ONDERZOEK
BUITENSPELEN 2013
TNS NIPO voerde in opdracht van Jantje Beton een opinieonderzoek uit over de
kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt onder 600 kinderen van 6 t/m 12 jaar.

Haal het kind naar buiten!

Hoewel kinderen in basisschoolleeftijd graag buitenspelen is de
eigen buurt volgens veel kinderen saai ingericht. Ruim de helft
van de kinderen is te motiveren om vaker buiten te spelen en iets
minder dan de helft om ook minder achter een scherm te zitten,
als hun buurt minder saai zou zijn. Vooral in sterk stedelijk gebied
is de situatie nijpend. Daar speelt 27% van de kinderen niet of
slechts eenmaal per week vrij buiten.

Ruim de helft van de kinderen zou vaker buitenspelen als
hun buurt minder saai is

Buitenspelen maakt kinderen vrolijk en blij

54% van de kinderen zou vaker buitenspelen als het buiten minder saai
zou zijn.

Kinderen spelen graag buiten, gemiddeld 3,8 keer in de week,
maar in stedelijke gebieden minder. Ruim 80 procent van de kinderen wordt vrolijk en blij van buitenspelen. Vooral oudere kinderen geven aan dat buitenspelen ze ook sterk en gezond maakt.

Bijna de helft zegt dat ze dan ook minder tv zouden kijken of
computeren. Vier op de tien kinderen vindt de speelomgeving in
de eigen buurt (stoepen, pleintjes en speelplekken) echter saai.
Dit geldt vooral ook voor kinderen uit (sterk) stedelijke gebieden
en oudere kinderen.
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Ruim 80% van de kinderen wordt vrolijk en blij van buitenspelen.
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42% vindt stoepen, pleintjes en speelpleinen in hun buurt saai.
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Stoepen en pleintjes bij
mijn huis zijn saai.
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22% speelt niet of slechts eenmaal per week buiten.
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Om het buitenspelen leuker te maken willen kinderen graag meer
spannende speel mogelijkheden in hun buurt. Kinderen spelen het
liefst in de natuur of in het bos, op een schoolplein of een grasveld. Ze houden vooral van niet voorgeprogrammeerde spelletjes.
Fietsen, zelfverzonnen spelletjes, klimmen en klauteren, en tenten
of hutten bouwen zijn favoriet. Vooral voor de meer avontuurlijke
spellen is de eigen buurt minder geschikt.
Met name oudere kinderen vinden hun buurt saai. Zo vindt ruim
de helft de speelplekken met speeltoestellen saai. Voor bijna driekwart van de 9 tot 12 jarigen zou het buitenspelen leuker worden
als er meer mogelijkheden aan hun leeftijdsgroep geboden worden. Voor de jongere kinderen zijn leuke speelplekken en kinderen
om mee te spelen vaker niet bereikbaar.

Kinderen denken graag mee over spelen in hun buurt,
maar worden niet geraadpleegd
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Kinderen willen avontuurlijk buitenspelen

Een vijfde van de kinderen speelt minder vaak buiten dan ze zouden willen en 22 procent speelt helemaal niet of slechts eenmaal
per week vrij buiten. Kinderen die (te) weinig buitenspelen komen
vaker uit sterk stedelijke gebieden en geven vaker aan dat hun
buurt saai is, minder geschikt voor vrijwel alle spellen die zij graag
spelen. Ook kunnen deze kinderen vaker niet bij een leuke speelplek komen en mogen deze kinderen vaker niet zonder toezicht
van een volwassene buitenspelen.
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Een vijfde van de kinderen speelt nauwelijks buiten
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Kinderen willen graag met hun gemeente meedenken en praten
over het leuker maken van buitenspelen in hun eigen buurt. Zij
worden hiervoor echter nauwelijks gevraagd.
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