderen kwam 
vrijwel nooit voor, hoewel er toch uit de literatuur voorbeelden bekend zijn van ge
slaagde experimenten op dit terrein, zoals Dansen e. a. ( 1981); Sanoff ( 1982) en Francis 
( 1983). Bij de hier onderzochte omgevingen speelden aileen in Lei den kinderen een rol bij 
het tot stand komen van het antwerp en werd daar ook daadwerkelijk rekening gehouden 
met hun wensen. Het initiatief voor de inspraak ging hier niet uit van de ontwerper, maar 
werd genomen door een buurtwerker. De kinderinspraak was hier echter zeer beperkt van 
opzet en betrof het inventariseren van de wensen van een klein groepje van vijf jongens, 
ongeveer 10 tot 12 jeer oud. Men ken zich afvragen of het terecht is als, zoals nu ge
beurd is, de wensen van een dergelijke kleine groep kinderen een zo grate invloed op het 
plan hebben. Op deze manier komen andere groepen zoals bijvoorbeeld jongere kinderen 
en meisjes niet aan bod. 
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Bij een aantal projecten (Oranjestraat, Gerardusplein en Maastricht) bleek het belang
rijkste doe! van het antwerp het verhogen van de verkeersveiligheid en het vergroten van 
het aantal parkeermogelijkheden te zijn. Het 'kindvriendelijker' maken van de omgeving 
stand bij deze projecten zeker niet centraal en werd in de interviews oak niet expliciet 
genoemd. Soms vertelde men geen speciale voorzieningen voor kinderen in het plan te 
hebben opgenomen omdat men verwachtte dat dit op grate bezwaren van de omwonenden 
zou stuiten. In Drunen en in Leiden was het aantrekkelijker maken van de omgeving voor 
kinderen wei een duidelijke doelstelling van de ontwerpers. 
In het algerneen bleek de kennis over het gedrag van kinderen bij de ontwerpers vrij 
gering te zijn, waarbij vooral opviel dat het voor hen moeilijk was om bijvoorbeeld doelen 
en verwachtingen te formuleren in termen van gedrag van de kinderen. Men leek meer 
gewend te zijn te denken in voorzieningen dan in gedrag van gebruikers. Oak werd geen 
enkele keer aandacht besteed aan bijvoorbeeld verschillen tussen jongens en meisjes in de 
beleving en het gebruik van de woonomgeving. Waarschijnlijk speelt bij dit verschijnsel 
een combinatie van factoren een rol: enerzijds de weinig nadrukkelijke aandacht voor 
kinderen en kindervoorzieningen bij een aantal van de plannen en anderzijds het ontbre
ken van voldoende gedetailleerde kennis over kind-omgevingsrelaties. 
Hiermee samenhangend bleken de ontwerpers vooral globale verwachtingen te hebben 
met betrekking tot het effect van hun plannen. Bij de evaluatie bleken deze algemeen 
geformuleerde verwachtingen in de meeste gevallen wei uit te komen, zoals in Maas
tricht wear de ontwerper meer gebruik van de totale ruimte verwachtte, hetgeen oak 
feitelijk bleek te gebeuren. Ook de verwachting dat het Gerardusplein in de nieuwe si
tuatie een extra, veilige ruimte zou vormen, vooral geschikt voor bepaalde activiteite n 
zoals fietsen en knikkeren, bleek in het onderzoek redelijk uit te komen. Overigens ble
ken de leerkrachten van de school in Orunen wei in staat om specifieke verwachtingen in 
termen van gedrag van de kinderen te formuleren. Hun kennis over het gedrag van de 
kinderen in relatie tot hun omgeving, opgedaan in de dagelijkse praktijk, bleek een goede 
basis voor hun voorspellingen, want deze bleken grotendeels uit te komen. Naast 
kinderen kunnen dus oak leerkrachten waardevolle informatie verschaf fen over het 
gedrag van kinderen in hun omgeving. 
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5 CONCLUSIES 

* De verschillen in waardering tussen VOOR.- en NA-situatie waren speciaal voor de 
veranderde gedeeltes van de onderzochte omgevingen vrij duidelijk. De meeste 
plekken werden NA leuker en wet veiliger gevonden, en de kinderen noemden meer, 
en meer verschillende activiteiten near aanleiding van foto's van de desbetreffende 
plaatsen. Maar wanneer de verschillen over de gehele geobserveerde omgeving, 
veranderde en niet veranderde plekken semen, bekeken worden, dan blijken deze 
evenals bij de observaties niet spectaculair groat te zijn. 

* Hoewel de nieuwe situaties wei gewaardeerd werden door de kinderen, vonden in 
geen van de omgevingen onder invloed van de veranderingen, fundamentele ver
schuivingen pleats in de aard van de activiteiten, vooral wanneer de directe omge
ving van de veranderde plekken bij de beschouwing werd betrokken. Bewegings- en 
rustactiviteiten bleven het gedragspatroon beheersen, terwijl fantasie- en con
structiespel relatief weinig voorkwamen. De oorzaak lijkt mede te liggen in het 
ontbreken van stimulerende mogelijkheden voor deze activiteiten en de verande
ringen leidden in dit opzicht niet tot reele verschillen. 

* De verwachtingen van de ontwerpers over het effect van de veranderingen waren 
weinig specifiek ten aanzien van het gedrag van de kinderen. De verwachtingen 
bleken dan ook slechts gedeeltelijk en aileen globaal overeen te komen met de rea
liteit. 

* Bij sommige plekken lag de nadruk van de veranderingen op de speelplaatsen en 
vooral op een nieuwe indeling en andere speelelementen. Het aantal speelmoge
lijkheden voor de kinderen werd wet vergroot. De nieuwe plekken trokken sterk de 
aandacht van de kinderen en werden intensief gebruikt en hoog gewaardeerd. 

* 8e verandering van een santa! straten in woonerven bleek, zoals bedoeld, de hoe
veelheid en de snelheid van het autoverkeer te verminderen. Deze verandering werd 
door de kinderen gewaardeerd, maar leidde slechts tot kleine verschui vingen in het 
gedragspatroon van de kinderen. Wei werd het straatgedeelte wet meer gebruikt om 
te spelen. 

* Aanpassingen van een grater dee! van de totale woonomgeving werden eveneens wei 
gewaardeerd, maar leidden hoogstens tot verplaatsing van activiteiten near 
aantrekkelijker geworden plaatsen, terwijl de aard van de activiteiten niet funda
menteel veranderde. 

6 DISCUSSIE 

De oorzaak van de relatief geringe verschillen in geobserveerd activiteitenpatroon tussen 
VOOR- en NA-situatie moet mede worden gezocht in het weinig fundamentele karakter 
van de veranderingen. Met name de affordanties voor constructie- en fantasiespel bleken 
nauwelijks vergroot te zijn. Dit argument wordt versterkt door de gevonden verschillen 
in gedregspatroon van een niet-veranderde c ontrole-omgeving op verschillende tijd
stippen. Deze verschillen bleken van dezelfde orde van grootte als die tussen VOOR- en 
NA-situatie in de wei veranderde plekken. Deze laatste kunnen dan ook als normale 
fluctuaties in het acti viteitenpatroon worden beschouwd, hoe we! een a ental ve rschillen 
tussen VOOR.- e n NA-situatie bij gedetaillee rde analyse wei verband bleken te houden 
met de veranderingen in de omgeving. In de controle-omgeving was dit niet mogelijk om
dat hier de omgeving juist niet werd veranderd. Eventuele alternatieve verklaringen voor 
de verschillen tussen VOOR en NA zeals persoonlijkheidskenmerken (introvert/extrovert, 
'screeners'/'non-screeners'; Schellekens, 1976; Mehrabian & F slender, 1978) of opvoe
dingsstijl (mate van vrijheid die kinderen gegeven wordt; Hart, 1979), gaan in dit geval 
niet op omdat VOOR en NA dezelfde omgeving is onderzocht. Weliswaar lag er ongeveer 
~~n jeer tussen VOOR- en NA-onde rzoek, maar de bevolkingsgegevens gaven geen reden 
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om aan te nemen dat in de tussentijd de bevolkingssamenstelling sterk gewijzigd was. 

In het algemeen ken gezegd worden dat de effecten van de onderzochte veranderingen 
over de totale omgeving bezien, niet groat waren. De nieuwe situatie werd zeker gewaar
deerd door de kinderen, maar sterke veranderingen in het gedragspatroon werden niet ge
vonden. De hogere waardering zou zelfs mede veroorzaakt kunnen zijn door de verande
ring op zich. Ofwel onafhankelijk van de aard van de verandering, zou een wijziging van de 
situatie tot een hogere waardering kunnen leiden. Men denke hierbij san het 'Hawthorne
effect' (R.oethlisberger e.a., 1939). Herhalingsonderzoek near de lange termijn effecten 
enkele jaren na de veranderingen is nodig om uitsluitsel op dit punt te verkrijgen. 

Verder ken geconcludeerd worden dat de in dit onderzoek gehanteerde vorm van evalua
tie-onderzoek relevante resultaten opleverde. Vergelijking van VOOR- en NA-meting 
maakte het mogelijk om binnen eenzelfde omgeving gebruik en beleving te onderzoeken. 
LJoor de observaties en de vragen in de interviews direct te relateren san de al dan niet 
veranderde gedeeltes binnen de omgeving was het mogelijk om vrij precieze uitspraken 
over het effect van die veranderingen te doen. Hoewel deze opzet een aantal onder
zoeks-technische problemen gaf wear in het volgende hoofdstuk nader op zal worden in
gegaan, bood deze tach voordelen boven het vergelijken van verschillende omgevingen. 
Bovendien was het mogelijk om de verwachtingen en doelstellingen van de ontwerper over 
het effect van de maatregelen, te vergelijken met de feitelijke uitkomsten. Het meest 
opvallende bij deze vergelijking in de huidige onderzoeken was dat de verwachtingen door 
de ontwerpers vrij globes! werden geformuleerd, zeker wanneer het ging om de effecten 
op het gedrag van de gebruikers. De voorspellingen van de ontwerpers bleken echter 
slechts gedeeltelijk uit te komen. 
Het specificeren van de verwachtingen van de ontwerpers over het effect van hun plannen 
voor ruimtelijke veranderingen op het gedrag van de kinderen was een probleem. Het is 
echter de vraag of de techniek van het interview hier een rol speelde; Het lijkt er meer op 
dat de aandacht voor gedragseffecten geen belangrijke pleats inneemt bij het ontwerp
proces. Men lijkt meer geneigd te zijn om te denken in termen van voorzieningen en 
ruimtelijke aspecten. E ventueel zou een eerdere en nauwere samenwerking tussen ont
werper en onderzoeker deze situatie kunnen verbeteren. Door betrokkenheid bij het tot 
stand komen van een plan zou de onderzoeker meer inzicht kunnen krijgen in de ontwerp
beslissingen en motieven. Daerneast biedt deze constructie het voordeel dat de onder
zoeker oak een inbreng kan hebben in het ontwerpproces. Op dit aspect zal bij de pare
graef over implicaties in hoofdstuk 12 neder worden ingegaen. 
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11 OMGEVINGSKENMERKEN EN GEDRAG 

Tot nu toe zijn de gegevens uit het onderzoek in de eerste pleats geordend pe r omgeving, 
waarbij tel kens de VOOR- en NA-situatie werden vergeleken. In hoofdstuk 9 werden de 
verschillende omgevingen met elkaar vergeleken op een aantal concrete variabelen zoals 
activiteiten en plaatsen, gebruik en beleving. In dit hoofdstuk zal in de eerste pleats nader 
worden ingegaan op de drie kernbegrippen die gekozen zijn om de omgeving op te beoor
delen: complexiteit, manipuleerbaarheid en affordanties. Deze kenmerken liggen op een 
abstracter ni veau dan de voorafgaande. Daarna zal dieper worden ingegaan op de relaties 
tussen de verschillende aspecten van het gedrag, namelijk het gebruik en de beleving. 
Tenslotte zullen de omgevingskenmerken in verband worden gebracht met de gedrags
factoren. 

I OMGEVINGSKENMERKEN 

Zoals eerder vermeld, werd van iedere omgeving een serie toto's van de situatie VOOR en 
NA de verandering beoordeeld op de omgevingskenmerken complexiteit, manipuleer
baarheid en affordanties voor verschillende ac tiviteiten. De totale serie van 94 foto's van 
de vijt veranderde plekken werd aangevuld met zes toto's uit het eerste onderzoek, om 
een controle op de beoordelingen in het eerste onderzoek uit te kunnen voe re n en om de 
serie toto's meer ge varie erd t e maken ten aanzie n van de versc hillende omge vingske n
merken. Dit waren drie toto's van de bouwspeelplaats: no. 41, 50 en 47 (zie figuur 3.16); 
Mn uit de Muschberg: no. 7 ( zie tiguur 3.8) en twee uit de Geestenberg: no. II en 12 (zie 
figuur 3.1 0). In de hier genoemde volgorde kregen deze toto's in het tweede onderzoek de 
no's 95 t/m 100. De oordelen over deze zes toto's in het eerste en het tweede onderzoek 
bleken weinig van elkaar te verschillen. 
Aile foto's werden door een groep volwassenen op de omgevingskenme rken beoordeeld. 
Daarnaast werd de serie van 100 toto's voor de aspecte n c omplexite it en manipuleer
baarheid beoordeeld me t behulp va n objectieve sc halen. De basisgege ve ns pe r foto zijn in 
de hoofdstukke n 4 t/m 8 verme ld in de paragraat over omgevingskenmerke n. 
De groep beoordelaars bestond uit 74 personen. Een vergelijking van verschillende sub
groepen is mogelijk, omdat deze groep gevarieerd was samengesteld, namelijk zowel 
vrouwen (N=22) als mannen (N=52), zowel bouwkundigen (N=37) als nie t-bouwkundigen 
( N=37) en zowel medewerkers (N=34) als studenten (N=40). 
De serie toto's bestond vooral uit paren toto's van dezeltde plek VOOR e n N A de veran
dering. Een aantal van deze plekken werd niet veranderd, zodat de toto's van VOOR- en 
NA-situatie ide ntiek ware n, evenals de oordele n op de omgevingske nme rke n. Op deze ma
nier zouden de correlaties tussen de variabelen kunstmatig verhoogd kunnen worde n, 
waardoor e e rde r signiticante ve rbanden worden gevonden. Om dit effect te ve rmijde n 
werd in de verdere analyses van de paren identieke toto's telkens ~~n foto uit de serie 
verwijderd. Om systematische effecten te vermijden, was dit soms de foto uit de VOOR
situatie, soms die uit de NA-situatie. Uit bijlage 11.2 blijkt om welke toto's het hier gaat. 
Hierdoor bleef een groep van 88 toto's over voor nadere analyse. 

1.1 COMPLEXITEIT 

In het algemeen werden de gefot ograteerde plekken als relatief we inig c omplex be
oordeeld, zoals uit tabel 11.1 blijkt. Immers de beoordelingen door de volwassenen 
werden uitgevoerd op een schaal met waarden tussen I en 7, zodat het gemiddelde 
van het complexiteitsoordeel onder het midden van de schaal Jag. 
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complexiteit beoordelaars* 
Omgevings Campi. Schaal (OCS) 
H-wearde 
menipuleerbaarheid beoorde leers 
Omgevings Menip. Schaal (OMS) 
aff. rustactiviteiten 
aff. bewegingsacti viteiten 
aft. belspel 
aft. los omgevingsmateriaal 

gemiddeld 

3.02 
2.77 
2.06 
1.69 
3.55 ** 
2.80 
4.06 
3.52 
1.87 

stand. afw. 

0.79 
2.30 
0.32 
0.83 
4.85 
1.01 
0.82 
1.23 
1.09 

* zie bijlege II. I voor beschrijving van de veriabelen 

spreiding 

1.70-5.47 
0- II 

1.31-2.63 
1.08- 3.65 

0- 17 
1.20- 5.19 
2.38- 5.92 
1.28 - 6.41 
1.05 - 4.89 

** zonder extra toto (no. 97) van bouwspeelplaats met relatief zeer hoge score van 
78 

T abel 11.1. Gemiddelde, standaardafwijking en spreiding van de oordelen over de 
omgevingskenmerken 

Het Gerardusplein, Drunen en Maastricht-VOOR bleven onder het algemeen gemiddelde, 
terwijl de Oranjestraat en Leiden-NA er juist boven lagen. Wanneer de serie toto's als 
totaal wordt bekeken, dan blijkt dat de plekken die het meest complex werden beoor
deeld, vooral speelplaatsen waren, zoals bijvoorbeeld de nieuwe speelplaats aan de 
Bernhardkade en het speelplaatsje aan de Singe! in Leiden, en het veld met de speel
toestellen bij de Oranjestraat. P!ekken die juist als zeer weinig complex werden be
schouwd, bleken vooral kale, lege pleinen en straten te zijn, zoals het Gerardusplein, en 
de hoek van de Victor de Stuersstraat en de Sint Odastraat in Maastricht. 

Vrouwen bleken de toto's systematisch lager te beoordelen op complexiteit dan mannen. 
Tussen bouwkundigen en niet-bouwkundigen bestond weinig verschil op dit punt, evenels 
tussen medewerkers en studenten. Deze verschillen en de niet volledig evenwichtige sa
menstelling van de groep beoordelaars vormden voor het onderzoek geen groat bezwaar, 
omdat aile foto's door dezelfde groep werden beoordeeld en de scores aileen vergelij
kenderwijs werden gebruikt. 
De scores op de Omgevings Complexiteit Schaal (OCS) kwamen redelijk overeen met de 
oordelen van de volwassenen (r=.70, p <.01). De maximale waarde van de OCS, 28, werd 
bij deze serie toto's niet bereikt, zie tabel 11.1. Op de OCS kregen eveneens speel
plaatsen een hoge complexiteitsscore, maar ook een aantal woonerfstraten met extra 
straatmeubilair en dergelijke, zoals in Leiden. Pleinen en kale, lege straten werden zeer 
laag beoordeeld op de OCS. 
Als alternatie f voor de beoordeelde complexiteit werd voor iedere foto de informatie
maat H berekend. Deze H-waarde geeft een totaalindruk van de mate waarin verschil
lende omgevingselementen zoals stoep, straat, waning, Iucht, bomen en struiken op de 
foto voorkomen. De berekeningswijze is nader toegelicht in hoofdstuk 2, paragraaf 3.2. 
De H-waarden van de betreffende serie foto's bleken vrijwel normae! verdeeld te zijn 
(zie ook tabel II.!). Plekken met grote, eenvormige vlakken zoals pleinen en grasvelden 
hadden een lege H-waarde. Plekken met vee! verschillende elementen, met een drukke 
'achtergrond', waaronder een aantal speelplaatsen, hadden daarentegen juist een relatief 
hoge H-waarde. 
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1.2 MANIPULEERBAARHEID 

Het oordeel over de menipuleerbeerheid van de meeste plekken was zeer leeg (zie tebel 
II. I). Het Gerardusplein en Maastricht werden als het minst manipuleerbeer beoordeeld, 
terwijl Drunen (met name VOOR) en Leiden (met name NA) wet boven het gemiddelde 
lag en. 
Wenneer de serie foto's els toteel wordt bekeken, den blijkt det de plekken die het meest 
menipuleerbaer beoordeeld werden, voorel die plekken waren weer zend, water, hout
snippers of bouwmaterieel eanwezig was en plekken met beweegbeer speelmeterieal zo
als schommel, wip en veerbeesten. Plekken die juist els zeer weinig menipuleerbaar 
werden beschouwd, bleken voorel kale, lege pleinen en streten te zijn, uiteraerd zonder 
manipuleerbear meteriael, zoals het Gererdusplein, de Orenjestreat-VOOR en diverse 
streten in Maastricht. 
Bij vergelijking van de subgroepen van de groep volwessen beoordelears op dit aspect 
bleek det de vrouwen, de medewerkers en de groep bouwkundigen de plekken in het al
gemeen wet minder menipuleerbaar beoordeelden dan het respectievelijke andere dee! 
van de totele groep. 
De scores op de Omgevings Menipuleerbaarheid Schaal (OMS) kwamen goed overeen met 
de oordelen van de volwassenen (r=.BO, p<.OI). Uit tabel 11.1 blijkt det de standaard de
viatie reletief groat is, wet wijst op een grate heterogeniteit binnen de scores. Op de 
OMS scoorden plekken met los materiaal zoals zend, water, hout(snippers) relatief hoog, 
maar oak plekken met netuurlijk materiaal zoals bomen en struiken (bijvoorbeeld Gerar
dusplein plek 6, zie figuur 4.2 en 4.3). Pleinen en kale, lege straten kregen een zeer lege 
score op de OMS. 

1.3 AFFORDANTIES 

Gemiddeld werden de plekken relatief laag beoordeeld wet betreft de affordentie voor 
rustige activiteiten, met weinig beweging (zie tebel 11.1). Onder het gemiddelde legen 
Maastricht, Oranjestraat-VOOR en Drunen-VOOR, terwijl het Gerardusplein, Oranje
straat-NA en Drunen-NA juist hager dan gemiddeld werden beoordeeld op dit aspect. 
Wanneer de serie foto's als totaal bekeken wordt, dan blijkt dat de plekken met de 
hoogste affordantie vooral de plekken waren met zitmogelijkheden zoals bankjes, randjes 
(bijvoorbeeld Leiden, het tuintje) en plekken met beschutting door bomen of de aanwe
zigheid van een speelhuisje of hut (Leiden, indianentent en Drunen, kleuterplein). Plekken 
die juist een lege affordantie voor rustige activiteiten hadden, waren open pleinen en 
straten, vaak met vee! geparkeerde auto's zoals in de Oranjestreat en in Maastricht. 
Bij vergelijking van de subgroepe n van de groep volwassen beoordelears op dit aspect 
bleek dat de mennen en de groep bouwkundigen de plekken in het elgemeen wet minder 
geschikt beoordeelden dan het andere dee ! van de totale groep. Medewerkers oordeelden 
zelfs duidelijk lager dan studenten op dit aspect. 

Het gemiddelde voor de effordantie voor bewegingsectiviteiten kwam overeen met het 
midden van de schaal (zie tabel 11.1). Onder het gemiddelde lagen Maastricht en de 
Orenjestraat, terwijl Drunen juist hager dan gemiddeld werd beoordeeld op dit aspect. 
Over de totale serie toto's bleken vooral plekken weer speelelementen aanwezig weren 
(zoals het speelveld bij de Oranjestraat en de nieuwe speelplaats/crossbaan in Leiden) en 
grasvelden in het park bij het Gerardusplein de hoogste affordantie te hebben. Plekken 
die juist een lege affordantie voor bewegingsectiviteiten hadden, waren lege, kale stra
ten, en het tuintje en het zandterreintje in Leiden. 
Bij vergelijking van de subgroepen van de groep volwassen beoordelaars op dit aspect 
bleek dat de vrouwen en studenten duidelijk hager oordeelden op dit aspect dan respec
tievelijk mannen en medewerkers, terwijl er geen duidelijk verschil tussen bouwkundigen 
en niet-bouwkundigen bleek te bestaan. 
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Voor de affordantie voor balspel lag het gemiddelde eveneens in de buurt van het mid
den van de schaal (zie tabe1 11.1). Onder het gemidde1de lagen Leiden, Maastricht en de 
Oranjestraat, terwijl het Gerardusplein en Drunen juist hoger dan gemiddeld werden be
oordeeld op dit aspect. Plekken met de hoogste affordantie voor balspel waren vooral 
grasvelden (zoals het park bij het Gerardusplein en bij de school in Drunen), pleinen en 
open stukken street (zoals de zijstraat in Leiden). Plekken die juist een lege affordantie 
had den, waren straten, het tuintje in Leiden, water en kleine volle spee1plaatsjes ( zoals 
het speelplaatsje a an de singe! in Lei den). 
Bij vergelijking van de subgroepen van de groep volwassen beoordelaars op dit aspect 
bleek, evenals bij de bewegingsacti viteiten, dat de vrouwen en studenten duidelijk hoger 
oordeelden op dit aspect dan respectievelijk mannen en medewerkers, terwijl ook de 
niet-bouwkundigen hoger oordeelden dan de groep bouwkundigen. 

Voor de affordantie voor activiteiten met los omgevingsmateriaal leken de resultaten 
vrij sterk op die voor manipuleerbaarheid. Dit is begrijpelijk omdat het hier twee sterk 
verwante begrippen betreft (zie tabel II. I). Het enige verschil was dat de aanwezigheid 
van beweegbare speelelementen zoals schommels en wippen wei bleken bij te dragen tot 
de manipuleerbaarheid, maar uiteraard niet tot het losse omgevingsmateriaal werden 
gerekend. Behalve voor de pear plekken uit de serie wear deze elementen voorkwamen, 
waren de verschillen tussen de plekken op deze twee aspecten vergelijkbaar. Hoge af
fordantie hadden plekken wear zand(bakken) of water aanwezig waren en grasveldjes. 
Lege pleinen zoals het Gerardusplein, en diverse straten hadden daarentegen juist een 
lege affordantie. 
Bij vergelijking van de subgroepen van de groep volwassen beoordelaars op dit aspect 
bleek, evenals bij de manipuleerbaarheid, dat de medewerkers en bouwkundigen wet lager 
oordee1den op dit aspect dan respectievelijk studenten en niet-bouwkundigen. De ver
schillen tussen mannen en vrouwen waren hier echter tegengesteld san die voor manipu
leerbaarheid. De affordantie voor acti viteiten met los omgevingsmateriaal werd door de 
vrouwen namelijk wet hoger beoordeeld dan door de mannen. 

Uitgaande van het idee dat een hoge score op meerdere van de hiervoor beschreven om
gevingskenmerken voor een plek in totaliteit een hogere kwaliteit aangeeft, werd als 
totaalscore de som van de afzonderlijke kenmerken berekend. Omdat de manipuleer
baarheid sterk bleek te lijken op de affordantie voor acti viteiten met los omgevingsma
teriaal werd deze laatste bij het berekenen van de somscore buiten beschouwing gelaten 
om oververtegewoordiging van dit aspect te vermijden. Het bleek dat zowel speel
plaatsen met vee! apparaten als grasvelden relatief hoog uitkwamen op deze variabele. 
Daarentegen hadden kale straten, met name die in Maastricht, en enkele gedeeltes van 
het Gerardusplein, een lege score. Uiteraard waren er sterke verbanden met de samen
stellende omgevingskenmerken, waarbij opviel dat de affordantie voor balspe1 een rela
tief lege correlatie had met de somscore. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan 
op deze onderlinge relaties tussen de verschillende omgevingskenmerken. 

1.4 ONDERLINGE RELATIES 

Uit tabel 11.2 blijkt dat de correlatie tussen twee verschillende metingen van hetzelfde 
kenmerk, met uitzondering van de H-waarde, vrijwel altijd hager was dan correlaties 
tussen metingen van verschillende kenmerken. De complexiteitsmeting door middel van 
de H-waarde bleek in positieve zin aileen met de andere complexiteitsmetingen enige 
samenhang te vertonen. De negatieve relatie met de affordantie voor balspe1 is ver
klaarbaar omdat het hier vooral om grasve1den en pleinen gaat die door hun grote ·~~n
vormige' oppervlak een relatief !age H-waarde hebben. Evenals in het eerste onderzoek 
lijkt de H-waarde toch een meer op zichzelf staande variabele te zijn. 
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variabele 
no. 

Complexitei t 
1.* Beoordelaars 
2. Omgevings Campi. Schaal (OCS) 
3. H-waarde 
fv1anipuleerbaarheid 
4. Beoordelaars 
5. Omgevings Manip. Schaal (OMS) 
A f fordanties 
6. Rustactiviteiten 
7. Bewegingsacti viteiten 
B. Balspel 
9. Activ. m. los omgevingsmat. 

10. Totaalscore (1+4+6+7+8) 

2 

71 
20 25 

63 58 
48 46 

61 45 
45 49 

-40 -18 
47 38 

63 58 

4 5 6 7 8 

03 
-13 81 

-21 53 40 
-17 38 33 40 
-43 -24 -14 -04 54 
-03 88 68 57 23 -22 

-23 66 54 76 86 35 

correlatiecoefficienten zonder decimaaltekero p<.O l bij r>.30, p<.05 bij r>.24. 
* zie bijlage l 1.1 voor omschrijving van de variabelen. 

9 

56 

T abel 11.2. Correlaties tussen omgevingskenmerken, op verschillende manieren gemeten. 

Uit de tabel blijkt verder dat de zes beoordeelde omgevingskenmerken een vrij grate 
onderlinge samenhang vertoonden. Deze was het grootst bij de sterk verwante kenmerken 
manipuleerbaarheid en affordantie voor acti viteiten met los omgevingsmateriaal. Alleen 
de affordantie voor balspel bleek weinig relatie te vertonen met de andere kenmerken, 
met uitzondering van de affordantie voor bewegingsactiviteiten. 
Om na te gaan of de onderlinge samenhang tussen de variabelen zodanig was dat ge
meenschappelijke factoren te construeren waren, werd een factoranalyse uitgevoerd. 
Hierbij bleek dat 80% van de gezamenlijke variantie verklaard kon worden bij een op
lossing met drie factoren. In tabel 11.3 worden de factorladingen na varimaxrotatie ge
geven, terwijl in bijlage 11.2 de factorscores per foto zijn opgenomen. 
De eerste factor betreft vooral de manipuleerbaarheid van de omgevingen in combi
natie met de affordantie voor rustige acti viteiten. Deze combinatie is verklaarbaar om
dat het hier vooral plekken betreft wear zand, water of een tuintje aanwezig is. Juist 
deze omgevingen nodigen vaak ook uit tot rustige activiteiten. 
De tweede factor wordt gevormd door de verschillende maten voor complexiteit in 
combinatie met de affordantie voor bewegingsacti viteiten. Deze combinatie is oak goed 
verklaarbaar omdat vooral speelplaatsen en enkele woonerven hoog op deze factor laden. 
Dit zijn omgevingen wear bewegingsacti viteiten zoals klimmen, springen goed mogelijk 
zijn. 
De derde factor tenslotte betreft de affordanties voor balspel en andere bewegings
activiteiten. Vooral pleinen en grasvelden hebben een hoge score op deze factor en 
dergelijke omgevingen zijn inderdaad heel geschikt voor zowel balspel als bewegings
activiteiten zoals rennen en fietsen. 
Oak in het eerste onderzoek dat in hoofdstuk 3 is beschreven, werden in grate Jijnen 
vergelijkbare factoren gevonden, namelijk complexiteit, veranderbaarheid en affordantie 
voor verschillende acti viteiten. 
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h2 Manipuleerbaar Complexiteit Balspel 

------------------------------------------------------------------------------------------------
4.* Manipuleerbaarheid .89 .88 .34 -.09 

'· OMS .73 .83 .18 .03 
6. A ffordantie rustact i vi tei ten .)7 .63 .38 .18 
9. Affordantie los materiaal .83 .90 .12 -.07 

I. Complexiteit .81 .49 .72 -.24 
2. ocs .80 .34 .82 -.13 
3. H-waarde .77 -.28 .40 -.73 

7. Affordantie bewegingsactiv. .92 .18 .71 .62 
B. A ffordantie balspel .89 -.26 .04 .91 

% verklaarde variantie 80 36 24 21 

* zie bijlage II. I voor beschrijving van de variabelen 

T abe I 11.3. Varimaxoplosssing f actoranalyse omgevingskenmerken 

1.5 CONCLUSIES 

* 

* 

Vee! van de onderzochte omgevingen bleken relatief weinig complex en nauwelijks 
manipuleerbaar te zijn en maar een beperkt aantal affordanties te bieden. 

Binnen het patroon van onderlinge relaties tussen de omgevingskenmerken bleken drie 
factoren te onderscheiden: complexiteit gecombineerd met affordantie voor bewe
gingsactiviteiten; manipuleerbaarheid gecombineerd met affordantie voor rustacti
viteiten; en affordanties voor balspel en andere bewegingsactiviteiten. 

1.6 DISCUSSIE 

Complexiteit 

De fysieke complexiteit van de onderzochte omgevingen bleek zowel door beoordelaars 
als met behulp van de Omgevings Complexiteits Schaal, met behoorlijke onderlinge 
overeenstemming beoordeeld te kunnen worden. De relatie met de informatie-theore
tisch gedefinieerde H-waarde was echter minder groat. Oak in het eerste onderzoek werd 
dit gevonden. Een mogelijke verklaring is om de H-waarde als objectieve complexiteit te 
beschouwen. Tach is het ontbreken van een sterke relatie tussen beide begrippen opval
lend. Immers, in beide gevallen vormt de aan- of afwezigheid van variatie van ver
schillende elementen de basis voor het oordeel. Het zou kunnen zijn dat bij de bepaling 
van de H-waarde een te grove indeling van elementen is gebruikt waardoor verschillen 
binnen een categorie zoals bijvoorbeeld 'waning' of 'speelelementen' genegeerd worden. 
Juist deze verschillen zouden voor de beoordelaars belangrijk kunnen zijn geweest. In het 
eerste onderzoek werd echter een meer gedetailleerde indeling van omgevingselementen 
gehanteerd bij het bepalen van de H-waarde. Deze H-waarden correleerden wei hoog met 
die gebaseerd op de grove indeling, maar niet of nauwelijks met de andere variabelen. 
Deze gege vens zijn niet in overeenstemming met die van Schellekens (I 976) die wei een 
verband vond tussen de H-waarde en een beoordeling van met name de eenheid en de 
mate van afwisseling van een street, die vooral bepaald werden door respectievelijk 
parkeerdrukte, afwezigheid van struiken, aaneengeslotenheid van bebouwing en onre
gelmatigheid van bebouwing en voetgangersverkeer. Een andere verklaring voor de ge
vonden verschillen ken ontleend worden a an Ganzeboom ( 1984) die vond dat met name de 
semantische complexiteit een belangrijke raJ speelde bij de waardering van gebouwen. 
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Het zou kunnen zijn dat deze semantische aspecten bij de beoordelaars van de in ons on
derzoek bestudeerde omgevingen ook een rol heeft gespeeld, zodat het onderscheid tus
sen objectieve en subjectieve complexiteit tach zinvol kan zijn. Dit sluit aan bij het in 
hoofdstuk I genoemde onderscheid dat binnen de architectuur gemaakt wordt tussen de 
instrumentele en de symbolische functie van een omgeving. Met name bij de symbolische 
functie van een omgeving spelen de emotionele, semantische en associatieve aspecten 
een rol. 

Verder vie! op dat de complexiteit van de meeste omgevingen relatief laag was. Met na
me straten, pleinen en grasvelden hadden een vrij !age complexiteitswaarde, terwijl 
vooral de speelplaatsen in de serie foto's wat meer complex werden beoordeeld. Wanneer 
we ervan uitgaan dat de bestudeerde omgevingen typische voorbeelden zijn van de woon
omgeving van kinderen, dan kan verwacht worden dat een behoorlijk dee! van de woon
omgeving in de huidige Nederlandse steden vrij saai en niet zo aantrekkelijk voor kinde
ren is. Het is de vraag of dit ook geldt voor andere woonomgevingen zoals wijken aan de 
rand van de stad of in kleinere plaatsen waar kinderen meer gevarieerde mogelijkheden 
tot hun beschikking hebben. 

Manipuleerbaarheid 

De manipuleerbaarheid van de omgevingen kon ook met vrij grate overeenstemming be
oordeeld worden. Voor de meeste plekken was de manipuleerbaarheid echter zeer laag. 
Meestal ontbrak materiaal zoals zand en water, of beweegbare (speel-)elementen. Het 
ontbreken van los, manipuleerbaar omgevingsmateriaal in standaardomgevingen van 
kinderen moet als een belangrijke tekortkoming beschouwd worden, vooral omdat kin
deren zich graag bezig blijken te houden met constructiespel en dergelijke. Op de a! 
eerder genoemde bouwspeelplaats, die in het eerste onderzoek werd bestudeerd, bleek de 
relatie tussen de aanwezigheid van manipuleerbaar materiaal en manipulerende activi
teiten overduidelijk. Concretere suggesties voor verhoging van de manipuleerbaarheid 
worden gegeven in bijlage 12.2. 

A ffordanties 

Het affordantiebegrip werd in hoofdstuk I ge introduceerd om de gebruiksmogelijkheden 
of 'toelaatbaarheden' van een omgeving aan te duiden. Binnen de architectuur wordt in 
dit verband gesproken over de functies van een omgeving. Bij de uitwerking van het be
grip binnen het onderzoek ontstond het dilemma hoe gedetailleerd de omgevingen op dit 
aspect moesten worden beoordeeld. Uiteindelijk is gekozen voor een vrij grove indeling 
near soort acti viteit: rust, beweging, balspel en met los materiaal. Op zic h bleken deze 
affordanties wei goed te beoordelen en omgevingen verschilden ook van elkaar op de di
verse affordanties, waarbij onderling en met de andere omgevingskenmerken wei sterke 
relaties bleken te bestaan. 
Men kan zich afvragen of een andere indeling van affordanties zinvoller zou zijn ge
weest. Een verbetering is waarschijnlijk een duidelijker onderscheid tussen verschillende 
soorten bewegingsactiviteiten. Vooral de relatief vee! voorkomende gedragscategorieen 
'beweging met I zonder omgevingsmateriaal' zouden dan een duidelijker verband hebben 
met bepaalde soorten omgevingen. 
Ook zou het interessant zijn om een affordantie voor fantasiespel te kunnen omschrijven. 
Op grond van dit onderzoek zou het dan toch moeilijk zijn geweest om verbanden met het 
gedrag te vinden omdat fantasiespel juist vrij weinig voorkwam in de bestudeerde omge
vingen. Anderzijds zou het voor ontwerpers interessant zijn om te weten welke omge
vingen of omgevingselementen bevorderlijk zijn voor fantasie-activiteiten. Bij de prak
tische implicaties zal hierop nader worden ingegaan. 
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Gemeenschappelijke factoren 

De vraag is wet de reden is voor de sterke samenhangen tussen de verschillende omge
vingskenmerken. Het is mogelijk dat de omgevingskenmerken ten onrechte als aparte, 
losstaande aspecten van omgevingen zijn onderscheiden. In hoofdstuk I bleek dat een 
dergelijk onderscheid in ieder geval aannemelijk is te maken op grand van eerder onder
zoek. Een andere mogelijkheid is det de hier gevonden semenheng van kenmerken eltijd 
in een bepealde combinatie in concrete omgevingen voorkomt. Enerzijds zijn namelijk 
bepaalde combinaties zeer onwaarschijnlijk, zoals bijvoorbeeld affordantie voor balspel 
in combinetie met menipuleerbaerheid of complexiteit. Anderzijds zijn echter omge
vingen die slechts op ~~n van de omgevingskenmerken een hoge waerde hebben en op aile 
andere een lege, wei goed voorstelbaer. Oak in de hier onderzochte serie omgevingen 
blijken dergelijke plekken in enkele gevallen voor te komen. Een plek met eileen maar 
hoge complexiteit blijkt weliswaar niet voor te komen, maar is wei voorstelbaar. Denk 
bijvoorbeeld aan een drukke street met vee! autoverkeer op street en vee\ voetgengers 
op de trottoirs. Een plek met aileen maar hoge manipuleerbaarheid is bijvoorbeeld een 
grate, kale zandbek zoals in Drunen-VOOR of in Leiden-VOOR. Een hoge exclusieve af
fordentie voor rustactiviteiten heeft bijvoorbeeld een plek met eileen maar een kaal 
bankje, zoals in het park bij het Gererdusplein of het tuintje in Leiden. Aileen affor
dantie voor bewegingsecti viteiten bleek het schoolplein in Maastricht te hebben, wear 
een stuk betegeld plein met enkele speelepperaten op de foto zichtbaer was. Exclusieve 
affordantie voor be\spel hadden pleintjes zoels plek 5 in Leiden-NA, rustige streten zoels 
plek 9 in Leiden (zie fig. 7.1 en 7,2) en grasvelden, zoals in het park bij het Gererdus
plein. 

Beschrijving en beoordeling van de omgevingen 

Zoals in hoofdstuk 3 verme ld is, zijn de omgevingen vooral a an de hand van een a ental 
toto's per omgeving beoordeeld en wei op verschillende manieren. 
Het bepalen van de H-weerde gef op zichzelf weinig problemen. Wanneer soort en aantal 
omgevingse lementen vastgesteld zijn, moeten deze aileen nauwgezet aan de sectoren van 
de toto worden toegekend. Op de inhoudelijke kant van deze variabele is hiervoor al in
gegeen. 
Zowel de Omgevings Complexiteits Schaal (OCS) als de Omgevings Manipuleerbaarheids 
Schaal (OMS) bleken els meetinstrument goed te gebruiken. De goede overeenstemming 
met de oordelen van de groep volwassenen geeft vertrouwen in de bruikbaarheid van de 
OCS en OMS. Mogelijkheden voor praktische toepassing zullen in het volgende hoofdstuk 
neder worden uitgewerkt. Het feit dat beide schalen oorspronkelijk ontwikkeld zijn voor 
de beoordeling van (bouw-)speelplaatsen, bleek enerzijds uit de gedetailleerde om
schrijvinge n van onderdelen in die steer, maar anderzijds uit het feit dat bij anders
soortige omgevingen, zoals straten, pleinen, grasvelden, slechts he t 'onderste' dee! van 
het schaalbereik van toepessing was. De enige uitschieter was de foto van de bouw
speelplaets (no. 97) die een score van 78 kreeg op de Omgevings Manipuleerbaarheids 
Schaal. Omdat in onderzoek wear deze schelen oorspronkelijk voor ontwikkeld zijn, wei 
hogere wearden werden bereikt, moet geconcludeerd worden dat de omgevingen in ons 
onderzoek, in vergelijking met grate veelzijdige speelpleatsen en bouwspeelpleetsen, 
vrijwel allemaal vrij weinig complex en weinig menipuleerbaar waren. Maar binnen de 
onderzochte serie plekken was wei degelijk varietie in complexiteit en menipuleerbaer
heid aanwezig, zowel op de OCS/OMS els bij de oordelen van de volwessenen. 

De oordelen van volwassenen en op de OCS/OMS bleken redelijk te correleren. T och we
ren er, zeker bij vergelijking van de oordelen voor specifieke toto's wei verschillen. Dit 
gold ook voor de verschillende subgroepen binnen de groep volwassenen: mannen -
vrouwen, bouwkundigen - niet bouwkundigen, studenten - medewerkers. Dit is het meest 
storend wenneer het om de absolute wearde van de oordelen gaat. Het probleem is min
der groat bij vergelijking van oordelen, zoals in dit geval tussen VOOR- en NA-situetie, 
of bij het correleren van de diverse oordelen zoals in het algemene dee! van het onder-
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zoek is gebeurd. Soms zijn de verschillen tussen volwassenen en OCS/OMS wei te ver
klaren. Zo stonden op de foto van de zandbak in Drunen in de NA-situatie meer ver
schillende, weliswaar niet manipuleerbare, onderdelen en stand de zandbak er niet zo 
nadrukkelijk op als in de VOOR-situatie. Hierdoor was het manipuleerbaarheidsoordeel 
van de volwassenen NA lager, maar de score op de OMS niet. Oak werden bepaalde as
pecten niet in beschouwing genomen bij de OCS en OMS. Het kwam soms oak voor dat 
twee identieke foto's van een plek die niet veranderd werd, tach verschillend werden 
beoordeeld. Het meest problematisch was dit bij de volwassenen. Zij beoordeelden im
mers dezelfde foto's binnen een serie. Het geeft duidelijk aan dat de oordelen van de 
volwassenen niet constant waren. Naarmate men vorderde bij het beoordelen van een 
serie foto's, traden waarschijnlijk leereffecten en vermoeidheidsverschijnselen op. 
Blijkbaar konden deze effecten niet volledig worden voorkomen door het varieren van de 
aanbiedingsvolgorde. A Is alternatief zou te overwegen zijn om een vorm van rangorde
ning, zoals bij de kinderen gebruikt is, of paarsgewijze vergelijking toe te passen. Het 
grate aantal foto's zou hier echter practische problemen kunnen geven. Oak de beoor
deling door de kinderen van dezelfde foto, namelijk van een niet veranderde plek VOOR 
en NA, verschilde soms. Dit is echter beter te verklaren, omdat er een jeer tussen beide 
beoordelingen ligt. De opvatting van de kinderen over de plek ken veranderd zijn, of door 
de veranderingen in de rest van de omgeving ken de relatieve waarde van een plek ver
anderen. 

Het gebruik van foto's als representatiemiddel van omgevingen heeft voor- en nadelen 
zoals in hoofdstuk 2 al is betoogd. Zeker bij beoordelaars die de betreffende plek niet 
kennen, is zeer zorgvuldig fotograferen noodzakelijk. De foto is immers het enige hou
vast dat zij hebben. De foto van plek 8 in de Oranjestraat is een goed voorbeeld van 
problemen die in dit verband kunnen optreden. In de VOOR-situatie stonden er geen 
auto's voor de stoep en in de NA-situatie wei. Hierdoor werd in het ene geval de stoep 
wei en in het andere geval niet bij het oordeel van de volwassenen betrokken. 

2 GEBRUIK VERSUS BELEVING EN BEOORDELING 

2.1 OVEREENKOMSTEN EN VERSCHILLEN 

Bij de bespreking van de resultaten per omgeving in hoofdstuk 4 t/m 8 bleek al dat 
enerzijds de gegevens uit observaties en interviews vooral wet betreft de verschillen 
tussen VOOR en NA in grate lijnen met elkaar overeenkwamen. Zoals de bedoeling was, 
vulden ze elkaar oak aan. Zo ken waardering lastig uit observaties worden afgeleid, laat 
steen de redenen ervoor. Anderzijds waren er ten aanzien van het activiteitenpatroon, 
zeker bij gedetailleerdere vergelijking van gedeeltes van de bestudee rde omgeving, soms 
grate verschillen tussen informatie uit beide bronne n. Zo werd het sendee! van de rust
activiteiten en doelgerichte verplaatsing door de kinderen in de interviews systematisch 
onderschat ten opzichte van de observaties, terwijl bewegingsactiviteiten, al dan niet 
met los materiaal, juist overschat werden. Een verklaring hiervoor ken liggen in het be
lang dat kinderen hechten san verschillende soorten activiteiten. 'Niets doen', kijken, 
kletsen; en ergens near op weg zijn, werden blijkbaar minder gewaardeerd of minder be
wust als belangrijke activiteiten gezien dan meer actieve en vrijwillige bezigheden, zoals 
fietsen, rolschaatsen en tikkertje, verstoppertje. Het uiterlijk waarneembare gebruik, en 
de beleving en waardering ervan vormen blijkbaar twee verschillende aspecten van het 
totale gedragspatroon van kinderen. Observaties en interviews zijn dan oak beide nood
zakelijk om een compleet beeld te geven van de relatie tussen kinderen en hun woonom
geving. 

Omdat voor iedere foto, met uitzondering van die uit Maastricht, zowel gegevens over 
het gebruik, via de observaties, als over de beleving en beoordeling, uit de interviews 
beschikbaar waren, kon de relatie tussen de informatie uit deze twee bronnen nader be-
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studeerd worden.* Met name de mate waarin activiteiten uit de verschillende activi
teitencategorieen (zie bijlage 2.4) genoemd en geobserveerd werden, kon hier vergeleken 
worden. De mate van overeenstemming was in het algemeen redelijk. Voor de catego
rieen verplaatsing doelgericht (r=.64), beweging zonder materiaal (r=.59), beweging met 
vast spelmateriaal (r=.67), balspel (r=.5B), activiteit met los basismateriaal (r=.65) en 
activiteit met natuurlijk materiaal (r=.59) was sprake van een goede overeenstemming 
tussen observaties en interviews. Deze was matig voor activiteit met los materiaal 
(r=.37) en activiteit met vast omgevingsmateriaal (r=.27). Voor de andere activiteiten 
was geen significante relatie aanwezig, wet mede verklaard kan worden door het feit dat 
het hier categorieen betrof die relatief weinig voorkwamen. 
Blijkbaar vertelden de kinderen op een wet andere manier over de activiteiten die ze 
buiten bleken te doen en hebben we hier te maken met twee aspecten van het totale 
gedragspatroon. In de discussie zal nader op dit punt worden ingegaan. 

Evenals bij de omgevingskenmerken werd op de gedragsvariabelen een factoranalyse 
toegepast om na te gaan of er een patroon van gemeenschappelijke factoren aanwezig 
was waartoe de gegevens gereduceerd konden worden. N a factoranalyse bleek een vari
maxoplossing met acht factoren waarbij 66% van de gezamenlijke variantie werd ver
klaard, het meest zinvol te interpreteren. In tabel 1!.4 worden de factorladingen van de 
variabelen op deze factoren vermeld en in bijlage 11.2 zijn de factorscores per foto op
genomen. Deze factoranalyse moet aileen als beschrijvend instrument worden be
schouwd, waarbij de keuze van het a ant a! f actoren en de omschrijving van iedere factor 
altijd enigszins arbitrair zal zijn. 
De factoren blijken in grate lijnen te corresponderen met de verschillende activitei
tencategorieen die zowel in de interviews als bij de observaties zijn gebruikt. 
De eerste factor, beweging met vast spelmateriaal, omvat deze activiteit in de ob
servaties en interviews en daarnaast de hoeveelheid en variatie van activiteiten, en de 
mate waarin kinderen zeggen 'vaak' op een plek te komen. 
De tweede factor betreft activiteiten met basismateriaal in combinatie met het aantal 
activiteiten tijdens de observaties en eveneens de mate waarin kinderen zeggen ergens 
'vaak' te komen. 
De activiteiten met natuurlijk materiaal vormen de derde fac tor, gecombineerd met 
normovertredend gedrag bij de observaties. 
De vierde factor betreft verplaatsing doelgericht in combinatie met de potentiefactor 
van de semantische differentiae! en een negatieve evaluatie. 
De vijfde factor wordt gevormd door een viertal activiteitencategorieen, vooral bij de 
interviews, waarbij vaak fantasiespel een rol speelt. Deze activiteiten hebben verder 
gemeen dat ze ieder voor zich weinig voorkomen, maar dat ze blijkbaar in combinatie 
samenhangen met het a ental genoemde acti viteiten bij de interviews. 
De zesde factor betreft balspel in combinatie met evaluatie en de mate waarin kin
deren zeggen 'vaak' op een plek te komen. 
Bewegingsactiviteiten, met en zonder los materiaal , vormen de zevende factor. 
T enslotte betreft de achtste factor rustactiviteiten, niet doelgericht, met name bij de 
observaties. De combinatie met de activiteitsfactor van de semantische differentiae! is 
niet goed verklaarbaar. 

* De volledige datamatrix met basisgegevens per foto en de correlatiematrix zijn op 
aanvraag beschikbaar bij de auteur. 
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h2 II Ill IV v VI VII Vlll 
--------------------------------------------------------------------------------------------
33.* Activ. m. vast spelmat, int. .83 .82 -.01 -.12 -.31 .07 .10 -.10 .16 
19. Activ. m. vast spelmat, obs. .75 .75 .10 -.08 -.28 .21 -.08 -.18 -.13 
26. Variatie van activ., interv. .82 .74 .32 .II -.01 .27 .19 .17 .IS 

------------------------------------------------------------------------------------------------
22. Acti v. met basismat., obs. .70 -.06 .82 -.02 -.06 -.13 -.06 -.00 -.06 
36. Activ. met basismat., int. .68 .12 .76 .08 -.07 .IS -.14 -.18 -.0 I 
II. Aantal activiteiten, obs. .79 .33 .72 -.04 -.03 -.03 .17 .32 .16 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
37. Acti v. m. natuurl. mat., int. .84 -.00 .03 .90 -.03 .12 -.08 -.09 .OJ 
24. N ormovertredende act., obs. .75 .13 -.08 .84 .II -.06 -.05 -.03 .12 
23. Activ. m. natuurl. mat., obs. .57 -.09 .18 .67 -.19 .00 .16 -.04 -.17 

------------------------------------------------------------------------------------------------
40. 'Komt "aileen" op plek', int. .72 -.08 -.06 .14 .77 .19 -.IS -.08 -.20 
43. Potentiefactor sem. dif., int .75 -.01 .12 -.29 .75 -.09 .02 .23 .17 
29. Verplaatsing doelger., int. .75 -.24 -.29 .27 .70 .04 .II -.04 -.17 
41. Rangorde leuk-vervel., int. .85 .39 .09 .16 -.68 .14 .39 .14 -.06 
42. Evaluatiefactor sem. dif, int .73 .33 .02 .20 -.52 -.01 .48 .26 -.12 
IS. Verplaatsing doelger., obs. .65 -.32 -.19 .02 .52 -.27 .17 -.37 -.06 
27. Rust, niet doelger., int. .42 -.!0 -.04 .14 -.45 .IS -.32 .12 .21 

------------------------------------------------------------------------------------------------
28. F antasiesp., weinig bew., int .66 .16 .24 .OS .03 .74 -.07 .02 -.17 
32. Bew. vast omg. mat., int. .53 .28 -.13 .OS .06 .64 .09 -.04 .06 
35. F antasiespel met bew., int. .48 .II .07 -.13 -.18 .63 .14 -.04 .DO 
25. A ant a! acti viteiten, int. .90 .54 -.06 .23 -.14 .61 .28 .27 .06 
18. Bew. vast omg. mat., obs. .39 -.28 -.04 .OS -.05 .54 .04 -.08 .10 
38. Normovertredende act., int. .54 .02 -.26 .05 .23 .51 -.19 .32 .09 
------------------------------------------------------------------------------------------
34. Balspel, interview .66 .02 -.32 -.0 I -.05 .18 .70 .18 .OS 
20. Balspe1, observatie .53 .23 -.13 -.18 -.14 .01 .59 -.07 .25 
14. F antasiesp., weinig bew, obs .45 .04 -.IS -.14 -.IS -.02 -.59 .19 .DO 
39. 'Komt er vaak', interview .69 .36 .40 .II -.II .14 .53 .08 -.26 
------------------------------------------------------------------------------------
16. Beweging zonder mat., obs. .52 -.17 .07 -.07 -.10 -.06 .07 .66 .16 
30. Beweging zonder mat., int. .76 -.09 -.06 -.06 -.28 .IS .40 .65 .24 
12. Variatie van acti v., obs. .66 .47 -.05 .18 .IS -.10 .25 .56 -.02 
21. F antasiespe1 m. bew., obs. .40 .II .03 -.12 -.03 .08 -.24 .56 -.03 
31. Beweging m. los mat., int. .53 .06 -.28 -.03 .09 -.II -.20 .54 -.32 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
13. Rust, niet doelger., obs. .56 -.04 -.17 .01 -.I S -.04 -.09 .15 .69 
44. Activiteitsfact. sem dif, int. .78 .40 .24 -.10 .35 -.09 .17 .12 .61 
17. Bew. met los mat., obs. .66 -.IS -.31 .01 .21 -.29 -.24 .14 -.57 
------------------------------------------------------------------------------------------------

% verklaarde variantie 66 10 8 7 10 8 8 8 5 

* zie bijlage 11.1 voor omschrijving van de variabelen 

Tabel 11.4. Varimaxoplossing factoranalyse gedragsvariabelen 
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2.2 CONCLUSIES 

* Observaties van het feitelijk gebruik en interviews over de be leving en waarderin:J 
leverden verschillende informatie en waren beide noodzakelijk om een compleet 
beeld te vormen van het gedrag van kinderen in relatie t ot hun woonomgeving. 

* In de gegevens over het gebruik uit de observaties en over de beleving uit de inter
views bleek een patroon aanwezig te zijn waarin zowel de samenhang tussen infor
matie uit deze beide bronren als de belangrijkste activiteitencategorieen tot Ultlng 
kwamen. Het feit dat er weinig onderlinge samenhang bleek te zijn tussen de ver
schillende activiteitencategorieen wijst erop dat dit aparte, onafhankelijke onder
delen zijn van he t activiteite rpatroon van kinderen. 

2.} DISCUSSIE 

In dit gedeelte zal vooral nader worden ingegaan op de voor- en nadelen van de twee 
technieken die gebruikt zijn om de hiervoor besproken gegevens te verzamelen. 

Observaties 

De bij dit onderzoe k gekozen obse rvatietechniek, systematische rondgangobservaties, 
geeft een dwarsdoorsrede van het gebruik van e e n omgeving. Voor he t doel va n het on
derzoek, het vergelijken van een omgeving VOOR. en NA een verandering, was dit oak 
een goede keus. De techniek concentreert zich op de omgeving, waarbij de resultaten 
gesommeerd worden over individuen en tijdstippen. Andere aspecten krijgen op deze ma
nier minder aandacht. Zo wordt geen informatie verkregen over de intensiteit van het 
spel, zoals al eerder werd vermeld. Hiermee samenhangend zouden oak meer gerichte 
gegevens over de tijdsduur van bepaalde activiteiten of van het gebruik van bepaalde 
plekken nuttig kunren zijn (Gehl, 1980). Dit vereist een ande re opzet van de observaties, 
namelijk meer indi vidueel gerichte volgobservatie s of zone-observaties waarbij ~~n plek 
gedurende langere tijd continu wordt geobserveerd. Op deze manier kunren waardevolle 
aanvullende gegevens worden verzameld. 

Oak zijn andere acti viteitenindelingen mogelijk. Zo pleiten Verkerk & R ijpma (1983) voor 
een indeling waarbij per geobserveerd 'spel' een waardering wordt gegeven op zes tunc
ties die bewegingsspel ken vervulle~ adaptief, expressief, exploratief, p roductief, com
municatief en comparatief. Op deze wijze claimen zij een kwalitatie ve vergelijking van 
vei"SChillende speelruimte n te kunren maken. A an deze inde ling kleven ec hter een aantal 
bezwaren. In de e e rste pleats zeggen zij zic h te beperken tot be wegingsspel, terwijl 
echter in Verke rk ( 1983) blijkt dat oak acti viteiten die veeleer tot const ruc tie- of fan
tasiespel moeten worden gerekend, tach meetellen in de observaties. Een probleem dat 
bij ors onderzoek oak bestord, wordt door deze auteurs evenmin opgelost. E vena Is het 
voor ors moeilijk is om een uitspraak te doen over welke combinatie van activiteiten
categorieen (van allemaal evenveel, sommige juist meer, per leeftijd gespecificeerd) de 
ideale is voor een 'optimale' ontwikkeling van kinderen, Iaten zij zich oak niet uit over de 
ideale combinatie van de zes functies. Verder blijken er geen sluitende definities 
ontwikkeld te zijn, omdat de zelfde activiteit verschillende waerderingen op de zes 
functies ken krijgen. Be trouwbaarheidsme tinge n op dit punt ontbreke n eveneers. Ten
slotte zijn bij het onderzoek zelf, waarin deze irdeling wordt gebruikt, per omgeving zo 
weinig observaties uitgevoerd dat het orduidelijk is of gevonden verschillen tussen om
gevingen niet oak verklaard kunnen worden door verschillen in t ijdstip, weersomstardig
heden, verschillen in de bevolking en concurrerende gebeurtenissen. Een controlegroep 
ontbreekt evereens. Maar op zichzelf is het nuttig om te proberen de gehanteerde acti
viteitencategorieen t e verbeteren. De aard van de vraagstelling zal hierbij uiteraard oak 
een rol moeten spelen. 
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Observaties over een langere tijdsperiode geven natuurlijk een meer compleet beeld van 
het gebruik. Anderzijds speelt het weer een grate rol in de mate waarin kinderen buiten 
spelen. Oak de aard van de activiteiten kan hierdoor beinvloed worden, bijvoorbeeld 
meer bewegingsactiviteiten bij kouder weer. In het algemeen bei'nvloeden extreme 
weersomstandigheden zoals te nat, te koud, maar oak te warm weer, zoals in Leiden 
werd ondervonden, de intensiteit van het buitenspelen in negatieve zin. Zolang echter 
vergelijkende observaties onder vergelijkbare weersomstandigheden p laatsvinden, zijn 
deze effecten niet van invloed. 
Het is overigens waarschijnlijk dat door de openlijke manier van observeren negatief 
sociaal gedrag, zoals baldadigheid, minder vaak waargenomen zal worden dan het in 
werkelijkheid voorkomt (Wright, 1960). Sporen in de omgeving en informatie uit de in
terviews, die echter oak sociaal wenselijk is, gaven echter geen aanleidi ng om grate af
wijkingen met de realiteit op dit punt te vermoeden. Een dee! van het bei"nvloedings
probleem van de kinderen door de observator wordt oak voorkomer/ doordat een goede 
observator de kinderen eerder ziet dan de kinderen hem/haar. Tenslotte blijkt het om 
problemen te voorkomen bij dit soort openlijke observaties van kinderen in de woonomge
ving verstandig om van te voren de politie hiervan op de hoogte te stellen en/of voorna
melijk te werken met vrouwelijke observatoren. 

Oe betrouwbaarheid van de observaties bleek te verschillen afhankelijk van het geob
serveerde kenmerk. Vooral de activiteit en de leeftijd leverden op dit punt wat preble
men op. Bij de activiteiten zou een intensievere training op dit punt wellicht nog wat 
verbetering kunnen brengen, gecombineerd met een nag striktere opzet van de betrouw
baarheidsmeting zodat exact op het zelfde moment de activiteit van een kind door beide 
observatoren wordt bepaald. De onbetrouwbaarheid van de leeftijdsbepaling lijkt een 
inherent probleem bij deze vorm van observeren (zie bijv. Ackermans, 1970; Bjiirklid, 
1982). Verbetering kan aileen bereikt worden door een meer indi vidueel gerichte manier 
van observeren, bijvoorbeeld volgobservaties, waarbij de observator de kinderen per
soonlijk kent, althans uit andere bran weet hoe oud ze zijn. Naarmate Ianger in een om
geving werd geobserveerd, traden deze effecten bij ons onderzoek ook op omdat de ob
servatoren de kinderen via de school interviewden en omdat op straat door de kinderen 
wei eens contact met de observator werd gezocht, waarbij deze dan van de gelegenheid 
gebruik maakte om naar de leeftijd te vragen. N atuurlijk is het hanteren van een grovere 
leeftijdsindeling ook een middel om de betrouwbaarheid te verhogen. Omdat echter vrij 
duidelijke leeftijdsverschillen in de observatiegegevens bleken te bestaan, verdient deze 
manier geen aarbeveling. Overigens is dit probleem belangrijker bij onderzoek waar 
leeftijdsverschillen centraal staan. Bij dit onderzoek was de aandacht echter vooral ge
richt op de vergelijking van verschillende omgevingen. 

Interviews 

Op zich voldeed het interview goed als dataverzamelingstechniek. Een voordeel boven de 
observaties was dat op bepaalde aspecten meer gedetaillleerde informatie verzameld kon 
worden. Zo werd bijvoorbeeld op een aantal punten naar activiteiten gevraagd. De daar
bij genoemde spelletjes en dergelijke werden pas later in de grovere acti viteitencate
gorieen ingedeeld. 

Weliswaar was het interview vrij breed en uitgebreid opgezet, maar wegens het explo
rerende karakter van het onderzoek op een aantal punten was dit geen bezwaar. Wei 
vormde de tijd (ongeveer Mm uur) die het interview in besiag nam, vooral voor de jongere 
kinderen soms een be lasting. Zo leidde het invullen van de semantische differentiae! voor 
tien verschillende toto's aan het eind van het interview wei eens tot vermoeidheidsver
schijnseien en desinteresse. Maar vanwege het afwisselend karakter van het interview 
(vragen, tekeningen, foto's beoordele11 soms zelf invullen, soms vragen beantwoorder\) 
bleven tach de meeste kinderen tot het eind geinteresseerd. 
Een aantal externe factoren bleek de antwoorden te beinvloeden, zoais de tijd van het 
jaar: bij interviews in de winter werden meer activiteiten zoals sleeen, schaatsen, glijden 
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en sneeuwballen gooien genoemd. Oak incidentele gebeurtenissen in de buurt zoals een 
opgebroken street of een berg zand die ergens voor de deur lag, speelden soms een rol bij 
de antwoorden. Tenslotte waren de omstandigheden waaronder het interview plaatsvond 
oak van invloed. Vooral bij het VOOR-onderzoek bij het Gerardsuplein bleek dat het 
werken met grot ere groepen kinderen snel leidde tot onderlinge be invloeding en orde
problemen onder andere door verschil in werktempo. Met name jongere kinderen vereisen 
bijna constante begeleiding om hen alert te houden. Daarom is verder hoogstens met 
twee kinderen per persoon gewerkt. Zolang de kinderen nog niet vlot genoeg kunnen 
schrijven om bepaalde vragen zelfstandig in te vullen, moet individueel gewerkt worden. 

Het Iaten tekenen van de eigen omgeving vormde een onderdeel van het interview en is 
op zich een aantrekkelijke techniek. De meeste kinderen, vooral de jongere, doen het 
graag en het doorbreekt het verder meer verbale karakter van het interview. Het 
interpreteren en verwerken van de resultaten is echter moeilijk en vrij tijdrovend. In 
tegenstelling tot de in hoofdstuk 1 vermelde gedetailleerde kennis die kinderen over hun 
omgeving hebben, bleek bij dit onderzoek, speciaal in de Oranjestraatbuurt, dat een groat 
dee! van de tekeningen geen goede overeenstemming met de werkelijkheid vertoonde. De 
tekeningen waren vaak wei gedetailleerd, maar weinig accuraat. Mogelijke oorzaken 
kunnen zijn: slordigheid, te weinig motivatie en leeftijdseffecten. 

Observaties en interviews 

Het gebruik van zowel observaties als interviews werd in hoofdstuk 1 vermeld als e en 
mogelijkheid om zogenaamde convergerende methoden toe te passen. Bij het onderzoek 
bleek echter dat beide technieken elkaar eerder aanvulden dan dat ze exact dezelfde 
gegevens opleverden over eenzelfde onderwerp. Zo gaven de observaties concrete, 
plaatsgebonden informatie over het gebruik van de omgevingen, terwijl de interviews 
juist nodig waren om gegevens over de waardering en de beleving door de kinderen te 
verzamelen. Wanneer echter met beide technieken hetzelfde aspect, namelijk het 
gebruik, gemeten werd, door directe observatie van activiteiten respectievelijk door aan 
de hand van een foto daarnaar te vragen, ble ken tac h in sommige gevallen aanzienlijke 
ve rschillen te bestaan. Zoals al eerder vermeld, ken dit veroorzaakt worden door ver
schillen in waardering voor bepaalde activiteiten die bij de interviews we i en bij de ob
servaties niet een rol spelen. Oak de selectiviteit van het geheugen van de kinderen ken 
een oorzaak zijn, of het feit dat de observaties maar in een bepaalde periode en op be
paalde tijdstippen plaatsvonden. Maar deze verschillende uitkomsten maken het tach 
moeilijk om eensluidende conclusies te trekken. Er zijn geen doorslaggevende argumen
ten om informatie uit de ene bran te Iaten prevaleren boven die uit de andere. Immers de 
observaties objectiveren de gegevens uit de interviews, terwijl de interviews juist de 
informatie uit de observaties subjectiveren. 

Tenslotte ken men zich afvragen of deze keuze en combinatie van technieken de juiste is 
geweest. Behalve dat misschien het interview wet korter en meer toegespitst op de on
derzoeksvraag had kunnen zijn, waren aile toegepaste technieken vrij onmisbaar om een 
volledig beeld van het onderzochte probleem te krijgen. Dit geldt te meer omdat het hier 
in feite om een combinatie ging van een aantal evaluatie-onderzoeken en een meer al
gemeen onderzoek near relaties tussen algemene omgevingskenmerken en het gedrag van 
kinderen. 

3 OMGEVINGSKENMERKEN EN GEDRAG 

In de voorafgaande hoofdstukken is al op verschillende manieren nader ingegaan op de 
relatie tussen omgevingen en het gedrag van kinderen. Zo werd bij de observaties een 
direct verband gelegd tussen de pleats wear de kinderen werden geobserveerd en de ac
tiviteiten die ze dear deden. Oak bij diverse vragen in de interviews werd vooral 
plaatsgebonden informatie verzameld. Maar het betrof hier altijd zeer concrete plaatsen 
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zoals grasvelden, pleinen, straten, stoepen, omgevings- en speelmateriaal, zand en water. 
In hoofdstuk I is betoogd dat op een abstracter niveau oak kenmerken zijn te onder
scheiden waarop omgevingen beschreven kunnen worden. Het gaat daarbij om complexi
teit, manipuleerbaarheid en affordanties voor een aantal activiteiten. In paragraaf I van 
dit hoofdstuk is nader ingegaan op de verschillen en overeenkomsten tussen de onder
zochte omgevingen op deze kenmerken. Hierna za1 de relatie tussen omgevingskenmer
ken en het gedrag van de kinderen in de bestudeerde omgevingen nader belicht worden. 
Hiertoe zijn een aanta1 variabe1en, die per foto bekend waren, met e1kaar in verband 
gebracht: de beoordeling van de omgevingen door de volwassenen, de ant woorden van de 
kinderen bij de interviews en de gegevens uit de observaties. In bij1age 11.1 zijn deze 
variabelen nader gespecificeerd. De hierna volgende resultaten zijn gebaseerd op de 
correlaties tussen deze variabe1en. Hierbij doen zich enkele problemen voor. 

In de eerste pleats zijn de twintig toto's van Maastricht en de zes 1extra foto's uit het 
eerste onderzoek wei beoordeeld door de groep volwassenen, maar niet door de kinderen 
in de interviews, waardoor voor bepaalde variabelen de corre1aties niet over aile toto's 
berekend konden worden. Een tweede probleem is dat de totale serie toto's niet door 
dezelfde groep kinderen is beoordeeld, maar per omgeving door een andere groep, ver
schillend in aantal. Zo zijn de eerste twintig toto's beoordee1d door de kinderen uit de 
omgeving van het Gerardusplein, de volgende twintig door kinderen uit de omgeving van 
de Oranjestraat enzovoort. Een dee! van dit probleem werd opgelost door de waarden op 
de verschillende variabelen om te zetten in gemiddelde waarden per persoon. Tach zou 
het kunnen zijn dat tussen de vier groepen kinderen verschiilen bestaan, bijvoorbeeld wat 
betreft de mate waarin vee! verschillende antwoorden gegeven werden. Dit zou bij
voorbeeld kunnen samenhangen met verschillen tussen de scholen wear de kinderen op 
zaten, onderlinge beinvloeding of interview-omstandigheden. Dit probleem was niet af
doende op te lassen, maar de vermelde effecten zuilen de correlaties vooral negatief 
beinvloeden. Wanneer onder deze relatief ongunstige omstandigheden tach significante 
verbanden worden gevonden, pleit dit aileen maar voor de waarde ervan. 

3.1.1 COMPLEXITEIT 

In tabel 11.5 worden de relaties vermeld tussen de verschillende maten voor de com
plexiteit van de omgevingen en een aantal variabelen uit de interviews en de observaties. 

Beoordelaars ocs H-Waarde 

Aantal activiteiten interviews .35 ** .45 ** -.03 
Aantal activiteiten observaties .19 .47 ** -.07 
Variatie van activiteiten interviews .31 ** .49 ** .00 
Variatie van activiteiten observaties -.12 .27 * .05 
Rangorde vervelend-leuk .55** .46 ** -.14 
E valuatiefactor semantische differentiae! .31 ** .31 ** -.13 
Activiteitfactor semantische differentiae! -.09 .22 .22 

** = p <.01 *=p <.05 

Tabel 11.5. Relaties tussen complexiteitsmaten en gedragsvariabe1en over BB foto's 

De op grand van hoofdstuk I verwachte verbanden tussen de comp1exiteitsmaten en het 
aanta1 en de variatie van activiteiten, en de evaluatie op de semantische differentiaal en 
door rangordening van de plekken door de kinderen bleek oak aanwezig te zijn. Deze 
verbanden waren sterker voor de Omgevings Complexiteits Schaal dan voor de groep be
oordelaars. Wel verwacht maar niet duidelijk aanwezig was de relatie met de Activi
teitsfactor uit de semantische differentiae!, welke door Mehrabian e.a. (1974) wei werd 
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gevonden. Oak Schellekens ( 1976) vond een sterker verband tussen complexiteit en zowel 
Evaluatie als Activiteit. Oaarnaast bleek in zijn onderzoek een vrij sterk verband tussen 
de H-waarde van de door hem onderzochte straten en vooral de Activiteitsdimensie uit 
de semantische differentiae!. In ons onderzoek was dit verband nauwelijks aanwezig 
(r:.22). Uit tabel 11.5 blijkt dat verbanden van de H-waarde met andere gedragsvaria
belen eveneens ontbreken. Op de afwijkende positie van deze variabele is a! in para
graaf 1.6 nader ingegaan. 

3.1.2 MANIPULEERBAARHEID EN AFFORDANTIE VOOR ACTIVITEITEN MET LOS 
OMGEVINGSMATERIAAL 

De significante verbanden van manipuleerbaarheid met de oordelen over de kenmerken 
complexiteit, affordantie voor rustige acti viteiten en voor acti viteiten met los omge
vingsmateriaal zijn al in paragraaf 1.4 van dit hoofdstuk besproken. Het patroon van de 
relaties met de gedragsvariabelen leek sterk op dat voor manipuleerbaarheid. Deze 
verwante omgevingskenmerken zullen dan oak hier gezamenlijk besproken worden. 
Een aantal van de verwachte verbanden bleek inderdaad aanwezig, zoals de goede ave~ 
eenkomst tussen beoordelaars en OMS, en de relatie tussen de manipuleerbaarheidsmaten 
en de mate waarin de kinderen activiteiten met basismateriaal noemden in de interviews 
en feitelijk bleken te doen bij de observaties (resp. r=. 76 en .67). Wei verwacht maar niet 
aanwezig was de relatie met de mate waarin activiteit met natuurlijk materiaal voor
kwam (r:.06 bij de interviews en .18 bij de observaties). Dit is te verklaren omdat deze 
variabele meestal een !age waarde had, waardoor weinig variatie tussen de foto's aan
wezig was. Bovendien vielen onder activiteiten met natuurlijk materiaal oak niet-mani
pulerende activiteiten zoals met de hand spelen. 

3.1.3 AFFORDANTIE VOOR RUSTIGE ACTIVITEITEN 

De verwachte relaties van deze affordantie met de mate waarin bij de kinderen rust
activiteiten - niet doelgericht voorkwamen, bleken vrij Iaag te zijn bij de interviews 
(r:.35) en te ontbreken bij de observaties (r:-.09). Eenzelfde patroon van verbanden werd 
gevonden voor fantasiespel - weinig beweging (resp. r=.35 en r=.06). Een dee! van de 
verklaring ligt in het felt dat deze activiteiten bij weinig foto's werden genoemd, wear
door de scores op deze variabelen weinig gevarieerd waren. De samenhang tussen de 
complexiteit&- en manipuleerbaarheidsmaten en de affordanties voor activiteiten met los 
omgevingsmateriaal en rust zijn al eerder geconstateerd. De enige andere gedrag&
variabele wear een relatief hoge correlatie mee bestond was de rangorde Jeuk-vervelend 
(r=.53) wat wijst op een hoge waardering van de kinderen van die plekken die onder an
dere geschikt blij ken te zijn voor rustacti viteiten. 

3.1.4 AFFORDANTIE VOOR BEWEGINGSACTIVITEITEN EN BALSPEL 

De relevante relaties voor de affordantie voor bewegingsactiviteiten worden vermeld in 
tabel 11.6. 

De verwachte verbanden met de mate waarin de kinderen beweging met vast spelmate
riaal en, aileen bij de interviews, fantasiespel met beweging noemden, bleken inderdaad 
aanwezig te zijn. Sommige wei verwachte maar ontbrekende verbanden kunnen wei ver
klaard worden. Zo is verplaatsing doelgericht een andersoortige activiteit, namelijk meer 
gericht op verplaatsing near een bepaald doe! dan op het spelgedrag waarbij beweging 
wordt gebruikt. De negatieve correlatie met de affordantie voor bewegingsactiviteiten 
duidt er op dat deze twee soorten activiteiten niet vaak in dezelfde omgeving voorko
men. Beweging met vast omgevingsmateriaal is sterk afhankelijk van de aanwezigheid 
van vast omgevingsmateriaal en bleek bij deze serie foto's niet zo gevarieerd voor te 
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komen. Het ontbreken van enig verband met beweging met los materiaal, zoals fietsen en 
rolschaatsen, is opvallend en ken niet goed verklaard worden. Het niet speciaal ver
wachte verband met de variatie van activiteiten (r=.53), met de mate waarin kinderen 
zeggen ergens 'vaak' te komen (r=.SO) en met de evaluatie door rangordening (r=.53) duidt 
erop dat de plekken met hoge affordantie voor bewegingsactiviteiten vee! gebruikt 
worden en meestal leuk gevonden worden door de kinderen. 
De overeenstemming tussen de affordantie voor balspel en de mate waarin kinderen deze 
activiteit vermelden en feitelijk doen is redelijk ( resp. r=.63 en r=.42). 

Afford. Bewegingsact. 

Verplaatsing doelgericht, kinderen (interviewlobservatie) 
Beweging zonder materiaal, kinderen (int.lobs.) 
Beweging met los materiaal, kinderen (int.lobs.) 
Beweging met vast omgevingsmateriaal, kinderen(int.lobs.) 
Beweging met vast spelmateriaal, kinderen (int.lobs.) 
F antasiespel e.d., met beweging, kinderen Ont.lobs.) 

** = p<.Ol * = p<.OS 

-.29 * 
.20 

I -,04 
.19 
.54** 
.35 ** 

1 -.48 ** 
I .09 
I -.06 
I -.t9 
1 .44 ** 
I .06 

Tabel 11.6. Relaties tussen oordelen over affordantie voor bewegingsactivite iten 
en gedragsvariabelen over 88 foto's 

3.2 OMGEVING EN GEDRAG 

In de voorafgaande paragrafen is in detail ingegaan op de relaties tussen de afzonderlijke 
omgevingskenmerken en de verschillende gedragsvariabelen. In de paragrafen 1.4 en 2.1 
bleek echter dat zowel de omgevingskenmerken als de gedragsvariabelen gereduc eerd 
konden worden tot een beperkte r aantal fac tore n. Via de factorscore s op de serie foto's 
(zie bijlage 11.2) is het mogelijk om op het meest alge mene niveau een beeld te krijgen 
van de relaties tussen de drie omgevingsfactoren enerzijds en de acht gedragsfactoren 
anderzijds. In tabel II. 7 worden de correlaties vermeld tussen deze twee groepen. 

Manipuleerbaar Complexiteit Aff. Balspel 

Beweging met vast spe lmaterieal .00 .54** .03 
Activiteit me t besismateriael .64 ** .18 .10 
Activiteit met natuurlijk materiaal .06 -.07 -.01 
Verplaetsing doelge richt -.39 ** -.19 -.OS 
F entesiespel -.II -.03 -.24 * 
Belspel -.02 .02 .33 ** 
Bewegingsacti viteiten -.17 .17 .20 
Rust, niet doe lgericht -.21 -.12 -.10 

** = p <.Ol, * = p <.OS 

Tabet II. 7. Relaties tussen omgevings- en gedragsfectore n. 

Aile significente verbanden zijn goed verklaarbear. ledere omgevingsfector blijkt in 
positieve richting verband te houden met l:l:n van de gedregsfectoren: 
Manipuleerbeerheid in combinetie met effordantie voor rustactiviteiten correleert met 
de mete waerin activiteiten met besismeteriaal voorkomen. 
Complexiteit in combinatie met affordentie voor bewegingsectiviteiten hengt semen met 
de mete waarin activiteiten met vest spelmeteriaal voorkome n, wet verkleerbeer is om
det bij de onderzochte plekken voorel de speelpleatsen als complex beoorde eld werden. 
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De affordantie voor balspel en andere bewegingsactiviteiten correleert met de mate 
waarin balspel voorkomt. 
Plekken met bepaalde affordanties blijken ook feitelijk op de verwachte manier gebruikt 
te worden. 
Het negatieve verband tussen de manipuleerbaarheidsfactor en de mate waarin ver
plaatsing doelgericht voorkomt, is goed verklaarbaar omdat het bij manipuleerbare 
plekken meestal om zand(bakken), water of tuintjes gaat, die nu eenmaal niet geschikt 
zijn voor de betreffende verplaatsingsactiviteit. 
Het ontbreken van verbanden met omgevingsfactoren voor de rust- en de bewegings
activiteiten wijst erop dat deze activiteiten in allerlei verschillende omgevingen voor
komen en betrekkelijk onafhankelijk van specifieke omgevingsfactoren zijn. Voor de 
rustactiviteiten bleek dit verschijnsel al bij de gedetailleerde beschrijving van de geob
serveerde plaats-activiteit-relaties in hoofdstuk 9. Tenslotte is het ontbreken van een 
relatie van de fantasie-activiteiten en de activiteiten met natuurlijk materiaal met de 
omgevingsfactoren waarschijnlijk vooral te wijten aan de al eerder vermelde geringe 
mate waarin deze activiteiten voorkwamen. 

3.3 CONCLUSIES 

* Het geheel van omgevings-gedragsrelaties kon gereduceerd worden tot een be
perkt aantal factoren, waarbij ieder omgevingsfactor verband bleek te houden met 
Mn bepaalde gedragsfactor. 

* Omgevingen met hogere complexiteit, in dit onderzoek veelal speelplaatsen, 
werden wat meer en gevarieerder gebruikt en hoger gewaardeerd, dan minder 
complexe omgevingen. 

* Omgevingen met een hogere manipuleerbaarheid, met name plekken waar zand, 
water en dergelijke aanwezig waren, werden relatief meer gebruikt en met name 
voor 'manipulerende' activiteiten met basismateriaal. 

* De affordanties voor verschillende activiteiten correspondeerden matig met het 
feitelijk gebruik door de kinderen. Dit gold minder voor activiteiten die duide
lijker omgevingsafhankelijk zijn, zoals balspel, spelen met basismateriaal en spe
len met vast spelmateriaal. 

3.4 DISCUSSIE 

Zowel de. beoordeelde complexiteit als de H-waarde bleken vrij redelijk te correleren 
met het gebruik en de waardering door de kinderen. Aileen waren de relaties met de 
reacties van de kinderen op de semantische differentiae! minder sterk dan verwacht. Het 
was opvallend dat een meer directe maat voor zowel evaluatie (rangorde leuk-vervelend), 
als activiteit (aantal en variatie van activiteiten) sterker samenhing met de complexiteit 
van de betreffende omgevingen, dan de indirecte semantische differentiaalfactoren. De 
redenen hiervoor kunnen zijn dat hier een sterk verkorte versie van de semantische dif
ferentiae! gebruikt is en/of dat dit instrument toch voor kinderen minder geschikt is. 
De gevonden verbanden tussen complexiteit en gedrag waren in overeenstemming met 
eerder onderzoek en ook met de activatie-theorie in die zin dat meer complexe omge
vingen meer gewaardeerd en meer gevarieerd gebruikt bleken te worden. Men kan zich 
afvragen waar in dit opzicht het optimum van de complexiteit van een omgeving voor 
kinderen ligt. Het is niet waarschijnlijk dat een omgeving snel te complex zal zijn voor 
kinderen. Oit geldt althans wanneer de complexiteit opgevat wordt als visuele, fysieke 
complexiteit. 
Fein ( 1981) en Shultz (1979) baseren zich weliswaar op Berlyne's opvattingen, maar 
stellen het spelgedrag centraal als middel om activatie te varieren. Dit gebeurt aileen in 
bekende omgevingen en in een veilige situatie waarin geen biologische of societe belem
meringen een rot spelen. Spelgedrag wordt beschouwd als gedrag dat gecontroleerd wordt 
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door het kind zelf, gericht op lichamelijke, zintuigelijke, cognitieve of emotionele sti
mulatie. Door zelf een nieuwe situatie te creeren (bijvoorbeeld een object verplaatsen, 
zichzelf verplaatsen, een ander kind aanspreken) wekt het kind met het spelgedrag ac
tivatie op. Zolang deze niet te sterk is, wordt met name het reduceren van de opgewekte 
onzekerheid als plezierig ervaren. Deze benadering sluit goed aan bij opvattingen over 
intrinsiek motiverende activiteiten van volwassenen zoals het schrijven van een boek of 
bergbeklimmen (Csikszentmihalyi, 1975) en Berlyne's analyse van humor (Berlyne, 1969), 
waarbij ook telkens bewust eerst onzekerheid wordt gecreeerd om die daarna te kunnen 
reduceren. 

Zoals in hoofdstuk I al vermeld is, ken de aanwezigheid van andere kinderen de com
plexiteit van de totale situatie sterk verhogen. Maar in dat geval gaat het minder over de 
fysieke aspecten maar speelt de functionele en 'sociale' complexiteit ,meer een rol. Zelfs 
kunnen zich dan ve rschijnselen als 'crowding' voordoen (Evans, 1978; Loo, 1978). In deze 
gevallen kan volgens de activatie-theorie gesproken worden van een te grote complexi
teit, met de bijbehorende te sterke activatie die negatieve gevoelens ken opwekken en 
tot vermijding van of ontsnapping aan de situatie kan leiden. In dit onderzoek bleek bij
voorbeeld dat in Drunen, op de schoolspeelplaats waar tegelijkertijd relatief vee! kinde
ren speelden, de kinderen het minst vaak aileen spelend werden geobserveerd. Straten en 
pleinen zoals in Leiden, in de Oranjestraat en rond het Gerardusplein werden relatief 
meer door kinderen 'aileen' gebruikt. Dit komt onder andere omdat deze omgevingen ook 
als doorgaande route dienen. Overige ns waren er in de meeste omgevingen geen grote 
verschillen tussen VOOR- en NA-situatie wat betreft het aileen spe len. 

De affordantie voor activiteiten met los materiaal hing sterk semen met de manipu
leerbaarheid van de omgevingen. Dit is op zich niet zo erg, maar het maken van een on
derscheid lijkt op grond hiervan minder zinvol. De relatie tussen rustige activiteiten en 
het voorkomen van deze activiteiten bleek aileen bij de interviews enigszins aanwezig. 
Het is mogelijk dat de beoordelaars zich onvoldoende goede voorstelling van deze acti
viteit konden vormen. Vooral het 'niets doen' wordt wellicht gemakkelijk vergeten. 
Daarnaast werden bij deze affordantie eigenlijk twee soorten gedrag samengevoegd die 
aileen gemeenschappelijk hebben dat ze weinig ruimte vragen en dat er weinig be weging 
aan te pas komt, namelijk het 'niets doen' en fantasiespel met weinig beweging. Dit kan 
de resultaten ook vertroebeld hebben omdat wellicht de ruimtelijke voorwaarden voor 
beide acti viteiten niet gelijk zijn. Eenzelfde probleem deed zich voor bij de affordantie 
voor bewegingsspel. Hier werden diverse soorten bewegingsactiviteiten onder ~~n noemer 
gebracht: met en zonder materiaal, fantasiespel en 'pure' beweging. Ook hier is het on
duidelijk welke omgevingsaspecten bij de beoordelaars de doorslag hebben gegeven. Uit 
het feit dat aileen een duidelijk verband bestond met de activiteiten op vast spelmate
riaal, moet geconcludeerd worden dat de a an- of afwezigheid van dit materiaal de 
doorslag heeft gegeven bij de beoordelaars. De affordantie voor balspel gaf we inig pro
blemen, waarschijnlijk omdat het hier een duidelijk omschreven activiteit was en omdat 
de ruimtelijke voorwaarden hiervoor eveneens vrij duidelijk zijn. 

Ondanks de soms grote verschillen op gedetailleerd niveau, binnen de verschillende om
gevingen, bleken er in dit hoofdstuk waarbij juist gegeneraliseerd werd over de omge
vingen, toch een aantal duidelijke relaties tussen omgevingskenmerken e n gedragsas
pecten te bestaan. Het zal duidelijk zijn dat de ruimtelijke omgeving geen determine
rende invloed heeft op het gedrag van de gebruikers. Maar de vormgeving van een omge
ving blijkt wei beperkend dan wei stimulerend te kunnen zijn voor de aard en variatie van 
het gedragspatroon van kinderen. 
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12 COI\JCLUSIES EN IMPLICATIES 

Dit hoofdstuk vormt het slot van het proefschrift. Allereerst zullen de conclusies die in 
de voorafgaande hoofdstukken zijn getrokken, samengevat worden. Daarna wordt nader 
ingegaan op de implicaties van het onderzoek, zowel in praktische zin voor ontwerpers 
van woonomgevingen voor kinderen als voor de omgevingspsychologie als vakgebied. Tot 
slot wordt ingegaan op een aantal plannen voor vervolgonderzoek op basis van de resul
taten van deze studie. 

I CONCLUSIES 

Het onderzoek leverde uitgebreide, gedetailleerde informatie op, met name op be
schrijvend niveau, over het gedrag van kinderen in verschillende omgevingen. 

* In aile onderzochte omgevingen bleek het activiteitenpatroon van de kinderen wet 
het spel betreft vooral te bestaan uit bewegingsactiviteiten en in mindere mate uit 
'rustgedrag'. F antasiespel en constructiespel, toch ook essentiele spelvormen binnen 
de ontwikkeling van kinderen, kwamen in de onderzochte omgevingen relatief weinig 
voor. 

* In het gebruik en de beleving van de woonomgeving waren duidelijke sexe- en leef
tijdsverschillen aanwezig. 

* Zowel wet betreft het gebruik als de waardering bestonden er in alle omgevingen 
relaties met specifieke plaatsen zoals straten, steepen, grasvelden en pleinen. 

De hoofdprobleemstelling van het onderzoek was: Wet is de relatie tussen de ruimtelijke 
kenmerken complexiteit, manipuleerbaarheid, affordanties van woonomgevingen en het 
gebruik en de beleving van kinderen van 6 tot 12 jaar? 

* Vee! van de onderzochte omgevingen bleken relatief we1mg complex en nauwelijks 
manipuleerbaar te zijn en maar een beperkt aantal affordanties te bieden • 

.,. Binnen het patroon van onderlinge relaties tussen de omgevingskenmerken bleken 
drie factoren te onderscheiden: complexiteit gecombineerd met affordantie voor 
bewegingsactiviteiten; manipuleerbaarheid gecombineerd met affordantie voor 
rustactiviteiten; en affordanties voor balspel en andere bewegingsactiviteiten. 

* Observaties van het feitelijk gebruik en interviews over de beleving en waar'dering 
leverden verschillende informatie en waren beide noodzakelijk om een compleet 
beeld te vormen van het gedrag van kinderen in relatie tot hun woonomgeving. 

* In de gegevens over het gebruik uit de observaties en over de beleving uit de inter
views bleek een patroon aanwezig te zijn waarin zowel de samenhang tussen infor
matie uit deze beide bronnen als de belangrijkste activiteitencategorieen tot uiting 
kwamen. Het feit dat er weinig onderlinge samenhang bleek te zijn tussen de ver
schillende activiteitencategorieen wijst erop dat dit aparte, onafhankelijke onder
delen zijn van het activiteitenpatroon van kinderen. 

* Het geheel van omgevings-gedragsrelaties kon gereduceerd worden tot een beperkt 
aantal factoren, waarbij ieder omgevingsfactor verband bleek te houden met een 
bepaalde gedragsfactor. 
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* Omgevingen met hogere complexiteit, in di t onderzoek veelal speelplaatsen, wer
den wet meer en gevarieerder gebruikt en hager gewaardeerd, dan minder complexe 
omgevingen. 

* Omgevingen met een hogere manipuleerbaarheid, met name plekken wear zand, 
water en dergelij ke aanwezig waren, werden relatief meer gebruikt en met name 
voor 'manipulerende' activiteiten met basismateriaal. 

* De affordanties voor verschillende activiteiten correspondeerden matig met het 
feitelijk gebruik door de kinderen. Dit gold minder voor activiteiten die duidelijker 
omgevingsafhankelijk zijn, zoals balspel, spe len met basismateriaal en spelen met 
vast spelmateriaal. 

Naast de hoofdprobleemstelling werd informatie verkregen over de vraag: Wat is de re
latie tussen ruimtelijke veranderingen in de woonomgeving en het gebruik en de beleving 
van kinderen? 

* De verschillen in waardering tussen VOOR- en NA-situatie waren speciaal voor de 
veranderde gedeeltes van de onderzochte omgevingen vrij duidelijk. De meeste 
plekken werden NA leuker en wet veiliger gevonden, en de kinderen noemden meer, 
en meer verschillende activiteiten naar aanleiding van foto's van de desbetreffende 
plaatsen. Maar wanneer de verschillen over de gehele geobserveerde omgeving, 
veranderde en niet veranderde plekken samen, bekeken worden, dan blijken deze 
evenals bij de observaties niet spectaculair groat te zijn. 

* Hoewel de nieuwe situaties wei gewaardeerd werden door de kinderen, vonden in 
geen van de omgevingen onder invloed van de veranderingen fundamentele vel'
schuivingen pleats in de aard van de activiteiten, zeker wanneer de directe omge
ving van de veranderde plekken bij de beschouwing werd betrokken. Bewegings- en 
rustactiviteiten bleven het gedragspatroon beheersen, terwijl fantasie- en con
structiespel relatief weinig voorkwamen. De oorzaak lijkt mede te liggen in het 
ontbreken van stimulerende mogelijkheden voor deze activiteiten, en de verande
ringen leidden niet tot reele versc hillen op dit aspec t. 

* De verwachtingen van de ontwerpers van de veranderingen over het effect ervan 
waren weinig specifiek ten aanzien van het gedrag van de kinderen. De verwach
tingen bleken dan oak slechts gedeeltelijk en aileen globaal overeen te komen met 
de realiteit. 

* Bij sommige plekken lag de nadruk van de veranderingen bij de speelplaatsen en 
vooral bij een nie uwe inde ling en andere speelelementen. Het aantal speelmoge
lijkheden voor de kinderen werd wet vergroot. De nieuwe plekken trokken ste rk de 
aandacht van de kinderen en werden intensief gebruikt en hoog gewaardee rd. 

* De verandering van een aantal straten in woonerven bleek, zoals bedoeld, de hoe
veelheid en de snelheid van het autoverkeer te verminderen. Deze verandering werd 
door de kinderen gewaardeerd, maar leidde slechts tot kleine verschuivingen in het 
gedragspatroon van de kinderen. Wei werd het straatgedeelte wat meer gebruil<t om 
te spelen. 

* Aanpassingen van een grater dee! van de totale woonomgeving werden eveneens wei 
gewaardeerd, maar leidden hoogstens tot verplaatsing van ac tiviteiten near 
aantrekke lijke r geworden plaatse n, terwijl de aard van de ac tiviteiten niet funda
menteel verande rde. 
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2 PRAKTISCHE IMPLICA TIES 

Zoals eerder al vermeld is, heeft deze studie een duidelijk toegepast, bouwkundig ka
rakter. Dit geldt zeer direct voor de evaluatie van de omgevingsveranderingen. Hier zijn 
immers de effec ten van een vijftal concrete plannen bestudeerd. Het ging hie r om voor
beelden van veranderingen zoals die in de afgelopen periode regelmatig in gemeentes in 
Nederland zijn uitgevoerd. De plannen werden niet speciaal voor dit onderzoek ontwik
keld. 
In het algemeen kan gezegd worden dat de effecten van de onderzochte veranderingen, 
over de totale omgeving bezien, niet groat waren. De nieuwe situatie werd zeker ge
waardeerd door de kinderen, maar sterke veranderingen in het gedragspatroon werden 
niet gevonden. 
De resultaten van het onderzoek kunnen in de praktijk twee soorten consequenties heb
be n. 

Op het eerste gezicht zou men kunnen concluderen dat het soort veranderingen in de 
woonomgeving dat in dit onderzoek bestl.deerd is, niet zoveel effect heeft op het gedrag 
van de gebruikers en daarom niet meer uitgevoerd hoeft te worden. D it kan oak ver
sterkend werken op het feit dat voorzieningen voor kinderen toch al vaak als luxe worden 
beschouwd en dat de be Iangen van kinderen het nogal eens moeten afleggen tegen die van 
sterkere groepen. 
Maar een andere conclusie is ook moge lijk, namelijk dat anderssoortige, meer fundamen
tele veranderingen in een omgeving nodig zijn, om werke lijke verande ringen in het ge
drag van de kinderen te bevorderen. De omgeving zou mee r ontworpen moeten worden in 
overeenstemming met de specifieke gedragsaspecten van de gebruikers, waarbij in dit 
onderzoek de kinderen duidelijk centraal steen. N u blijken de meeste omgevingen, aldan 
niet bewust, vooral afgestemd te zijn en mogelijkheden te bieden voor bewegingsacti
viteiten. Anderssoortige activiteiten zoals fantasiespel en constructiespel blijken vee! 
minder aan bod te komen. Aan het eind van dit hoofdstuk zullen enkele suggesties worden 
gedaan om de ze situatie te ve randeren. Weliswaar ligt hierbij sterk de nadruk op de 
ontwerpaspec t e n, maar oak ontwerpers worden beperkt in hun moge lijkheden door bij
voorbee ld praktische en financie le aspect e n of omdat aan de belangen van andere groe
pen oak tegemoet gekomen moet worden. De opdrachtgever, wanneer het de woonomge
ving betreft vaak het gemeentebestuur, bepaalt de ruimte die een ontwerper letterlijk en 
figuurlijk gelaten wordt. Daarom zijn de resultaten van dit onderzoek oak voor politici en 
beleidsmensen van belang. 

Men moet zic h echter eerst afvragen of het wei nodig is dat een woonomgeving voor al 
die verschille nde activiteiten mogelijkheden biedt. Misschien zijn er we i bepaalde spel
vormen die kinderen op andere plaatse n ve e! meer of vee! bete r kunnen uitvoeren. Fan
tasiespe l zoals vadertje en moedertj e e n constructiespe l zoals me t blokken spelen zijn 
toch vooral spelletjes die kinderen binnen doen? Deze redenering gaat mijns inziens maar 
gedeeltelijk op, omdat er ook spelvormen zijn die meer ruimte vergen, zoals indiaantje 
spelen of met zand, water en madder spelen. Bovendien zijn niet aile huizen voldoende 
ruim en vinden ouders hun waning meestal niet geschikt voor aile soorten activiteiten, 
waardoor kinderen altijd hun toevlucht zullen moeten en ook willen nemen tot de woon
omgeving. Een ander voordeel van het buite nspelen is de mogelijkheid om semen met 
andere kinderen activite iten te onderne men, wear de ouders en andere volwassene n rela
tief weinig controle op kunnen uitoefe nen. 

Om een veelzijdiger omgeving te kunnen ontwerpen is fundamentele en gedetailleerde 
kennis over de relaties tussen omgeving en gedrag van be lang. Uit de interviews met de 
ontwerpers bleek dat hun kennis op dit gebied vaak globaal van aard was. Om dit pro
bleem op te lossen zijn een aantal, elkaar aanvullende maatregelen mogelijk 
Enerzijds kan men er near streven om anderen op een of andere manier in te schakelen 
bij het ontwerpproces. Dit kunnen gebruikers, en in dit geval kinderen, van de te ont
werpen omgeving zijn. Eerder is al geweze n op de mogelijke problemen hierbij, maar ook 
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op een aantal geslaagde voorbeelden van kinderparticipatie, die zeker navolging verdie
nen. Een andere mogelijkheid vormt de perticipatie van een kinderomgevingsdeskundige 
in het ontwerpproces. Dit zou een omgevingspsychologisch geschoold persoon kunnen zijn 
met speciale kennis van gedrag van kinderen in hun ruimtelijke omgeving. Zeker wanneer 
deze constructie vergezeld ken gaan van een vorm van evaluerend onderzoek near het 
effect van ontwerpbeslissingen, ken dit een vruchtbare onderneming zijn. 
Anderzijds is het goed mogelijk om de kennis van ontwerpers op dit gebied te vergroten. 
Hiervoor is het echter noodzakelijk om bestaande onderzoeksresultaten over relaties 
tussen omgevingen en gedrag zodanig te vertalen dat ze zo goed mogeli jk aansluiten bij 
de praktij ksituatie van de ontwerper. Eerder is al gewezen op het bestaan van ontwerp
richtlijnen en dergelijke op dit gebied (in hoofdstuk l). Ter afsluiting van dit hoofdstuk 
zal nu echter een paging worden gedaan om de resultaten van dit specifieke onderzoek in 
combinatie met informatie uit andere bronnen, op een dergelijke manier te vertalen. Dit 
zal gebeuren in een vorm die ge inspireerd is door de patronentaal van Alexander e. a. 
( 1977) als vorm van presentatie. 

Maar eerst moeten een aantal opmerkingen vooraf worden gemeakt. Zo moeten we ons 
af vragen of het zinvol is om de in dit onderzoek onderscheiden omgevingskenmerken als 
kwaliteiten van een woonomgeving voor kinderen te beschouwen. Er zijn argumenten aan 
te voeren om dit aan te nemen. Een aental verwachte relaties met het gedrag van kin
deren bleek aantoonbaar. Maar het verre van perfecte beeld dat ontstond, geeft al aan 
dat er oak nag andere aspecten een rot zullen spelen. Zo is eerder betoogd dat een omge
ving eerst aan zekere basisvoorwaarden moet voldoen, zoals veiligheid, bereikbaarheid, 
aanwezigheid van andere kinderen, voordat omgevingskenmerken zeals complexiteit, 
manipuleerbaarheid en affordanties een rol zullen gaan spelen. 

Wanneer we ons concentreren op deze kenmerken en aannemen dat dit relevante kwali
teiten van een woonomgeving voor kinderen zijn, dan rijst de vraeg: hoe zijn deze kwa
liteiten in een antwerp te realiseren? Voordat men hiertoe overgaat is het nodig om te 
kunnen bepalen in welke mate een omgeving, een besteande of een nieuw ontworpen, 
deze kwaliteiten bezit. Met name voor complexiteit en manipuleerbaarheid kunnen de in 
dit ond erzoek ontwikkelde meetinstrume nten de O mgevings Complexiteits Schaal en de 
Omgevings Manipuleerbaarheids Schaal gebruikt worden. De overeenstemming met het 
oordeel van een grote groep volwassenen, met verschillende achtergrond, blijkt namelijk 
vrij hoog te zijn. Daarnaast zijn deze instrumenten in de praktijk goed bruikbaar en vlot 
toepasbear. Zeker voor het vergelijken van verschillende omgevingen, of van dezelfde 
omgeving voor en na een verandering, blijken ze geschikt. Het objectief meten van af
fordanties blijkt minder makkelijk te zijn. Wei is het mogelijk om voor een aantal es
sentiele soorten acti viteiten van kinde ren zo goed mogelij k a an te geven welke omge
vingsaspecten va n belang zijn. 
Dit laatste is nu een belangrijk doe! van de bovengenoemde patronentaal. Ieder patroon 
kent een vaste structuur en bestaat achtereenvolgens uit: omschrijving van het onder
werp, argumentatie op basis van onderzoeksresultaten, aanbeveling of 'patroon' met ge
detailleerde ontwerpcriteria en eventueel verwijzingen near verwante onderwerpen. Ie
der patroon wordt zoveel mogelijk geillustreerd met foto's, schetsen en dergelijke. Dit is 
vooral van be lang om de communicatie tussen onderzoekers en ontwerpers te bevorderen. 
Een dee! van de vaak gesignaleerde communicatieproblemen tussen beide groepen wordt 
waarschijnlijk veroorzaakt door verschillen in betekenis van begrippen binnen deze twee 
'taalwere lden'. Dit be treft zowel de vorm als de inhoud. 
Zo zouden onderzoekers meer verbaal gericht zijn en zich vooral bezig houden met 'het 
ontwikke len van begrippen', terwijl ontwerpers meer in visuele symbolen of beelden 
denken en 'verbeelden' als hun belangrijkste activiteit beschouwen (Zeisel, 1981). Dear
om worden de patronen zoveel mogelijk geillustreerd. Oak inhoudelijk kunnen verschillen 
optreden, wanneer aan dezelfde begrippen verschillende betekenissen worden toegekend. 
Het in deze studie vee! gebruikte begrip complexiteit is hier een voorbeeld van, zoals in 
hoofdstuk 1, paragraaf 3.1 bleek. Een zo precies mogelijke omschrij ving van begrippen 
ken dit probleem voor een dee! voorkomen. Daarnaast wordt er bij de patronentaal near 
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gestreefd om essentiele structuren te beschrijven, die echter in beide taalwerelden hun 
varianten kennen. 
Een complete patronentaal is vrij uitgebreid, hierarchisch georganiseerd en omvat zowel 
algemene 'master'-principes, als gedetailleerde, kleinschalige aspecten. Voor speel
voorzieningen in de woonomgeving vormt het werk van Cohen e. a. ( 1979) een goed voor
beeld. In bij lege 12.1 t/m 12.6 wordt een dergelijke uitgebreide uitwerking niet gegeven. 
Voor de in het onderzoek onderscheiden kenmerken is telkens een patroon ontwikkeld, als 
voorbeeld van een mogelijke praktische realisatie van deze principes, waarbij zowel de 
resultaten van dit onderzoek als die uit andere bronnen zijn gebruikt. Hoogstens zullen 
suggesties gedaan worden voor hager en lager-geordende relevante aspecten. 

3.1 OMGEVINGSPSYCHOLOGISCHE 1M PLICA TIES 

Het onderzoek dat in dit proefschrift is gepresenteerd, heeft near mijn mening een aan
tal implicaties voor het vakgebied van de omgevingspsychologie. 
Allereerst Ievert het onderzoek een bijdrage aan de groeiende kennis binnen de omge
vingspsychologie, met name over de mogelijke relaties tussen specifieke omgevingsken
merken en gedrag van gebruikers van die omgevingen. Deze studie was vooral beschrij
vend en explorerend op dit punt. In verschillende omgevingen werden verbanden tussen 
omgevingskenmerken en gedrag van de gebruikers geanalyseerd. Met name bij de keuze 
en uitwerking van de omgevingskenmerken werden begrippen met verschillende achter
grond gebruikt. Zowel puur visuele, uiterlijke aspecten zoals complexiteit en informa
tiewaarde, als meer functionele, zoals met name affordantie, werden in het onderzoek 
betrokken. De inspiratie voor de keuze van deze begrippen kwam uit verschillende bron
nen zoals de activatie-theorie van Berlyne en de ideeen van Gibson ten aanzien van af
fordanties, maar oak in de architectuur bleken verwante concepten onderscheiden te 
kunnen worden. Hierdoor konden een aantal omgevingskenmerken worden bestudeerd c.q 
op hun waarde worden getoetst die zowel abstract van aard waren als directe relevantie 
voor ontwerpers hadden. 
Weliswaar zijn duidelijk omgevingsgebonden verbanden met gedrag gevonden, maar deze 
lagen vooral op gedetailleerd niveau. In meer algemene zin echter bleken de relaties 
tussen de onderscheiden omgevingskenmerken en het gedrag niet altijd zo duidelijk. 
Enerzijds waren er oak verbanden tussen omgevingskenmerken onderling, wet vooral 
bleek semen te hangen met de specifieke keuze van de onderzochte plekken. Anderzijds 
bleken een aantal wei verwachte relaties, met name bij de affordanties, niet duidelijk 
aanwezig te zijn. 

Op deze manier zijn een aantal bouwstenen voor een model van omgevings-gedrags
relaties in een empirisch onderzoek op hun waarde getoetst. Oak in dit onderzoek bleek 
weer dat een van de centrale problemen binnen de omgevingspsychologie het ontwikkelen 
van een adequate tax anomie van omgevingen is. Vergelijk in dit verband Stokols ( 1983) 
die binnen een 'contextuele' benadering van omgevings-gedragsrelaties een onderscheid 
maakt tussen de basiscomponenten: personen, gedrag, omgeving en tijdstip van onder
zoek. Hij noemt weliswaar een aantal verschillende niveau's van de omgevingscompo
nent, maar werkt deze niet verder uit. De kernvraag is op welk abstractieniveau de on
derzochte omgevingen worden geanalyseerd. In ons onderzoek bleken de meest gede
tailleerde uitspraken gedaan te kunnen worden op het meest gedetailleerde omgevings
niveau. Naarmate de omgevingen op een meer algemeen niveau werden bestudeerd, wer
den de relaties met het gedrag oak algemener op het gevaar af triviaal te worden. In dit 
verband is het bijvoorbeeld sterk de vraag of de eerder genoemde activatietheorie rele
vant is, omdat het een vrij algemeen geformuleerde theorie is, op grand waarvan weinig 
voorspellingen over specifieke activiteiten of keuzes gedaan kunnen worden. Verder is 
vee! onderzoek op basis van deze theorie uitgevoerd in laboratoriumsituaties wear te 
vee! korte termijn effecten zouden zijn gevonden (zie bijv. Levy, 1978). 
Het hiervoor gesignaleerde taxonomieprobleem heeft oak te maken met de generali
seerbaarheid van de resultaten. Oat wi! zeggen dat men zou moeten onderzoeken in 
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welke omgevingen nag wei en in welke omgevingen niet meer bepaalde verschijnselen en 
relaties optreden. Hetzelfde geldt voor groepen gebruikers zoals kinderen, bejaarden, 
mannen, vrouwen. Zo waren de hier besproken onderzoeken speciaal gericht op kinderen 
en werden binnen de verschillende omgevingen meer en gedetailleerdere verbanden ge
vonden dan gegeneraliseerd over aile plekken. 

In het Iicht van het in hoofdstuk l ge introduceerde structuurbegrip zoals dat door Bax 
( 1975) werd ontwikkeld, kan men zich afvragen of de door ons onderscheiden omgevings
kenmerken relevante structuurelementen zijn. Is de aanwezigheid van een zekere mate 
van complexiteit, manipuleerbaarheid en affordanties voor diverse activiteiten een 
noodzakelijke (en voldoende?) voorwaarde voor het creeren van een kinderomgeving als 
variant in een specifieke situatie? We hebben a! eerder gezien dat het zeker geen vol
doende voorwaarden zijn. Er zijn nag andere basisvoorwaarden zoals veiligheid, bereik
baarheid en de potentiele aanwezigheid van andere kinderen. Maar als nu aan deze ba
sisvoorweerden is voldaan en wanneer het aankomt op de gebruiksmogelijkheden gedu
rende een langere tijd, dan kunnen de in dit onderzoek bestudeerde omgevingskenmerken 
worden beschouwd als belangrijke structuurelementen. Immers op een aantal punten 
bleken er positieve relaties te bestaan tussen de beoordeling op de omgevingskenmerken 
en het gedrag waarvan werd verwacht dat dit erdoor bevorderd of gestimuleerd zou 
worden. 
Of het de belengrijkste of aile belangrijke structuurelementen zijn, is uit dit onderzoek 
echter niet af te leiden. Andere kenmerken den de door ons bestudeerde werden immers 
niet in het onderzoek betrokken. Oak ging het maar om een beperkt aantal omgevingen, 
niet in de zin det deze niet tot op zekere hoogte representatief zouden zijn voor 'de Ne
derlendse woonomgeving', maar wei omdat het scala, de variatie binnen deze omgevingen 
vrij gering was. Het waren voorel streten, pleinen, een aantal speelpleetsen en een perk 
die nu eenmaal een belangrijk dee! van de woonomgeving bepelen. De daarvan afwijkende 
omgevingselementen zoals water, zand, een tuintje weren schaars. Anders gezegd, het 
aantal varianten op de structuur 'woonomgeving voor kinderen' was in dit onderzoek be
perkt. Bovendien bleek de waerde op de omgevingskenmerken van vee! van deze varian
ten laag te zijn, vooral op manipuleerbaarheid en affordantie voor rustige activiteiten. 
Nader onderzoek in omgevingen wear juist aan deze kenmerken extra aendacht wordt 
besteed, verdient dan oak aanbeveling. Op grand van deze structuurelementen zou het 
mogelijk moeten zijn om basispatronen op te stellen die als ontwerprichtlijnen kunnen 
dienen. Dit near anelogie van de patronentaal van Alexander e.a. ( 1977). In de vorige 
paregraaf van dit hoofdstuk is hierop al neder ingegaan. 

De gedetailleerde informatie over het gedrag van kinderen in verschillende woonomge
vingen vormt enerzijds de basis voor de ontwikkeling van bovengenoemde concepten voor 
omgevings-gedragsrelaties in het algemeen, maar anderzijds ligt het belang ervan in de 
praktische, toegepaste sfeer. Nu heeft de omgevingspsychologie tot nu toe vooral een 
toegepast karakter gehed. Naast het belang voor de omgevingspsychologie om zich te 
ontwikkelen op theoretisch gebied is het noodzakelijk om eandacht te blijven schenken 
aan dergelijk toegepast onderzoek, zeker als men de relatie met architecten en ontwer
pers in stand wil houden. 

Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een aantal evaluatiestudies. In praktische zin 
dregen de evaluatiestudies bij aen de zich steeds uitbreidende hoeveelheid kennis over de 
effecten van ruimtelijke veranderingen, die van be lang is voor advise urs en ontwerpers. 
Zoals in hoofdstuk 2 is vermeld, werd bij het onderzoek gekozen voor een quasi-expe
rimentele opzet. Dit was nodig om een gerichte evaluatie van de veranderingen in de 
omgevingen mogelijk te meken. In de prektijk bleek vooral het vinden van een goede 
controle-omgeving niet perfect te realiseren. Tach geven de resulteten van de observa
ties in de controle-omgeving een goed beeld van de normale variatie in het gedrag van 
kinderen in een omgeving die niet werd veranderd, bij een tussenpoos van ongeveer een 
jear. Bij dit controle-onderzoek bleek det de variebiliteit van het gedreg van de kinderen 
vrij groat was, wet vooral problemetisch was voor het interpreteren van de evaluatie-
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resultaten. 
De ecologische validiteit van het onderzoek was verzekerd omdat het hier een veldon
derzoek betrof waarbij het gedrag van de kinderen in hun eigen omgeving werd geobser
veerd en juist de kinderen die in de bestudeerde omgeving woonden of er frequent kwa
men, werden geinterviewd. Het evaluatiegedeelte van het onderzoek zou trouwens niet 
op een andere manier kunnen worden uitgevoerd. Het realistisch karakter van het on
derzoek zou immers verloren gaan bij een meer afstandelijke vorm van onderzoek. An
derzijds zou een onderzoek in een meer kunstmatige omgeving, met meer controle over 
verstorende variabelen, bij het zoeken near relaties tussen algemenere omgevingsken
merken en gedrag wei voordelen hebben. Maar daarbij gevonden verbanden zullen daarna 
toch in de praktijk op hun effecten getoetst moeten worden. 

Op methodologisch gebied zijn twee aspecten van belang: In de eerste pleats de combi
natie van evaluatiestudies en meer algemeen gericht onderzoek, waarbij het mogelijk 
bleek om meer fundamenteel onderzoek in te passen in praktijkonderzoek. In de tweede 
pleats de combinatie van onderzoekstechnieken in dit geval observatie van gebruik en 
interviews near de beleving en de beoordeling van de omgevingen door de kinderen. Beide 
technieken en informatie over beide aspecten bleken nodig om een compleet beeld te 
krijgen van het gedrag. 
Tenslotte heeft het onderzoek een nieuwe verwerkingstechniek van observatiegegevens 
van gedrag in ruimtelijke omgevingen opgeleverd. Een interactief computerprogramma 
maakt enerzijds selectie en combinatie van verschillende variabelen mogelijk, maar ie
dere selectie uit de totale groep geobserveerde kinderen ken oak grafisch afgebeeld 
worden op een plattegrond van de omgeving in de vorm van de zgn. stippenkaarten ( zie 
van Andel, 1985 voor nadere details). Een dergelijke visuele afbeelding van gegevens is 
waardevol voor omgevingspsyc hologisch onderzoek omdat op deze manier de relaties 
tussen gedrag en omgeving direct worden weergegeven en aanwijzingen voor nadere 
analyse kunnen worden verkregen. De presentatie van gegevens wordt op deze manier 
verbeterd en blijkt met name ontwerpers meer aan te spreken. 
Een volgende step op onderzoekstechnisch gebied is de automatisering van het verzame
len van observatiegegevens. In het nie uwe onderzoeksproject zulle n in dit verband de 
mogelijkheden van draagbare computers worden uitgewerkt. 

4 NlEUW ONDERZOEK 

Dit onderzoek leidt uiteraard weer tot nieuwe onderzoeksvragen op het gebied van de 
relaties tussen ruimtelijke aspecten van kinderomgevingen en het gedrag van de gebrui
kers ervan. In de komende jaren zal een onderzoeksprogramma kunnen worden uitgevoerd 
in aansluiting op dit project. Vervolgonderzoek zal zich richten op preciezere uitwerking 
van beide componenten. Hierbij zal de nadruk meer liggen op het ontwikkelen en toetsen 
van een omgevings-gedrags model. Op deze manier kan duidelijk worden in hoeverre het 
gedrag van de kinderen voorspeld ken worden op basis van de kenmerken van een omge
ving. Of andersom welke informatie over bijvoorbeeld leeftijd, sexe, andere sociale as
pecten, nodig is om preciezere voorspellingen te kunnen doen. Daarnaast is het misschien 
nodig om andere omgevingsaspecten dan tot nu toe gebruikt zijn, in het omgevings
gedrags model te betrekken. 

Zo ken het affordantiebegrip wellicht meer of enders uitgewerkt worden. Men zou de 
affordanties voor meerdere, specifiekere activiteiten kunnen Iaten beoordelen of zelfs in 
een meer open vraagstelling kunnen nagaan voor welke activiteiten men een plek ge
schikt acht. Hierdoor zal meer de nadruk komen te liggen op het totaalbeeld van een plek 
en de verschillende mogelijkheden die erin verenigd worden. Aandacht voor het relatieve 
be lang van verschillende kenmerken ten opzichte van elkaar is dan ook nodig. 
Gedetailleerdere analyse van bestaande en nieuwe onderzoeksgegevens near bijvoorbeeld 
sexe- en leeftijdsverschillen is zinvol uit ontwikkelingspsychologisch perspectief en oak 
goed mogelijk. Ook de analyse van het gedrag in de omgevingen in nieuw onderzoek zal 
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verfijnd moeten worden. Met de bestaande techniek als basis kunnen de gedragsobse!'
vaties aangevuld worden met volgobservaties, die meer op individuen gericht zijn en 
bij voorbeeld sequentiele analyse mogelijk maken en zone-observaties waarbij een plek 
gedurende langere tijd wordt geobserveerd, waardoor bijvoorbeeld oak informatie over de 
duur van het bezoek en van verschillende activiteiten wordt verkregen. T enslotte ken 
een uitbreiding, verfijning of wij ziging van het gebruikte categorieensysteem voor acti
viteiten worden overwogen, bijvoorbeeld door vee! voorkomende categorieen nader uit te 
split sen. 

Vervolgonderzoek near het effect van veranderingen in de omgeving zal zich moeten 
richten op meer fundamentele, anderssoortige veranderingen in de omgeving die sterkere 
contrasten geven op de onderscheiden omgevingskenmerken. Eerder genoemde suggestie 
om als onderzoeker meer en eerder bij het ontwerpproces betrokken te zijn, is hierbij ook 
van belang. 
Nieuw onderzoek op dit gebied zal echter strakker van opzet moeten zijn, waarbij met 
name grate aandacht besteed moet worden san de keuze van een controle-omgeving. 
Deze moet zo vee! mogelijk identiek zijn aan de veranderde omgeving en moet dienen als 
controle op zowel gegevens uit de observaties als die uit de interviews. Verder verdient 
het aanbeveling om een herhalingsonderzoek uit te voeren in een veranderde omgeving, 
een aantal jaren na de verandering. Lange termijn effecten kunnen zo worden gesigna
leerd en nagegaan kan worden of eventuele eerder gevonden effecten blijvend van aard 
zijn wanneer voor de kinderen de 'nieuwheid' van de situatie geen rol meer speelt. 

Tenslotte is het vooral van belang om vergelijkbare studies uit te voeren in anders
soortige kinderomgevingen, zowel binnen op bijvoorbeeld scholen, kinderdagverblijven of 
in woningen, als buiten in bijvoorbeeld flatwijken, op kinderboerderijen, campings en 
verschillende typen speelvoorzieningen. Hierbij moet worden nagegaan of veranderingen 
vergelijkbare effecten hebben en of de onderscheiden omgevingskenmerken oak in andere 
omgevingen relevant zijn. 
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SUMMARY 

Children spend an important part of their life in a limited number of environments: 
especially home, school and neighbourhood. If the physical aspects of these environments 
influence the development of children, it is important to attune the design to their 
needs. In environmental psychology there is a consensus that in general the physical 
environment, besides social factors, has a certain influence on the behaviour of its users. 
The subject of the research focused on the outdoor home-environment of children. In this 
home-environment certain places can be distinguished which they frequently use and 
which are important in their experience: neighbourhood, streets and playgrounds. 
Children aged six to twelve years happen to be the most frequent users of these places. 
In addition, these children are also largely dependent on this environment. 

Therefore this thesis was concerned with the question: 'What is the influence of physical 
aspects of home-environments on the behavior of six to twelve years old children?' 

The behaviour of children in their environment is partially influenced by its physical 
possibilities. From the literature it became clear that especially complexity, 
manipulability and affordances for different activities are important environmental 
aspects. 
Complexity is the variety in physical elements like colour, height, form and material. 
Manipulability is the possibility for users to move, change or manipulate parts of the 
environment. 
Affordances are possibilities or challenges of an environment for different activities. 
Assuming that these are important qualities of home-environments of children, the 
research focused on the relation between these physical aspects and the children's use 
and experience of different environments. 

In the first study seven child environments, different in design, were compared: three 
neighbourhoods, three playgrounds and a camping-site. In the second, more elaborate 
study, five examples of child-environments were compared before and after a physical 
redevelopment: The creation of playspace in a big square in a residential neighbourhood; 
the redevelopment of a street in a play-street ('woonerf'); the change of the design of a 
school-playground; the redevelopment of a total neighbourhood, both streets and 
playgrounds; and the change of a street near an elementary school into a 'woonerf'. 

Before and after the physical changes the use of the environment has been observed and 
all children aged six to twelve years have been interviewed on their experience and 
evaluation of the environment. These data on use and experience we re re lated to ratings 
of detailed pictures of the environments on complexity, manipulability and affordances 
for different activities. Besides, the aims and expectations of the designers of the 
changes have been compared with the real effects. 

The results of the research will be summarized on three levels: 

I. On a descriptive level, the studies produced elaborate, detailed informat ion on the 
behaviour of children in different home-environments: 

* 

* 

* 

In all environments studied the activity-patterns of the children happenend to consist 
mainly of movement-activities and to a lesser degree of 'rest-activities'. 
Fantasy-play and construction-play, both also essential play-forms for the 
development of children, were observed relatively less frequent. 
Both in the use and the experience of the home-environment considerable sex- and 
age- differences were found. 
Both the use and the experience in all environments were related to specific places 
like streets, side-walks, grassfields and squares. 
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2. The main question of the research concerned the relation between specific physical 
aspects and the behaviour of the children. 

" Most environments studied happened to be relatively low on complexity, hardly 
manipulable and offered only a limited amount of affordances 

" In the pattern of mutual relations between the different environmental aspects three 
factors could be distinguished: complexity in combination with affordance for 
movement activities; manipulability combined with affordance for rest-activities; and 
affordances for ball-play and other movement activities. 

* Observations of the actual use and interviews of the experience and evaluation 
produced different information and seem to be both necessary to form a complete 
picture of the behaviour of children in relation to their home-environment. 

* If observed activities are compared to activities mentioned in the interviews, a 
reasonable relation between data from both sources was found. There appeared to be 
little mutual relation between the different activity-categories, which indicates that 
these are relatively independent parts of the behaviour-pattern of children. 

* All environment-behaviour relations could be reduced to a limited amount, where 
every environmental factor happened to be related mainly to one behavioural factor: 

* Environments with a higher complexity, in this study mostly playgrounds, happened to 
be used slightly more often and in a more varied way, and were more appreciated 
than less complex environments. 

* Environments with a higher manipulability, mainly places with sand and water, 
happened to be used more often, especially for 'manipulative' activities with basic 
material. 

* The affordances for different activities corresponded moderately with the actual use 
by the children. For activities that were dependent on the environment like ball-play, 
play with basic material and play with fixed play-equipment, there was a better 
relation. 

3. The design of the second part of the research made it possible to study the effects of 
physical changes in child-environments. 

" 

" 

* 

" 

The differences in evaluation between the situation before and after the changes 
were rather clear, especially for the changed parts of the environments. Most places 
were evaluated as more fun and slightly more safe after the changes, and the children 
mentioned more varied and more activities in reaction to pictures of the places. But 
when the differences are totalized for the whole environment, both changed and 
unchanged places, the differences were not spectacular. 
Although the new situations were appreciated by the children, no fundamental 
changes took place in the nature of the observed activities under the influence of the 
changes, especially not when the direct surroundings of the changed places were 
taken into consideration. Movement- and rest-activities were still dominant, while 
fantasy- and construction-play occurred relatively less frequent. One of the causes 
seems to be the lack of stimulating possibilities for these activities, and the changes 
made no real difference in this matter. 
The expectations of the designers as to the effects of the changes were not very 
specific as far as the behaviour of the children was concerned. These expectations 
happened to correspond only partially end in general ways with the reality. 

In certain environments the emphasis was on the changes of playgrounds by means of 
a new ley-out end other play-equipment. The number of play-opportunities for the 
children increased somewhat and the new places did draw the attention of the 
children strongly, they were used intensively and appreciated highly by them. 
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* 

* 

As intended, the change of a number of streets into 'woonerven' happened to decrease 
the number and the speed of the cars. These changes were valued by the children and 
heightened their sense of safety, but gave way to only small changes in their 
behaviour-pattern, although the children did play in the street more often. 
The redevelopment of the total neighbourhood was also appreciated, but at most the 
activities of the children were moved to more attractive places, while the nature of 
the activities did not change fundamentally. 

The thesis ends with a discussion of the implications of the research. Both practical 
implications are given in the form of illustrated design guidelines, for designers, 
politicians and administrators; and theoretical and methodological effects for 
environmental psychology are discussed and requirements for a new research programme 
are stated. 
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Stad 
- afmetingen van bijvoorbeeld informatieborden, prullebakken moeten op kindermaat 

zijn. 
- activiteiten zeals bouwplaatsen, etalages moeten oak voor kinderen zichtbaar zijn. 
- toegankelijkheid van openbaar vervoer e.d. 
- elementen wear kinderen actief iets mee kunnen doen zijn aantrekkelijker dan dingen 

om aileen near te kijken. 
- wachtruimtes zouden aantrekkelijker voor kinderen gemaakt moeten worden. 

Woonomgeving/Buurt 
- diversiteit in bebouwing, natuurlijk materiaal, sociale omgeving, activiteiten en open 

ruimtes. 
toegankelijkheid, door een netwerk van paden en gevarieerde routes. 
veiligheid op straat, vooral door minder doorgaand verkeer, lagere snelheden, 
beperking van parkeerplaatsen en veilige kruisingen. 
toegankelijkheid van de straat en open ruimtes, verschillende soorten voor actief, 
sociaal en creatief spel. 

Speelplaatsen 
- diversiteit biede n aan activiteite n, be wegingen, materialen, ondergrond, uitzicht, 

geluiden e n geuren. 
flexibiliteit en aanpasbaarheid. 
manipuleerbaar materiaal. 
toegankelijkheid. 
veilig en tach uitdagend. 
beschut ting. 

Bijlage 1.1 . Belangrijke omgevingsaspecten volgens Barnard (1 980) 

l.Veiligheid 
- vooral wat betreft verkeer, water en speelapparaten. 
2.Herbergzaamheid 
- door beschutte en intieme plekken. 
- sfeervol en kleinschalig. 
3.Bereikbaarheid 
- relatie spe e lplekken en woningen. 
- logisc he, be ve iligde loop-, fiets-, schoolroutes. 
- geen fysieke en sociale barrieres. 
4.A fwisseling/levendigheid 
- diverse ruimtes, hoogtes, materialen, kleuren en oppervlakten. 
- voor verschillende acti viteiten. 
- veranderbaar, uitdagend. 
- multi-functionele ruimtes. 
.5.Herkenbaarheid 
- overzichte lijke en duidelijke struktuur. 
6.Betrokkenheid van bewoners 
- door inspraak en part icipatie. 
- beheer en onderhoud. 
- toezicht en tolerantie. 

Bijlage 1.2. Belangrijke omgevingsaspec ten volgens Stichting Ruimte ( 1974, 1980) 
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Woonomgeving 

- moet variatie aan speelervaringen bieden. 
- door een netwerk van speelplekken, via een circuit van routes verbonden. 
- zichtbaar, toegankelijk en beschut. 
- dichtbij woningen, met name voor jonge kinderen. 
- verschillende plekken moeten gescheiden maar tach met elkaar verbonden zijn. 
- speelmogelijkheden en keuzes voor verschillende activiteiten moeten elkaar opvolgen. 

Speelplekken moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 

- Ambigue plekken en objecten 
zowe1 attributen a1s ruimte moeten weinig concreet, niet expliciet over het te 
verwachten gebruik zijn, om fantasiespe1 te stimu1eren. 

- Losse onderdelen 
zoals natuur1ijk en basismateriaal, zand, water maken manipulatie, actieve interactie 
en verandering van de omgeving mogelijk. 

- T oenemende moeilijkheidsgraad 
zodat kinderen met verschillende vaardigheid op hun eigen niveau kunnen spelen; het 
moet oak duidelijk zijn wanneer een bepaa1de gradatie is bereikt. 

- Aanvaardbaar risico 
door zonering van p1ekken, door afscheiding en zachte ondergrond onder riskante 
spee1e1ementen. 

- P1ekken voor rustig spel 
a1s moge1ijkheid om je aileen of met 'n pear anderen terug te trekken, met name voor 
cogni tief-manipu1atief spe 1. 

- Sociale variatie 
door p1ekken die geschikt zijn voor 1 kind, 'n pear, kleine groepjes, grate groepen. 
Maar oak apart of gemengd: jonge kinderen, schoo1kinderen, teeners en vo1wassenen. 

- Plekken boven de grand 
waarnaartoe gek1ommen kan worden, met een speeloppervlak; aantrekkelijk maar 
veilig. 

- Herkenningspunt 
markant punt ter orientatie. 

- Variatie van drie-dimensionale ruimtes 
om op, onder, doorheen te spe1en. 

- Herkenbaarheid 
door horizonta1e en vertikale aanwijzingen. 

- Herhaling en consistentie 
vooral wegens cognitieve ontwikkeling. 

- Plekken voor emotionele beleving 
rustgevend, om agressie af te reageren, om te bewegen of voor fantasiespe1. 

Bij1age 1.3. Belangrijke omgevingsaspecten volgens Cohen e. a. ( 1979) 
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Huizen vervolg omgev.mat. Zand 

Deur Parasol 

Ream Meubilair Water 

Muur Putje Waterval 

Balkan Afdakje Vijver 

W andversiering Konijnenhok Water 

Oak F ietsen 

Groen 

Lucht Speelmateriael Bomen 

Glijbaan Struiken 

Gresveld Klimboom 

Klimrek Street/Stoep 

Heuvelachtig terrein Speelhuisje Padjgangetje 

Fort Stoep 

Plein E venwichtsbalk Straat 

Schorn mel Parkeerplaats 

Vast omgevings- Uitkijktoren Verkeersdrempel 

materiaal Loopton 

Paaltje Hut 

Muurtje Buis 

Hek/ schut ting Bus 

Auto Doelpaal/ 

Bielzen/randje basketballbord 

Trapje Wip 

Container Treintje 

Bankje Draeimolen 

Trafohuisje Rekstok 

Lantarenpaal/ 

verkeersbord 

Bijlage 2.1. Omgevingselementen H-waarde 
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FYSIEKE KENMERKEN PUN TEN 7. HOEKEN 
Aantal verbindingen 0-30 0 

I. HOOGTE van twee vlakken 31-60 I 
Tat ale hoogte in em. 0-30 0 61-90 2 

> 30 I > 91 3 

2. MA TERIAAL 8. OMSLOTEN RUIMTES 
Aantal verschillende 0-2 0 Ten minste aan drie 0-1 0 
soorten > 2 kant en 2 I 

Ruimte voor 1-4 3 2 
3. KLEUREN kinderen > 3 3 
Aantal verschillende 0-3 0 
(oak natuurlij ke) > 3 I 9, TOEGANGSPUNTEN 

Aantal punten waar 0-5 0 
4. SPIJLEN & PALEN een object vanaf de 6-10 I 
'Vastpakbaar' (bijv. 0-22 0 grand toegankelijk is 11-15 2 
sporten van ladder, 23-44 I > 15 3 
palen van schommel- 45-66 2 
rek > 67 3 I 0, VERBINOINGSPUN TEN 

Punten die twee delen 0-5 0 
RUIMTEVERDELERS van een omge ving met 6-10 I 

elkaar verbinden 11-15 2 
5. HORIZONT ALE VLAKKEN > 15 3 
Platforms, 0-2 0 
kraaienesten 3-4 I BEWEEGBARE ONDERDELEN 
(grater dan 0.1 m2) 5-6 2 

> 7 3 II. 'VAST BEWEEGBAAR' 

Onderdeel zit vast Nee 0 
6. SCHUINE OPPER VLAKKEN maar kan vrij bewegen J a 2 
Aantal ge bogen 0 0 ( bijv. schommel, net) 
vlakken I I 
(bijv. glijbaan, 2 2 12. OEMONTEERBAAR 
rioolbuis) > 2 3 Aileen volwassenen Nee 0 

kunnen object demon- Ja 2 
teren 

Bijlage 2.2. Omgevings C omplexiteits Schaal (OCS) 
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aantal punten aantal punten 

l.BODEMBEDEKKING 6.SPEELMA TERIAAL 
- Zand 
- Tuin 
- Grind 
- Losse aarde 
- Meerdere zandgedeeltes 
- Meerdere losse 

aarde gedeeltes 

B -10 
5- 6 
6- B 
6- B 
3 
3 

2.NATUURLIJK MATERIAAL 
- Gras 2 - 3 
- Houtblokken, stronken 5 - 6 
- Stokken, takken 6 

3.WATER 
- Vijver 
- Stromend water 
- Waterplas 
- Krean/pomp 

4.BOUWMA TERIAAL 
- Planken, palen 
- Stenen, blokken 
- Ruw timmerhout 
-Platen hout, mete a! 
- Banden 
- Verbindingssystemen 

5-7 
B 
4-6 
6-B 

9-12 
B-10 
5 
5-B 
4-5 
10 

5.FLEXIBEL BOUWMA TERIAAL 
- Kleden B-10 
- Kerton B-10 
- Netten 7-B 
- (Zand)zakken 6-7 
-Toow ~B 

- Meubilair 
- K ratten, dozen 
-Ladders 
- Zaagbokken 
- Haspels 
-'Frames' 

7-B 
6-10 
5-6 
6-7 
3-4 
5-6 

7.GEREEDSCHAP EN VERBINDINGEN 
- Bouwgereedschap I 0-13 
- Grondgereedschap 10-13 
- Spijkers en schroeven I 0 

B.'CONTAINERS' 
- Groot: vaten e.d. 
- Middelgr.: bakken e.d. 
- Emmers, gieters 
- F lessen, kopjes,kannen 

9.CREA TIEF MA TERIAAL 
- Verf, klei, e.d. 
- Huishoudelijk,bezem e.d 
- Verkleedkleren 
- Waardeloos materiaal 
- Sportmaterieal, ballen 
- Speelgoed 

IO.ROLLEND MA TERIAAL 
- F ietsen, karren e. d. 
- Duwbaar;kruiwagen, e.d. 

5-7 
6-7 
B-11 
5-6 

5-7 
5-7 
4-5 
B-9 
4-5 
6-7 

4-6 
10-12 

ll.COMBINATIES VAN ELEMENTEN 
- Bouwmateriaal+spijkers 3 
- Water+containers 3 
- Zand+graafgereedschap 3 

Bijlage 2.3. Omgevings Manipuleerbaarheids Schaal (OMS) 
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ACTIVITEITENCATEGORIEEN 

!. LICHAMELIJKE RUST, NIET DOELGERICHT 
Geen doelgerichte activiteit, weinig verplaatsing, 
bij v.: zitten, liggen, kijken, praten, besluiteloos rondlopen. 

2, IMIT A TIE-, F ANT ASIE- EN ROLLENSPEL, WEINIG BEWEGING 
Vooral fantasiespel e.d., weinig verplaatsing, 
bijv.: knikkeren, vadertje en moedertje, lezen. 

3. VERPLAATSING DOELGERICHT 
Duidelijke verplaatsing door het gebied, doelgericht van A near B, 
bijv.: !open, fietsen near school of winkel, wandelen 

4. BEWEGING ZONDER MATERIAAL 
Bewegingsactiviteit 'om het bewegen', 
bijv.: rennen, tikkertje, verstoppertje. 

5. BEWEGING MET LOS MA TERIAAL 
Bewegingsactiviteit met materiaal dat niet vast aan de omgeving verbonden is 
bij v. : step pen, touwtje springen, rondfietsen. 

6. BEWEGING MET 'VAST' OMGEVINGSMATERIAAL 
Bewegingsactiviteit met gebruik van elementen uit de omgeving 
bijv.: balanceren op een muurtje, boompje klimmen. 

7. BEWEGING MET VAST SPELMATERIAAL 
Bewegingsactiviteit met gebruik van speeltoestellen 
bijv.: op klimrek, glijbaan, e venwichtsbalk. 

8, BALSPEL 
Activiteit met gebruik van bel 
bijv.: voetbal, basketbal, oak badminton 

9, IMIT A TIE-, FANT ASIE- EN ROLLENSPEL MET VERPLAATSING 
Activiteit waarbij mensen of situaties worden nagebootst of gefantaseerd 
bijv.: indiaantje spelen, een doos als auto gebruiken. 

I 0. CONSTRUCTIESPEL / ACTIVIT Ell MET BASISMA TERIAAL 
Activiteit met bijv.: zand, water, stenen, aarde hout. 

II. ACTIVITEIT MET PLANTEN EN DIEREN 
Activiteit met betrekking tot de levende natuur, 
bijv.: bloemen plukken, wormen zoeken, met hond spelen. 

12. NORMOVERTREDENDE ACTIVITEIT 
Agressie ten opzichte van personen of objecten, 
bijv.: stenen gooien, vernielen, vechten. 

Bij !age 2.4. Acti viteitencategorieen 
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- Speel je wei eens bij jou in de buurt/op de speelplaats? Hoe vaak, wanneer, met wie? 
- Wat doe je dan allemaal en wear? 
- Welke dingen van deze lijst speel je dear? (zie bijlage 2.6) 
- Wil je een tekening maken van jouw buurt/de speelp teats? 
- Hoeveel vriendjes en vriendinnetjes heb je? 
- Hoe vaak speel je daarmee? 
- Wet doen jullie dan en wear? 
- lk heb hier I 0 foto's, die we stuk voor stuk gaan bekijken: 

a)Weet je wear deze foto gemaakt is? 
b)Kom je dear wei eens? 
c)A lie en of met anderen? 
d)Wat doe je dear meestal? 

- Wil je nu voor iedere foto nog deze lijst invullen? (semantisc he differentiaal, zie 2.4. 7) 
- Wil je nu aile foto's op volgorde leggen van leuk near vervelend? 
- Wear mag je buiten spelen zonder toestemming van je vader of moeder? 
- Waar met toestemming? 
- Wear als er andere, oudere kinderen meegaan? Wie? 
- Wear mag je niet aileen near toe? 
- W aar mag j e niet met anderen naartoe? 
- Hoe laat moet je thuiskomen? 
- Met we lke kinde ren mag je wel/niet spelen? W aarom? 
- Wil je nu een tekening maken van de weg van school near huis? 
- Wil je me de Jeukste/vervelendste/enge/gevaarlijke plekken in de buurt noemen? 
- Wil je tenslotte een tekening maken van de leukste en fijnste speelplaats die je kunt 

bedenken? 

Bijlage 2.5. Vragenlijst eerste onderzoek 

NO*ACTIVITEIT NO* ACTIVITEIT 
I. Zitte n 6. Boompje klimmen 

Praten Door de bosjes !open 
Kijken Over een hekje !open 
Rondlopen Over een muurtje klimmen 

2. Lezen 7. Klimmen 
Vadertje en moedertje Schommelen 
Met poppen spelen a. Voetballen 
Knikkeren Tennis 

3. Wende le n Overgooien 
4. Hollen 9. Indiaantje 

Tikkertje Soldaatje 
Verstoppertje 10. Met zand spelen 
Stoeien Met water spelen 

5. Fietsen Met hout spelen 
Crossen Een hut maken 
Rolschaatsen II. Met de hand wandele n 
T ouwtje spring en Bloemen plukken 
Tollen Bladeren zoeken 
Hinkelen 12. Belletje trekken 

Vernielen 
* activiteitencategorie Vechten 

zie bijlage 2.4 

Bijlage 2.6. Activiteitenlijst eerste en tweede onderzoek 
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I. Waar vind je het leukjvervelend/gevaarlijk bij jouw in de buurt en waarom? 

2. Als je buiten speelt waar speel je dan en wet doe je dan allemaal? 

3. a, b, c. Speel je wei eens op ••••••• ?(een van de plekken die feitelijk veranderd 
werden) vaak/soms/nooit 
Speel je dan aileen of met anderen? alleen/anderen 
Wat speel je dan allemaal? 

4. Wil je een kaartje tekenen van de buurt/het schoolplein? 

5. Wil je van a! deze dingen zeggen of je die wei eens buiten doet? 
(invullen van lijst in bijlage 2.6, voor 'buiten algemeen' en specifieke plekken 
identiek aen die in 3a, b, c). 

6. Wil je op dit kaartje tekenen hoe je hier altijd loopt? 
K leur met rood weer je goed ken spelen. 
Wet kan je dear allemeal doen en waarom is dat leuk? 
(aenbieden van schemetische plattegrond van betreffende omgeving). 

7. A is je near ••••••• (specifieke plekken, zie 3a, b, c) gaat •••• 
Mag je deer eileen near toe? 
Moet je det vragen aan je vader of moeder? 
Mag je wei els er oak andere kinderen meegeen? 

8*. (Verenderde plek) is een tijdje geleden verenderd. 
Wet is er allemaal veranderd? 
Wet vind je van die veranderingen? 
W at zij n de voordelen? W at zijn de nadelen? 

9. a, b, c. Ik vind (specifieke plekken, zie 3a, b, c) 
veilig/niet veilig, omdat •••• 
veilig/even veilig/minder veilig den vroeger, omdet* ••• 
leuk/vervelend, omdat ••• 
leuker/even leuk/minder leuk dan vroeger, omdat* ••• 
gevearlijk/niet gevaarlijk, omdat ••• 

ja/nee 
je/nee 
jefnee 

gevaarlijker/even gevearlijk/minder gevaarlijk dan vroeger, omdet* ••• 

I 0. Ik heb hier een a ental toto's die we stuk voor stuk geen bekijken: 
- Wil j e voor de plek op de foto deze lijst invullen? 

(sementische differentiaal, zie hfst. 2, paragreaf 3.5) 
- Weet je wear deze foto is gemeakt? 
- Speel je dear wei eens? 
- Speel je dan aileen of met anderen? 
- Wet speel je dear dan allemaal? 

vaak/soms/nooit 
aileen/ anderen 

II. Wil je nu aile toto's op volgorde leggen van leuk naar vervelend? (zie hfst. 2, 
paragraaf 3.5). 

* aileen in ne-onderzoek 

Bijlage 2. 7. Vragenlijst tweede onderzoek 
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I. H-waarde, een informatiemaat, gebaseerd op het toekennen van een plaatskenmerk 
zoals bij v. Iucht, gras, steen, a an ieder van de 4a6 hokjes waarin iedere foto door 
middel van een raster is verdeeld. 

2. Dezelfde informatiemaat als 1., maar dan gebaseerd op een 'ingedikte' versie van 
de plaatskenmerken. 

3. Gemiddelde rangorde. Ieder van de 'bekende' kinderen heeft de desbetreffende tien 
toto's op volgorde gelegd van heel verve lend ( l) naar heel leuk ( I 0). 

4. F actorscore voor factor l op de 'Mehrabian' - semantische differentiae!, volwassen 
beoorde laars. 

~. Idem factor 2. 
6. Idem factor 3. 
7. Totaalscore semantische differentiaal, aile schalen ongewogen opgeteld 

(schaalwaarde 1-7), volwassen beoordelaars. 
a. Score op schaal I 0, eenvoudig- complex, uit de semantische differentia a!, 

(schaalwaarde 1-7), volwassen beoordelaars. 
9. Score op een aparte schaal voor complexitiet, weinig complex- veel complex 

(schaalwaarde 1-7), volwassen beoordelaars. 
I 0. Idem voor veranderbaarheid. 
II. Oordeel over geschiktheid (affordantie) voor activiteit 1: lichamelijke rust, niet 

doelgericht (0= niet geschikt, l = wei geschikt), volwassen beoordelaars. 
12. Idem, activiteit ~. beweging met los materiaal, fietsen en dergelijke. 
13. Idem, activiteit a, balspel. 
14. Idem, activiteit I O, spel met baismateriaal, zand, water en dergelijke. 
1~. F actorscores voor factor Evaluatie op de semantische differentiaal, 'bekende 

kinderen'. 
16. Idem factor Potentie. 
17. Idem factor Activiteit. 
1a. Score op schaal a, vervelend-leuk, uit de semantische diffrentiaal, (schaalwaarde 

1-7), 'bekende kinderen'. 
19 t/m 30. Totaal aantal genoemde ac tiviteiten uit categorie I t/m 12, als reactie op de 

vraag bij de foto: 'Wet doe je daar?'. Bekende kinderen. (zie bijlage 2.4 voor 
omschrijving van activiteiten. 

31. Totaal aantal genoemde activiteiten bij bovengenoemde vraag. Sam van 19 t/m 30. 
Bekende kinderen. 

32. Aantal gebruikte activiteitencategorieen, maximum 12. Bekende kinderen. 
33. t/m ~0. Als I~ t/m 32, voor de groep 'onbekende kinderen'. 
~I. Score op aparte schaal leuk- vervelend (schaalwaarde 1-7), onbekende kinderen. 
~2. Als 9, voor de onderzoeker. 
53. Score bij vrije verde ling van 70 foto's over 7 categorieen (I = heel verve lend - 7 = 

heel leuk), onderzoeker. 
~4. Idem, met voorgeschreven aantal per categorie, bepaald volgens normale verdeling. 
55. Rangorde, van I = vervelend tot 70 = leuk, onderzoeker. 
56. Als 7, onderzoeker. 
57. Als a, onderzoeker. 
~a. A Is I 0, onderzoeker. 
59 t/m 70. Affordantie voor activiteitencategorieen I t/m 12, I= geschikt- 5 = 

zeer geschikt, onderzoeker. 
71 t/m 7a. Als 7 t/m 14, voor groep lA, 'sociale wetenschappers'. 
79 t/m a6. Als 7 t/m 14, voor groep IB, 'bouwkundigen'. 

Bijlage 3.1. Variabelenlijst foto's eerste onderzoek 
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NO OMSCHRIJVING 

OMGEVINGSKENMERKEN 
1 oordeel complexiteit, volwassenen, N = 74, schaal 1-7, gemiddeld per foto 
2 OCS, omgevings complexiteit schaal, schaal 0-28 
3 H-waarde foto's 
4 oordeel manipuleerbaarheid, volwassenen, N= 74, schaal 1-7, gemiddeld per foto 
5 OMS, omgevings manipuleerbaarheids schaal, schaal 0-350 
6 oordeel af fordantie rustactiviteiten, volwassenen,N = 74, schaal 1-7 
7 oordeel affordantie bewegingsactiviteiten, volwassenen, N=74, schaal 1-7 
8 oordeel affordantie balspel, volwassenen, N = 74, schaal 1-7 
9 oordeel affordantie activiteit met los omgevingsmateriaal, volwassenen, schaal 1-7 
10 totaalscore, sam van variabele I, 4, 6, 7 en 8 

OBSER VA TIES 
I I gemiddeld aantal kinderen 
12 variatie van activiteiten 
13 percentage rustactiviteit, niet doelgericht 
14 percentage fantasiespel e.d., weinig beweging 
15 percentage verplaatsing doelgericht 
16 percentage beweging zonder materiaal 
17 percentage beweging met los materiaal 
18 percentage beweging met vast omgevingsmateria al 
19 percentage beweging met vast spelmateriaal 
20 percentage balspel 
21 percentage fantasiespel e.d., met beweging 
22 percentage activiteit met basismateriaal 
23 percentage activiteit met natuurlijk materiaal 
24 percentage normovertredende activiteit 

INTERVIEWS 
25 gemiddeld aantal activiteiten per persoon 
26 variatie: totaal aantal activiteiten I totaal aantal verschillende activiteiten 
27 gemiddeld aantal rustactiviteiten, niet doelgericht; per persoon 
28 gemiddeld aantal fantasie-activiteiten e.d.; per persoon 
29 gemiddeld aantal verplaatsingsactiviteit, doelgericht; per persoon 
30 gemiddeld aantal bewegingsactiviteiten zonder materiaal; per persoon 
31 gemiddeld aantal bewegingsactiviteiten met los materiaal; per persoon 
32 gerniddeld aantal bewegingsactiviteiten met vast omgevingsmateriaal; per persoon 
33 gemiddeld aantal bewegingsactiviteiten met vast spelmateriaal; per persoon 
34 gerniddeld aantal balspelactiviteiten; per persoon 
35 gemiddeld aantal fantasie-activiteiten e.d.; per persoon 
36 gemiddeld aantal activiteiten met basismateriaal; per persoon 
37 gemiddeld aantal activiteiten met natuurlijk materiaal; per persoon 
38 gerniddeld aantal normovertredende activiteiten; per persoon 
39 % kinderen dat zegt VAAK op deze plek te komen 
40 % kinderen dat zegt ALLEEN op deze plek te komen 
41 gemiddelde rangorde per persoon, schaal leuk-vervelend, 1-10 
42 gemiddelde score per persoon, semantische differentiae!, factor Evaluatie 
43 gemiddelde score per persoon, semantische differentiaal, factor Potentie 
44 gerniddelde score per persoon, semantische differentiae!, factor Activiteit 

Bijlage II. I. F otovariabelen tweede onderzoek 
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Plek Foto Factor 
no no 01 02 03 Gl G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 

GERARDUSPLEIN 
I V - I -0.45 1.03 -0.29 0.33 -0.34 -0.18 -0.17 -0.43 0.40 -0.06 -0.73 
I N 2 -0.30 1.67 0.20 0.18 -0.18 0.36 1.20 -0.21 0.14 D. DO -0.72 
2 v 3 0.19 1.33 0.29 0.04 -0.17 -1.13 0.12 -0.57 0.94 -0.59 -0.86 
2 N 4 -0.66 1.17 0.52 0.35 -0.06 0.41 1.98 -0.04 0.21 -0.52 -0.86 
3 v 5 -0.9\ 0.74 0.77 0.58 -0.01 0.63 1.80 -0.18 -0.20 -D. 75 -0.14 
3 N 6 -1.11 0.42 0.05 0.43 -0.39 0.13 1.51 -0.17 -0.46 -0.74 0.36 
4 v 7 -0.36 0.19 1.34 0.36 0.40 0.34 1.48 -0.23 0.72 -0.69 -0.69 
4 N 8 -1.12 0.32 -0.21 0.41 0.06 0.47 I. 74 -0.29 0.22 -1.12 -0.59 
5 v 9 -0.54 -0.52 1.49 0.25 -0.00 0.49 1.61 -0.45 0.07 -0.81 -0.36 
5 N 10 -1.03 -0.43 0.23 0.19 D. II 0.39 2.17 -0.07 0.30 -0.68 -0.52 
7 N 12 0.57 2.92 0.68 1.09 0.56 -2.91 -2.42 -0.21 1.65 -0.14 -1.45 
8 v 13 0.03 1.45 0.25 -D. II -0.03 -0.12 -0.77 -0.53 1.94 -0.01 -0.93 
9 N 16 0.81 2.32 0.53 0.34 -0.58 -0.02 -1.19 -0.02 1.41 -0.17 -0.03 
6 v 17 0.92 1.24 0.53 0.47 -0.05 0.01 -0.45 -0.70 0.63 -0.21 -1.46 
6 N 18 0.73 -0.28 0.15 0.16 -0.12 -0.24 -0.49 -0.61 D. 73 -0.15 -2.00 
10 v 19 0.14 -0.27 0.37 0.22 -0.15 -0.13 0.15 -0.36 0.64 -0.46 -1.08 

ORAhiJESTRAAT 
1 v 21 -0.72 -0.72 0.54 0.72 -0.40 0.62 -0.14 -0.62 -1.33 -0.44 0.37 
I N 22 -0.20 0.26 -0.62 0.60 -1.18 1.00 -0.75 -0.43 -2.69 -0.50 -1.54 
2 v 23 -0.53 -1.33 0.91 0.64 -0.49 0.44 0.32 -0.33 -1.40 -0.55 -0.21 
2 N 24 -0.76 -0.96 0.17 0.38 -1.13 0.85 -0.83 -0.85 -1.28 -0.41 -0.94 
3 v 25 -0.61 -0.89 0.46 0.48 -0.31 0.39 -0.72 -0.62 -0.56 0.09 -0.97 
3 N 26 0.04 0.04 -0.67 -0.03 -1.00 D. 78 -1.21 -0.34 -2.49 1.12 0.50 
4 v 27 -0.34 -0.01 0.56 0.67 -0.55 0.51 -1.03 -0.56 -0.83 0.52 -1.63 
4 N 28 -0.36 -0.42 -0.07 -0.02 -0.50 1.06 -0.67 0.43 -2.71 2. 79 -0.38 
5 v 29 -0.77 -1.19 0.39 0.96 -0.18 0.47 -0.87 -0.71 0.94 -1.22 -1.02 
5 N 30 -0.57 -1.09 -0.11 0.64 0.02 0.34 0.25 -0.42 0.38 -0.83 0.17 
9 N 32 0.36 -0.36 -0.03 0.84 -0.41 0.05 -0.80 -0.70 0.02 -0.53 0.72 
6 v 33 2.05 -0.04 0.91 0.66 -0.92 0.42 -0.66 -0.46 -0.04 -0.57 -1.00 
6 N 34 1.20 0.24 0.20 1.41 -0.44 -0.95 -0.87 -0.28 -0.48 -1.62 1.44 
10 v 35 0.25 0.44 -2.14 -1.49 -0.19 0.49 -2.28 -0.01 D. II -1.15 -0.40 
7 v 37 -0.39 -0.89 0.54 1.24 0.03 0.50 -0.18 -0.04 0.09 0.66 -1.08 
7 N 38 -0.26 -0.68 0.55 !.DO -0.74 0.37 -1.23 -0.51 -0.78 0.31 2.72 
8 v 39 -0.09 -0.22 0.63 1.29 0.01 0.54 -0.55 -0.18 0.07 0.63 -1.05 
a N 40 - 0.16 -0.71 1.26 1.00 -0.74 0.41 -1.30 -0.52 -0.83 0.25 2.77 

LEIDEN 
I v 41 1.07 -0.52 0.79 -0.86 -0.40 -7.05 D. II -1.22 -0.04 -0.25 0.52 
I N 42 1.23 -1.10 0.34 0.42 0.22 -1.41 -0.37 -0.38 0.35 -0.63 -1.13 
2 v 43 0.82 1.36 0.17 D. 77 -0.38 0.38 -0.06 0.17 -0.07 0.39 -1.88 
2 N 44 0.40 -0.86 -3.24 -3.05 0.46 -0.00 -0.72 -0.54 0.51 0.38 -1.24 
3 v 45 -0.78 -1.41 0.31 -0.63 -0.43 -0.58 1.63 -0.51 -0.27 0.46 -0.68 
3 N 46 -0.60 -0.01 -1.32 0.05 -0.37 0.29 1.14 0.25 -1.14 0.14 0.61 
7 v 47 - 0.71 0. 38 -0.35 -0.49 0.13 0.32 0.60 -0.20 0.25 1.17 -0.45 
7 N 48 -0.54 -0.50 -1.90 -0.35 -0.37 -0.08 !.II - 0.04 -0.04 0.92 -0.22 
8 v 49 -0.86 0.56 -0.61 -0.38 -0.30 0.39 -0.20 -D. II -0.52 1.66 0.16 
8 N 50 -0.46 0.34 -0.50 -0.08 -D. 78 0.26 0.70 -0.35 -1.26 1.41 -0.25 
4 v 51 2.08 -0.94 1.38 0.86 -0.49 0.27 -0.30 0.92 -0.82 -0.94 1.88 
4 N 52 0.15 -0.93 -I. 76 -1.35 -0.56 0.24 -1.00 -0.21 -0.76 0.12 0.48 
9 N 54 -0.12 1.80 0.93 0.32 -0.61 0.15 0.77 0.44 0.01 -0.14 0.40 

Bijlage 11.2. Factorscores omgevings- en gedragsfactoren voor 88 fotos. 
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01 02 03 Gl G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 

II v 55 -0.53 0.39 0.49 0.31 -0.35 -0.23 0.77 -0.01 -0.58 0.41 -0.57 
II N 56 -0.48 0.27 0.48 -0.01 -0.88 -0.92 1.14 -0.40 -0.95 0.11 -0.16 
10 v 57 0.67 -1.27 0.55 3.02 0.14 0.40 -1.07 4.20 0.05 -1.64 0.12 
10 N 58 1.05 -1.39 1.01 0.05 -1.25 0.95 -1.59 0.31 -4.15 -0.38 1.32 
12 v 59 -0.31 0.20 -0.44 -0.25 -0.35 -1.03 1.10 -0.31 0.16 0.15 -1.43 
12 N 60 -0.14 -0.59 -0.23 0.80 -0.39 0.07 0.41 0.82 -0.25 -0.32 -0.39 
5 v 61 0.35 -0.17 -1.88 0.55 0.26 0.50 -1.11 0.68 -0.23 -1.54 -0.33 
5 N 62 -0.60 1.32 0.58 0.09 -0.68 0.48 0.23 -0.33 -1.52 -0.10 0.21 
6 v 63 -0.41 0.98 -0.19 -1.08 -0.31 0.56 -0.92 -0.26 1.83 -0.19 1.09 
6 N 64 -0.50 -0.24 -1.78 -1.89 -0.36 -0.88 -0.50 -0.12 0.62 -0.10 0.84 

DI~UNEN 

1 v 65 -0.12 0.84 0.40 -0.27 -0.15 0.50 0.49 -0.38 -1.08 1.88 -0.79 
2 v 67 2.24 -0.55 1.67 0.22 3.16 0.51 0.02 -0.52 -0.61 0.51 0.32 
2 N 68 1.42 -0.93 -0.30 0.04 1.44 0.45 -0.56 -0.86 -0.19 1.22 0.86 
3 v 69 0.88 -0.16 -0.44 -2.54 0.54 0.57 -0.32 -0.38 -0.18 0.18 -0.13 
3 N 70 0.02 0.19 -2.70 -2.17 1.80 0.46 -0.95 -0.74 0.11 1.75 0.92 
4 v 71 -0.42 1.64 0.94 0.33 2.24 0.56 -0.21 -0.44 1.00 3.69 0.94 
4 N 72 -0.53 1.10 -0.49 -0.82 I. 73 0.50 0.15 -0.57 0.89 3.65 1.49 
5 N 74 -0.15 2.51 0.53 0.03 -0.09 0.58 -1.04 -0.35 1.07 0.50 1.75 

MAASTRICHT 
4 v 75 -0.61 -0.79 0.56 -0.73 -0.97 -2.27 0.70 0.42 0.24 -0.19 1.87 
4 N 76 -0.60 0.06 -0.36 0.05 -0.48 -0.10 0.51 0.81 0.48 -0.67 0.40 
10 v 77 -0.48 0.36 0.96 -0.52 -0.38 0.57 0.05 1.12 2.07 -0.39 0.98 
2 v 79 -0.53 -1.31 0.54 0.17 -0.51 -0.17 0.39 1.19 0.45 -0.53 0.91 
2 N 80 -0.63 -0.83 -0.14 -0.01 -0.56 -0.05 0.48 0.77 0.37 -0.51 -0.32 
5 v 81 -0.72 -0.60 -0.59 -0.31 -0.58 -I. II 0.41 0.99 0.32 0.32 2.12 
5 N 82 -0.71 -0.48 -1.52 0.15 -0.32 -0.28 0.17 1.21 0.39 1.09 1.35 
6 N 84 -0.68 1.83 -1.72 -1.15 0.54 0.33 0.47 0.59 1.38 0.98 1.13 
8 v 85 -0.15 -0.30 1.46 -0.47 -0.46 -0.53 0.84 0.56 0.69 -0.25 0.29 
7 v 87 -0.46 -1.07 1.01 -0.03 -0.35 -0.12 0.70 0.78 0.79 -0.75 0.68 
7 N 88 -0.52 0.22 0.05 -0.63 -0.71 -0.91 0.70 0.42 0.09 0.24 -0.48 
3 v 89 -0.14 0.09 2.05 -0.06 -0.51 -0.15 0.48 0.80 0.57 -0.57 1.13 
3 N 90 -0.34 0.28 0.96 -0.12 -0.58 -0.05 0.42 0.82 0.78 -0.61 1.05 
I v 91 -0.43 -1.42 0.56 0.09 -0.49 -0.14 0.47 0.85 0.49 -0.76 0.97 
I N 92 -0.93 -1.01 -0.68 -0.31 -0.51 0.24 0.29 1.13 -0.69 1.46 0.56 
9 v 93 -0.80 -I. 76 0.35 -0.51 -0.33 -0.52 0.91 0.82 1.22 0.04 0.46 
9 N 94 -0.99 -1.64 -0.44 -0.09 -0.35 -0.12 0.58 0.75 0.61 -0.52 0.74 

PROEFONDERZOEK 
BOU 95 1.65 0.10 -2.53 -2.15 2.14 -0.58 -0.28 0.19 0.43 0.16 -1.91 
BOU 96 1.57 -0.23 -0.91 1.13 3.87 -0.61 -0.85 -0.51 0.40 -0.67 -1.47 
BOU 97 5.56 0.03 -0.39 0.53 7.88 0.76 0.24 -0.73 0.74 -0.02 -0.97 
MUS 98 -0.30 1.84 -0.68 -0.65 0.29 0.53 0.00 -0.55 2.07 -0.85 1.54 
GEE 99 2.31 -0.54 -0.52 -2.74 0.69 0.87 -1.28 0.94 -0.79 -2.66 -1.77 
GEE 100 -0.26 0.05 -0.85 0.44 0.11 0.39 -0.59 0.28 -0.82 -0.29 0.45 

0 I = Manipuleerbaar G I = Bew. vast spelmat. G5 = F antasiespel 
02 = Aff. balspel G2 = Activ. met basismateriaal G6 = Balspel 
03 = Complexiteit G3 = Activ. met natuurl. mat. G7 = Bewegingsactiv. 

G4 = Verplaatsing doelgericht G8 = Rust, niet doelgericht 
V = VOOR N = NA 

Bijlage 11.2. F actorscores omgevings- en gedragsfactoren voor 88 fotos. 
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COMPLEXITEIT 

De variatie in uiterlijke, morfologische vorm van de omgeving, in hoogte, kleur, 
materiaal, afmeting en dergelijke. 

VERANTWOORDING 
.,. Omgevingscomplexiteit werkt 

activerend en wordt, binnen zekere 
grenzen, positief gewaardeerd 
(Schellekens, 1976). 

* Variatie en complexiteit in de waning 
zijn positief gerelateerd aan 
motorische, cognitieve en sociale 
ontwikkeling van kinderen (Parke, 1978). 

* Meer complexe speeltoestellen worden 
meer gebruikt (Schneekloth, 1976; e. a.). 

* De aanwezigheid van andere kinderen 
is weliswaar geen strikt morfologisch 
element, maar verhoogt de 
complexiteit van een situatie sterk 
(Scholtz & Ellis, 1975). 

* Meer complexe omgevingen met name 
·speelplaatsen, worden meer en meer 
gevarieerd gebruikt en hager 
gewaardeerd dan weinig complexe 
omgevingen zoals straten en pleinen 
(dit onderzoek). 

AANBEVELINGEN 

f \~'ck.~-.. \.laor 

~k:lt\U(. ~~" 

Ruimtelijke complexiteit is bevorderlijk voor de mate en gevarieerdheid van gebruik, en 
voor de waardering van een omgeving. 

Ruimtelijke complexiteit kan bereikt worden door variatie in verschijningsvorm binnen 
een geordend verband, zoals 
* naar kleur. 

near materiaal: 
hout-steen, metaal-plastic, 
speelmateriaal in verschillende soorten, 
steen-groen, ruw-glad, hard-zacht 
soort ruimte: 
licht-donker, zon-schaduw, nat-droog, 
groat-klein, open-besloten 

* vorm: 
recht-gebogen, lang-kart, hoog-laag, 
dik-dun, vast-los 

* functie: 
onderdoor-overheen, omhoog-omlaag 

Verwante begrippen: 
manipuleerbaarheid 
aanwezigheid van andere kinderen 
meerdere affordantiesjvariatie in gebruik 

NB: lllustraties uit: Cohen e. a. ( 1979), Hogan ( 1982), Moore e. a. ( 1979), Stichting Ruimte 
( 1974). 

Bijlage 12.1. Aanbevelingen complexiteit 
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MAN IPULEERBAARHEID 

De mogelijkheid voor gebruikers om onderdelen van de omgeving te bewegen, te 
veranderen, een andere vorm te geven. 

VERANTWOORDING 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Actieve manipulatie van voorwerpen is 
noodzakelijk om deze te leren kennen 
(Piaget, 1951). 
Exploratie voldoet aan de intrinsiek 
gemotiveerde behoefte om competentie 
te ontwikkelen in het controleren van 
de omgeving (White, 1959). 
'Loose parts' vormen de variabele 
onderdelen van een omgeving die 
bepalend zijn voor de creatieve 
mogelijkheden en het ontdekken van de 
omgeving (Nicholson, 1971). 
'Landscape modification' is een geliefde 
bezigheid van kinderen buitenshuis 
(Hart, 1979). 
Kinderen geven de voorkeur aan 
natuurlijke plekken en andere plaatsen 
die veranderbare elementen bevatten 
(Moore, 1980). 
Hutten bouwen is een geliefde en 
veelzijdige activiteit van kinderen in de 
woonomgeving (Mulderij & Bleeker, 
1982). 
Actief te gebruiken, beweegbare 
speelelementen worden geprefereerd 
door kinderen (Becker, 1976; Gramza, 
1976; e.a.). 
In omgevingen met zeer hoge 
manipuleerbaarheid, zoals 
bouwspeelplaatsen, wordt zeer veel 
manipulatief gedrag waargenomen (van 
Ryzin, 1978). 
Manipuleerbaarheid van omgevingen 
gaat samen met 
constructie-activiteiten en spel met 
water, zand en dergelijke (dit 
onderzoek). 

·~- ~ l-~ ~Gf i 
-.'i:l -· 

ru:' . ~~- t: ~·~ 
'~' .-~ \\,_, ~:'~·.· 
: -~ ··T·~ ~<l ~~ ~ xt~ · ~· 
~~~~w~~.~-,~' 

Bijlage 12.2. Aanbevelingen manipuleerbaarheid 
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AANBEVELINGEN 
Los beweegbear omgevingsmeterieal, vormt een noodzakelijke voorwaarde voor een van 
de essentiele activiteiten van kinderen: constructiespel. 

Deerom is het noodzekelij k det in een woonomgeving manipuleerbaar meteriaal aenwezig 
is, zoals: 
* ruimte en meteriaal om te bouwen 
* bruikbear netuurlijk meterieal: zand, bij 

voorkeur in combinetie met water, 
stenen, hout, takken, planten etc. 

* geverieerd ruw materieal dat op 
verschillende manieren gecombineerd 
ken worden: band en, touw, net ten, 
belken, plenken, kretten, pellets. 
indien in de vorm van een 
bouwspeelpleats: 

* opslagruimte, gereedschap, spijkers en 
dergelijke; begeleiding. 
in openbere ruimte: 

* minder massaal en geconcentreerd, 
maar in de vorm van rommellandjes, 
bouwp Ia at sen, regelmatig opgebroken 
straten, plekken wear regenwat er 
Ianger blijft steen en dergelijke. 

Verwante begrippen: 
activiteiten met los omgevingsmateriael 
t antasiespe I 
rustige acti viteiten 
complexiteit 
veiligheid 
aanwezigheid andere kinderen 

.. , . 

., ~ ... ·~ . "''' 
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AFFORDANTIE RUSTIGE ACTIVITEITEN 

Mogelijkheden of aanleidingen voor activiteiten met weinig beweging, zoals praten, 
zit ten, kijken, lezen, tekenen en picnicken. 

VERANTWOORDING 
* Activiteiten zoals praten, kijken naar 

anderen vormen een belangrijk 
onderdeel van het spelpatroon van 
kinderen in de woonomgeving (Cooper, 
1975). 

* Rustactiviteiten zijn inherent aan het 
gedrag van kinderen en komen op 
allerlei plaatsen en bij kindere n van 
verschillende leeftijd in ongeveer 
dezelfde mate voor (van Andel, 1978). 

* Naast de behoefte aan actief spel 
willen kinderen zich ook graag rustig 
kunnen terug trekken (Bengtsson, 1970). 

* In interviews werden deze activiteiten 
nauwelijks genoemd, hoogstens bij 
plekken met zitmogelijkheden zoals 
randjes of bankjes; in aile omgevinge n 
werd dit gedrag in ongeveer 20% van 
aile gevallen geobserveerd, op aile 
p1ekken en onder aile omstandigheden, 
maar relatief meer bij toenemende 
leeftijd (dit onderzoek). 

AANBEVELINGEN 
Rustac tiviteiten vormen e en inhere nt onderdee1 van he t gedragspatroon van kinderen, 
met zowel de behoefte om zich terug te kunnen trekken a1s om naar ande ren te kunne n 
kijken als toeschouwer. 

Deze activiteiten kunnen bevorderd worden door: 
* Zitmogelijkheden of steuntjes om 

tegenaan te leunen zoals hekjes, 
muurtjes en bankjes als 'steunpunten'. 

* Bankjes en dergelijke op plekke n waar 
iets t e zien is, me t name ande r e 
kinderen of volwassenen. 

* Uitkijkposten om een omgeving te 
kunnen overzien, zoals dakjes, 
platforms, heuvels, bomen en torens. 

* A fgeschermde, rustige plekken, 
geschikt voor een persoon. 

* K almerende onderdelen zoa1s groen e n 
schaduw aanbrengen. 

Verwante begrippen: 
Manipu1eerbaarheid 
Rustig fantasiespel 
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AFFORDANTIE FANTASIESPEL 

Mogelijkheden of aanleidingen voor 
activiteiten waar fantasiespel, rollenspel of 
imitatie van anderen op de voorgrond staat, 
zoals vader en moedertje, winkeltje, 
soldaatje, circusje spelen. 

VERANTWOORDING 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

F antasiespel is een belangrijke 
spelvorm die vooral samen met anderen 
gestalte krijgt (Kubin e.a., 1982). 
F antasiespel is vooral van be lang voor 
de sociaal-cognitieve ontwikkeling 
(Rubin & Pepler, 1980). 
Een meer gevarieerd ingerichte 
speelplaats, met een speelhuisje, zand 
en water en dergelijke blijkt meer 
aanleiding te geven tot fantasiespel en 
minder nadrukkelijk aileen voor 
bewegingsspel (Frost & Campbell, 1977). 
Ambigue plekken, weinig concreet 
ingericht en zonder expliciete 
verwachtingen over het gebruik 
stimuleren fantasiespel en creatief 
gedrag (Cohen e. a., 1979). 
Attributen, bij voorkeur ambigue van 
aard en gevarieerde 'decors', zijn 
stimulerend voor dramatisch spel 
(Garvey, 1977; Bengtsson, 1970). 
F antasiespel, al dan niet met beweging 
komt relatief weinig voor in het 
activiteitenpatroon van kinderen in hun 
woonomgeving (dit onderzoek). 
Als fantasiespel wei voorkomt, dan is 
dat vooral op stoepen, pleinen en 
grasvelden. Fantasiespel met weinig 
beweging meer op plekken met enige 
beschutting of afgeschermde hoekjes. 
F antasiespel met vee! beweging vooral 
op speelplaatsen met een fort, een 
indianentent en dergelijke, en 
grasvelden (dit onderzoek). 

.·<':;~ 
l'l ~ 
: ' r:----.L 1 · .. • 
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Bijlage 12.4. Aanbevelingen affordantie fantasiespel 
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AANBEVELINGEN 
Omdat fantasiespel relatief weinig voorkomt in de woonomgeving en wei een belangrijke 
spelvorm is, zou een omgeving dit type activiteiten moeten bevorderen. 

Dit kan bereikt worden door: 
* Besloten plekken, waar kinderen aileen 

of met een paar anderen zonder 
supervisie van volwassenen kunnen 
spelen, afgeschermd van het meer 
actieve spel. 

* Een wat grotere, informele plek met 
eventueel een aantal losse, 
stimulerende attributen. 

* Speelobjecten met een niet te 
nadrukkelijke, ambigue vormgeving. 

* F lexibele omgevingen met de 
mogelijkheid om diverse ruimtes te 
creeren. 

* Beschutte plekken voor rustig spel. 
* Een afwisselend ingericht gebied met 

grotere oppervlakte, met struiken, 
heuvels, kuilen, voor spel met meer 
beweging. 

Verwante begrippen 
Manipuleerbaarheid 
Aanwezigheid van andere kinderen 
Veiligheid 

Bijlage 12.4. Aanbevelingen affordantie fantasiespel 
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AFFORDANTIE BEWEGINGSACTIVITEITEN 

Mogelijkheden of aanleidingen voor 
activiteiten wear beweging voorop steat 
zoels rennen, tikkertje, fietsen, 
rolschaetsen, klimmen en dergelijke. 

VERANTWOORDING 

* 

* 

* 

* 

Bewegingsspel is een belengrijke middel 
om de wereld te leren kennen en 
motorische veardigheden te oefenen 
(Miller, 1968; van Rossum, 1980). 
Het spelpetroon van kinderen in de 
woonomgeving bestaat voor een groat 
dee! uit bewegingsectiviteiten, zowel 
op speelplaetsen (van Andel, 1978; 
Bji:irklid, !982; e.a.), als in de rest van 
de woonomgeving (F lade, 1982; 
Guttinger, 1974; e.e.)(ook in dit 
onderzoek). 
Uitdagende omgevingen, met fysieke 
mogelijkheden in opklimmende 
moeilijkheidsgraad, zijn aantrekkelijk 
voor kinderen (Cohen e. a., 1979). 
Paden zijn favoriete plekken bij 
kinderen, met name om te fietsen, 
rolschaatsen en dergelijke (Bell e. a., 
1972; Berg & Medrich, 1980). 

AANBEVELINGEN 
Bewegingsactiviteiten vormen weliswaar een belangrijke gedragscategorie, maar een 
omgeving die aileen ingericht en afgestemd is op deze activiteiten moet worden 
vermeden. 
Oit type activiteiten is te bevorderen door: 
* Een samenhangend netwerk van 

* 
* 

( voet)paden 
'Berijdbare' ondergrond. 
Variatie in mogelijkheden om te 
klimmen, te rennen, te fietsen en 
dergelijke. A~ 

* Variatie in moeilijkheidsgraad, 
bijvoorbeeld door trapsgewijze 
mogelijkheden om te klimmen op een 
ladder of in een net. 

~~~,i~ i~ ~\ 

* 

* 

Mogelijkheden voor kinderen van 
verschillende leeftijden zonder te 
sterke onderlinge hinder. 
Aanvaardbaar risico door bijvoorbeeld 
zone ring van verschillende acti viteiten, 
scheiding van 'verkeersroutes' en 
speelplekken, gebruik van zachtere, 
beweegbare materialen zoals banden, 
touwen en canvas. 

Verwante begrippen: Veiligheid, Balspelmogelijkheden 

'\)tc-6_u ~ I -
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AFFORDANTIE BALSPEL 

Mogelijkheden of aanleidingen voor 
activiteiten zoals voetbal, tennis, 
basketball, badminton en dergelijke. 

VERAN TWOORDING 

* 

* 

* 

Balspel is een geliefde activiteit, met 
name bij wet oudere kinderen, vooral 
jongens, uiteraard vooral in grotere 
groepen (dit onderzoek). 
Schoolpleinen, grasvelden en rustige, 
vaak doodlopende straten worden vooral 
gebruikt voor voetbal (dit onderzoek). 
Blinde muren zijn vooral geliefd om 
tegen te tennissen (dit onderzoek). 

AANBEVELINGEN 

+c.'\"""' (\E~~ 
\., ui s \ • 

t\"' Q. k d •. .k 'Z." d ~+ OU" 01" 

"JJo p~ kc....., ~ovc\...,..... 

Balspel is een geliefde bezigheid van bepaalde groepen kinderen en een woonomgeving 
moet hiervoor dan ook mogelijkheden bieden. 

Dit kan gerealiseerd worden door: 
* V lakke ondergrond (steen of gras), niet 

vervuild en van een redelijke 
oppervlakte. 

* Geen kwetsbare onderdelen zoals ruiten 
in de directe nabijheid. 

* A fscheiding van de straat door hek, 
muurtje of aarden wal. 

* E ventueel doelpalen of basketballpalen. 
* Een vrij hoge, blinde muur voor tennis. 

Verwante begrippen 
Andere kinderen 
Bewegingsacti viteiten 
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177, 203, 204, 206, 207, 
21 8, 239, 276, 28 I, 282, 
291 

Praten 6, 34, 45, 70, 130, 132, 
152, 178, 197, 199,201, 
206, 281, 282, 291 

Verstoppertje I, 7, 47, 48, 50, 53, 70, 
76-79, 105, 107, JOB, Ill, 
128, 130-132, 136, 137, 
139, 150, 152, !53, 
157-159, 176, 177, 179, 
182, 183, 199, 204-207, 
212, 239, 281, 282 

Tikkertje I, 32, 33, 45, 47, 48, 50, 
53, 70, 76, 77, 79, 97, I 05, 
!07, JOB, Ill, 121, 
128-132, 136-139, 144, 
150, 152, 153, 157-159, 
167, 176-179, 182, 183, 
190, 199, 201, 204-207, 
21 o, 239, 281' 282, 294 

Klimmen 19, 32, 47, 50, 51, 79, 105, 
107, 13 1, 132, 153, 156, 
!58, 175-179, 183, 184, 
212, 235, 281, 282, 294 

METHODE EN TECHNIEKEN 

Veldonderzoek 25, 26, 37, 169 
E value tie 15, 23-26, 80-82, I 09, 

110,112,133,134,155, 
181' 183, 184, 1 85, 207' 
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216, 227, 254, 256, 276, 
290, 293, 294 

heid 10, II, 110, Ill, 228 
lnfomatie waarde !51 17, 20, 281 29, 81 
H-waarde 28, 30, 40, Bi-82, 84, 85, 
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ACTIVITEITEN CA TEGORIEEN 

I. LICHAMELIJKE RUST, NIET DOELGER!CHT 
Geen doelgerichte activiteit, weinig verplaatsing, 
bijv.: zitten, liggen, kijken, praten, besluiteloos rondlopen. 

2. !MIT A TIE-, F ANT AS!E- EN ROLLENSPEL, WEINIG BEWEG!NG 
Vooral fantasiespel e.d., weinig verplaatsing, 
bijv.: knikkeren, vadertje en moedertje, lezen. 

3. VERPLAA TSING OOELGERICHT 
Duidelijke verplaatsing door het gebied, doelgericht van A naar B, 
bijv.: !open, fietsen near school of winkel, wandelen 

4. BEWEGING ZONDER MA TERIAAL 
Bewegingsacti viteit 'om het bewegen', 
bijv.: rennen, tikkertje, verstoppertje. 

5. BEWEGING MET LOS MA TERIAAL 
Bewegingsactiviteit met materiaal dat niet vast aan de omgeving verbonden is 
bijv.: steppen, touwtje springen, rondfietsen. 

6. BEWEGING MET 'VAST' OMGEVINGSMATERIAAL 
Bewegingsactiviteit met gebruik van elementen uit de omgeving 
bij v.: balanceren op een muurtje, boompje klimmen. 

7. BEWEGING MET VAST SPELMA TERIAAL 
Bewegingsactiviteit met gebruik van speeltoestellen 
bijv.: op klimrek, glijbaan, evenwichtsbalk. 

8. BALSPEL 
Activiteit met gebruik van bel 
bij v. : voetbal, basket bel, oak badminton 

9. !MIT A TIE-, F ANT ASIE- EN ROLLENSPEL MET VERPLAATSING 
Activiteit waarbij mensen of situaties worden nagebootst of gefantaseerd 
bij v. : indiaantje spelen, een doos als auto gebruiken. 

I 0. CONSTRUCTIESPEL / ACTIVITEIT MET BASISMA TERIAAL 
Activiteit met bijv.: zand, water, stenen, aarde hout. 

II. ACTIVITEIT MET PLANTEN EN DIEREN 
Activiteit met betrekking tot de levende natuur, 
bijv.: bloemen plukken, wormen zoeken, met hand spelen. 

12. NORMOVERTREDENDE ACTIVITEIT 
Agressie ten opzichte van personen of objecten, 
bij v. : stenen gooien, vernielen, vechten. 

Bijlage 2.4. Activiteitencategorieen 



Stellingen behorend bij het proefschrift 

WDONDMGEVING EN KINDEREN 

Joost van Andel. 

I. De totale woonomgeving vormt het speelterrein voor kinderen en dient mede 
ingericht te worden in overeenstemming met hun gedrag. Wezenlijke veranderingen 
in de woonomgeving van kinderen moeten dan ook afgestemd worden op hun 
acti viteitenbehoeften. 

2. Vee! woonomgevingen zijn wetmg complex, nauwelijks manipuleerbaar en bieden 
slechts Mnzijdige gebruiksmogelijkheden voor kinderen, namelijk vooral voor 
bewegi ngsacti vitei ten. 

3. Voor de ontwikkeling van kinderen is 'niets doen' minstens zo belangrijk als 'iets 
doen'. 

Cooper, C. ( 1975) 
Easter Hill Village: Some social implications of design. 
New York: Free Press. 

4. De verwachtingen van ontwerpers over de effecten van hun producten op het 
gedrag van de gebruikers komen niet altijd uit, mede omdat zij meer gewend zijn te 
denken in termen van voorzieningen, zoals speelplaatsen of trapveldjes, dan in 
termen van gedrag, zoals fantasie-activiteiten of verstoppertje spelen. 

5. Het mislukken van de invoering van een speelruimtewet, waarin een gemeente 
verplicht zou worden near analogie van een verkeersplan ook een speelpan voor een 
wijk te maken, kan een gevolg zijn van de lege prioriteit die kinderen ook op dit 
gebied hebben binnen de politieke besluit vorming. 

6. Binnen de omgevingspsychologie krijgen omgevingsaspecten relatief minder 
aandacht dan psychologische aspecten. Dit hangt waarschijnlijk semen met de 
grotere belangstelling van psychologen dan van ontwerpers voor dit gebied. 

7. De patronentaal zoals ontwikkeld door Alexander e.a. vormt een structuur die 
inspireert tot het ontwerpen van varianten. 

Alexander, C. e. a. ( 1977) 
A pattern language. 
New York: Oxford University Press 

B. Complexiteit is een complex begrip dat pas bruikbaar is na specificatie. 
Kreitler, S. (1974) 
The complexity of complexity. 
Human Development, 17, p. 54-73. 

9. Te veel voorgeprogrammeerd speelgoed, met een Mmzijdige functie, is niet 
bevorderlijk voor de creativiteit van kinderen. In dit verband is de invoering van 
kastelen, ruimteschepen e.d. bij het Legosysteem overbodig. 

10. Het invoeren van een tekst verwerkingssysteem in de werkomgeving kan gezien 
worden als een omgevingstechnologisch experiment, waarbij ruimtelijke en 
technische omgevingsaspecten een rol spelen, maar waarbij vooral sociale aspecten 
vaak onderschat worden. 

II. Om rugklachten bij de gebruikers te voorkomen, dienen de handvatten van 
kinderwagens in hoogte verstelbaar te zijn. 


