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Branchevereniging Spelen en Bewegen, 20/3/17 
 
Inleiding 
De Branchevereniging Spelen en Bewegen heeft in 2016 kennis genomen van een enquête onder 
gemeenten van onze Vlaamse zusterorganisatie Recreabel. De informatie over buitenspelen en 
speelplekken is in Nederland niet op landelijk niveau voorhanden. Daarom besloten wij een enquête 
onder gemeenteambtenaren uit te zetten. 

Door wat vertraging is deze enquête pas begin februari 2017 verstuurd. 

In de periode tussen 7 en 16 februari is de enquête 287x geopend. Uiteindelijk hebben 43 gemeenten 
de enquête ingevuld. Wij willen hen allen hartelijk danken voor de medewerking!  
Dit wil zeggen dat zo'n 10% van de Nederlandse gemeenten aan de enquête meedeed. De 
antwoorden bij de 15 vragen lopen uiteen (grote marge) en sommige vragen bleken lastig te 
beantwoorden. Ook uit enkele reacties per mail, maken we op dat een volgende enquête meer 
toegesneden kan worden op de Nederlandse situatie. Daarmee verliezen we vergelijkbaarheid met 
Vlaanderen, maar krijgen we waarschijnlijk een hogere respons. 

De antwoorden geven een indicatie per gevraagd item. Er zijn te weinig antwoorden ontvangen om de 
vragen ook te relateren aan stedelijkheidsklasse en/of aantal kinderen woonachtig in de gemeente. 

Als gekeken wordt naar de stedelijkheidsklasse van deze gemeenten, dan hebben aan de enquête 
meer (hoog) stedelijke en minder dorpse/landelijke gemeenten deelgenomen. 

 Percentage stedelijkheidsklasse  

enquête 

Percentage stedelijkheidsklasse 
Nederland 2016 

1 (hoog stedelijk) 9,8% 4,6% 

2 (stedelijk) 24,4% 18,7% 

3 24,4% 20,8% 

4 (landelijk) 26,8% 34,6% 

5 (dorps) 14,6% 21,3% 

Aantal speelplekken 

De optelsom van de speelplekken (met minimaal 1 speeltoestel) in eigendom van de gemeenten in de 
enquête is ongeveer 7400. De antwoorden liepen uiteen van 9 als laagste aantal speelplekken tot 920 
als hoogste aantal. Als we dit vertalen naar Nederland als geheel dan hebben de Nederlandse 
gemeenten samen zo'n 65.000 speelplekken met minimaal 1 speeltoestel in eigendom. 
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De gegeven antwoorden, kunnen als volgt worden samengevat: 

Aantal speelplekken Aantal gemeenten in enquête 

< 50 9 

50-100 8 

100-150 8 

150-200 5 

200-250 5 

> 250 6 

onbekend 2 

Het grootste deel van de speelplekken is toegankelijk zonder betaalde toegang of beperking in 
openingstijden, geven de gemeenten aan. Uitzonderingen zijn: 

 Schoolpleinen; deze zijn toegankelijk tijdens openingstijden (62%) en ontoegankelijk (12%). 

 Speeltuinverenigingen; toegankelijk tijdens openingstijden (48%), betaalde toegang (37%). 
Overigens gaven 15 gemeenten (35%) aan dat er geen speeltuinverenigingen zijn in de 
gemeente. 

Maar liefst 81% van de gemeenten heeft minimaal een speelplek die ingericht is als speelnatuur. Het 
kan zijn dat de gemeenten die deelnamen aan het onderzoek ‘meer speelgericht zijn’ en dat dit aantal 
daardoor is vertekend. Echter als branchevereniging zien wij die trend ook en is het onze ervaring dat 
speelnatuur er al helemaal bij hoort. 

Ook geeft 63% van de gemeenten aan dat er speelplekken zijn ingericht voor kinderen met een 
beperking. Dat is toch opvallend veel lager dan het antwoord bij de vraag over speelnatuur. Hieraan 
zou mogelijk nog meer gedaan kunnen worden denkt de branchevereniging. 

Op de vraag of de gemeente beleid heeft voor kindvriendelijke routes geeft 81% van de gemeenten 
aan dat dit niet het geval is. Om op een veilige en leuke manier van huis naar speelplek, school of 
sportclub/muziekschool te komen, zouden kindvriendelijke routes behulpzaam kunnen zijn. 

Meer speelruimte 

De deelnemers is naar verbeteringen gevraagd in een aantal verschillende vragen. Allereerst valt op 
dat een deel van de gemeenten aangeeft dat er naar hun mening voldoende speelplekken zijn.  

Bij de vraag welke leeftijdsgroep het belangrijkste is om de komende jaren aandacht te geven op het 
gebied van speelinfrastructuur, noemt 67% de oudere doelgroep (ouder dan 12 jaar). 

Als gevraagd wordt naar belemmeringen om meer speelruimte te creëren, dan blijken 'te weinig 
budget' en 'bewonersprotest' het belangrijkste. De eerste (weinig budget) wordt door ons herkend, het 
bewonersprotest lijkt in tegenspraak met de tendens van bewonersparticipatie bij speelplekken en zou 
in een volgende enquête mogelijk verder verdiept kunnen worden. 
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Belemmeringen voor meer speelruimte naar belangrijkheid 

 
Te weinig 
budget 

Geen 
ruimte 

Wel 
ruimte, 
maar niet 
voor 
spelen 

Bewoners-
protest 

Ander 
beleid krijgt 
voorrang / 
niet zo 
nodig 

Te complex 

niet belangrijk 8 20 18 14 13 28 

gemiddeld 7 6 10 3 13 3 

wel belangrijk 28 17 15 26 17 12 

 
Figuur: Belemmeringen meer speelruimte? 

Alle deelnemende gemeenten nemen in meer of mindere mate maatregelen om spelen te stimuleren. 
Een speelvriendelijke inrichting van de openbare ruimte, speelprikkels en multifunctioneel gebruik van 
sportterreinen worden door meer dan de helft van de gemeenten ingezet. 'Brede stoepen' en 'tijdelijke 
speelstraten' worden slechts door enkele gemeenten als maatregel ingezet. Bij de maatregel: 'meer 
permanente speelplekken' is duidelijk een splitsing te zien. De helft van de gemeenten zet dat in en de 
andere helft niet. 

Door vier gemeenten is nog een andere maatregel genoemd. Dat waren achtereenvolgens:  

 interactief spelen;  

 speelnatuur;  

 bewoners ondersteunen in initiatieven en onderzoeken hoe particuliere speeltoestellen een 
plek kunnen krijgen in de openbare ruimte;  

 speelse routes die speelplaatsen met elkaar verbinden. 
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Figuur: Maatregel om spelen te bevorderen 

Speelplekkenbudget 
Ruim de helft van de gemeenten geeft in de enquête aan dat er een meejareninvesteringsplan voor 
speelplekken is. De looptijd van de genoemde plannen loopt flink uiteen: van 2 tot 21 jaar. Het 
gemiddelde van de genoemde looptijden is 7 jaar. Als de langste looptijd er uitgehaald wordt bij de 
berekening voor het gemiddelde dan is het 6,5 jaar. 

Er zijn ook vragen gesteld over de uitgaven voor speelplekken. Deze waren (blijkt uit de reacties) 
enerzijds lastig te beantwoorden door de benaderde ambtenaren, anderzijds werd ook een enkele 
keer aangegeven dat men deze informatie liever niet met de markt wilde delen. 

Als we een gemiddelde berekenen van de 33 gegeven antwoorden, dan komt het op ruim 130.000 
euro aan externe uitgaven. Als de gemeenten met het antwoord '0' of geen antwoord meegeteld 
worden is het gemiddelde bedrag ruim 110.000 euro. 

Er is ook een vraag gesteld of een activiteit zelf uitgevoerd wordt door de gemeente. Hieruit blijkt dat 
de 'periodieke grote controle', 'ontwerp speelweefsel', 'grondwerken' en risicoanalyse' vaak worden 
uitbesteed. 
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Figuur: Activiteit door gemeente uitgevoerd? 

 
 


