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SAMENVATTING
Overgewicht is wereldwijd een explosief groeiend probleem. Ook in Nederland neemt het aantal
volwassenen en kinderen met overgewicht en ernstig overgewicht (obesitas) toe. Dit leidt
tot omvangrijke nadelige gevolgen voor de volksgezondheid (Gezondheidsraad, 2003).

Het

groeiende aantal kinderen met overgewicht is de aanleiding geweest voor dit onderzoek. Een
middel om overgewicht te bestrijden is het bevorderen van (gezond) beweeggedrag (VerheulKoot, 2002). In dit onderzoek en in eerder onderzoek zijn relaties aangetoond tussen fysieke
kenmerken van de woonomgeving en (gezond) beweeggedrag (van kinderen). Het toepassen
van de juiste fysieke kenmerken in wijken, door gemeenten, stedenbouwkundig ontwerpers en
planners, kan dus een bijdrage leveren aan de bestrijding van overgewicht. De meetmethoden
die tot nu toe gebruikt worden om de relatie tussen Urban Form (fysieke kenmerken van de
woonomgeving) en beweeggedrag te verklaren zijn echter vooral gericht op volwassenen en zijn
nog onvoldoende geoperationaliseerd. Om te kunnen bepalen of een wijk gezond beweeggedrag
(volgens de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen) van kinderen stimuleert, is een definitie
van Urban Form nodig die is afgestemd op kinderen en die beter is geoperationaliseerd. Bij het
stimuleren van gezond beweeggedrag van kinderen gaat het om twee zaken. Allereerst gaat
het om het bevorderen van de matig intensieve lichamelijke activiteit. Ten tweede gaat het om
het verbeteren en handhaven van de lichamelijke fitheid door activiteiten te faciliteren die de
ontwikkeling van kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen en ruimtelijk oriëntatievermogen van
kinderen bevorderen (Verheul-Koot, 2002).
De doelstelling van dit onderzoek is allereerst om aanbevelingen te doen over de manier waarop
Urban Form geoperationaliseerd kan worden. Tevens worden aanbevelingen gedaan over de
kenmerken van het stedenbouwkundig plan, die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren
van een woonomgeving die het gezond beweeggedrag van kinderen van 10-12 jaar stimuleert.
Tijdens dit onderzoek zijn verschillende methoden en technieken gebruikt om deze relatie te
onderzoeken. Allereerst is er een literatuurstudie gedaan naar de determinanten die van invloed
zijn op het beweeggedrag van kinderen. Vervolgens is aan verschillende experts op dit gebied
gevraagd, welke kenmerken van de fysieke woonomgeving volgens hen van belang zijn bij
het stimuleren van beweeggedrag van kinderen. De experts waren professionals afkomstig
uit de gezondheidswetenschappen en uit de ruimtelijke disciplines. Vervolgens is aan de hand
van statistische analyses, de relatie tussen de fysieke kenmerken van de woonomgeving en
het beweeggedrag van kinderen van 10-12 jaar onderzocht. Hiervoor zijn metingen verricht
bij 30 kinderen uit de Voorhof en de Wippolder te Delft. Met behulp van stappentellers is
het beweeggedrag objectief gemeten. Op basis van observatielijsten, een digitale plattegrond,
de Buurtmonitor en het Statistisch jaarboek 2006 van de Gemeente Delft, zijn vervolgens de
fysieke kenmerken van de woonomgeving in kaart gebracht. Tevens hebben 25 kinderen een
GPS gedragen. Deze gegevens zijn gebruikt om te bekijken of deze de eerdere resultaten
onderbouwen.
Op basis van de analyses die in dit onderzoek zijn uitgevoerd, kan niet worden vastgesteld of er
een causaal verband bestaat tussen de kenmerken van de woonomgeving en het beweeggedrag

  Stappentellers tellen de hoeveelheid stappen die een persoon zet bij het uitvoeren van activiteiten.
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van kinderen. Het is mogelijk dat kinderen en hun ouders door zelf-selectie in een bepaalde
buurt terecht komen; ouders (en kinderen) met een actief leefpatroon zouden bewust voor een
woning in een ‘beweegvriendelijke’ buurt kunnen kiezen en andersom. Binnen dit onderzoek
wordt echter wel verondersteld dat een dergelijk causaal verband bestaat. De aanbevelingen
die in de rest van dit hoofdstuk worden gedaan, moeten daarom met deze opmerking in het
achterhoofd worden geïnterpreteerd.

Operationaliseren Urban Form voor kinderen
Op basis van statistische analyses uit dit onderzoek is geconcludeerd dat de volgende fysieke
kenmerken van de woonomgeving een relatie hebben met het aantal stappen dat door kinderen
van 10-12 jaar wordt gezet.
Urban Form voor kinderen
-

Functiemenging: gemiddeld aantal woningen/winkels

-

Verkeersveiligheid:

-

-

Blikveld 30 km/u straten

-

Oversteekplaatsen 50 km/u wegen

-

Zichtbaarheid automobilist en voetganger 30 km/u

-

Afstand bij het oversteken 50 km/u wegen

-

Afstand bij het oversteken 30 km/u straten

-

Snel wegbeeld

Mogelijkheid voor actieve verplaatsing:
-

Dichtheid stratennetwerk (kruisingen/m)

-

Aanwezigheid doorsteekjes voor fietsers

-

Aanwezigheid doorsteekjes voor voetgangers

-

Informele speelruimte: rommelgroen (m2)

-

Informele speelruimte: inrichtingselementen waar mee gespeeld kan worden

In verder onderzoek naar de relatie tussen fysieke kenmerken van de woonomgeving en
beweeggedrag van kinderen van 10-12 jaar, kunnen de kenmerken van deze Urban Form voor
kinderen dus worden gebruikt.

Aanbevelingen stedenbouwkundige planvorming
Wanneer men tijdens de stedenbouwkundige planvorming aandacht wil besteden aan het
bevorderen van gezond beweeggedrag van kinderen, is het belangrijk te realiseren dat het
beweeggedrag van kinderen grofweg in twee typen ingedeeld kan worden: beweeggedrag bij
transport, zoals lopen, fietsen en skaten; en beweeggedrag op locatie, zoals tijdens het spelen
en sporten. Bij het bevorderen van beweeggedrag zijn, afhankelijk van het type beweeggedrag,
een aantal kenmerken van de woonomgeving van belang. Welke kenmerken dit zijn, is op basis
van de literatuurstudie en de meningen van verschillende experts op dit gebied vastgesteld. Bij
(het stimuleren van) beweeggedrag van kinderen bij het spelen is de aanwezigheid van formele
en informele speelruimte, sociale veiligheid, leesbaarheid van de omgeving en verkeersveiligheid
het meest van belang. Bij beweeggedrag van kinderen bij transport zijn de mogelijkheid voor
(actieve) verplaatsing, verkeersveiligheid, sociale veiligheid, functiemenging en leesbaarheid
van de omgeving het meest van belang.
Naar aanleiding van de relaties die in dit onderzoek zijn gevonden tussen fysieke kenmerken
van de woonomgeving en beweeggedrag van kinderen, zijn voor de Voorhof en de Wippolder
een aantal aanbevelingen voor het stedenbouwkundig plan geformuleerd. Wanneer men de
woonomgeving wil inrichten, zodanig dat het gezond beweeggedrag van kinderen van 10-12
jaar stimuleert, kunnen deze aanbevelingen worden gebruikt.
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Mogelijkheid voor actieve verplaatsing
Bij het bevorderen van beweeggedrag is het noodzakelijk dat kinderen zich op een actieve
manier in de woonomgeving kunnen verplaatsen en dat bestemmingen zonder veel omwegen
bereikt kunnen worden. Het is daarom belangrijk om wijken te realiseren met een hoge
dichtheid van het stratennetwerk en veel doorsteekjes voor voetgangers en fietsers.

Informele speelruimte: Rommelgroen
De aanwezigheid van groenvoorzieningen geeft meer speelaanleidingen dan de gebouwde
omgeving en bevordert daarmee het beweeggedrag. Het is daarom aan te bevelen om tijdens
de stedenbouwkundige planvorming er voor te zorgen dat er stukken rommelgroen in de directe
woonomgeving van kinderen worden gerealiseerd, dit betekent binnen een actieradius van
ongeveer 400 meter om de woning.

Formele speelruimte
De formele speelruimte functioneert bij kinderen van 10-12 jaar vooral als ontmoetingsplaats.
Zij spelen met name op andere plaatsen in de openbare ruimte. Het maakt hierbij niet uit of
het interessante speelplaatsen betreft of niet. Meer formele speelruimte zorgt dan ook niet voor
een verhoging van het beweeggedrag. Er hoeven daarom niet ontzettend veel speelplaatsen
in een buurt gerealiseerd te worden, een paar op strategische plekken is voldoende. Denk dan
bijvoorbeeld aan centrale plekken in de wijk of locaties langs routes die kinderen vaak gebruiken
(bijvoorbeeld de route van huis naar school).

Functiemenging: aantal woningen per winkel
Functiemenging vergroot de verscheidenheid aan bestemmingen van kinderen. Wanneer ze daar
op een actieve manier naar toe gaan kan dit het beweeggedrag verhogen. Voorzieningen (in dit
geval winkels) moeten echter wel op een zekere afstand van de woning liggen. Een toename van
het aantal woningen per winkel verhoogt namelijk het beweeggedrag. Er is waarschijnlijk een
maximale afstand, waarbij kinderen nog (zelfstandig) via actief transport naar voorzieningen
(mogen) gaan. Wanneer de afstand te groot wordt kan het beweeggedrag weer minder worden.
Er zal daarom naar een optimale verhouding gezocht moeten worden.

Actieradius
De routes die kinderen nemen, lopen voornamelijk lopen van huis naar school (en andersom).
Wanneer deze rit zonder veel omwegen plaats kan vinden, heeft dit een positief effect op het
beweeggedrag. Tenslotte blijkt de directe omgeving van de woning voor kinderen van groot
belang, als speel- of verblijfplaats. Eventueel rommelgroen en formele speelplaatsen moeten
dus niet te ver van huis gesitueerd worden. Ook wijst dit op het belang van de informele
speelruimte rondom de woning.
Verder onderzoek moet uitwijzen in hoeverre deze resultaten voor de Voorhof en de Wippolder,
ook gelden in andere situaties. De aanbevelingen kunnen in verder onderzoek worden
meegenomen om uiteindelijk tot algemene uitspraken te komen.
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INLEIDING

Het beweeggedrag van kinderen en volwassenen is de laatste 30 jaar drastisch veranderd. Met
de opkomst van onder meer televisie, computer en auto is men steeds minder gaan bewegen,
met alle gevolgen van dien. In plaats van dat kinderen in hun vrije tijd buiten aan het rennen
en springen zijn, zitten ze steeds vaker binnen voor de televisie of computer. Ze worden met de
auto van hot naar her gereden en ouders zijn door onveilige (verkeers)situaties bang hun kroost
alleen naar buiten te laten gaan. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling aangezien buiten spelen
en bewegen voor kinderen gezond en leerzaam is (Van Duijn, 2004).
Vanuit de gezondheidswetenschappen is al jaren bekend dat er een relatie bestaat tussen
fysieke kenmerken van de woonomgeving en beweeggedrag van mensen. Binnen de disciplines
die zich bezig houden met de ruimtelijke planvorming wordt met deze kennis echter nog vrij
weinig gedaan. Dat is jammer want daardoor blijven kansen onbenut, want juist in de openbare
ruimte moeten plekken en mogelijkheden zijn om te kunnen wandelen, fietsen, spelen, sporten
etc. Door wijken zodanig in te richten dat gezond beweeggedrag wordt gestimuleerd kan een
bijdrage geleverd worden aan de maatschappelijke opgave om een gezondere leefomgeving
te realiseren. In het bijzonder kan een bijdrage worden geleverd aan de bestrijding van
overgewicht.
Het toenemende aantal kinderen met overgewicht is de aanleiding voor dit onderzoek, in
paragraaf 1.1 wordt dit verder uiteen gezet. Hier wordt ook de relatie tussen overgewicht en
beweeggedrag beschreven. De relatie tussen de ruimtelijke planvorming en beweeggedrag komt
vervolgens in paragraaf 1.2 aan bod. De Voorhof en Wippolder te Delft zijn de wijken waar het
onderzoek is gehouden, in paragraaf 1.3 zal hier kort op worden ingegaan. Vervolgens zullen in
paragraaf 1.4 de probleemstelling, doelstellingen en centrale vraagstellingen worden gegeven.
In paragraaf 1.5 staan de onderzoeksvragen, welke noodzakelijk zijn voor de beantwoording van
de centrale vraagstellingen. In hoeverre het onderzoek maatschappelijke en wetenschappelijke
relevant is wordt in paragraaf 1.6 aangegeven. Paragraaf 1.7 is een opsomming en verklaring
van de gebruikte begrippen. Tenslotte wordt de onderzoekaanpak gegeven in paragraf 1.9 en is
paragraaf 1.10 de leeswijzer voor de rest van het rapport.

1.1

Aanleiding

Overgewicht is wereldwijd een explosief groeiend probleem. Ook in Nederland neemt het aantal
mensen met overgewicht en ernstig overgewicht (obesitas) toe. Gemiddeld is 40 procent van
de volwassen Nederlanders te zwaar (BMI > 25) en 10 procent veel te zwaar (BMI > 30). Ook
voor kinderen zijn de trends zorgwekkend. Overgewicht komt bij 13 procent van de jongens en
bij 14 procent van de meisjes voor. In 1980 lag dit percentage nog op 10 procent voor jongens
en 9 procent voor meisjes. (Gezondheidsraad, 2003). De figuren 1.1.1 tot 1.1.4 geven de

  Bij het buiten spelen doen kinderen o.a. cognitieve, motorische en sociale vaardigheden op.
  (steden)bouwkunde, sociale geografie, stadsociologie, planologie, sociaalcultureel - werk, etc.
  Een gezonde leefomgeving is een omgeving waar mensen op mentaal en fysiek vlak ongedeerd kunnen
voortbestaan.
  Body Mass Index (kg/m)
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toegenomen prevalentie van overgewicht en obesitas bij kinderen weer. De prevalentiecijfers
zijn in de periode van 1980 tot 1997 sterk toegenomen (figuur 1.1.1 en 1.1.2). Opvallend voor
deze periode is de sterke stijging bij jonge kinderen vanaf 3 jaar. De prevalentie van zowel
overgewicht als obesitas was bij meisjes hoger dan bij jongens. (Gezondheidsraad, 2003).

Figuur 1.1.1: Prevalentie overgewicht en obesitas
1980 en 1997 bij jongens (Gezondheidsraad, 2003)

Figuur 1.1.2: Prevalentie overgewicht en obesitas
1980 en 1997 bij meisjes (Gezondheidsraad,
2003)

De periode van 1997 tot 2002-2004 laat eveneens een stijging van de prevalentie van overgewicht
en obesitas zien (figuur 1.1.3 en 1.1.4). In figuur 1.1.3 is te zien dat onder 9-jarige jongens
overgewicht met bijna 80% is toegenomen sinds 1997 (van 9,0% naar 16,1%), hetzelfde geldt
voor meisjes op 8-jarige leeftijd (van 13,9% naar 24,6%). Voor 12-jarige jongens (van 7,4%
naar 16,2%) en voor 15-jarige meisjes (van 10,0% naar 20,1%) is de prevalentie zelfs ruim
verdubbeld. Over het algemeen geldt dat de prevalentie van overgewicht bij meisjes hoger is
dan bij jongens, met name op jongere leeftijd (tot 12 jaar) (Hurk et al., 2006).

Figuur 1.1.3: Prevalentie overgewicht 1997 en
2002-2004 bij jongens en meisjes (Hurk et al.,
2006)

Figuur 1.1.4: Prevalentie obesitas 1997 en
2002-2004 bij jongens en meisjes (Hurk et al.,
2006)

De prevalentie van obesitas is in de periode van 1997 tot 2002-2004 sterker toegenomen
dan de prevalentie van overgewicht (figuur 1.1.3 en 1.1.4). Dit wijst er dus op dat het aantal
kinderen met ernstig overgewicht voortdurend onevenredig sterk toeneemt ten opzichte van de
toename van kinderen met overgewicht. Voor jongens en meisjes is de prevalentie van obesitas
sinds 1997 zelfs verdriedubbeld op sommige leeftijden. De prevalentie bij jongens van 12 jaar
steeg bijvoorbeeld van 0,8% naar 2,8%. Bij meisjes van 13 steeg de prevalentie van 0,6% naar
2,7% (Hurk et al., 2006).
Voor kinderen met overgewicht is het tijdig opsporen en ingrijpen belangrijk. Hoe ouder het
kind is en hoe meer uitgesproken het overgewicht, hoe groter de kans dat het overgewicht op
volwassen leeftijd blijft bestaan. Een derde van de obese volwassenen was als kind al te zwaar.

  De prevalentie is het aantal zieken of ziekten in een populatie op een gegeven moment. De prevalentie
     wordt meestal weergegeven als percentage, het “prevalentiecijfer”. Dit is het aantal zieken of ziekten
     gedeeld door het totale aantal onderzochte personen (www.minerva-ebm.be).

Inleiding



Daarbij geldt ook dat hoe jonger het kind is wanneer het gewicht sneller toeneemt dan de
lengte, hoe groter de kans dat het overgewicht blijvend is. Interventies op kinderleeftijd blijken
bovendien betere resultaten te geven op lange termijn dan interventies op volwassen leeftijd.
Hoe jonger het kind is, hoe groter de kans dat het blijvend goede gewoontes aanleert (Van Mol,
2004).

Gevolgen van overgewicht
De nadelige gevolgen van overgewicht en obesitas voor de volksgezondheid zijn omvangrijk.
De gezondheidsrisico’s van obesitas (BMI > 30) zijn goed gedocumenteerd, die van matig
overgewicht echter veel minder (BMI 25-30). De gevolgen van overgewicht en met name
obesitas zijn:
-

Mensen met obesitas leven minder lang en leven vooral langer in een slechte gezondheid.

-

Overgewicht verhoogt de kans op ziektes als diabetes, hart- en vaatziekten, sommige vormen

   van kanker en aandoeningen aan het bewegingsapparaat.
-

Overgewicht kan leiden tot stigmatisering van mensen, in het bijzonder kinderen, en daarmee

   tot psychische klachten en sociaal isolement (Gezondheidsraad, 2003).
Voor een uitgebreid overzicht van de gevolgen van overgewicht en obesitas specifiek voor
kinderen wordt verwezen naar bijlage 1.
Jaarlijks zorgt overgewicht voor ongeveer 40.000 nieuwe gevallen van ouderdomsdiabetes, harten vaatziektes en kanker. Daarnaast is 5 procent van de totale jaarlijkse sterfte in Nederland het
gevolg van overgewicht (Stuurgroep convenant overgewicht, 2005).
Overgewicht is ook een duur probleem. Volgens de Gezondheidsraad was de gezondheidszorg
in 1999 al € 0.5 miljard per jaar kwijt aan kwalen die verband houden met overgewicht
(van kinderen en volwassenen). Nog hoger waren de indirecte kosten zoals ziekteverzuim,
productieverlies, uitkeringslasten en maatschappelijke kosten, deze werden geschat op € 2
miljard per jaar (Gezondheidsraad, 2003). De verwachting is dat de kosten alleen maar zullen
stijgen (www.minvws.nl).
De bestrijding van overgewicht is daarom een van de vijf speerpunten uit het preventiebeleid
van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De overheid richt zich hierbij op het
bevorderen van een gezonde leefstijl (ibid.).

Oorzaken van overgewicht bij kinderen
Het vaststellen van de oorzaken van overgewicht bij kinderen is cruciaal voor de aanpak van
het probleem. Erfelijke aanleg is een veel gebruikt excuus, maar voor meer dan de helft van de
mensen is dit niet de rechtstreekse oorzaak. De erfelijke aanleg draagt slechts voor 25 tot 40%
bij aan het probleem van overgewicht (Van Mol, 2004). Wat is de voornaamste oorzaak dan
wel? Bij een klein deel van de kinderen (<10%) wordt obesitas veroorzaakt door ziektebeelden,
geneesmiddelengebruik en gendefecten, maar in ruim 90% van de gevallen ligt de werkelijke
oorzaak in een langdurige evenwichtsstoornis in de energiebalans met aan de ene kant een te
grote energie-inname en aan de andere kant te weinig energieverbruik (Verheul-Koot, 2002).
Om de balans weer in evenwicht te brengen moeten beide kanten worden aangepakt. Bij de
preventie van overgewicht gaat het dus om de combinatie van zowel het bevorderen van gezonde
voedinggewoontes (energie-inname), als het stimuleren van beweging en het reduceren van
een overmaat aan inactiviteit zoals achter de computer en tv zitten (energieverbruik) (VerheulKoot, 2002).
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Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen (NNGB)
Hoeveel beweging heeft iemand nodig om fit en gezond te blijven? De universiteiten van
Amsterdam (VU), Maastricht (UM), Groningen (RUG), Utrecht (UU), het RIVM, TNO en NOC*NSF
hebben in 1998 in onderlinge samenwerking normen voor gezond bewegen vastgesteld, bekend
als de ‘Nederlandse Norm Gezond Bewegen’ (NNGB). De normen zijn grotendeels gebaseerd op
internationale richtlijnen (Pate et al., 1995; US DHHS, 1996; ACSM, 1998 in (RIVM, 2007)). De
norm verschilt per leeftijdsgroep, voor bijvoorbeeld volwassenen (18-55 jaar) geldt: een half
uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, maar bij voorkeur alle dagen van
de week. Voor jeugdigen ligt de norm wat hoger, voor ouderen iets lager.
Maar wat is ‘matig intensief bewegen’? Deze omschrijving wordt duidelijk wanneer wordt
uitgegaan van het energieverbruik in rust, bijvoorbeeld tijdens zitten of liggen (www.
bewegingsvraagstukken.nl), want ook dan verbruikt het lichaam energie. Hoeveel energie
wordt verbrand, is voor iedereen verschillend. De hoeveelheid energie die in rust wordt
verbrand heet ook wel basaal metabolisme, stofwisseling of grondstofwisseling (fitness.rubriek.
nl). De hoeveelheid energie die verbruikt wordt is onder andere afhankelijk van ons gewicht.
Het totale energieverbruik in rust is daarom voor iedereen verschillend. Het totale, individuele
energieverbruik wordt vaak uitgedrukt in METabolic equivalents (METs), dit is een maat voor
stofwisselingsprocessen, waarbij 1 MET gelijk wordt gesteld aan 1 kcal per kg lichaamsgewicht
per uur. Het energieverbruik in rust is 1 MET. Een MET-waarde van 2 geeft dus aan, dat 2
maal de energie wordt verbruikt die normaal tijdens de rust nodig is. Vervolgens kan ook de
term ‘matig intensief’ beschreven worden. Voor volwassenen geldt dat matig intensief bewegen
overeenkomst met MET-waarden tussen 4 en 6.5. Activiteiten die hierbij aansluiten zijn:
wandelen 5 km/uur = 4 MET, fietsen 16 km/u = 6.5 MET. Voor de jeugd geldt een MET-norm van
5 (fietsen) tot 8 (rennen). Voor 55-plussers geldt een MET-waarde van 3 (wandelen 4 km/u) tot
5 (fietsen 10-12 km/u). Dus afhankelijk van de leeftijd varieert de definitie van matig intensief
bewegen, daarom verschilt de NNGB ook per leeftijdsgroep (www.bewegingsvraagstukken.nl).
Afhankelijk van welke gezondheidswinst iemand beoogt is er een bepaalde hoeveelheid
lichamelijke activiteit nodig (www.who.int). De NNGB is vooral gericht op fysieke fitheid
(uithoudingsvermogen, kracht en coördinatievermogen) en het onderhouden van gezondheid
(RIVM, 2007). Het opvolgen van deze adviezen vermindert het risico op hart- en vaataandoeningen,
diabetes, darm- en borstkanker (www.who.int).
Er zijn sterke aanwijzingen dat de huidige NNGB niet voldoende is om gewichtstoename in de
algemene bevolking te voorkomen (Gezondheidsraad, 2003). De Gezondheidsraad (2003) acht
het waarschijnlijker dat voor het behoud van een gezond lichaamsgewicht, op alle dagen van
de week een uur matig lichamelijke activiteit meer garantie biedt. Hiermee kan ook worden
voorkomen dat bij volwassenen matig overgewicht overgaat in obesitas. Verder onderzoek is
nodig om na te gaan of het opvolgen van deze richtlijn voor lichamelijke activiteit resulteert in
het beter kunnen handhaven van het lichaamsgewicht (Gezondheidsraad, 2003).

Gezond bewegen voor jeugdigen
Voor dit afstudeeronderzoek is de NNGB voor jeugdigen (onder de 18 jaar) van belang. Hoewel
niet duidelijk is of het voldoen aan de NNGB voldoende is om gewichtstoename te voorkomen,
zal toch minstens aan deze norm moeten worden voldaan om overgewicht te kunnen bestrijden.
Volgens het CBS voldeed in 2004 slechts 25% van de 12- tot 18-jarigen aan de beweegnorm
voor jongeren; 31% van de jongens en 18% van de meisjes (RIVM, 2007). Uit recent onderzoek
van TNO onder kinderen van 6-11 jaar bleek slechts 4% van de jongens en 3% van de meisjes
aan de NNGB te voldoen (De Vries et al., 2005). Op dit gebied is er dus nog een hoop winst te
behalen.
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De NNGB voor jeugdigen (onder de 18 jaar) is: dagelijks een uur matig intensief lichamelijk actief
zijn, waarbij activiteiten tweemaal per week gericht zijn op het verbeteren of handhaven van
lichamelijk fitheid (kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen en ruimtelijk oriëntatievermogen)
(Verheul-Koot, 2002).
Voorbeelden van matig intensieve lichamelijke activiteiten voor jeugdigen zijn:
-

wandelen, fietsen, trap lopen;

-

zwemmen, rennen;

-

trap oplopen en allerlei spelsporten zoals basketbal, hockey, voetbal (Verheul-Koot, 2002).

Voorbeelden van lichamelijke activiteiten ter verhoging van de lichamelijke fitheid zijn:
-

roeien, wielrennen, lange afstand sporten (o.a. uithoudingsvermogen);

-

turnen, vechtsporten, technische nummers bij atletiek (o.a. spierkracht);

-

yoga, turnen, taekwondo (o.a. lenigheid);

-

alle teamsporten en spelen (o.a. ruimtelijk oriëntatievermogen) (Verheul-Koot, 2002).

De duur en intensiteit van lichamelijke activiteit zijn inwisselbaar. Dertig minuten wandelen
kan vervangen worden door 15 minuten hardlopen en een keer per dag een uur fietsen kan
vervangen worden door 4 maal 15 minuten fietsen. Voor gezond bewegen is het belangrijk om
niet alleen te gaan sporten, maar lichamelijke activiteit te integreren in het dagelijks leven
(Verheul-Koot, 2002).
Bij het bevorderen van gezond beweeggedrag van kinderen gaat het dus om twee zaken.
Allereerst gaat het om het bevorderen van de matig intensieve lichamelijke activiteit. Ten
tweede gaat het om het verbeteren en handhaven van de lichamelijke fitheid door activiteiten
te faciliteren die de ontwikkeling van kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen en ruimtelijk
oriëntatievermogen van kinderen bevorderen.

1.2

Urban Form

Het raakvlak van overgewicht met de ruimtelijke planvorming bevindt zich vooral in het zodanig
inrichten van de woonomgeving dat daarmee gezond beweeggedrag wordt gestimuleerd. Uit
verschillende studies uit binnen- en buitenland is gebleken dat er een relatie bestaat tussen
fysieke kenmerken van de woonomgeving en beweeggedrag van mensen (Badland en Schofield,
2005, De Bourdeaudhuij et al., 2003, Frank et al., 2005, Sallis et al., 2000).
In het onderzoek van Frank et al. (2005) zijn relaties aangetoond tussen het aantal minuten dat
mensen matig intensief bewegen en drie fysieke kenmerken van de woonomgeving, namelijk:
de mate waarin er in een gebied functiemenging is; de dichtheid van het stratennetwerk en de
dichtheid met woningen. De gedachte hierachter is onder andere dat bij meer functiemenging,
de kans groter wordt dat er op korte afstand van huis voorzieningen aanwezig zijn waardoor
bewoners eerder gaan lopen. En, bij een grote dichtheid van het stratennetwerk kunnen mensen
(vrijwel) zonder omweg van punt A naar B lopen, waardoor ze eerder geneigd zijn te gaan lopen.
Het effect van een hoge dichtheid met woningen hangt samen met de twee andere kenmerken;
in gebieden met een hogere woningdichtheid is er vaker functiemenging en is de dichtheid van
het stratennetwerk meestal groter. De drie kenmerken zijn dus gecorreleerd, door ze samen te
bekijken kan worden bepaald in hoeverre een gebied uitnodigt tot lopen (Frank et al., 2005).
Het doel van het onderzoek van Frank et al. (2005) is het objectief meten van de relatie
tussen lichamelijke activiteit en de fysieke kenmerken van de woonomgeving ofwel de
stedenbouwkundige vorm (Urban Form). De manier waarop in dit onderzoek Urban Form wordt
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gedefinieerd dient als uitgangspunt voor het afstudeeronderzoek. In het onderzoek van Frank
et al. (2005) is de lichamelijke activiteit gemeten met behulp van bewegingsmeters en zijn voor
de Urban Form de volgende kenmerken gebruikt:
-

Dichtheid met woningen: aantal woningen per km2

-

Dichtheid van het stratennetwerk: aantal kruisingen per km2

-

Functiemenging: gelijkmatigheid van de verdeling van het aantal m2 woningen, winkels en

   kantoren
Aangezien deze drie kenmerken gecorreleerd zijn, hebben Frank et. al (2005) ze vervolgens
samengevoegd in een index. Van alle variabelen zijn de gestandaardiseerde scores (z-scores)
genomen en deze zijn bij elkaar opgeteld. De grootste verklaarde variantie werd verkregen bij
de volgende formule:
Walkability Index = (6 x z-score van functiemenging) + (z-score van dichtheid van het
stratennetwerk) + (z-score van de dichtheid met woningen)
In het onderzoek worden deze kenmerken binnen een afgebakend gebied gemeten, dit gebied
verschilt per woning. De grens van elk gebied ligt op 1 kilometer van de woning, waarbij die
kilometer via de weg wordt gemeten. (1-km network buffer). In figuur 1.2.1 is het verschil
tussen een rechte lijn (radiaal, straight line buffer) en een 1-km network buffer van een
willekeurige woning te zien. Bij de network buffers verkrijg je een gebied die de bewoners ook
daadwerkelijk binnen een kilometer vanaf hun woning kunnen bereiken. Daarom is deze manier
van meten nauwkeuriger dan wanneer de straalsgewijze methode wordt gebruikt. De grootte
van de network buffer is afhankelijk van de dichtheid van het stratennetwerk. Meer kruisingen
zorgen ervoor dat een groter gebied bereikbaar is.

Figuur 1.2.2: Hoge dichtheid

Figuur 1.2.1: Meten van Urban Form

Figuur 1.2.3: Functiemenging

  Functiemenging= (-1) x [(m2 winkels / totaal m2 winkels, woningen en kantoren) ln (m2 winkels /
   totaal m2 winkels, woningen en kantoren) + (m2 kantoren / totaal m2 winkels, woningen en kantoren) ln
   (m2 kantoren / totaal m2 winkels, woningen en kantoren) + (m2 woningen / totaal m2 winkels, woningen
   en kantoren) ln (m2 woningen/ totaal m2 winkels, woningen en kantoren)] / ln (n3); waarbij n3 = 0 tot
   3 afhankelijk van het aantal aanwezige functies.
  Het gemiddelde van de Z-score is altijd nul en de standaarddeviatie 1.
  Het percentage verklaarde variantie geeft aan hoe goed Y (het beweeggedrag) voorspeld kan worden
      uit X (de kenmerken). In veel onderzoek draait het om de vraag hoe goed en met welke variabelen je Y
      kunt voorspellen en is dus het streven om een zo hoog mogelijke verklaarde variantie te bereiken. Een
      lage verklaarde variantie betekent dat variaties in Y slechts voor een klein deel aan X zijn toe te schrijven
      (home.fsw.vu.nl).
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Het onderzoek naar Urban Form van Frank et al. (2005) is vooral gericht op volwassenen en niet
op kinderen. Aangezien kinderen op een heel andere manier van de openbare ruimte gebruik
maken dan volwassenen, zal er het nodige aan deze definitie veranderd moeten worden, zodat
deze voor kinderen bruikbaar is (figuur 1.2.4 - 1.2.6). Om een goede definitie van Urban Form
voor kinderen te krijgen moeten de kenmerken van de Urban Form van Frank et al. (2005)
anders worden geïnterpreteerd en zullen er kenmerken moeten worden toegevoegd. Dit laatste
blijkt ook uit de erg kleine verhoging van de verklaarde variantie (2,1%) door de kenmerken
van de Urban form van Frank et al. (2005)10, wat betekent dat er nog belangrijke factoren
missen om het beweeggedrag te kunnen verklaren. Het toevoegen van meer kenmerken aan de
Urban form van Frank et al. (2005) zou de operationalisatie van dit begrip kunnen verbeteren.

Figuur 1.2.4-1.2.6: Spelen op de trap, op straat en op het strand

Een voorbeeld van een kenmerk dat anders moet worden geïnterpreteerd, is de dichtheid met
woningen. Voor volwassenen geldt dat een hogere dichtheid voor meer beweeggedrag zorgt;
bestemmingen zijn dichterbij, waardoor mensen eerder geneigd zijn te gaan lopen (Frank et al.,
2005). Voor kinderen daarentegen geldt dat in gebieden met een hoge dichtheid vaak minder
ruimte is om buiten te spelen (Karsten et al., 2001), waardoor het beweeggedrag minder kan
worden. Een kenmerk dat zou kunnen worden toegevoegd is de verkeersintensiteit. In verband
met de verkeersveiligheid laten ouders hun kinderen makkelijker alleen buiten spelen in een
rustige straat dan in een drukke straat. Tenslotte speelt de actieradius van kinderen een grote
rol, deze is voor kinderen (die alleen op pad gaan) veel kleiner dan voor volwassenen. Ook
varieert de actieradius van kinderen met de leeftijd (Van Duijn, 2004). Er zijn nog veel meer
kenmerken te bedenken die van invloed kunnen zijn voor kinderen, welke kenmerken dit zijn,
moet verder onderzoek gaan uitwijzen.
Er zijn een aantal redenen waarom de definitie van Urban Form van Frank et al. (2005) in
het afstudeeronderzoek als uitgangspunt wordt gebruikt, hoewel deze ontwikkeld is voor
volwassenen. Allereerst bestaan er op dit gebied nog geen meetmethoden die specifiek voor
kinderen zijn ontwikkeld. Om toch enige aansluiting en vergelijkbaarheid met voorgaand
onderzoek te behouden, is het gebruik van een bestaande definitie wenselijk. Ten tweede is
de manier waarop Frank et al. (2005) de network-buffer gebruiken ook voor kinderen erg
interessant, aangezien verkeersbarrières voor met name kinderen een groot obstakel kunnen
zijn wanneer zij zich (alleen) willen voortbewegen (Karsten et al., 2001). Tenslotte is het niet
onaannemelijk dat de drie kenmerken die Frank et al. (2005) gebruiken ook van toepassing zijn

  Het percentage verklaarde variantie geeft aan hoe goed Y (het beweeggedrag) voorspeld kan worden
      uit X (de kenmerken). In veel onderzoek draait het om de vraag hoe goed en met welke variabelen je Y
      kunt voorspellen en is dus het streven om een zo hoog mogelijke verklaarde variantie te bereiken. Een
      lage verklaarde variantie betekent dat variaties in Y slechts voor een klein deel aan X zijn toe te schrijven
      (home.fsw.vu.nl)
10    In dit onderzoek wordt 8,6% van de variantie verklaart door demografische factoren (geslacht, leeftijd,
        opleiding en ethniciteit). De Walkability Index zorgt voor een verhoging van de verklaarde variantie met
        2,1%, de totale verklaarde variantie is dus 10,7%.
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op kinderen. In Nederlands onderzoek met kinderen zijn relaties gevonden tussen beweeggedrag
en de dichtheid van woningen en het aantal kruisingen in de buurt (De Vries et al., 2007). Wat
betreft functiemenging noemt Van Duijn (2004) het belang hiervan in haar onderzoek over
het ontwerpen van kindvriendelijke wijken, dit onder andere vanwege de sociale controle op
speelplekken. Functiemenging zorgt ervoor dat meer mensen in de buurt aanwezig zijn, waardoor
er een betere sociale veiligheid ontstaat. Voor veel ouders is dit een belangrijke voorwaarde om
hun kinderen (alleen) buiten te laten spelen. (Van Duijn, 2004). Dit kan vervolgens zijn invloed
hebben op het beweeggedrag.
Het onderzoek van Frank et al. (2005) is uitgevoerd in Atlanta, een typisch Amerikaanse
stad. Dit betekent dat de stedenbouwkundig opzet beduidend anders is dan de gemiddelde
Nederlandse stad. Het centrum van Atlanta kent een erg hoge dichtheid met daar omheen
de gebruikelijke suburbs. Daarbij zijn de steden in de Verenigde Staten in vergelijking met
Europese/Nederlandse steden over het algemeen sterk georiënteerd op autogebruik en
slecht toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Ook kent de VS een sterkere mate van
functiescheiding (denk bijvoorbeeld aan de Malls aan de rand van de stad). Dit is een bezwaar
bij het gebruik van de definitie van Urban Form van Frank et al. (2005). Een verandering
van de stedenbouwkundige opzet aan de hand van de kenmerken die Frank et al. (2005)
noemen zouden daarom in Amerikaanse steden een veel grotere invloed kunnen hebben dan in
Nederland. Aangezien Nederlands onderzoek naar kinderen in ieder geval bij twee van de drie
kenmerken van Frank et al. (2005) ook een relatie vindt met het beweeggedrag, wordt deze
definitie toch als uitgangspunt genomen.
Op basis van de kenmerken van een (nieuwe) definitie van Urban Form voor kinderen kunnen
vervolgens aanbevelingen worden geformuleerd voor het maken van een woonomgeving die
gezond beweeggedrag van kinderen zou moeten stimuleren. Deze aanbevelingen kunnen
een handvat bieden voor gemeenten, stedenbouwkundig ontwerpers en planners die een
woonomgeving willen maken die het gezond beweeggedrag van kinderen kan stimuleren.

Figuur 1.3.1: Wippolder te Delft

1.3

Figuur 1.3.2: Poptahof te Delft

Voorhof en Wippolder Delft

Het afstudeeronderzoek is gehouden onder kinderen die naar school gaan in de wijken Voorhof
en Wippolder te Delft (figuur 1.3.1 en 1.3.2). De Voorhof ligt ten zuidwesten van het centrum
van Delft en is voor het grootste deel in de jaren zestig gebouwd. Ruim driekwart van de
woningen in de wijk zijn flatwoningen. De Poptahof is onderdeel van de wijk Voorhof, naar
aanleiding van de situatie daar is dit onderzoek opgesteld. Een tweede wijk was nodig om zoveel
mogelijk variatie in de meetresultaten te krijgen. Aangezien de stedenbouwkundige opzet (van
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met name het noordelijke deel) van de Wippolder duidelijk anders is dan die van de Poptahof/
Voorhof en de SES11 vergelijkbaar is met die van de Poptahof/Voorhof is voor de Wippolder
gekozen. De Wippolder is gelegen ten zuiden van de Delftse binnenstad. Kenmerkend voor de
Wippolder is de diversiteit van bebouwing en inrichting van de openbare ruimte. Een groot deel
van de wijk bestaat uit gebouwen van de Technische Universiteit Delft en bedrijven. De meeste
woningen staan in het noordelijke deel van de Wippolder. De wijk heeft een relatief groot
aandeel beneden- en bovenwoningen en HAT-eenheden. De Wippolder is een oude wijk, bijna
de helft van alle woningen is gebouwd in de periode vóór 1945 en twee van de vijf woningen zijn
zelfs gebouwd vóór 1930 (Gemeente Delft/Wijkzaken, 2006b). In hoofdstuk 5 zullen de wijken
uitgebreider beschreven worden.

Poptahof en beweeggedrag
Er zijn een aantal redenen waarom de Poptahof interessant is om het gezond beweeggedrag
van kinderen te bekijken. Allereerst is de Poptahof een jonge buurt, ruim éénderde deel
van de bevolking is jonger dan 25 jaar (Gemeente Delft/Wijkzaken, 2006) en 15% van de
bevolking is jonger dan 14 jaar (Gemeente Delft, 2006). Daarbij is het percentage kinderen
dat aan overgewicht leidt groot. Om deze reden is ook het BOS (buurt-onderwijs-sport) gestart
met een project dat gericht is op terugdringen van overgewicht en aanpak van moeilijke
thuissituaties (Gemeente Delft/Wijkzaken, 2006). Tenslotte zal er in de Poptahof van 2007 tot
2015 geherstructureerd worden. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan het bouwen van
een kindvriendelijke omgeving. De herstructurering is gericht op de verkeersveiligheid en de
mogelijkheid voor kinderen om buiten te spelen om zo het beweeggedrag te stimuleren en het
aantal verkeersongelukken te verlagen.
De herstructurering van een wijk met veel kinderen met overgewicht, waarbij vervolgens ook
nog rekening wordt gehouden met de kindvriendelijkheid van de nieuwe wijk biedt een mooie
kans om via longitudinaal onderzoek te bekijken of de interventie heeft gewerkt. Daarom is het
onderzoek ‘Child-friendly renewal of the Poptahof, an urban area in Delft with a special focus
on health effects of the built environment’ (Van Oel, 2007) gepland. Dit afstudeeronderzoek
sluit aan op dat onderzoek, waardoor het logisch is om ook dit onderzoek in de Poptahof te
houden.

1.4

Kindvriendelijke wijken en gezond beweeggedrag

In de vorige paragraaf werd de term kindvriendelijke wijken al even genoemd, hier wordt nu kort
verder op ingegaan. De laatste jaren is er vanuit verschillende hoeken aandacht geweest voor
het kind in de openbare ruimte. Een voorbeeld is het netwerk ‘Kindvriendelijke steden’. Dit is een
initiatief van de VNG12 en Jantje Beton en heeft als doel gemeenten leefbaarder voor kinderen te
maken, niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen (www.kindvriendelijkesteden.nl).
De reden hiervoor is dat de kwaliteit van de openbare ruimte vanuit de jeugd gezien onder grote
druk staat. Dat heeft allereerst te maken met de enorme toename van het gemotoriseerde
verkeer. Maar ook onderling samenhangende factoren als sterk gestegen grondprijzen,
schaalvergroting en een verschijnsel als de compacte stad hebben hieraan bijgedragen. Iedere
centimeter grond heeft momenteel een bestemming. In de strijd om de openbare ruimte
leggen de belangen van de jeugd het niet zelden af tegen andere belangen. Maar niet alleen
de ruimtelijke omgeving waarin kinderen opgroeien is de laatste decennia veranderd. Ook de
sociale omstandigheden waaronder ze grootgebracht worden, zijn ingrijpend gewijzigd. De
traditionele besloten buurt waarin moeder de hele dag thuis was en vertrouwde buurtfiguren
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de jeugd buitenshuis in de gaten hielden, is goeddeels verdwenen. Twee verdienende ouders,
met oppas of opvang buitenshuis en geografische mobiliteit in verband met carrière of scheiding
bepalen in toenemende mate het beeld. De actieradius van de gezinnen is groter geworden en
de directe omgeving anoniemer en minder vertrouwd, en soms ook gevaarlijker. Kinderen zijn
daarom voor hun vrijetijdsbesteding veel afhankelijker geworden van de begeleiding van hun
ouders (Karsten et al., 2001).
Deze ontwikkelingen hebben hun weerslag op het beweeggedrag van kinderen. Het realiseren
van kindvriendelijke wijken hangt daarom nauw samen met het bevorderen van gezond
beweeggedrag van kinderen. In dit onderzoek is het uitgangspunt hierbij dat een kindvriendelijke
wijk het beweeggedrag in grote mate kan beïnvloeden, maar hier niet specifiek op gericht
is en dit ook niet per definitie doet. Het inrichten van plekken in de openbare ruimte waar
kinderen een beetje kunnen zitten en kletsen is bijvoorbeeld kindvriendelijk, maar de plek op
zich bevordert het beweeggedrag niet. De route naar deze plekken toe kan echter wel voor
extra beweeggedrag zorgen. Zeker wanneer het alternatief bijvoorbeeld thuis voor de televisie
zitten is, kan hier toch nog een winst te behalen zijn.

1.5

Probleemstelling, doelstellingen en centrale vraagstellingen

Het voorgaande heeft geresulteerd in een probleemstelling, twee doelstellingen en twee centrale
vraagstellingen. De geformuleerde vraagstellingen zijn nodig om de doelstellingen te kunnen
behalen.

Probleemstelling
Er is een groeiend aantal kinderen met overgewicht. Het bevorderen van beweeggedrag is
een middel om overgewicht te bestrijden (Verheul-Koot, 2002). In voorgaand onderzoek zijn
relaties aangetoond tussen fysieke kenmerken van de woonomgeving en beweeggedrag (o.a.
Frank et al., 2005). Het toepassen van de juiste fysieke kenmerken in wijken, door gemeenten,
stedenbouwkundig ontwerpers en planners, kan dus een bijdrage leveren aan de bestrijding
van overgewicht. De meetmethoden die momenteel gebruikt worden om de relatie tussen
Urban Form (fysieke kenmerken van de woonomgeving) en beweeggedrag te verklaren zijn
echter vooral gericht op volwassenen en zijn nog onvoldoende geoperationaliseerd. Om te
kunnen bepalen of een wijk gezond beweeggedrag (volgens de Nederlandse Norm voor Gezond
Bewegen) van kinderen stimuleert, is het nodig om de definitie van Urban Form af te stemmen
op kinderen en deze beter te operationaliseren.

Doelstellingen
Gezien de veronderstelde behoefte aan wijken die het beweeggedrag van kinderen kunnen
stimuleren zijn de doelstellingen van dit onderzoek als volgt:
-

Aanbevelingen

doen

aan

gemeenten,

stedenbouwkundig

ontwerpers

en

planners

    over kenmerken van het stedenbouwkundig plan, die een bijdrage kunnen leveren aan het
    realiseren van een woonomgeving die gezond beweeggedrag van kinderen van 10-12 jaar
    stimuleert.
-

Aanbevelingen doen voor het onderzoek ‘Child-Friendly renewal of the Poptahof, an urban

   area in Delft with a special focus on health effects of the built environment’ (Van Oel, 2007) over
de

manier

waarop

geoperationaliseerd.

Urban

Form

voor

kinderen

van

10-12

jaar

kan

worden

Inleiding

11

Centrale vraagstellingen
Om de doelstellingen te kunnen behalen zijn de volgende vraagstellingen nodig:
-

Op welke manier moet Urban Form geoperationaliseerd worden, zodanig dat ook voor kinderen

   van 10-12 jaar de relatie tussen fysieke kenmerken van de woonomgeving en beweeggedrag
     kan worden onderzocht?
-

Welke kenmerken van het stedenbouwkundig plan kunnen aan de hand van de definitie

     van Urban Form voor kinderen worden geformuleerd, zodanig dat de woonomgeving
     gezond beweeggedrag van kinderen van 10-12 jaar kan stimuleren?

1.6

Onderzoeksvragen

Om een antwoord te kunnen krijgen op de centrale vraagstellingen zijn de volgende
onderzoeksvragen relevant:
1.

Welke factoren bepalen of kinderen lichamelijk actief zijn?
a.

Welke psychosociale factoren bepalen of kinderen lichamelijk actief zijn?

b.

Welke biologische en genetische factoren bepalen of kinderen lichamelijk actief
zijn?

c.

Welke maatschappelijke en sociale omgevingsfactoren bepalen of kinderen
lichamelijk actief zijn?

d.
2.

3.

Welke fysieke omgevingsfactoren bepalen of kinderen lichamelijk actief zijn?

Welke variabelen moeten als storende factoren worden opgegeven?
a.

Wat is de invloed van overgewicht op beweeggedrag?

b.

Wat is de invloed van (het) voeding(spatroon) op beweeggedrag?

c.

Wat is de invloed van het geslacht op beweeggedrag?

d.

Wat is de invloed van de leeftijd op beweeggedrag?

e.

Wat is de invloed van de opleiding van de ouders op beweeggedrag?

f.

Wat is de invloed van de etnische achtergrond beweeggedrag?

Hoe moeten fysieke kenmerken van de woonomgeving worden geoperationaliseerd?
a.

Welke fysieke kenmerken van de woonomgeving hebben invloed op het gezond
beweeggedrag van kinderen van 10-12 jaar?

b.

Welke (combinatie van) fysieke kenmerken van de woonomgeving geven een hoge
verklaarde variantie13 voor lichamelijke activiteit?

4.

Hoe kunnen de kenmerken van Urban Form voor kinderen vertaald worden naar kenmerken
van het stedenbouwkundig plan, zodat de woonomgeving gezond beweeggedrag van
kinderen kan stimuleren?

Ad. 1: Er zijn een aantal verschillende factoren die van invloed zijn op het beweeggedrag van
kinderen. De fysieke omgevingsfactoren zijn daar één van. Met deze onderzoeksvraag worden
al deze factoren aan de hand van een literatuurstudie in kaart gebracht.

13 Het percentage verklaarde variantie geeft aan hoe goed Y (het beweeggedrag) voorspeld kan worden
      uit X (de kenmerken). In veel onderzoek draait het om de vraag hoe goed en met welke variabelen je Y
     kunt voorspellen en is dus het streven om een zo hoog mogelijke verklaarde variantie te bereiken. Een
     lage verklaarde variantie betekent dat variaties in Y slechts voor een klein deel aan X zijn toe te schrijven
      (home.fsw.vu.nl)).

Gezonde wijken voor kinderen

12

Ad.2: Een aantal van de factoren die van invloed zijn op beweeggedrag zijn storende factoren
en moeten dus worden meegenomen bij de metingen die in dit onderzoek verricht worden.
Deze storende factoren worden als gevolg van de bevindingen bij onderzoeksvraag 1 benoemd.
Aangezien de focus van dit onderzoek op de fysieke kenmerken van de woonomgeving ligt, zal
behalve de constatering van deze invloeden, de verdere aard van deze relaties niet onderzocht
worden.
Ad.3: De (combinatie van) fysieke kenmerken van de woonomgeving die de meeste invloed
hebben op het gezond beweeggedrag van kinderen bepalen de definitie van Urban Form voor
kinderen. Met deze onderzoeksvraag is bepaald welke fysieke kenmerken van de woonomgeving
(de meeste) invloed hebben op het gezond beweeggedrag van kinderen aan de hand van;
literatuur over beweeggedrag van kinderen en kind(on)vriendelijke wijken (onderzoeksvraag
1d); de meningen van experts uit de verschillende relevante vakgebieden; stedenbouwkundige
analyses van routes en gebieden waar kinderen vaak zijn; en statistische analyses van zelf
verrichte metingen (zie paragraaf 1.9). Aan de hand van de verklaarde variantie wordt bepaald
in welke mate Urban Form goed is geoperationaliseerd.
Ad.4: De kenmerken van de Urban Form voor kinderen moeten vertaald worden naar
kenmerken van het stedenbouwkundig plan. De definitie van Urban Form is immers slechts
een set kenmerken die een relatie hebben met het beweeggedrag van kinderen, of deze relatie
negatief of positief is en de manier waarop deze kenmerken gebruikt moeten worden is hierbij
niet duidelijk. Bij de definiëring van de kenmerken van het stedenbouwkundige plan wordt
aangegeven op welke manier deze kenmerken, tijdens de stedenbouwkundige planvorming,
moeten worden gebruikt om het beweeggedrag van kinderen te kunnen stimuleren.

1.7

Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie

Eerder is al uitvoerig de aanleiding voor dit onderzoek beschreven. In de volgende twee
paragrafen wordt nog even kort toegelicht waarom het onderzoek zowel maatschappelijk als
wetenschappelijk relevant is.

Maatschappelijke relevantie
Een steeds verder toenemend aantal mensen heeft last van overgewicht (Stuurgroep convenant
overgewicht, 2005). Dit heeft zulke vergaande consequenties dat het valt aan te merken als een
maatschappelijk probleem. Behalve dat overgewicht de kans op bepaalde ziekten verhoogt en
mensen met overgewicht een kortere levensduur hebben zorgt overgewicht ook voor psychische
problemen en sociaal isolement (www.minvws.nl). De bestrijding van overgewicht is daarom van
groot belang. Door wijken zodanig in te richten dat ze gezond beweeggedrag bevorderen kan
een bijdrage geleverd worden aan de bestrijding van overgewicht en meer in zijn algemeenheid
kan het een bijdrage leveren aan het realiseren van een gezondere leefomgeving14. Dit
afstudeeronderzoek gaat in op de wijze waarop de stedenbouwkundige opzet van wijken het
gezond beweeggedrag van kinderen zou kunnen stimuleren.

Wetenschappelijke relevantie
Verschillende onderzoeken (o.a. Frank et al., 2005) geven aan dat er een relatie bestaat tussen
bepaalde fysieke kenmerken van de woonomgeving en beweeggedrag van mensen. Het bewust
toepassen van deze kenmerken in wijken kan dus een bijdrage leveren aan de bestrijding

14 Een gezonde leefomgeving is een omgeving waar mensen op mentaal en fysiek vlak ongedeerd kunnen
   voortbestaan.
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van overgewicht. Kennis over deze kenmerken en hun uitwerking op het beweeggedrag van
mensen zijn daarbij van essentieel belang. Dit afstudeeronderzoek levert een bijdrage aan de
ontwikkeling van meetinstrumentarium waarmee deze relatie onderzocht kan worden. Tevens
maakt dit onderzoek een begin met de vertaalslag naar de praktische toepassing van deze
kennis door kenmerken van het stedenbouwkundig plan te formuleren die gezond beweeggedrag
van kinderen kunnen stimuleren. Aangezien eerdere onderzoeken met hetzelfde onderwerp
voornamelijk door mensen uit de gezondheidswetenschappen is gedaan, kan een onderzoek
vanuit een ruimtelijke discipline een belangrijke meerwaarde leveren.

1.8

Begrippen

De belangrijkste begrippen die in dit onderzoek gebruikt worden zullen vervolgens worden
gedefinieerd.
Beweeggedrag/lichamelijke activiteit
Lichamelijke beweging die wordt geproduceerd door een skeletspier, wat resulteert in
energieverbruik (Pate and Sirard).
Gezond beweeggedrag voor jeugdigen
Iemand vertoont gezond beweeggedrag wanneer deze voldoet aan de Nederlandse Norm voor
Gezond Bewegen (NNGB). De NNGB voor jeugdigen is dagelijks een uur matig intensief lichamelijk
actief zijn, waarbij activiteiten tweemaal per week gericht zijn op het verbeteren of handhaven van
lichamelijk fitheid (kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen en ruimtelijk oriëntatievermogen).
De duur en intensiteit van lichamelijke activiteit zijn inwisselbaar. Dertig minuten wandelen
kan vervangen worden door 15 minuten hardlopen en een keer per dag een uur fietsen kan
vervangen worden door 4 maal 15 minuten fietsen (Verheul-Koot, 2002).
METabolic equivalents (METs)
Een maat voor het energieverbruik, waarbij 1 MET gelijk wordt gesteld aan 1 kcal per kg
lichaamsgewicht per uur. Het energieverbruik in rust is 1 MET. Een MET-waarde van 2 geeft dus
aan, dat 2 maal de energie wordt verbruikt die normaal tijdens de rust nodig is.
Matig intensieve lichamelijke activiteit bij jeugdigen
Lichamelijke activiteit met een energieverbruik van 5 (fietsen) tot 8 (rennen) METs.
Urban Form
Urban Form is een set van fysieke kenmerken van de woonomgeving die een gemeenschappelijke
relatie hebben met gezond beweeggedrag.

1.9

Onderzoeksaanpak

Het totale afstudeeronderzoek bestaat grofweg uit vijf delen (zie figuur 1.9.1). Het eerste deel
omvat de vaststelling van het theoretisch kader, zoals dat in paragraaf 1.1 en 1.2 is gedaan. De
definitie van Urban Form (de fysieke kenmerken van de woonomgeving) zoals die door Frank et
al. (2005) worden gehanteerd vormt in dit onderzoek het uitgangspunt, dit is Urban Form 1.
In het tweede en derde deel is aan de hand van bestaand materiaal onderzoek gedaan. In de
Poptahof zijn al eerder beweegdagboekjes door kinderen ingevuld. De resultaten van deze
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nulmeting15 zijn in het tweede deel geanalyseerd. Vervolgens is er een literatuurstudie gedaan. Dit
betekent dat de literatuur over zowel de relatie tussen fysieke kenmerken van de woonomgeving
en beweeggedrag van kinderen, als over het realiseren van kindvriendelijke wijken is bekeken.
Aan de hand van deze informatie is de definitie van Urban Form 1 aangepast, zodat de deze ook
bruikbaar is voor kinderen. Het gaat hierbij zowel om kwalitatieve als kwantitatieve kenmerken
van de woonomgeving. Het resultaat is het Concept Urban Form 2.

* Verklaarde variantie is een maat voor de mate waarin Urban
Form goed is geoperationaliseerd
Figuur 1.9.1: Onderzoeksdesign

In deel vier is nieuw onderzoeksmateriaal gegenereerd door eigen metingen te verrichten.
Allereerst is aan verschillende experts op dit gebied gevraagd om commentaar te geven op het
Concept Urban Form 2 (de expertmeetings). De experts waren afkomstig uit de verschillende
vakgebieden, dus vanuit de gezondheidswetenschappen en vanuit de ruimtelijke disciplines.
Naar aanleiding van het commentaar dat de experts hebben geven, zijn twee Urban Forms 2
gedefinieerd. Eén voor het beweeggedrag tijdens het spelen en één voor het beweeggedrag
tijdens transport. Vervolgens is de voorgestelde definitie getoetst aan de hand van onderzoek naar
kinderen van 10-12 jaar uit de Voorhof en de Wippolder te Delft. Met behulp van stappentellers16,
is het beweeggedrag objectief gemeten. De kinderen hebben de stappentellers een week lang

15
   
16
   

Aan de hand van een beweegdagboekje is bepaald hoeveel de kinderen in de Poptahof (gemiddeld) per
dag bewegen.
Pedometers of stappentellers tellen de hoeveelheid stappen die een persoon zet bij het uitvoeren van
activiteiten.

Inleiding

15

gedragen en hebben toen meteen een beweegdagboekje en een algemene vragenlijst ingevuld.
Tevens hebben de kinderen een week lang GPS-en (in de vorm van een horloge) gedragen. Op
deze manier zijn de door kinderen veel gebruikte speelplekken en routes zichtbaar gemaakt. Aan
de hand van observatielijsten en een digitale plattegrond zijn vervolgens de fysieke kenmerken
van de omgeving in kaart gebracht.
Met behulp van statistische analyses is beoordeeld of de mate waarin Urban Form is
geoperationaliseerd ook daadwerkelijk verbeterd is. Aan de hand van de kenmerken uit de beide
Urban Forms 2 is nagegaan welke kenmerken gezamenlijk de grootst mogelijke verklaarde
variante geven. Deze set kenmerken is Urban Form 3. Er is vervolgens nagegaan of Urban Form
3 een grotere verklaarde variantie heeft dan Urban Form 1 en daarmee beter geoperationaliseerd
is door Urban Form 3 dan door Urban Form 1. Aan de hand van de uiteindelijk gedefinieerde
Urban Form 3 en de kwalitatieve analyses van de gegevens uit de GPS-en, worden kenmerken
van het stedenbouwkundig plan geformuleerd, die gezond beweeggedrag van kinderen van 1012 jaar kunnen stimuleren.
Tenslotte worden in het vijfde deel de conclusies en aanbevelingen gegeven over de behaalde
resultaten. Allereerst over de definitie van Urban Form voor kinderen. Ten tweede over de
geformuleerde kenmerken van het stedenbouwkundig plan.
Onderbouwing methoden en technieken
Het onderzoek naar fysieke kenmerken van de woonomgeving en gezond beweeggedrag
ligt op het raakvlak van de gezondheidswetenschappen en de ruimtelijke disciplines. De
onderzoeken die tot dusver over dit onderwerp zijn gedaan, hebben hun zwaartepunt in de
gezondheidswetenschappen liggen. Dit betekent dat de nadruk ligt op kwantitatief onderzoek,
met objectieve maatstaven. De literatuur binnen deze discipline beveelt dan ook aan om meer
onderzoek te doen, aan de hand van objectieve maatstaven. Binnen de ruimtelijke disciplines en
in het bijzonder binnen de Faculteit Bouwkunde wordt daarentegen vooral kwalitatief onderzoek
gedaan. Deels omdat het lastig (en soms onmogelijk) is om kwantitatief onderzoek te doen in
de complexe ruimtelijke omgeving, die onderhevig is aan veel verschillende invloeden, waarbij
elke context anders is. Binnen dit afstudeeronderzoek is daarom naar een combinatie van
beide gezocht. Allereerst omdat beide methoden hun sterke en zwakke kanten hebben, maar
ook omdat het bij interdisciplinair onderzoek belangrijk is dat mensen ‘de taal’ van de ander
(leren) spreken. Tijdens de literatuurstudie van dit onderzoek zijn daarom zowel kwalitatieve
als kwantitatieve onderzoeken bekeken. Vervolgens is de relatie tussen beweeggedrag en
bepaalde kenmerken van de fysieke woonomgeving onderbouwd vanuit kwantitatief onderzoek,
waarbij overigens deels kwalitatieve kenmerken van de woonomgeving zijn gebruikt. Daarna
is hetzelfde gedaan op basis van de kwalitatieve analyses van de GPS-gegevens. Tenslotte
worden bij de expertmeetings de beide disciplines vertegenwoordigd, waardoor de verschillende
invalshoeken belicht worden, wat de kans vergroot dat er een resultaat ontstaat, dat voor alle
partijen relevant en bruikbaar is.

1.10

Leeswijzer

Er zijn verschillende factoren van invloed op het beweeggedrag van kinderen, in hoofdstuk 2
worden deze in kaart gebracht. Hoofdstuk 3 gaat vervolgens specifiek in op de invloed van de
fysieke omgevingskenmerken op het beweeggedrag van kinderen. De uitgangspunten voor de
Urban Form voor kinderen komen in hoofdstuk 4 aan de orde. Hier worden ook de resultaten van
de expertmeetings gegeven. In hoofdstuk 5 staan de onderzoeksresultaten van de metingen
met de stappentellers en GPS-en. Vervolgens worden in hoofdstuk 6 de kenmerken van het
stedenbouwkundige plan genoemd, die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van een

16
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woonomgeving die gezond beweeggedrag van kinderen stimuleert. De conclusies en discussie
van dit onderzoek staan tenslotte in hoofdstuk 7.

Determinanten van beweeggedrag bij kinderen
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DETERMINANTEN VAN BEWEEGGEDRAG
BIJ KINDEREN

Gedurende een dag zijn er verschillende momenten waarop een kind kan bewegen; in de vrije
tijd, bij het (buiten) spelen en sporten; op school, tijdens gymnastiek en pauzes; bij wijze van
transport, zoals fietsen, lopen en skaten en (afhankelijk van de leeftijd) tijdens huishoudelijke
klussen en werk. Grofweg kan het beweeggedrag van kinderen in twee typen ingedeeld worden:
beweeggedrag bij transport, zoals lopen, fietsen en skaten, en beweeggedrag op locatie, zoals
tijdens het spelen en sporten.
Bij de bestrijding van overgewicht is dit beweeggedrag van essentieel belang. Om beweeggedrag
te kunnen stimuleren en daarmee het overgewicht terug te kunnen dringen, is het nodig om
op de hoogte te zijn van de factoren die mensen (volwassenen en kinderen) ertoe aanzetten
om regelmatig te bewegen. Ecologische modellen kunnen hierbij een hulpmiddel zijn (Den
Hartog et al., 2006). Ecologische modellen zijn afkomstig uit de gezondheidswetenschappen
en zijn ontstaan bij het ontwikkelen van methoden die gezond gedrag (in zijn algemeenheid)
kunnen bevorderen. De theoretische basis van deze ecologische modellen wordt in paragraaf 2.1
beschreven. Deze modellen suggereren dat beweeggedrag waarschijnlijk het beste verklaard kan
worden uit psychosociale factoren (paragraaf 2.2), biologische en genetische factoren (paragraaf
2.3), sociale omgevingsfactoren (paragraaf 2.4) en fysieke omgevingsfactoren (hoofdstuk 3).
Paragraaf 2.5 is een korte conclusie van wat in dit hoofdstuk aan de orde is geweest.

2.1

Ecologische modellen

Traditionele interventie programma’s die het beweeggedrag van mensen moeten bevorderen
zijn over het algemeen vooral gericht op het veranderen van de persoonlijke aard. Helaas hebben
deze programma’s maar beperkt succes in het behalen van lange termijn effecten. Hoewel ze
aanvankelijk het individuele beweeggedrag veranderen zorgen waarschijnlijk de gelijkblijvende
sociale- en fysieke omgevingskenmerken ervoor dat men, enkele weken nadat de interventie
voorbij is, weer terugkeert naar het inactieve gedrag (Spence en Lee, 2003).
Verschillende correlatieonderzoeken hebben theorieën en modellen getest die gericht zijn op
het veranderen van de persoonlijke aard. Hieruit kwam naar voren dat dit slechts 20-40%
van de variantie in lichamelijke activiteit verklaart. Daarom is men de breder georiënteerde
ecologische modellen gaan bekijken, om op deze manier nieuwe methoden te ontwikkelen die
beweeggedrag kunnen stimuleren (Spence en Lee, 2003). Er wordt momenteel veel verwacht
van deze ecologische modellen, maar er is nog maar zeer beperkt onderzoek hiernaar gedaan
(De Bourdeaudhuij en Rzewnicki, 2001).
In tegenstelling tot de uit de psychologie afkomstige theorieën van gezondheidsgedrag die
enkel op het individu georiënteerd zijn, richten ecologische modellen van gezondheidsgedrag

  Zie paragraaf 1.1
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zich zowel op individuele invloeden als op sociale en fysieke omgevingsfactoren (figuur 2.1.1).
Ecologische modellen veronderstellen dat al deze verschillende niveau’s van invloed zijn bij
het bepalen van individueel gedrag. De niveau’s kunnen individueel gedrag zowel faciliteren
als tegengaan. Tevens suggereren ecologische modellen dat het combineren van verschillende
niveau’s een grotere impact heeft op gezondheidsgedrag (Sallis en Owen, 2002).
Ecologische modellen kunnen grofweg worden ingedeeld in intra-individuele (persoon) en
extra individuele (omgeving) componenten (figuur 2.1.1). Intra-individuele invloeden bevatten
individuele attributies, meningen, attitudes en gedrag. Extra-individuele invloeden bevatten
de topografie van de omgeving, de sociale en culturele context en het (overheids)beleid. Een
verandering op intra-individueel niveau kan bijvoorbeeld het verbeteren van de attitudes ten
opzichte van lichamelijke activiteit zijn, wat vervolgens de kans op gezond beweeggedrag
verhoogt. Op extra-individueel niveau kan een verandering betekenen dat in de omgeving
veilige plekken worden gerealiseerd, waar lichamelijke activiteit kan plaatsvinden (Spence en
Lee, 2003).

Figuur 2.1.1: Schema van ecologische modellen

Ecologische modellen veronderstellen dat de componenten (intra- en extra-individueel) onderling
afhankelijk van elkaar zijn en dat ze direct effect op elkaar kunnen hebben. Wanneer er een
verandering op het ene niveau wordt gerealiseerd kan dat de andere niveau’s beïnvloeden.
Interventies gericht op het intra- of extra-individu hebben dus gevolgen voor alle andere delen
van het systeem (Spence en Lee, 2003).
Tevens wordt verondersteld dat de omgeving zowel direct als indirect invloed heeft op het
beweeggedrag. Als het bijvoorbeeld alleen mogelijk is om met de trap naar je kantoor te gaan,
verhoogt dit direct de lichamelijke activiteit. Wanneer daarentegen trappen(huizen) gunstig
worden aangegeven en ze een smaakvolle vloer en mooi behang hebben, kan de omgeving
psychologische factoren beïnvloeden die een gunstige attitude ten opzichte van traplopen
verbetert. Dit kan vervolgens gegeneraliseerd worden naar andere omgevingen, waardoor de
lichamelijke activiteit wordt verhoogd (Spence en Lee, 2003).
Dat de omgeving direct invloed heeft op gedrag is een belangrijk verschil met de modellen en
theorieën die uit de psychologie afkomstig zijn en een individuele benadering hebben. In deze
modellen wordt er van uitgegaan dat omgevingsfactoren alleen indirect invloed hebben op
gedrag (zie ook paragraaf 2.2). Ecologische modellen zijn daarmee als het ware een uitbreiding
op de modellen uit de psychologie, behalve dat omgevingsfactoren een indirecte invloed hebben,
hebben ze in ecologische modellen ook een directe invloed.
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In ecologische modellen wordt dus verondersteld dat individuen zich aanpassen of hun gedrag
variëren afhankelijk van de aanwezige, veranderende kenmerken van de extra-individuele
omgeving. Veranderingen in de omgeving kunnen condities creëren die gunstiger zijn voor de
ene groep individuen dan voor de andere. De groep met de gunstigste condities zal waarschijnlijk
dominant zijn (op het gebied van macht en invloed) en zal gunstiger gezondheidsgedrag
vertonen. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat ondanks individuele demografische
kenmerken (zoals leeftijd, geslacht, sociale klasse en inkomen), alleen al het wonen in een
welvarende buurt waarschijnlijk de individuele lichamelijke activiteit zal verhogen en het
roken verminderen. Deze studies laten zien dat iets aan zo’n woonwijk het individuele gedrag
beïnvloedt, buiten de individuele demografische kenmerken om. Het zou bijvoorbeeld zo kunnen
zijn dat de extra-individuele omgeving gezamenlijke waarden en kwaliteiten creëert die de
bewoners beïnvloeden (Spence en Lee, 2003).
Deze inzichten gezamenlijk suggereren dat lichamelijke activiteit waarschijnlijk het best
verklaard kan worden door: individuele en contextuele psychosociale factoren; biologische en
genetische factoren; sociale, maatschappelijke en fysieke omgevingsfactoren (Van Oel et al.,
2005). Elk van deze determinanten, met uitzondering van de fysieke omgevingsfactoren zullen
in de volgende paragrafen besproken worden aan de hand van voorgaand onderzoek. De fysieke
omgevingsfactoren komen in hoofdstuk 3 aan de orde. Er wordt voornamelijk ingegaan op
relaties met beweeggedrag van kinderen tot (ongeveer) 12 jaar, aangezien dit de voor het
afstudeeronderzoek relevante doelgroep is.
Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat er een grote inconsistentie bestaat in de resultaten
van de verschillende onderzoeken die al op dit gebied zijn uitgevoerd. Het is echter nog te vroeg
om bepaalde variabelen te schrappen, aangezien verschillende methodologische problemen de
resultaten kunnen beïnvloeden. De verschillen in de resultaten kunnen veroorzaakt worden door
de meet- en analysemethoden of de (karakteristieken van de) steekproef. Er zouden storende of
mediërende variabelen kunnen zijn, waar rekening mee moet worden gehouden in de analyses.
Ook is het met name bij jonge mensen lastig om beweeggedrag te meten, waardoor hoge
meetfouten ontstaan (Sallis et al., 2000).
Ten tweede moet worden gerealiseerd dat, door het ontbreken van Nederlandse onderzoeken,
gedeeltelijk wordt verwezen naar buitenlandse studies. Hierbij is het soms onduidelijk in hoeverre
de uitkomsten zijn te generaliseren naar Nederland, verder onderzoek zal hier uitsluitsel over
moeten geven.

2.2

Psychosociale factoren

De meeste onderzoeken naar determinanten van gezondheidsgedrag richten zich op psychosociale
factoren. Verschillende theoretische concepten uit cognitieve en persoonlijkheidstheorieën, zoals
de sociaal-cognitieve leertheorie van Bandura (1986) en de theorie van gepland gedrag van
Azjen (1991), zijn manieren uit de psychologie om gezondheidsgedrag te verklaren (Spence en
Lee, 2003). Een veel gebruikt model om het menselijk gedrag (van kinderen en volwassenen)
te verklaren is het ASE model (De Vries et al., 2005). Het model is gebaseerd op de theorieën
Azjen en Bandura (doca.nigz.nl).

ASE-model (Vries H. de, 1988)
Het ASE-model (figuur 2.2.1) stelt dat gedrag verklaard wordt vanuit de intentie, om dat gedrag
te vertonen. De intentie wordt op haar beurt verklaard vanuit drie hoofddeterminanten (De
Vries et al., 2005):
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-

Attitude (A): de houding van een persoon ten aanzien van het gedrag (De Vries et al.,
2005)

-

Sociale invloed (S): de houding van de omgeving ten aanzien van het gedrag; het

   waargenomen gedrag van anderen en de ervaren sociale druk of steun voor het gedrag van
   relevante anderen (De Vries et al., 2005).
-

Eigen effectiviteit (E): de inschatting die een persoon heeft van zijn fysieke mogelijkheden,

   het vertrouwen in het eigen kunnen ten aanzien van het uitvoeren van het gedrag ondanks
   barrières (De Vries et al., 2005).
Sterk gerelateerd aan eigen effectiviteit bij de verandering van gezondheidsgedrag is de eigen
mening over dit gedrag. Dit houdt ook in de waargenomen voordelen en risico’s bij het uitvoeren
van het gedrag en de waargenomen barrières om dit gedrag te belemmeren (Kohl III en Hobbs,
1998). Waargenomen barrières zoals het gebrek aan tijd, het ontbreken van interesse of de
behoefte, slecht weer, of de beschikbaarheid van de benodigde middelen zijn mogelijk bij
kinderen van invloed op het beweeggedrag (Van Oel et al., 2005).

Figuur 2.2.1: Het ASE model

Het ASE-model verondersteld dat andere factoren, de zogenaamde externe variabelen, geen
directe invloed hebben op gedrag, maar alleen via de determinanten. Bijvoorbeeld, sekse is niet
direct van invloed op beweeggedrag, maar wel indirect: denk aan verschillen in attitude, waarbij
jongens misschien meer willen bewegen om fit te zijn, en meisjes om af te vallen. Of denk
bij sociale invloed bijvoorbeeld aan typische mannen- en vrouwensporten zoals respectievelijk
rugby en ballet: een meisje dat op rugby wil, kan te maken krijgen met een sociale omgeving
die dit afkeurt en niet meisjesachtig vindt (doca.nigz.nl). Maar, zoals eerder al aangegeven
wordt bij een aanpak met dit soort modellen slechts 20-40% van de variantie in lichamelijke
activiteit verklaard.
In het review van Sallis et al. (2000) is in lijn met wat het ASE-model suggereert, bij kinderen
van 3-12 jaar een consistente relatie gevonden tussen beweeggedrag en de voorkeur voor
lichamelijke activiteit, de intentie en de waargenomen barrières. De relatie tussen beweeggedrag
en eigen effectiviteit, (zelf) waargenomen competentie en attitude is voor deze leeftijdscategorie
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daarentegen als onbepaald aangemerkt. In sommige onderzoeken is wel een relatie gevonden,
in andere niet (Sallis et al., 2000).
Met betrekking tot herhaald gedrag dient nog te worden opgemerkt dat dit meer wordt bepaald
door gewoonte dan door beredeneerde acties. Onderzoek wijst uit dat het beginnen met een
bewegingsprogramma betrouwbaar voorspeld kan worden uit de attitude, terwijl dit voor het
volhouden ervan juist niet geldt. Net zoals bij ander gezondheidsgedrag dat dagelijks wordt
uitgevoerd is het belangrijk om een gewoonte te promoten en tot stand brengen, bij voorkeur
vroeg in het leven zodat ze kunnen worden behouden als volwassene (Aarts et al., 1997 in (Van
Oel et al., 2005).

2.3

Biologische en genetische factoren

Geslacht en leeftijd zijn algemeen geaccepteerde determinanten van beweeggedrag (Den Hartog
et al., 2006). Het review van Sallis et al. (2000) bevestigt dit beeld echter maar gedeeltelijk.
Bij kinderen van 3-12 jaar is een relatie tussen geslacht en beweeggedrag gevonden, jongens
bewegen over het algemeen meer dan meisjes. Wat betreft de leeftijd is geen uitsluitsel
gevonden voor deze leeftijdscategorie. In de leeftijdscategorie 13-18 jaar is wel een sterke
relatie gevonden tussen beweeggedrag en leeftijd. Naarmate kinderen ouder worden neemt het
beweeggedrag over het algemeen af (Sallis et al., 2000) Longitudinale studies uit de Verenigde
Staten, Nederland en Finland rapporteerden dat de afname van lichamelijke activiteiten vooral
gebeurde op de leeftijd 12/13 en 15/16 jaar (Van Oel et al., 2005).
Stubbe et al. (2005) hebben in een longitudinaal onderzoek de sportparticipatie van identieke
tweelingen geanalyseerd. Zij vonden een verschuiving van de invloed van gemeenschappelijke
omgevingsfactoren bij kinderen uit dezelfde familie, wat resulteerde in verschillen in
sportparticipatie. In de leeftijdscategorie van 13-16 jaar wordt sportparticipatie vooral bepaald
door de omgevingsfactoren die kinderen uit dezelfde familie delen. Op deze leeftijd dragen de
genetische factoren niet bij aan de sportparticipatie. Op de leeftijden 17-18 jaar vermindert de
rol van de gemeenschappelijke omgeving en vergroten de genetische invloeden. Na de leeftijd
van 18 jaar bepalen genetische factoren de sportparticipatie en dragen de gemeenschappelijk
omgevingsfactoren niet meer bij. Gezien deze verschuiving van omgevingsfactoren naar
genetische factoren in de verschillende leeftijdscategorieën, is het onwaarschijnlijk dat bij een
leeftijd onder de 13 jaar genetische factoren wel invloed hebben op de sportparticipatie. Het
is dus aannemelijk dat voor kinderen in de leeftijdscategorie tot 12 jaar genetische factoren
geen invloed hebben op de sportparticipatie. Genetische invloeden op sportgedrag vinden
plaats via twee wegen. Allereerst doormiddel van persoonlijkheidskenmerken (bijvoorbeeld het
opzoeken van sensatie en extraversie), ten tweede door de lichamelijke fitheidsparameters of
het lichamelijke gestel (zoals de sterkte en het uithoudingsvermogen van de spieren en het
aëroob vermogen). Beide factoren zijn in grote mate overerfbaar (Stubbe et al., 2005).

2.4

Maatschappelijke en sociale omgevingsfactoren

De genoemde studie van Stubbe et al. (2005) geeft ook bewijs voor verschillen in de socialisatie
van mannen en vrouwen bij sport. Dit heeft als gevolg dat sportactiviteit belangrijker is
voor jongens dan voor meisjes (Van Oel et al., 2005). Voor de sportparticipatie is ook het
opleidingsniveau van de ouders belangrijk, omdat dit een factor is in de verklaring van verschillen
in het lidmaatschap van sportverenigingen en de deelname aan competities en trainingen onder
kinderen. Hoe hoger het opleidingsniveau van de ouders, hoe groter de kans dat de kinderen
sporten. Belangrijker echter is de hoeveelheid ‘sportief kapitaal’ van ouders: hoe sportiever
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de ouders, des te groter de kans dat ook de kinderen aan sport doen (Breedveld en TiessenRaaphorst, 2006). Ook is er bewijs dat de invloed van de sportparticipatie van de ouders van
grotere invloed is op meisjes dan op jongens (Sallis et al., 1999).
Andere sociale omgevingsfactoren zijn sociaal-economische status en de etnische afkomst. Bij
Nederlandse kinderen van 12 tot 17 jaar oud en een lagere sociaal economische afkomst,
vermindert het aantal dat lid is van een sportvereniging. Dit geldt met name voor kinderen
van Marokkaanse en Turkse afkomst (Van Oel et al., 2005). Autochtone Nederlandse kinderen
groeien vaker op in families met een gemiddelde of hogere sociaal economische status, ze
gaan vaker naar de kinderopvang en sportscholen en hebben zwemles op jongere leeftijd dan
kinderen met een allochtone achtergrond. Kinderen met een niet-Nederlandse etniciteit blijven
daarentegen vaker thuis op jonge leeftijd, maar wanneer ze ouder worden spelen ze wel vaker
buiten dan autochtone Nederlandse kinderen (Van Oel et al., 2005). Hoewel kinderen van
Marokkaanse en Turkse afkomst vaker mogen buiten spelen, vonden De Vries et al. (2005) bij
deze kinderen vaker overgewicht en rapporteerden ze minder beweeggedrag dan autochtone
Nederlandse kinderen van 6-11 jaar (De Vries et al., 2005).
Sociaal-economische status beïnvloedt ook het aantal verkeersslachtoffers. Kinderen die
in buurten met veel armoede leven zijn vaker verkeersslachtoffer dan kinderen die in
meer welgestelde buurten wonen (Dora en Philips, 2000). In Groot-Brittannië is het aantal
voetgangersongelukken bij kinderen van ongeschoolde arbeiders meer dan vier maal hoger dan
bij kinderen van (hoger) opgeleiden. De mate waarin het leven in gevaarlijke buurten het groter
aantal ongelukken van kinderen uit families met een lage sociaal-economische status verklaard
is onduidelijk. De verschillen zouden vooral kunnen komen doordat in achtergestelde buurten
een hogere verkeersintensiteit is en dat meer voertuigen de maximale snelheid overschrijden
dan in meer welvarende wijken. (Dora en Philips, 2000)
Tenslotte zou het toenemend aantal gezinnen waar beide ouders een baan buiten de deur hebben
en het toenemend aantal eenoudergezinnen waarvan de ouder werkt, een maatschappelijke
trend kunnen zijn die minder mogelijkheden voor buitenspelen creëert. De reden hiervoor zou
allereerst het toenemend aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat zijn. De opvangcentra
kunnen beweeggedrag tegengaan doordat daar schaarse ruimte is om buiten te spelen en door
het gebrek aan natuurlijke speelplekken. Er is enig bewijs dat de motorische vaardigheden
van kinderen die naar een standaard kinderopvang gaan achter liggen bij de motorische
vaardigheden van kinderen die naar een kinderopvang in een natuurlijke omgeving gaan (Van
Oel et al., 2005). Een tweede ontwikkeling, die mede samenhangt met het toenemend aantal
gezinnen met werkende ouders heeft betrekking op de (uitgestelde) zelfstandige mobiliteit.
In Nederland is de gemiddelde leeftijd dat kinderen alleen naar school mogen over de laatste
25 jaar gestegen van 6 naar 8,5 jaar (Van Oel et al., 2005). Het is vaak zo dat kinderen die
met hun ouders naar school of andere vrije tijdsbestedingen gaan worden gebracht met de
auto. Dit is vooral het geval wanneer beide ouders werken en ze allebei een eigen auto hebben
(Karsten et al., 2001). Ouders noemen de gevaarlijke verkeerssituaties vaak als reden om
hun kinderen langer te blijven brengen. In hoofdstuk 3 zal verder worden ingegaan op de
verkeersveiligheid.

2.5

Conclusie

Om beweeggedrag te kunnen stimuleren en daarmee overgewicht terug te kunnen dringen, is
het nodig om op de hoogte te zijn van de factoren die mensen (volwassenen en kinderen) ertoe
aanzetten om regelmatig te bewegen. Ecologische modellen kunnen hierbij een hulpmiddel zijn
(Den Hartog et al., 2006). Ecologische modellen zijn afkomstig uit de gezondheidswetenschappen
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en zijn ontstaan bij het ontwikkelen van methoden die gezond gedrag (in zijn algemeenheid)
kunnen bevorderen.
Ecologische modellen van gezondheidsgedrag richten zich zowel op individuele invloeden als
op sociale en fysieke omgevingsfactoren (figuur 2.1.1). Ecologische modellen veronderstellen
dat al deze verschillende niveau’s van invloed zijn bij het bepalen van individueel gedrag. De
niveau’s kunnen individueel gedrag zowel faciliteren als tegengaan. Ecologische modellen
kunnen grofweg worden ingedeeld in intra-individuele (persoon) en extra individuele (omgeving)
componenten (figuur 2.1.1). Intra-individuele invloeden bevatten individuele attributies,
meningen, attitudes en gedrag. Extra-individuele invloeden bevatten de topografie van de
omgeving, de sociale en culturele context en het (overheids)beleid. Deze inzichten gezamenlijk
suggereren dat lichamelijke activiteit waarschijnlijk het best verklaard kan worden door:
individuele en contextuele psychosociale factoren; biologische en genetische factoren; sociale,
maatschappelijke en fysieke omgevingsfactoren (Van Oel et al., 2005).
Psychosociale factoren die van invloed zijn op het beweeggedrag van kinderen kunnen worden
afgeleid van het ASE model. Dit is een veel gebruikt model om het menselijk gedrag (van
kinderen en volwassenen) te verklaren. Het ASE-model (figuur 2.2.1) stelt dat gedrag verklaard
wordt vanuit de intentie, om dat gedrag te vertonen. De intentie wordt op haar beurt verklaard
vanuit de attitude (A), sociale invloed (S) en eigen effectiviteit (E) (De Vries et al., 2005).
Verschillende onderzoeken die op dit gebied zijn gedaan bevestigen dat bij kinderen van 3-12
jaar een consistente relatie bestaat tussen beweeggedrag en de voorkeur voor lichamelijke
activiteit, de intentie en de waargenomen barrières. De relatie tussen beweeggedrag en
eigen effectiviteit, (zelf) waargenomen competentie en attitude is voor deze leeftijdscategorie
daarentegen als onbepaald aangemerkt. In sommige onderzoeken is wel een relatie gevonden,
in andere niet (Sallis et al., 2000).
Geslacht en leeftijd zijn biologische factoren die algemeen geaccepteerd zijn als determinanten
van beweeggedrag (Den Hartog et al., 2006). Verschillende onderzoeken die op dit gebied
zijn gedaan bevestigen dit beeld gedeeltelijk. Het geslacht is een biologische factor waar bij
kinderen van 3-12 jaar een relatie met beweeggedrag is gevonden, jongens bewegen over het
algemeen meer dan meisjes. Wat betreft de leeftijd is in eerdere onderzoeken geen uitsluitsel
gevonden voor deze leeftijdscategorie (Sallis et al., 2000).
In de leeftijdscategorie 13-16 jaar dragen de genetische factoren niet bij aan de sportparticipatie,
die wordt dan vooral bepaald door omgevingsfactoren. Het is aannemelijk dat hetzelfde geldt
voor kinderen jonger dan 13 jaar, aangezien de verschuiving van omgevingsfactoren naar
genetische factoren plaatsvindt in de oplopende leeftijdscategorieën (13-16 jaar, 17-18 jaar en
18 jaar en ouder).
Verschillen in socialisatie van mannen en vrouwen is een sociale omgevingsfactor die van invloed
is op het beweeggedrag van kinderen. Hierdoor is sportactiviteit belangrijker voor jongens dan
voor meisjes (Van Oel et al., 2005). Voor de sportparticipatie is ook het opleidingsniveau van
de ouders van belang. Hoe hoger het opleidingsniveau van de ouders, hoe groter de kans dat
de kinderen sporten. Belangrijker echter is de hoeveelheid sportief kapitaal van ouders: hoe
sportiever de ouders, des te groter de kans dat ook de kinderen aan sport doen (Breedveld en
Tiessen-Raaphorst, 2006).
Andere sociale omgevingsfactoren zijn sociaal-economische status en de etnische afkomst. Bij
een lagere sociaal economische afkomst vermindert het aantal kinderen dat lid is van een
sportvereniging. Dit geldt met name voor kinderen van Marokkaanse en Turkse afkomst (Van
Oel et al., 2005). Deze kinderen hebben ook vaker overgewicht en rapporteerden minder
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beweeggedrag dan autochtone Nederlandse kinderen van 6-11 jaar (De Vries et al., 2005).
Tenslotte zou het toenemend aantal gezinnen waar beide ouders een baan buiten de deur hebben
en het toenemend aantal eenoudergezinnen waarvan de ouder werkt, een maatschappelijke
trend kunnen zijn die minder mogelijkheden voor buitenspelen creëert. De opvangcentra, waar
een toenemend aantal kinderen naar toe gaat, kunnen beweeggedrag tegengaan doordat daar
schaarse ruimte is om buiten te spelen en door het gebrek aan natuurlijke speelplekken. Een
tweede ontwikkeling, die mede samenhangt met het toenemend aantal gezinnen met werkende
ouders heeft betrekking op de (uitgestelde) zelfstandige mobiliteit. Het is vaak zo dat kinderen
die met hun ouders naar school of andere vrije tijdsbestedingen gaan worden gebracht met de
auto. Dit is vooral het geval wanneer beide ouders werken en ze allebei een eigen auto hebben
(Karsten et al., 2001).
De fysieke omgevingsfactoren komen in hoofdstuk 3 aan de orde.

Fysieke omgevingskenmerken
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FYSIEKE OMGEVINGSKENMERKEN

Het beweeggedrag bij kinderen van 4-12 jaar is sterk gerelateerd aan de tijd die ze buiten
door brengen, dus hoe langer kinderen buiten zijn, hoe meer ze bewegen (Sallis et al., 2000).
Bij fysieke omgevingsfactoren die beweging kunnen beïnvloeden gaat het daarom voor een
groot deel over de buitenruimte in de woonomgeving. Dit betekent de openbare ruimte, maar
ook privé ruimten die buiten zijn, zoals tuinen en balkons. Bij het wel of niet doorbrengen
van tijd in de buitenruimte spelen er een aantal zaken mee. Allereerst moet er een doel of
bestemming zijn waar kinderen naar toe willen gaan. Dit kan zijn een speelplaats, winkel of
school, maar ook de stoep voor de deur of het grasveldje om de hoek. Vervolgens moet het
mogelijk zijn om er via actief transport te komen (bijvoorbeeld lopend, skatend, steppend
of fietsend). De route moet daarbij voor kinderen verkeersveilig zijn. Tenslotte zal het voor
kinderen prettig en sociaal veilig moeten zijn om zowel de route naar de bestemming toe als
de bestemming zelf te gebruiken. Kinderen vinden de esthetische waarde van de omgeving
een stuk minder belangrijk dan volwassenen, de gebruikswaarde is voor hen van veel groter
belang. Wel wordt er door kinderen veel waarde gehecht aan een omgeving die schoon, heel
en veilig is (Karsten et al., 2001). Verder zullen klimatologische omstandigheden een invloed
hebben op de mate waarin kinderen graag buiten zijn. De fysieke omgevingsfactoren zijn
vervolgens in drie groepen te verdelen; gebruiksmogelijkheden en activiteiten (paragraaf 3.1),
toegankelijkheid en verbindingen (paragraaf 3.2) en tenslotte de belevingswaarde (paragraaf
3.3). In de volgende paragrafen zullen deze drie groepen uitgebreid aan de orde komen aan de
hand van onderzoeken die al eerder zijn gedaan. Daarbij komen kwalitatieve en kwantitatieve
onderzoeken aan bod, uit zowel de gezondheidswetenschappen als de ruimtelijke disciplines
(zoals de stedenbouwkunde en verkeerskunde). In paragraaf 3.4 zal kort worden ingegaan op
de invloed van woningtypologieën op het beweeggedrag. Tenslotte is paragraaf 3.5 een korte
conclusie van wat in dit hoofdstuk aan de orde is gekomen.
Zoals al eerder aangegeven bestaat er nog maar weinig eenduidig bewijs over de relatie
tussen fysieke omgevingsfactoren en beweeggedrag. Daarom wordt aan het eind van elke
paragraaf een hypothese geformuleerd. Aan de hand van (onder meer) deze hypothesen is
een lijst opgesteld met kenmerken van de fysieke woonomgeving (Urban Form 2), die het
beweeggedrag van kinderen kunnen stimuleren. Tijdens het vervolg van het onderzoek zal aan
de hand van de verrichte metingen bekeken worden of de kenmerken (in dit onderzoek) een
relatie hebben met het beweeggedrag. Vervolgens kan bepaald worden of de resultaten de
hypothesen onderbouwen (zie paragraaf 5.9).

3.1

Gebruiksmogelijkheden en activiteiten

Bij het stimuleren van beweeggedrag is het noodzakelijk dat kinderen een doel of bestemming in
de woonomgeving hebben waar ze naar toe kunnen gaan. In de volgende sub-paragrafen wordt

  Bij de term schoon wordt bijvoorbeeld de afwezigheid van rondslingerend afval bedoeld. Het gaat hier
   nadrukkelijk niet om modder, zand e.d. waar kinderen ‘vies’ van zouden kunnen worden.
  Deze termen zijn geïnspireerd op ‘The Place Diagram’ van de organisatie Project for Public Spaces (PPS).
Dit is een non-profit organisatie die zich bezig houdt met het creëren en onderhouden van op de
   gemeenschap gerichte openbare ruimtes (www.pps.org).
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het belang van formele en informele speelruimte, groenvoorzieningen, water en functiemenging
toegelicht.

Aanwezigheid van formele en informele speelruimte
Zoals al eerder aangegeven bestaat er een sterke relatie tussen beweeggedrag en de tijd die
kinderen van 4-12 jaar buiten door brengen (Sallis et al., 2000). Karsten et al. (2001) bekeken
de soort activiteiten die gedaan worden in openbare kinderdomeinen (zowel op speelplaatsen
als in de rest van de woonomgeving) en concludeerden dat bewegingsactiviteiten veruit het
meest gedaan worden, veel meer dan fantasie en constructie spellen. Ook gewoon niks doen,
rondhangen en kletsen wordt door kinderen redelijk veel gedaan (Karsten et al., 2001).

Figuur 3.1.1-3.1.3: Formele speelruimte; speeltuin, basketbalveld en bouwspeelplaats

De mate waarin kinderen actief zijn werd in verschillende observatiestudies met nog niet
naar schoolgaande kinderen ook gerelateerd aan het aantal speelplaatsen vlakbij huis en
de hoeveelheid tijd die kinderen gebruiken om daar te spelen (Van Oel et al., 2005). Ook
volgens Owen et al. (2004) wordt over het algemeen aangenomen dat de aanwezigheid en
toegankelijkheid van speelplaatsen en schoolpleinen omgevingsfactoren zijn die lichamelijke
activiteit bevorderen (Owen et al., 2004). Een recent Nederlands onderzoek met kinderen van 611 jaar vond echter, tegen de verwachtingen in, een negatieve relatie tussen beweeggedrag en
het aantal speelplaatsen. Wellicht is dit dus geen determinant van beweeggedrag van kinderen.
Het ligt mogelijk wel aan de (waargenomen) kwaliteit op het gebied van veiligheid (zichtbaarheid
vanaf woningen, straatverlichting, hekken en een veilige ondergrond), de onderhoudstoestand
en de mate waarin de plek aan de wensen van jongens en meisjes van verschillende leeftijden
voldoet (De Vries et al., 2007).
Speelplaatsen zijn echter niet de enige plaatsen in de openbare ruimte waar kinderen spelen.
Binnen het speelgebied van de jeugd kan onderscheid worden gemaakt tussen twee spellocaties:
de formele speelruimte en de informele speelruimte. De formele speelruimte wordt gevormd
door de speciaal voor spel ingerichte ruimtes, van speeltuin tot bouwspeelplaats, van de wipkip
op de stoep tot speciaal aangelegde basketbalveldjes. De informele speelruimte is alle ruimte
waar kinderen kunnen spelen, die niet binnen de formele speelruimte valt, zoals stoepen in de
straat, dijken en parkeerplaatsen (Van Duijn, 2004a). In Nederland spelen kinderen meestal op
informele speelplaatsen; in hun eigen tuin, op de stoep of in de straat voor hun huis. Ze spelen
ook op speelplaatsen, grasvelden en indien mogelijk langs slootjes, maar dit gebeurt in mindere
mate (Karsten et al., 2001). Ook spelen ze graag op schoolpleinen, maar deze zijn steeds vaker
na schooltijd gesloten (Van Oel et al., 2005). De verschillende locaties blijken ieder op eigen
wijzen gebruikt te worden, waarbij de speelplaats meer beweging oproept dan bijvoorbeeld het
grasveld en ook grotere groepen aantrekt (Karsten et al., 2001).
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Wat is voor de jeugd belangrijk in een speelgebied? Verschillen in de intensiteit waarmee bepaalde
plekken in de openbare ruimte door kinderen gebruikt worden blijken vooral samen te hangen
met de kwaliteit van die plekken en de bereikbaarheid. In het algemeen stijgt met de kwaliteit
de grootte en diversiteit van de groep kinderen die er gebruik van maken. Dit lijkt een open
deur, maar het biedt tegenwicht aan de opmerking dat voor kinderen niet zoveel geregeld hoeft
te worden: zij spelen toch wel overal. Wat betreft de kwaliteit is in de eerste plaats de grootte
in het geding. Waar meer ruimte is, komen meer kinderen en ontstaat minder verdringing
(bijvoorbeeld van jonge kinderen door oudere kinderen). Er moet echter wel rekening worden
gehouden met de maat en schaal van kinderen, te grote of onoverzichtelijke gebieden moeten
worden vermeden. Een goed ingerichte speelplaats met diverse speelmogelijkheden vergroot
de aantrekkingskracht voor kinderen. Zo blijken op goed ingerichte speellocaties met veel
verschillende attractieve speelobjecten meer meisjes te vinden dan op spaarzaam ingerichte,
weinig attractieve of verwaarloosde plekken. Karsten spreekt in dit verband van een kritischer
houding van meisjes t.o.v. speelplekken. Zij constateert verder dat conflicten en vandalisme bij
goed onderhouden, ook door meisjes bezochte plekken, minder groot zijn dan bij door jongens
gedomineerde plekken. Ook stijgt de populariteit in gebruik als er (veel) andere kinderen zijn
om mee te praten of te spelen. Met andere woorden: de gebruikswaarde van de omgeving is
voor kinderen erg belangrijk, veel belangrijker dan de esthetische waarde. Daarmee verschillen
kinderen van veel ruimtelijke vormgevers en andere volwassenen die vandaag de dag juist
veel aandacht willen besteden aan de esthetische waarde van de omgeving. Overigens hechten
kinderen wel veel aan schoon en heel: vieze plekken (hondenpoep en zwerfvuil) en kapotte
speelobjecten worden door kinderen als ‘stom’ bestempeld (Karsten et al., 2001).
De dichtheid van de bebouwing speelt een grote rol bij het gebruik van (formele) speelplaatsen.
Hoe dichter de bebouwing, hoe groter de functie is van speelplekken voor de kinderen uit de
buurt. Dit heeft vermoedelijk zowel te maken met een gebrek aan alternatieve speeldomeinen
alsook met de positieve werking van een vergrote trefkans op speelkameraadjes (Karsten et
al., 2001).

Figuur 3.1.4-3.1.5: Informele speelruimte

Hypothese 01: Om beweeggedrag te stimuleren moeten kinderen de (openbare) ruimte krijgen
om buiten te spelen. Het gaat hierbij om een openbare ruimte met een variëteit aan bereikbare
speelplekken, formeel en informeel, met diverse speelmogelijkheden, die schoon, heel en veilig
zijn. Hierbij moet aansluiting worden gezocht bij de maat en schaal van kinderen.

Groenvoorzieningen en water
Groenvoorzieningen spelen een rol bij de mate van lichamelijke activiteit van kinderen. Kinderen
in de leeftijdsgroep van 6-11 jaar blijken een groene omgeving veel aantrekkelijker te vinden
dan een gebouwde omgeving. De natuurlijke omgeving nodigt meer uit tot lichamelijke activiteit,

  Dit betekent dat de speelplekken binnen de actieradius van kinderen moeten liggen en dat de weg naar de
   bestemmingen toe verkeersveilig is (zie paragraaf 3.2).
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fantasie en constructie spellen dan de gebouwde omgeving (De Vries et al., 2005). Grasvelden
zijn hierbij een uitzondering, deze worden door veel kinderen niet direct als natuur ervaren (Van
Duijn, 2004a). De Vries et al. (2007) vonden in hun onderzoek een positieve relatie tussen het
aandeel groene ruimte en het beweeggedrag van kinderen (De Vries et al., 2007). Er is hierbij
geen onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes.
De kwaliteit van het groengebied hangt niet direct samen met de grootte van het groengebied.
Het blijkt dat de leeftijd van de kinderen hierin mee speelt. Jonge kinderen kunnen grote
gebieden nog niet volledig overzien en willen wel graag weten waar het ophoudt, een kleiner
bosje is voor hen al voldoende (Van Duijn, 2004a).
Water is een bijzondere vorm van een ruimtelijk stedelijk element. Het is daarbij meestal niet
te betreden en kan voor kinderen gevaarlijk zijn. Toch kan het een waardevol element zijn in de
omgeving van kinderen. Water geeft bijzondere speelaanleidingen die met andere elementen
niet bereikbaar zijn. Denk aan vissen, schaatsen, zwemmen en dammetjes maken. Deze
speelaanleidingen vergroten de speelruimte (www.obb-ingenieurs.nl) en kunnen daarmee een
belangrijke bijdrage leveren aan het beweeggedrag van kinderen. De Vries et al (2007) vonden
in hun onderzoek een positieve relatie tussen water en het beweeggedrag van kinderen (De
Vries et al., 2007).

Figuur 3.1.6-3.1.7: Spelen met water

Hypothese 02: De aanwezigheid van groenvoorzieningen en water geven meer speelaanleidingen
dan de gebouwde omgeving en bevorderen daarmee het beweeggedrag.

Functiemenging
Functiemenging heeft op twee vlakken een relatie met beweeggedrag van kinderen. Allereerst
geven meerdere functies een verscheidenheid aan bestemmingen voor activiteiten. Deze
bestemmingen zelf kunnen het beweeggedrag vergroten, zoals sportverenigingen, maar ook de
route er naartoe kan het beweeggedrag stimuleren. Kinderen moeten er dan wel zelfstandig en
op een actieve manier kunnen komen (zie paragraaf 3.2). Denk hierbij aan winkels, bedrijven,
woningen, scholen, buurthuizen etc. Een omvattend review over de determinanten van
verschillende niveau’s in de lichamelijke activiteit van kinderen, (Sallis et al., 2000) bevestigden
eerdere resultaten dat het programma en de toegankelijkheid van voorzieningen een belangrijke
determinant is bij beweeggedrag van kinderen. Over het algemeen wordt aangenomen dat de
aanwezigheid en toegankelijkheid van locale recreatieve en sport faciliteiten, omgevingsfactoren
zijn die lichamelijke activiteit bevorderen. (Owen et al., 2004). Karsten et al. (2001) geeft aan
dat de afstand tot sportaccommodaties is een belangrijke determinant is bij de afnemende
sportparticipatie van kinderen (Karsten et al., 2001). De Vries et al (2007) vonden in hun
onderzoek echter, tegen de verwachtingen in, een negatieve relatie tussen beweeggedrag en

  Zie paragraaf 3.2 ‘Leesbaarheid van de omgeving’.
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het aantal sport- en recreatievoorzieningen (behalve sportvelden) en speelplaatsen (De Vries
et al., 2007).
Ten tweede heeft functiemenging een positieve uitwerking op de sociale veiligheid, door de
aanwezigheid van ‘sociale ogen’. Gemengde functies in een gebied zorgen voor een bredere
bezetting van de stad gedurende de dag. Overdag als de bewoners van de woningen naar hun
werk zijn, zorgen de werknemers van de bedrijven ervoor dat er toch leven in het gebied is. (Van
Duijn, 2004b). In paragraaf 3.2 ‘Sociale veiligheid’ zal hier uitgebreid op worden ingegaan.
Een bijkomend voordeel van functiemenging is dat meerdere functies kinderen diverse
aanleidingen geven tot imitatiegedrag. Ze zien mensen naar hun werk gaan, in de lunchpauze
een rondje lopen, de glazenwasser de ramen lappen, de bestellers post bezorgen etc. Kinderen
leren op deze manier hoe de maatschappij ‘werkt’ (Van Duijn, 2004b).

Figuur 3.1.8-3.1.9: Functiemenging

Hypothese 03: Functiemenging vergroot de verscheidenheid aan bestemmingen van kinderen.
Wanneer ze daar zelfstandig en op een actieve manier naar toe kunnen gaan verhoogt dit het
beweeggedrag. Bepaalde bestemmingen kunnen op zichzelf ook het beweeggedrag vergroten,
zoals sportaccommodaties.

3.2

Toegankelijkheid en verbindingen

Om vaker lichamelijk actief te zijn moet er de mogelijkheid zijn om bestemmingen via actief
transport en op een (verkeers)veilige manier te kunnen bereiken. Voor kinderen geldt dat hierbij
rekening moet worden gehouden met de actieradius waarbinnen zij zich (zelfstandig) bewegen.
Om de toegankelijkheid van een gebied verder te verhogen moet de bestemming eenvoudig zijn
om naar toe te komen en eenvoudig zijn om doorheen te gaan, zichtbaar zijn zowel van ver af,
als van dichtbij. Dit wordt ook wel de ‘leesbaarheid van de omgeving’ genoemd.

Actieradius
Met name bij kinderen is de actieradius waarbinnen zij zich bewegen van groot belang. Tijdens
de eerste 15 jaar van het leven maakt een kind grote ontwikkelingen door, wat er voor zorgt
dat het gebruik van de ruimte erg verandert (Van Duijn, 2004a). Van een peuter die zijn eerste
stappen alleen in de tuin zet, tot een puber die alleen op vakantie gaat en een aantal kilometers
naar school fietst. Met name de grootte van het gebied dat wordt gebruikt en de activiteiten die
plaatsvinden, laten grote verschillen zien in de loop van de jaren (Van Duijn, 2004a).
Het ingenieursbureau OBB, een bureau dat zich bezig houdt met het inrichten en in stand houden
van de openbare ruimte en door veel ervaring gespecialiseerd is geworden in het geven van
advies over speelruimten, heeft een aantal richtlijnen opgesteld voor speelruimten (www.obbingenieurs.nl). Tabel 3.3.1 geeft een beeld van de stadia die een kind doorloopt in ruimtegebruik
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en ruimtebeslag (Van Duijn, 2004a).
Tabel 3.2.1: Relatie leeftijd, spelbereik en verzorgingsgebied
Leeftijdscategorie
Kinderen
0-5 jaar

Jeugdigen
6-11 jaar

Jongeren
12-18 jaar

Afstand tot woning

100 meter

300 tot 400 meter

> 1000 meter

Niveau

Straat/blok

Buurt

Wijk/stad

Minuten lopen

2 minuten

5 minuten

15 minuten

Verzorgingsgebied

3 hectare

50 hectare

300 hectare

Bron:www.obb-ingenieurs.nl

Om speelplekken en andere voorzieningen voor kinderen bereikbaar en toegankelijk te houden
is het dus belangrijk om rekening te houden met hun leeftijd en actieradius.
Hypothese 04: Om het beweeggedrag van kinderen te verhogen moeten speelplekken en
voorzieningen binnen de actieradius van kinderen liggen.

Mogelijkheid voor actieve verplaatsing
Bij het stimuleren van beweging is het noodzakelijk dat kinderen zich op een actieve manier
in de woonomgeving kunnen verplaatsen. Elk stuk grond dat actieve verplaatsing mogelijk
maakt, kan daarom bijdragen aan het verhogen van het beweeggedrag; van een groot stuk
gras of modderspoor tot een geasfalteerd fietspad. In de gemiddelde woonwijk zal het hierbij
in het algemeen gaan om voldoende voet- en fietspaden, die bij voorkeur zonder al te veel
omwegen naar de plaats van bestemming gaan. De Vries et al. (2005) vonden een positieve
relatie tussen beweeggedrag en het aantal fietspaden. Een negatieve relatie werd gevonden
tussen beweeggedrag van kinderen en het aantal kruisingen van wegen (De Vries et al., 2007).
Dit correspondeert niet met de bevindingen van Frank et al. (2004) in het onderzoek naar
volwassenen, hier werd een positieve relatie gevonden tussen beweeggedrag en de dichtheid
van het stratennetwerk (aantal kruisingen per meter) (Frank et al., 2004). Mogelijk zorgen
meer kruispunten voor verkeersonveilige situaties.
Voor langzaam verkeer is het belangrijk dat de bestemming zonder veel omwegen bereikt kan
worden. Het realiseren van doorsteekjes is daarom belangrijk, vooral wanneer een wegenpatroon
de vorm van een grid heeft. Een wegenpatroon in een rooster voorziet namelijk niet in radiale
verbindingen. Bij dergelijke verplaatsingen is het daarom altijd nodig om te rijden. De stelling
van Pythagoras leert dat in een rechthoekig grid de omrijfactor tot circa 40 procent kan oplopen.
Dat betekent relatief veel tijdverlies voor langzaam verkeer dat zich verplaatst tussen ongeveer
diagonaal gelegen (herkomst- en bestemmings)punten. Daarom is een (gedeeltelijk) stervormig
voet/fietsnet (voorzover mogelijk) vriendelijker voor langzaam verkeer (Bach, 2006). Daarbij
wordt een geasfalteerd fietspad vaker gebruikt wordt dan een betegeld pad. Het is daarom goed
als dit soort zwaardere werken nabij veel bezochte bestemmingspunten worden gerealiseerd.
Deze werken kunnen dan het best samenvallen met het (meest radiale) patroon van lokale
verplaatsingswensen (Bach, 2006).
Hypothese 05: De aanwezigheid van voetpaden, fietspaden of andere stukken grond waarop
actieve verplaatsing mogelijk is, stimuleren het beweeggedrag. Echter, hoe groter de dichtheid
van het stratennetwerk hoe lager het beweeggedrag van kinderen.

Verkeersveiligheid
Behalve dat bestemmingen via actief transport bereikbaar moeten zijn, moet de verkeersveiligheid
ook voldoende groot zijn dat ouders hun kinderen fietsend, lopend, skatend etc. over straat
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laten gaan. De relatie tussen beweeggedrag en verkeersveiligheid hangt namelijk nauw samen
met de (uitgestelde) zelfstandige mobiliteit van kinderen. In Nederland is de gemiddelde leeftijd
dat kinderen alleen naar school mogen over de laatste 25 jaar gestegen van 6 naar 8,5 jaar.
Dit heeft tot gevolg dat kinderen de vaardigheden die nodig zijn voor zelfstandige mobiliteit te
weinig oefenen, waardoor de kans op ongelukken toeneemt wanneer ze dan toch zelfstandig
aan het verkeer gaan deelnemen. De enige manier waarop kinderen de cognitieve vaardigheden
die nodig zijn voor het onafhankelijk reizen onder de knie krijgen, is door deelnemer te zijn
van complexe verkeerssituaties. (Van Oel et al., 2005). Uit tijd-ruimtelijk onderzoek blijkt dat
voor ouders de verkeersonveiligheid de belangrijkste reden is om kinderen niet zelfstandig
naar buiten te laten gaan. In het onderzoek van Van der Spek en Noyon (1993) blijkt dat dit
voor 96 procent van de ouders de bepalende factor is (Karsten et al., 2001). Het uitblijven
van zelfstandige mobiliteit zorgt voor minder beweeggedrag op twee manieren. Allereerst zijn
volwassenen over het algemeen niet bereid om meer dan 1-2 uur hun kinderen te begeleiden bij
het buiten spelen. Molnar (2005) concludeert dat kinderen die begeleid worden door hun ouders
daarom over het algemeen korter buiten spelen dan kinderen die alleen naar buiten mogen
(Van Oel et al., 2005). Ten tweede worden kinderen (onder meer door de verkeersonveiligheid)
steeds vaker met de auto gebracht, wat tot een vermindering van de lichamelijke activiteit leidt
(Karsten et al., 2001).
Het onderzoek van De Vries et al. (2007) bevestigt het beeld dat buurten die door ouders (en
kinderen) als onveilig worden beschouwd het beweeggedrag van kinderen verlaagt. Zij vonden
een negatieve relatie tussen beweeggedrag en zwaar verkeer (vrachtverkeer en bussen) en een
positieve relatie tussen beweeggedrag en veilige loop- en fietscondities. Opvallend is overigens
dat in ditzelfde onderzoek een positieve relatie werd gevonden tussen het aantal parallelle
parkeerplaatsen en het beweeggedrag. Mogelijk geven auto’s die langs de stoep staan een
gevoel van bescherming bij het spelen op straat. Ook zou het kunnen dat de parkeerplaatsen
overdag leeg zijn, zodat er op gespeeld kan worden. (De Vries et al., 2007). Sallis et al. (1999)
bieden hier enig tegenwicht, zij concluderen dat er geen relatie is tussen het beweeggedrag
van kinderen uit de 4e en 5e klas en de mate waarin de ouders de buurt als (on)veilig ervaren
(Sallis et al., 1999).

Figuur 3.2.1-3.2.2: Kinderen in het verkeer

De cijfers over het aantal verkeersongevallen met kinderen geven gelukkig een redelijk
gunstig beeld. Er overlijden in Nederland betrekkelijk weinig kinderen van 0-14 jaar in het
verkeer vergeleken met andere leeftijdsgroepen (zo’n 4,5%, www.swov.nl). Bovendien is de
verkeersveiligheid voor kinderen sterk verbeterd sinds het begin van de jaren negentig. Wel
komen er aanzienlijk meer oudere dan jongere kinderen om in het verkeer. In Nederland is het
aantal doden het hoogst bij kinderen van 10-14 jaar, voornamelijk doordat deze kinderen zonder
begeleiding fietsen (Van Oel et al., 2005). Echter, in de periode vanaf 1994 lijken ouders hun
kinderen ook steeds vaker in de auto te vervoeren en minder vaak zelfstandig aan het verkeer te
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laten deelnemen. Dit zou voor een deel de verbeterde verkeersveiligheid voor kinderen kunnen
verklaren (www.swov.nl).
Karsten et al. (2001) noemen met het oog op de verkeersveiligheid het belang van een
goede locatie van speelplekken. Barrières in termen van verkeerswegen maken speelplekken
onbereikbaar voor met name de categorie onder de 10 jaar. Deze kinderen zijn vaak nog niet
in staat om complexe verkeerssituaties te overzien, wat nodig is om de juiste beslissingen te
kunnen nemen. Centrale goed bereikbare locaties, door Karsten ‘totempalen voor de jeugd’
genoemd, blijken het draagvlak van speelvoorzieningen aanzienlijk te vergroten. Een plaats
met een hek vinden ouders met het oog op de veiligheid aantrekkelijker dan een ‘openbare
speelplek’. Zij zijn eerder geneigd hun kinderen hier alleen achter te laten (Karsten et al., 2001).
Uiteraard geldt voor elke plek die (ook) bestemd is voor kinderen dat rekening moet worden
gehouden met verkeersbarrières (denk aan scholen en recreatie- en sportvoorzieningen).
Voor het realiseren van een verkeersveilige omgeving zijn verschillende zaken van belang. In de
Kinder Straat Scan (KiSS) worden een aantal kenmerken van de straat benoemd, die hier aan
bijdragen. De KiSS is een checklist waarmee kan worden bepaald of een straat kindvriendelijk
is. De lijst is gemaakt met steun van Stadsgewest Haaglanden, 3VO en de fietsersbond. De
kenmerken die de KiSS met betrekking tot de verkeersveiligheid als kindvriendelijk aanmerkt
zijn verdeeld over drie aspecten: bescherming, befietsbaarheid en beloopbaarheid (Deelstra en
Kips, 2006). Deze zullen vervolgens aan de orde komen.

Figuur 3.2.3: Uitstulping voor het oversteken

Figuur 3.2.4: Parkeren langs de stoep

Bescherming
Allereerst is voor de verkeersveiligheid de snelheidslimiet van belang, wanneer lagere snelheden
op wegen worden voorgeschreven lijkt dit de veiligheid van voetgangers en fietsers te verhogen
en daardoor te leiden tot grotere zelfstandige mobiliteit van kinderen (Badland en Schofield,
2005), vooral in de leeftijdscategorie van 7-9 jaar (Van Oel et al., 2005). De KiSS raadt een
snelheidslimiet van 30 kilometer per uur of lager aan en geeft de voorkeur aan een (woon)erf.
Hierbij geldt hoe lager de snelheid, hoe beter (Deelstra en Kips, 2006). Wanneer een kind
wordt aangereden door een auto die 60 kilometer per uur rijdt overleeft slechts 15 van de 100
kinderen, maar wanneer de auto 30 kilometer per uur rijdt overleeft 95 van de 100 kinderen
(Gleeson en Sipe, 2006).
Gerelateerd aan een lage snelheidslimiet is het blikveld van de passerende automobilist. De
aandacht moet vooral naar de volle breedte van de straat gaan, op een korte afstand (alsof je
rond kijkt in een kamer), in plaats van een blikveld dat vooral naar het einde van de straat is

  Op een woonerf mogen voetgangers de gehele breedte van de straat benutten om te lopen en te spelen.
   Er mag enkel stapvoets worden gereden (maximaal 15 kilometer per uur) en parkeren mag alleen op de
   daarvoor aangegeven plaatsen.

Fysieke omgevingskenmerken

37

gericht. In een kindvriendelijke straat moeten de verkeersdeelnemers er op voorbereid zijn dat
er overal, plotseling, iemand te voorschijn kan komen. Kinderen kunnen door hun spontaniteit
onverwachte bewegingen maken en de automobilist overrompelen. Volgens De Senerpont Domis
geldt hoe sneller iemand in een auto rijdt, hoe minder waarschijnlijk het is dat een persoon die
de weg wil oversteken wordt opmerkt en hoe groter de verkeersborden moeten zijn om gezien
te worden. Veelal neemt bij gemotoriseerd verkeer de snelheid toe en de oplettendheid af bij
een ‘sneller’ wegbeeld. Dat snelle wegbeeld ontstaat met name door:
-

het aanbieden van voorrang (bebording);

-

verbreding van de rijloper(s)

-

verhoging van het lichtniveau en relatief hoge lichtmasten

-

het plaatsen van verkeersregelingsinstallaties

-

lange afstanden tussen kruispunten of snelheidsremmers (drempels en dergelijke)

-

het aanbrengen van lineair ruimtelijke karakteristieken (geleidestrepen, middenbermen en

   dergelijke) (Bach, 2006).

Figuur 3.2.5: Fietsstrook en zebrapad

Figuur 3.2.6: Gescheiden fietspad en zebrapad met
rustpunten

Verder verhogen opvallende markering van plaatsen waar voetgangers kunnen opduiken en
van overgangen naar een ander type straat de veiligheid. Om duidelijk te maken welk gedrag
verwacht kan worden kunnen opvallend gemarkeerde overgangen helpen. Inrichtingselementen
kunnen extra aandacht vestigen op voet- en fietspaden, achterpaden, speelplaatsen en
entrees van gebouwen. Tenslotte is de zichtbaarheid over en weer tussen automobilisten en
kinderen belangrijk. Er mogen geen obstakels zijn die het zicht belemmeren zoals glasbakken,
uitstallingen, geparkeerde auto’s en hoge beplanting (Deelstra en Kips, 2006). Hierbij moet
rekening worden gehouden met de geringe ooghoogte en lengte van kinderen (Bach, 2006).

Beloopbaarheid
Om een straat te voet veilig te kunnen oversteken moet op een aantal zaken gelet worden. Allereerst
verhoogt een goede markering en verlichting van het oversteekpunt de veiligheid. Bij voorkeur
kan de oversteek vanaf een plateau gemaakt worden. Ten tweede moet de zichtbaarheid vanaf
de oversteekpunten over en weer tussen overstekende kinderen en naderende automobilisten
goed zijn, bij voorkeur vanaf 100 meter afstand. De zichtbaarheid kan verbeterd worden door
bijvoorbeeld onderbreking van het parkeren en uitstulpingen van de autovrije strook/trottoir.
Figuur 3.2.3 is een goed voorbeeld, de uitstulping van het trottoir verbetert de zichtbaarheid
bij het oversteken. Ook de bomen belemmeren het zicht niet, het groen begint pas op ruim een
meter hoogte. Dit in tegenstelling tot figuur 3.2.4, waar de geparkeerde auto’s voor kinderen
elk zicht ontnemen. Ten derde is de overzichtelijkheid van de verkeerssituatie voor kinderen die
willen oversteken belangrijk. Oversteken wordt een stuk gemakkelijker wanneer het verkeer
uit één richting komt. Dit kan gerealiseerd worden door eenrichtingsverkeer of een rustpunt

  Verhard lineair deel van de ruimte ten behoeve van rijdend verkeer.
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tussen verkeer in de ene richting en verkeer in de andere richting. Wel moet opgelet worden
dat de breedte van de straat niet zo groot wordt dat automobilisten harder gaan rijden en de
oplettendheid afneemt. Ten vierde mag de afstand die in een keer moet worden overgestoken
niet te groot zijn, bij voorkeur minder dan 3,5 meter (figuur 3.2.6). Om veilig te kunnen
oversteken naar de ander zijde van de straat mag de verkeersintensiteit niet te hoog zijn. De
KiSS raadt aan dat deze niet hoger moet zijn dan 40 auto’s en bromfietsen per 10 minuten.
Vervolgens zijn er bij voorkeur geen verkeerslichten voor de oversteek nodig. Indien er toch
verkeerslichten zijn geplaatst mag de wachttijd niet langer zijn dan 40 seconden. Een lange
wachttijd wordt door veel mensen als vervelend ervaren, waardoor zij mogelijk voor een andere
vervoerswijze zullen kiezen. Tenslotte bestaat een behoefte aan bredere autovrije stroken of
trottoirs wanneer de maximale snelheid op de rijbaan hoger is dan 15 km per uur. Bij een
beloopbare breedte van minder dan 1,00 meter worden mensen met rollators, rolstoelen en
kinderwagens gedwongen om zich in te voegen in het gemotoriseerd verkeer, dit vergroot de
kans op ongelukken (Deelstra en Kips, 2006).

Befietsbaarheid
Voor een goede befietsbaarheid gelden ook de eerste vier punten die bij de beloopbaarheid
werden genoemd over de kenmerken van de oversteekpunten. Vervolgens geldt ook hier
dat de snelheidslimiet bij voorkeur zo laag mogelijk is. Er is meer behoefte aan speciale
fietsvoorzieningen (fietspaden, brom-/fietspaden of fietsstroken) indien de maximale snelheid
van het de auto’s en bromfietsers op de rijbaan hoger is en de intensiteit groter is (figuur 3.2.5
en 3.2.6). Deze fietsvoorzieningen zijn bij voorkeur zo breed mogelijk: 1,50 meter of meer.
In het geval van fietsstroken moet ook hier worden opgelet dat de weg hierdoor niet zo breed
wordt dat automobilisten harder gaan rijden en minder opletten. Verder moeten er voldoende
mogelijkheden zijn om de fiets te stallen (Deelstra en Kips, 2006).
Hypothese 06: Speelplekken en andere veel voorkomende bestemmingen van kinderen moeten
voor hen toegankelijk en bereikbaar zijn en dus niet gehinderd worden door verkeersonveilige
situaties. Dit verhoogt de zelfstandige mobiliteit en daarmee het beweeggedrag van kinderen.

Leesbaarheid van de omgeving
Kinderen houden ervan om hun omgeving te ontdekken en ze blijven hun omgeving steeds
opnieuw ontdekken wanneer ze ouder worden. Voor kinderen is het belangrijk dat ze snel een
globaal overzicht van het gebied krijgen, zodat ze hun weg erdoorheen kunnen vinden. Dit is
een fenomeen dat ‘ de leesbaarheid van de omgeving’ kan worden genoemd. Dit betekent dat
kinderen in staat moeten zijn om een overzicht te krijgen vanuit hun gezichtsveld, wat vaak
een stuk lager is dan voor de meeste volwassenen. Kinderen zijn geneigd om de omgeving
in kleinere stukken te verdelen en zo verschillende territoria te vinden. De aanwezigheid van
overgangsgebieden zou dit kunnen faciliteren (Van Duijn, 2004a). Daarbij vergroten landmarks
zoals winkels, een grote boom of een verkeerslicht de oriëntatie mogelijkheden en de mate
waarin ze de omgeving in kaart kunnen brengen, wat hun zelfvertrouwen zal vergroten. Grote
grasvelden tussen flats zijn echter minder aantrekkelijk voor kinderen. Ze kunnen daar in
theorie overal spelen, maar zij ontberen een duidelijk herkenbare plek die zo attractief en
onderscheidend is dat daar altijd ook andere kinderen zijn (Karsten et al., 2001).
Kevin Lynch (1960) heeft onderzoek gedaan naar de leesbaarheid van de omgeving. Hij heeft
onderzocht op welke manier mensen een stad waarnemen en zich een beeld vormen van
(de organisatie van) een stad. Hieruit bleek dat mensen hun beeld van de stad opbouwen
uit verschillende elementen, namelijk: paden, randen, districten, knooppunten en landmarks.
Hoewel dit onderzoek onder volwassenen is gedaan zou hetzelfde ook voor kinderen kunnen
gelden, daarom worden de door hem genoemde karakteristieken om de leesbaarheid van de
omgeving te vergroten hier beschreven. Voor kinderen zullen de genoemde kenmerken op een
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kleinere schaal moeten plaatsvinden, aangezien hun actieradius kleiner is. Hierbij geldt dat de
genoemde elementen niet op zichzelf staand werken, een combinatie van een aantal werken
doorgaans het beste (Lynch, 1960).

Afzondering of figuur-achtergrond duidelijkheid
Afzondering of figuur-achtergrond duidelijkheid wordt bereikt door het realiseren van scherpe
randen (zoals het abrupt ophouden van de bebouwing, figuur 3.2.7); afsluiting (zoals een
afgesloten plein); contrast in oppervlak, vorm, intensiteit, complexiteit, afmetingen, functie en
ruimtelijke locatie (zoals een enkele toren, rijkelijke decoratie, een blinkend (reclame)bord).
Door afzondering of figuur-achtergrond duidelijkheid worden elementen in de stad eenvoudiger
te identificeren, het maakt ze opvallend, opmerkelijke, levendig en herkenbaar. Naarmate een
omgeving meer vertrouwd wordt lijken mensen minder te letten op het geheel en meer op het
contrast en de bijzonderheden die de omgeving levendig maken (Lynch, 1960).

Figuur 3.2.7: Het abrupt ophouden van de
bebouwing

Figuur 3.2.8: De duidelijkheid van
een gridsysteem

Figuur 3.2.9:
Eenvoudige vormen

Eenvoudige vormen
Duidelijkheid en eenvoud van de zichtbare vorm in de geometrische zin van het woord en de
beperking van (onder)delen (zoals de duidelijkheid van een grid systeem (figuur 3.2.8), een
rechthoek (figuur 3.2.9) of een toren) zijn veel gemakkelijker in te delen in het beeld dat iemand
van een stad heeft. Mensen zullen complexe factoren vervormen tot eenvoudige vormen, zelfs
wanneer dit ten koste gaat van de waarneming of de praktijk. Wanneer een element niet in één
keer in zijn geheel zichtbaar is, dan kan een topologische vervorming tot een eenvoudige vorm
ervoor zorgen dat het geheel toch goed te begrijpen is (Lynch, 1960).

Continuïteit
Continuïteit helpt bij het waarnemen van de complexe, visuele omgeving als een geheel of als
onderling aan elkaar gerelateerd. Hierdoor kan een enkele identiteit gesuggereerd worden.
Het gaat hierbij om de continuïteit van een rand of oppervlak (zoals in een straat, kanaal
of skyline); nabijheid van delen (zoals de clustering van gebouwen); herhaling of ritmische
intervallen (zoals een patroon van straathoeken); gelijk(vormig)heid, analogie of harmonie van
oppervlak, vorm of functie (zoals bij een veel gebruikt bouwmateriaal, een herhalend patroon
van ramen, gelijkheid in commerciële activiteiten, functie of gewone (reclame)borden, figuur
3.2.10) (Lynch, 1960).

Dominantie
Dominantie geeft, net als continuïteit, de mogelijkheid tot het simplificeren van het beeld door
weglating en indeling in klassen. Dominantie van een deel over anderen door middel van grootte,

  Een grid systeem is overigens niet altijd even duidelijk, wanneer deze op grote schaal wordt toegepast.
Wanneer alle straathoeken er hetzelfde uit zien wordt de leesbaarheid juist minder. De helderheid op de
tekentafel heeft zich dan niet vertaald naar ruimtelijke helderheid. Bij het ontwerp moet dus ook voldoende
aandacht worden besteed aan differentiatie van de ruimte.
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intensiteit of interesse, resulteert in het lezen van het geheel als een basis kenmerk met een
bijbehorend cluster (Lynch, 1960). Denk bijvoorbeeld aan een toren die het omliggende gebied
een identiteit geeft (figuur 3.2.11).

Duidelijkheid van verbindingen
Duidelijkheid van verbindingen betekent grote zichtbaarheid van verbindingen en naden (zoals
een grote kruising of kustlijn); heldere relaties en onderlinge connecties (zoals een gebouw
in relatie tot zijn omgeving, of een metrostation tot de straat erboven, figuur 3.2.12). Deze
verbindingen zijn strategische momenten van structuur en moeten goed waarneembaar zijn
(Lynch, 1960).

Figuur 3.2.10:
Continuïteit door
reclameborden

Figuur 3.2.11: Dominantie door
toren

Figuur 3.2.12: Duidelijkheid
verbinding met metrostation

Differentiatie in de richting
Differentiatie in de richting wordt bereikt door asymmetrie, hellingen en radiale referenties die
het ene eind van het ander onderscheiden (zoals een pad dat omhoog loopt, weg van de zee,
naar het centrum toe); de ene kant van de andere (zoals bij gebouwen met een zijde aan een
park); of een kompas richting van en andere (zoals bij zonlicht, of bij de breedte van noordzuid straten). Deze kwaliteiten worden veel gebruikt bij het structureren op een grote schaal
(Lynch, 1960).

Visueel bereik
Door het vergroten van het visueel bereik kan een complex geheel duidelijker worden.
Kenmerken die het bereik en de toegankelijkheid van het zicht vergroten, zowel daadwerkelijke
als symbolisch zijn; transparantie (zoals met glas of gebouwen op kolommen); overlappingen
(zoals wanneer structuren verschijnen achter anderen); doorkijkjes (figuur 3.2.13) en
panorama’s die de diepte van het zicht vergroten (zoals bij rechte straten, grote open ruimtes,
hoge uitzichten); concave bochten (zoals bij een heuvel of bochtige straat) welke verder weg
liggende elementen zichtbaar maken; aanwijzingen die spreken van een element dat anders
onzichtbaar is (zoals de het zien van activiteiten wat karakteristiek is voor een regio die komt,
of het gebruik van karakteristieke details om de nabijheid van een ander element aan te geven)
(Lynch, 1960).

Bewustzijn van beweging
Aangezien de stad wordt waargenomen door beweging is dit een fundamenteel aspect, het
wordt gebruikt om te structureren en zelfs om te identificeren, daar waar dat mogelijk is (zoals:
‘ga naar links, dan rechts’, ‘bij de scherpe bocht’ (figuur 3.2.14), ‘drie blokken verwijderd van
deze straat’). Deze kwaliteiten vergroten wat een waarnemer kan doen om de richting of afstand
te interpreteren en om de vorm van de beweging zelf te voelen. Bewustzijn van beweging kan
bereikt worden door de helderheid van hellingen, bochten en doorgangen te verbeteren; door
behoud van de samenhang in de richting of richtingsverandering; en door afstandsintervallen
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zichtbaar te maken. (Lynch, 1960).

Tijd series
Met tijd series worden elementen bedoeld die na elkaar worden waargenomen. Het gaat daarbij
om eenvoudige stuk voor stuk verbindingen, waar een element simpelweg wordt geplakt aan
twee elementen ervoor en erachter (zoals in een willekeurige volgorde van landmarks, figuur
3.2.15), maar ook series die echt gestructureerd zijn in de tijd en dus melodisch van aard,
(zoals landmarks waarbij de intensiteit van de vorm vergroot totdat de climax is bereikt) (Lynch,
1960).

Namen en betekenissen
Hoewel namen en betekenissen niet fysieke karakteristieken zijn worden ze voor de volledigheid
toch even genoemd. Namen en betekenissen kunnen de waarneembaarheid van een element
vergroten. Namen zijn bijvoorbeeld belangrijk bij het uitkristalliseren van een identiteit. Soms
geven ze aanwijzingen over de ligging (bijvoorbeeld station Rotterdam Noord). Door systemen
een naam te geven (zoals het alfabetiseren van een straten serie) zal ook het structureren van
elementen eenvoudiger worden. Betekenissen en associaties, sociaal, historisch, functioneel,
economisch of individueel, vormen een heel gebied die voorbij de fysieke kwaliteiten liggen. Ze
versterken suggesties naar identiteit of structuur zoals die in de fysieke vorm latent aanwezig
zijn (Lynch, 1960).
Hypothese 07: Een goede leesbaarheid van de omgeving zorgt ervoor dat kinderen hun omgeving
willen verkennen en verhoogt daarmee het beweeggedrag.

Figuur 3.2.13:
Doorkijkje

3.3

Figuur 3.2.14: Scherpe bocht

Figuur 3.2.15: Serie vlaggen

Belevingswaarde

Om ervoor te zorgen dat kinderen tijd in de buitenruimte willen doorbrengen moet deze prettig
en sociaal veilig zijn. Kinderen waarderen een ruimte die schoon, heel en veilig is. Verder zullen
klimatologische aspecten een invloed hebben. In de volgende paragraaf wordt het belang van
de sociale veiligheid toegelicht, de kenmerken ‘schoon en heel’ komen hierbij ook aan de orde.
Tevens zal de invloed van het klimaat op het beweeggedrag beschreven worden.

Sociale veiligheid
Behalve dat voor ouders de verkeerssituatie van invloed is bij de overweging om kinderen
zelfstandig op pad te laten gaan, speelt voor 78 procent van de ouders aspecten van sociale
veiligheid ook mee (Karsten et al., 2001). Aangezien zelfstandige mobiliteit het beweeggedrag
verhoogt, is dit een aspect om rekening mee te houden. Ook hier dient opgemerkt te worden

  Bij de term schoon wordt bijvoorbeeld de afwezigheid van rondslingerend afval bedoeld. Het gaat hier
   nadrukkelijk niet om modder, zand e.d. waar kinderen ‘vies’ van zouden kunnen worden.
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dat Sallis et al. (1999) geen sterke relatie hebben gevonden tussen het beweeggedrag van
kinderen uit de 4e en 5e klas en de mate waarin de ouders de buurt als (on)veilig ervaren (Sallis
et al., 1999).
De gebouwde omgeving draagt in belangrijke mate bij aan het (gevoel van) sociale veiligheid.
Mensen met kinderen die in (hoge) flatgebouwen wonen, zullen hun kinderen bijvoorbeeld
minder vaak buiten laten spelen dan mensen die in laagbouw wonen. Vanuit de flat is nauwelijks
of geen toezicht op de speelplaatsen, waardoor deze als onveilig worden beschouwd (De Vries
et al., 2005).
De kenmerken die van belang zijn voor een sociaal veilige gebouwde omgeving worden door Van
der Voordt en Van Wegen (1990) in hun checklist aangegeven. Zij benoemen: aanwezigheid van
mensen; zichtbaarheid; betrokkenheid/verantwoordelijkheid; attractiviteit van de omgeving;
toegankelijkheid/vluchtwegen (Van der Voordt en Van Wegen, 1990). Deze kenmerken zijn van
belang bij zowel de objectieve sociale veiligheid (zoals die uit de cijfers naar voren komt) als
bij de subjectieve sociale veiligheid (de sociale veiligheid zoals die wordt waargenomen). Deze
kenmerken worden vervolgens beschreven.

Aanwezigheid van mensen
Er zijn twee vormen van aanwezigheid van mensen te onderscheiden. Allereerst gaat het om
de daadwerkelijke aanwezigheid van mensen. Deze wordt vergroot door de aanwezigheid van
publiekstrekkende voorzieningen. De locatie van voorzieningen en de mate van functiemenging
is daarom belangrijk, maar ook de locatie van woningen en het karakter van verbindingsroutes.
Ten tweede gaat het om de voelbare aanwezigheid van mensen, dit laatste is onder meer
afhankelijk van de mate van visueel contact tussen woningen en voorzieningen en de openbare
buitenruimte. Ook de mogelijkheid om ergens aan te bellen is een belangrijk aandachtspunt
(Van der Voordt en Van Wegen, 1990).
Belangrijke aandachtspunten vanuit sociaal beheer zijn een adequaat toewijzingsbeleid
en voldoende toezicht. In de literatuur worden doorgaans drie vormen van toezicht
onderscheiden:
-

Formeel toezicht door de politie, stadswachten of particuliere bewakingsdiensten.

-

Semi-formeel toezicht door personeel dat met een duidelijk doel ergens aanwezig is, zonder

   dat dit doel direct betrekking heeft op preventie van veelvoorkomende criminaliteit. Te
   denken valt aan conciërges, winkelpersoneel, een huismeester, een opbouwwerker.
-

Informeel toezicht door bewoners of passanten (Van der Voordt en Van Wegen, 1990).

Figuur 3.3.1-3.3.2: Zichtbaarheid

Zichtbaarheid
Aanwezigheid van mensen is een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde voor sociale
controle. Men moet immers ook kunnen zien wat er gaande is. Zicht en overzicht zijn van groot
belang voor een gevoel van veiligheid. Het vergroot de persoonlijk controlemogelijkheden en
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daarmee de mogelijkheid om zich, wanneer men bedreigd wordt of zich bedreigd voelt, snel uit
de voeten te kunnen maken. Belangrijke aspecten zijn de mate van zicht en overzicht vanuit
de bebouwing op (semi)openbare ruimten en omgekeerd en de indeling en inrichting van de
buitenruimte. Dit betekent dat er ononderbroken zichtlijnen vanuit intensief gebruikte ruimten,
van binnen naar buiten en omgekeerd moeten zijn. De verlichting moet zowel overdag als ’s
avonds/’s nachts voldoende zijn. Belangrijk is ook dat er duidelijke en herkenbare routes zijn,
het moet duidelijk zijn waar een route naar toe gaat en of het om een belangrijke of stille route
gaat. (Van der Voordt en Van Wegen, 1990).

Figuur 3.3.3: Veel entrees op een ingang

Figuur 3.3.4: Vier entrees op een ingang

Betrokkenheid/verantwoordelijkheid
Betrokkenheid bij de omgeving is belangrijk om mensen te stimuleren zich in te zetten voor
‘hun’ buurt en waar nodig daadwerkelijk in te grijpen, en om potentiële daders van ongewenst
gedrag te weer houden. Mensen voelen zich meer bij hun omgeving betrokken, naarmate:
-

de vormgeving en inrichting beter zijn afgestemd op hun voorkeuren en wensen

    (bewonersparticipatie bij de planvorming is hierbij een hulpmiddel),
-

de omgeving meer binnen de persoonlijke invloedssfeer van de gebruikers valt, zodat mensen

   het gevoel hebben een zekere controle over hun eigen omgeving te kunnen uitoefenen,
-

duidelijker is wie voor welk gedeelte verantwoordelijk is; dit vereist onder meer duidelijke

   overgangen tussen openbaar en privé gebied en duidelijke bestemmingen,
-

bewoners sociaal geïntegreerd zijn, dat wil zeggen wanneer zij als positief ervaren contacten

   onderhouden met hun buren en buurtgenoten; dit vereist een zekere homogeniteit in
   woonstijl, zeker op blokniveau;
-

de gebouwde omgeving er goed onderhouden en verzorgd uitziet; dit stimuleert gebruikers

   de situatie zo te houden (Van der Voordt en Van Wegen, 1990).
Sleutelbegrippen bij het vergroten van de betrokkenheid zijn schaalverkleining en privatisering.
Een voorbeeld van dit laatste is het (gedeeltelijk) toedelen van openbaar groen aan individuele
bewoners, op deze manier ontstaat er duidelijkheid bestaan over verantwoordelijkheden. Over het
algemeen geldt: hoe groter het aantal woningen per entree, het aantal woningen per bouwblok,
het aantal bouwlagen en het aantal onderlinge verbindingen (door bijvoorbeeld galerijen en
loopbruggen), des te groter het gevoel van anonimiteit. Onderzoek heeft uitgewezen, dat vooral
grootschalige wooncomplexen, waarin veel bewoners van dezelfde voorzieningen gebruik moeten
maken (zoals een entree, trappenhuis/lift, vuilstortkokers en gemeenschappelijke bergingen),
met een monotone vormgeving en veel semi-openbare ruimte, vaak gepaard gaan met een
geringe mate van betrokkenheid (Van der Voordt en Van Wegen, 1990).

  De zichtbaarheid van de omgeving hangt samen met de ‘leesbaarheid van de omgeving’. Een goede
   zichtbaarheid zou de ‘leesbaarheid van de omgeving’ kunnen verbeteren.
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Attractiviteit van de omgeving
Attractieve gebouwen en buitenruimten kunnen een positief effect hebben op het voorkomen
van vandalisme en onveiligheidsgevoelens. Van een aantrekkelijke en goed verzorgde omgeving
valt een grote mate van betrokkenheid af te lezen. Daarmee is te verwachten, dat mensen in
geval van ongewenst gedrag daadwerkelijk ingrijpen. Dit betekent dus dat je hier niet zomaar
je gang kunt gaan. Sporen van vandalisme en verpaupering wekken daarentegen de indruk van
normloosheid en worden al gauw in verband gebracht met ernstiger vormen van criminaliteit.
Dit roept gemakkelijk gevoelens van onveiligheid op. Aandachtspunten zijn onder andere de
schaal van de bebouwing (een menselijke schaal en geen monumentalisme en gigantisme),
complexiteit en variatie, kleur- en materiaalgebruik, het vermijden van overlast door stank en
lawaai en goed en regelmatig onderhoud (Van der Voordt en Van Wegen, 1990).

Figuur 3.3.5: Vervuiling

Figuur 3.3.6: Verpaupering

Toegankelijkheid en vluchtwegen
Bereikbaarheid en toegankelijkheid zijn belangrijke voorwaarden om formele en informele
surveillance te kunnen uitoefenen. Vervolgens is het belangrijk dat potentiële slachtoffers
in geval van nood snel kunnen vluchten. Van de ander kant verlaagt een gemakkelijke
toegankelijkheid van gebouwen en buitenruimten de drempel voor potentiële daders, terwijl
vluchtwegen de pakkans verkleinen en het risico op een delict zal toenemen. Er zal dus gezocht
moeten worden naar evenwicht, waarbij de omgeving zo goed mogelijk beheersbaar blijft.
Belangrijke indicatoren zijn:

Figuur 3.3.7 - 3.3.8: Symbolische barrieres

-

het aantal toegangen en vluchtwegen,

-

de bereikbaarheid en toegankelijkheid hiervan (duidelijk onderscheid openbaar en privé, wel

   of niet afgesloten ruimten, kwaliteit van hang- en sluitwerk),
-

de aanwezigheid van symbolische barrières, zoals gebods- en verbodsborden en persoonlijke

   toevoegingen van bewoners zoals bloembakken en fraai uitgevoerde naambordjes (Van der
   Voordt en Van Wegen, 1990).
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Hypothese 08: Sociale veiligheid verhoogt de zelfstandige mobiliteit van kinderen en daarmee
het beweeggedrag. De volgende kenmerken van de gebouwde omgeving zijn daarbij van belang:
aanwezigheid van mensen; zichtbaarheid; betrokkenheid/verantwoordelijkheid; attractiviteit
van de omgeving; toegankelijkheid/vluchtwegen.

Klimaat
Lichamelijke activiteit wordt mede bepaald door invloeden van het seizoen en de geografische
locatie waar men zich bevindt (De Vries et al., 2005). Het review van Kohl en Hobbs (1998)
bevestigt dit. Volgens de data van de National Child and Youth fitness Study, zijn kinderen het
meest actief in de zomer, wordt dat minder in de herfst, bereiken ze het laagste punt in de
winter, en worden ze weer actiever in de lente. Slechte weersomstandigheden worden volgens
De Vries et al. (2005) door kinderen en hun ouders gezien als een barrière om lichamelijk actief
te zijn (De Vries et al., 2005). Het is hierbij de vraag of kinderen dit ook echt vinden of dat dit
vooral door de ouders is ingegeven. Buiten spelen in de regen of sneeuw kan voor kinderen
erg leuk zijn en geeft een hoop nieuwe spelaanleidingen (zoals sneeuwballen gooien, sleeën,
springen over plassen etc.). Slechte weersomstandigheden hoeven daarom nog niet zo ‘slecht’
te zijn. In het review van Sallis et al. (2000) heeft men voor kinderen van 4-12 jaar de relatie
met het klimaat dan ook als onbepaald bestempeld, sommige onderzoeken vonden wel een
relatie, andere niet. Volgens hen kan dit allereerst komen door de verschillende klimaatfactoren
in de studies, die in geografisch verschillende gebieden zijn gehouden. Tevens kunnen culturele
verschillen omtrent het buiten spelen het gehele jaar door de oorzaak zijn (Van Oel et al.,
2005).

Figuur 3.3.9 - 3.3.11: Regen!

Bij het maken van een stedenbouwkundige plannen is het verstandig om rekening te houden
met klimatologische omstandigheden. Beschutte plekken kunnen beschermen tegen regen en
wind, maar ook tegen een felle zon, zodat kinderen buiten kunnen blijven spelen. Daarbij
is de stedenbouwkundige opzet ook van invloed op de mate van windhinder die mensen
ervaren. Hinder is vooral te verwachten bij: hoogbouw, abrupte overgangen van laagbouw naar
gestapelde bouw, randen van bebouwing die grenzen aan open land of water, onderdoorgangen
(ook bij laagbouw) en bij ruime straten of pleinen. Het is hierbij verstandig onderscheid te
maken tussen diverse soorten activiteiten en doelgroepen. Om een paar voorbeelden te noemen:
rustig zittend in de tuin wordt de hinder van wind eerder ervaren dan tijdens het winkelen of
spelen. Fietsers en ouderen ondervinden eerder last van wind dan anderen (BOOM, 1996).
Ook heeft het stedenbouwkundige plan invloed op de bezonning. Onder meer de richting van
verkavelen, de hoogte van de bebouwing en de breedte van de straten hebben hun uitwerking
op de hoeveelheid zon die ruimten gedurende de dag ontvangen. Aangezien het beter vertoeven
is op een speelterrein of in een straat, wanneer er voldoende licht is en af en toe de zon schijnt,
is dit wel degelijk een punt om rekening mee te houden. Daarnaast kunnen klimatologische
omstandigheden ook kansen bieden om het beweeggedrag van kinderen te verhogen. Bij de
juiste keuze van bomen, planten en bloemen zou er elk jaargetijde voor kinderen een nieuwe
uitdaging gecreëerd worden. In de herfst kan bijvoorbeeld worden gespeeld met de bladeren
die op de grond zijn gevallen en in de zomer en lente kunnen bloemen worden geplukt. Dit is
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leuk en leerzaam voor kinderen.
Hypothese 09: Slechte weersomstandigheden zorgen ervoor dat kinderen minder buiten
bewegen. Echter, wanneer tijdens de stedenbouwkundige planvorming wordt ingespeeld op
verschillende klimatologische omstandigheden, kan dit het beweeggedrag juist verhogen.

3.4

Woningtypologieën

Voorgaande hoofdstukken gingen voornamelijk over de buitenruimte. Het is echter ook goed voor
te stellen dat het ontwerp van de woning, het woningtype, ook een invloed op het beweeggedrag
kan hebben. Een eengezinswoning met trappen zorgt bijvoorbeeld voor meer beweging dan een
bungalow zonder. Ook kunnen flats met enkel trappen en geen lift het beweeggedrag verhogen.
De Vries et al. (2005) vonden echter een negatieve relatie beweeggedrag en flats met een
ingang met een trap. Blijkbaar zorgt een trap voor de deur dus juist voor minder beweeggedrag
voor kinderen. Dit zou kunnen komen doordat ouders vanuit een flat lastiger toezicht kunnen
houden op hun kinderen die buiten spelen. Ook zou het ontbreken van een tuin bij de meeste
flat-woningen voor minder beweeggedrag kunnen zorgen. Dit afstudeeronderzoek heeft echter
een stedenbouwkundige insteek, het vraagstuk over welk woningontwerp voor het meeste
beweeggedrag zorgt valt daarom buiten het kader van dit onderzoek. Hier zal dan ook niet
verder op worden ingegaan.

3.5

Conclusie

Het beweeggedrag bij kinderen van 4-12 jaar is sterk gerelateerd aan de tijd die ze buiten door
brengen, dus hoe langer kinderen buiten zijn, hoe meer ze bewegen (Sallis et al., 2000). Bij
fysieke omgevingsfactoren die beweging kunnen beïnvloeden gaat het daarom voor een groot
deel over de buitenruimte in de woonomgeving. Bij het wel of niet doorbrengen van tijd in de
buitenruimte spelen er een aantal zaken mee. Allereerst moet er een doel of bestemming zijn
waar kinderen naar toe willen gaan. Vervolgens moet het mogelijk zijn om er via actief transport
te komen. De route moet daarbij voor kinderen verkeersveilig zijn. Tenslotte zal het voor
kinderen prettig en sociaal veilig moeten zijn om zowel de route naar de bestemming toe als de
bestemming zelf te gebruiken. De fysieke omgevingsfactoren zijn vervolgens in drie groepen te
verdelen; gebruiksmogelijkheden en activiteiten, toegankelijkheid en verbindingen en tenslotte
de belevingswaarde10. Aangezien er nog maar weinig eenduidig bewijs is over de relatie tussen
fysieke omgevingsfactoren en beweeggedrag zijn de volgende hypothesen geformuleerd:
Hypothese 01: Om beweeggedrag te stimuleren moeten kinderen de (openbare) ruimte krijgen
om buiten te spelen. Het gaat hierbij om een openbare ruimte met een variëteit aan bereikbare
speelplekken, formeel en informeel, met diverse speelmogelijkheden, die schoon, heel en veilig
zijn. Hierbij moet aansluiting worden gezocht bij de maat en schaal van kinderen.
Hypothese 02: De aanwezigheid van groenvoorzieningen en water geven meer speelaanleidingen
dan de gebouwde omgeving en bevorderen daarmee het beweeggedrag.

10 Deze termen zijn geïnspireerd op ‘The Place Diagram’ van de organisatie Project for Public Spaces (PPS).
      Dit is een non-profit organisatie die zich bezig houdt met het creëren en onderhouden van op de
        gemeenschap gerichte openbare ruimtes (www.pps.org).
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Hypothese 03: Functiemenging vergroot de verscheidenheid aan bestemmingen van kinderen.
Wanneer ze daar zelfstandig en op een actieve manier naar toe kunnen gaan verhoogt dit het
beweeggedrag. Bepaalde bestemmingen kunnen op zichzelf ook het beweeggedrag vergroten,
zoals sportaccommodaties.
Hypothese 04: Om het beweeggedrag van kinderen te verhogen moeten speelplekken en
voorzieningen binnen de actieradius van kinderen liggen.
Hypothese 05: De aanwezigheid van voetpaden, fietspaden of andere stukken grond waarop
actieve verplaatsing mogelijk is, stimuleren het beweeggedrag. Echter, hoe groter de dichtheid
van het stratennetwerk hoe lager het beweeggedrag van kinderen.
Hypothese 06: Speelplekken en andere veel voorkomende bestemmingen van kinderen moeten
voor hen toegankelijk en bereikbaar zijn en dus niet gehinderd worden door verkeersonveilige
situaties. Dit verhoogt de zelfstandige mobiliteit en daarmee het beweeggedrag van kinderen.
Hypothese 07: Een leesbare omgeving zorgt ervoor dat kinderen hun omgeving willen verkennen
en verhoogt daarmee het beweeggedrag.
Hypothese 08: Sociale veiligheid verhoogt de zelfstandige mobiliteit van kinderen en daarmee
het beweeggedrag.
Hypothese 09: Regen, wind en kou zijn weersomstandigheden die ervoor zorgen dat kinderen
minder buiten bewegen. Echter, wanneer tijdens de stedenbouwkundige planvorming wordt
ingespeeld op verschillende klimatologische omstandigheden, kan dit het beweeggedrag juist
verhogen.
In paragraaf 5.9 wordt weer op deze hypothesen teruggekomen.
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UITGANGSPUNTEN URBAN FORM

In dit onderzoek wordt zowel het beweeggedrag van kinderen, als de kenmerken van hun
fysieke woonomgeving gemeten. Aan de hand van de literatuurstudie (hoofdstuk 3) en de
inbreng van enkele experts op dit gebied, is bepaald welke kenmerken van de woonomgeving in
relatie tot het beweeggedrag van kinderen van belang zijn. Op basis van de hypothesen uit de
literatuurstudie is een Concept Urban Form 2 opgesteld. Deze is vervolgens voorgelegd aan een
aantal personen die zich al vaker met dit onderwerp of een soortgelijk onderwerp hebben bezig
gehouden. Naar aanleiding van hun inbreng zijn twee definitieve Urban Forms 2 geformuleerd.
Eén voor beweeggedrag bij het spelen en één voor beweeggedrag tijdens transport. Aan de hand
van beide Urban Forms 2 is de directe woonomgeving gemeten, van de kinderen die aan het
onderzoek mee doen. In combinatie met de metingen van het beweeggedrag, kan vervolgens
de relatie tussen bepaalde kenmerken van de fysieke woonomgeving en het beweeggedrag
van kinderen onderzocht worden. In paragraaf 4.1 is aangegeven wat het Concept Urban Form
2 is. Paragraaf 4.2 geeft de resultaten van de expertmeetings en in paragraaf 4.3 staan de
uiteindelijke Urban Forms 2. Tenslotte is paragraaf 4.4 een conclusie van wat er in dit hoofdstuk
aan de orde is geweest.

4.1

Concept Urban Form 2

Zoals hiervoor is aangegeven zijn de kenmerken van het Concept Urban Form 2 opgesteld
op basis van de hypothesen uit de literatuurstudie. Twee kenmerken zijn echter toegevoegd
zonder dat daar vanuit de literatuur directe aanleiding toe was. Allereerst waren er geen directe
aanwijzingen dat het woonmilieu een kenmerk is dat van invloed is op het beweeggedrag,
omdat binnen de ruimtelijke disciplines, en met name binnen de volkshuisvesting, veel gebruik
wordt gemaakt van typeringen op basis van woonmilieus is dit kenmerk wel toegevoegd. Hierbij
is de definitie van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen gebruikt. Deze richt zich enkel op
fysieke kenmerken van de woonomgeving en niet op de sociale kenmerken. In het Nationaal
Pakket Duurzame Stedebouw wordt gebruik gemaakt van twaalf stedelijke milieutyperingen.
In deze milieutypen zijn variabelen verwerkt over grondgebruik en –bezit, over dichtheid en
over woning- of bedrijfstype en tenslotte over functiemenging (Witberg en Zinger, 1999).
Ten tweede is het kenmerk ‘mogelijkheid om te zitten’ toegevoegd. In paragraaf 3.2, over de
verkeersveiligheid, wordt aangegeven dat kinderen die begeleid naar buiten gaan korter buiten
spelen dan wanneer ze onbegeleid naar buiten gaan. Wellicht kunnen zitplaatsen (o.a. voor de
ouders) er aan bijdragen dat kinderen die onder begeleiding buiten spelen, dit langer zullen
doen. De organisatie Project for Public Spaces (PPS) geeft ook aan dat de mogelijkheid om te
zitten erg wordt onderschat als kwalitatief kenmerk van de openbare ruimte (www.pps.org).

  Urban Form 1 bestaat uit de kenmerken die volgens Frank et al. (2005) een relatie met het beweeggedrag
   hebben. Deze kenmerken zijn: de dichtheid met woningen, de dichtheid van het stratennetwerk en
   functiemenging.
  De organisatie Project for Public Spaces (PPS) is een non-profit organisatie die zich bezig houdt met het
   creëren en onderhouden van op de gemeenschap gerichte openbare ruimtes (www.pps.org).
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De kenmerken van het Concept Urban Form 2 zijn:
-

Functiemenging

-

Aanwezigheid formele speelruimte

-

Aanwezigheid informele speelruimte

-

Mogelijkheid voor actieve verplaatsing

-

Verkeersveiligheid

-

Leesbaarheid van de omgeving

-

Sociale veiligheid

-

Klimaat

-

Mogelijkheid om te zitten

-

Woonmilieu

Om de kenmerken te kunnen beoordelen of meten zijn een aantal indicatoren bedacht. In
bijlage 2 staan deze indicatoren vermeld. Bij de expertmeetings is gebruik gemaakt van de
kenmerken en indicatoren die daar vermeld staan.

4.2

Resultaten expertmeetings

In totaal hebben zes personen vanuit zowel de gezondheidswetenschappen als de ruimtelijke
disciplines meegewerkt aan het onderzoek. Hiervan had één persoon ervaring op beide
vakgebieden, één persoon had een gezondheidswetenschappelijke achtergrond, twee hadden
een stedenbouwkundige achtergrond en twee hadden ervaring met het vergroten van
de verkeersveiligheid voor kinderen (zie bijlage 3). Aan de experts is gevraagd om de tien
kenmerken van het Concept Urban Form 2 een rangorde te geven. Hierbij stond het kenmerk
dat volgens hen het belangrijkst is om kinderen aan het bewegen te krijgen op nummer één,
en het kenmerk dat hierbij het minst of niet van belang is op nummer tien. Dit is twee keer
gedaan, één keer voor beweeggedrag tijdens het spelen en één keer voor beweeggedrag tijdens
transport. Vervolgens is gevraagd de kenmerken en indicatoren (zie bijlage 2) te combineren.
De experts hebben op deze manier aangegeven met welke indicatoren een bepaald kenmerk
gemeten of beoordeeld kan worden.
Tabel 4.2.1: Beweeggedrag bij spelen

Tabel 4.2.2: Beweeggedrag bij transport

Gemiddelde rang
Aanwezigheid informele
speelruimte

1,83

Aanwezigheid formele
speelruimte

2,83

Sociale veiligheid

2,83

Leesbaarheid van de
omgeving

4,83

Verkeersveiligheid

5,50

Mogelijkheid voor (actieve)
verplaatsing

6,00

Mogelijkheid om te zitten

6,83

Functiemenging

Gemiddelde rang
Mogelijkheid voor actieve
verplaatsing

1,67

Verkeersveiligheid

2,83

Sociale veiligheid

3,83

Functiemenging

4,33

Leesbaarheid van de
omgeving

5,00

Woonmilieu

6,17

Aanwezigheid formele
speelruimte

6,83

7,33

Aanwezigheid informele
speelruimte

7,00

Klimaat

8,00

Klimaat

7,67

Woonmilieu

9,00

Mogelijkheid om te zitten

9,67

Met de rangordes van de experts is een gemiddelde rangorde berekend (zie tabel 4.2.1 en
4.2.2). Het resultaat laat zien dat de experts bij het spelen de aanwezigheid van informele en
formele speelruimte het belangrijkst vinden. Bij transport is dit de mogelijkheid voor (actieve)
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verplaatsing en de verkeersveiligheid. De eerste vijf kenmerken van beide typen zijn gebruikt
voor de definitieve Urban Form 2. Dat betekent dat de mogelijkheid om te zitten, het klimaat
en het woonmilieu niet verder zullen worden onderzocht. Aangezien de experts geen andere
kenmerken konden noemen die van invloed kunnen zijn op het beweeggedrag van kinderen,
zijn er geen nieuwe kenmerken aan Urban Form 2 toegevoegd.
Tabel 4.2.3: Spelen

Tabel 4.2.4: Transport

N

6

Kendall’s W(a)

,630

Chi-kwadraat

34,036

df

9

Asymp. Sig.

,000

a Kendall’s Coefficient of Concordance

N

6

Kendall’s W(a)
Chi-kwadraat

,639
34,509

df

9

Asymp. Sig.

,000

a Kendall’s Coefficient of Concordance

Verder is op basis van de gemiddelde rangorde Kendall’s W berekend. Dit is een coëfficiënt
voor de mate van overeenstemming tussen verschillende beoordelaars. Kendall’s W heeft een
uitkomst tussen de 0 (geen overeenstemming) en 1 (volledige overeenstemming). In dit geval
zijn de waarden 0,630 en 0,639 gevonden (tabel 4.2.3 en 4.2.4). Deze waarden hebben beide
een significantie van 0,000 (tabel 4.2.3 en 4.2.4). Dit betekent dat wanneer er géén verband
tussen de verschillende beoordelingen zou zijn, de kans op elk van deze waarden p < 0,001 is.
De nulhypothese (er is geen verband) kan dus met een betrouwbaarheid van 99,9% worden
verworpen. Er mag dus aangenomen worden dat er in beide gevallen wèl een verband bestaat
tussen de beoordelingen en dat er, gezien de hoogte van Kendall’s W, een redelijke mate van
overeenstemming tussen de experts is.
Tabel 4.2.5: Combinatie van kenmerken en indicatoren
Aanwezigheid
Aanwezigheid
formele speelruimte informele speelruimte

Functiemenging

Mogelijkheid
om te zitten

Klimaat

Indicator

Ja

Indicator

Ja Indicator

Ja Indicator

Speelplaatsen

6

Hoeveelheid
stoep/straat/
parkeerplaats
die (overdag) als
speelplek kan
worden gebruikt

6

Verhouding
woningen,
kantoren,
winkels,
vrijetijdsvoorzieningen
(sportclubs,
buurthuizen)

6

Beschutte
5
plekken tegen
zon/wind/regen

Ja Indicator

Sportvelden

6

Trappen/ hoogteverschillen

6

Functie

5

Afwisseling
zonnige en
schaduwrijke
plekken

Water

6

Groen > 4 m2

5

Rommelgroen

5

Zitplaatsen

Ja
5

4

De belangrijkste resultaten uit de combinatie opdracht zijn te vinden in tabel 4.2.5 en 4.2.6.
Voor elk kenmerk zijn de indicatoren weergegeven waarvan 4 experts of meer vonden dat die bij
elkaar horen. Opvallend is dat het blijkbaar lastig is om de sociale veiligheid te beoordelen. De
indicatoren bij dit kenmerk hebben nooit een waarde hoger dan vier. Daarbij hebben de experts
het ‘aantal woningen per blok’, het ‘aantal woningen per entree’ en het ‘aantal blokken per
complex’ met het woonmilieu gecombineerd, terwijl deze indicatoren in principe bij de sociale
veiligheid horen. Ook de indicator ‘langzaam verkeersroutes zoveel mogelijk langs woningen en
andere voorzieningen’ hoort bij de sociale veiligheid, deze is regelmatig bij de verkeersveiligheid

  Kendall’s W heeft een kansverdeling die bij benadering overeenkomt met die van Chi-kwadraat bij een
   bepaald aantal vrijheidsgraden (df). Dat wil zeggen dat de kans op een bepaalde gebeurtenis, in het geval
   dat H0 waar is (er is geen verband tussen de beoordelingen), met behulp van Chi-kwadraat bepaald kan
   worden (Siegel en Castellan, 1988).
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geplaatst. De beoordelingen van de experts zijn meegenomen bij het bepalen van de Urban
Forms 2.
Tabel 4.2.6: Combinatie van kenmerken en indicatoren
Mogelijkheid voor
actieve verplaatsing Verkeersveiligheid

Leesbaarheid van
de omgeving

Sociale veiligheid

Woonmilieu

Indicator

Ja Indicator

Ja Indicator

Ja Indicator

Ja Indicator

Ja

Breedte
trottoirs en
fietspaden

6

Fietspaden en
fietsstroken

6

Eenvoudige
vormen

5

4

Aantal
woningen
per blok

5

Fietspaden en
fietsstroken

4

Snelheidslimiet

6

Continuïteit

5

Zichtlijnen
vanuit woning
naar openbare
ruimte
Zicht openbare
ruimte op
entrees

4

Dichtheid

5

Opvallende
oversteekplaatsen

6

Differentiatie in
de richting

5

Status
verpaupering,
verloedering,
vervuiling

4

Verhouding 4
bebouwing
en openbare
ruimte

Blikveld
automobilisten

5

Visueel bereik

5

Vluchtwegen
voor potentiele
slachtoffers van
delicten

4

Aantal
woningen
per entree

4

Zichtbaarheid
tussen verkeer en
voetganger

5

Gevelvariatie

5

Geen
vluchtwegen
voor potentiele
daders van
delicten

4

Aantal
blokken per
complex

4

Afstand bij
oversteken weg

5

Afzondering
of figuurachtergrond
duidelijkheid

4

Langzaam
verkeersroutes
zoveel mogelijk
langs woningen
en andere
voorzieningen

4

Dominantie

4

4.3

Urban Forms 2

Bij het formuleren van de twee definitieve Urban Forms 2 (tabel 4.3.1 en 4.3.2) zijn de resultaten
van de expertmeetings als uitgangspunt genomen. De eerste vijf kenmerken van de lijsten met
de gemiddelde rangordes zijn gebruikt voor de Urban Forms (tabel 4.2.1 en 4.2.2), dit heeft
geresulteerd in een Urban Form 2 - Spelen en een Urban Form 2 - Transport. Vervolgens zijn de
indicatoren die 5 of 6 experts gecombineerd hebben met een bepaald kenmerk meegenomen
(tabel 4.2.5). Daarna zijn naar eigen inzicht nog een aantal extra indicatoren toegevoegd.
Hiervan wordt verwacht dat ze ook een belangrijke invloed op het beweeggedrag hebben. Deze
indicatoren zijn in de tabellen 4.3.1 en 4.3.2 aangegeven met een sterretje. De indicatoren die bij
verschillende kenmerken voorkomen zijn in de tabel cursief gedrukt. Uiteindelijk is de indicator
‘breedte trottoirs en fietspaden’ bij het kenmerk de ‘mogelijkheid voor actieve verplaatsing’ niet
meegenomen, ondanks dat 6 experts deze combinatie maakten. Deze indicator was namelijk
niet op een eenvoudige en betrouwbare manier te meten.
De Urban Forms 2 zijn daarna verder geoperationaliseerd, wat heeft geresulteerd in twee
observatielijsten voor de woonomgeving (bijlage 4 en 5). Deze lijsten zijn gebruikt om tijdens
een wandeling door de wijk de kenmerken van de fysieke woonomgeving te meten. De eerste
observatielijst bevat alleen subjectieve kenmerken, de tweede alleen objectieve kenmerken. De
resultaten die uit de beoordeling van de wijken naar voren komen, worden vervolgens gebruikt
om de relatie tussen bepaalde kenmerken van de fysieke woonomgeving en het beweeggedrag
van kinderen te onderzoeken.
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Tabel 4.3.1: Urban Form 2 - Spelen
Kenmerken

Indicator

Aanwezigheid
Inrichtingselementen waar mee gespeeld kan worden
informele speelruimte zoals bankjes, plantenbakken, paaltjes muurtjes,
hekjes, trappen en hoogteverschillen

Aanwezigheid
formele speelruimte

Sociale veiligheid

Meeteenheid
5-puntsschaal

Water

m2

Rommelgroen

m2

Groen (stukken > dan 4 m2)

m2

Speelplaatsen

m2

Sportvelden

m2

Gebruikswaarde formele speelruimte

5-puntsschaal

Verhouding woningen, kantoren, winkels,
vrijetijdsvoorzieningen (sportclubs, buurthuizen)*

1. aantal woningen/
(aantal winkels +
bedrijven en instellingen)
2. aantal woningen/
aantal winkels
3. aantal woningen/
aantal bedrijven en
instellingen

Leesbaarheid van de
omgeving

Verkeersveiligheid

Aantal wooneenheden tot op de begane grond*

5-puntsschaal

Ononderbroken zichtlijnen vanuit intensief gebruikte
ruimten, van binnen naar buiten en omgekeerd*

5-puntsschaal

Status verpaupering, verloedering, vervuiling*

5-puntsschaal

Duidelijke overgangen tussen openbaar en privé
terrein *

5-puntsschaal

De mogelijkheid om verschillende routes te nemen*

5-puntsschaal

Gevelvariatie

5-puntsschaal

Eenvoudige vormen

5-puntsschaal

Continuïteit

5-puntsschaal

Dominantie*

5-puntsschaal

Differentiatie in de richting

5-puntsschaal

Visueel bereik

5-puntsschaal

Snelheidslimiet

1. m autoweg 50 km/u /
totaal m stratennetwerk
2. m autoweg 30 km/u /
totaal m stratennetwerk
3. m (woonerf) / totaal m
stratennetwerk

Blikveld automobilisten

5-puntsschaal

Opvallende oversteekplaatsen

5-puntsschaal

Zichtbaarheid tussen verkeer en voetganger

5-puntsschaal

Afstand bij oversteken weg

5-puntsschaal

Fietspaden/fietsstroken

1. m fietspad/ totaal m
stratennetwerk
2. m fietsstrook/ totaal m
stratennetwerk
3. m fietsstrook+ m
fietspad/ totaal m
stratennetwerk

‘Snel’ wegbeeld*
(* indicatoren die naar eigen inzicht zijn toegevoegd)

5-puntsschaal
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Tabel 4.3.2: Urban Form 2 - Transport
Kenmerken
Mogelijkheid voor
actieve verplaatsing

Indicator

Meeteenheid

Dichtheid stratennetwerk*

aantal kruisingen per m

Fietspaden en fietsstroken*

1. m fietspad/ totaal m
stratennetwerk
2. m fietsstrook/ totaal m
stratennetwerk
3. m fietsstrook+ m
fietspad/ totaal m
stratennetwerk

Verkeersveiligheid

Aanwezigheid van doorsteekjes voor fietser en/of
voetganger*

5-puntsschaal

Snelheidslimiet

1. m autoweg 50 km/u /
totaal m stratennetwerk
2. m autoweg 30 km/u /
totaal m stratennetwerk
3. m (woonerf) / totaal m
stratennetwerk

Blikveld automobilisten

5-puntsschaal

Opvallende oversteekplaatsen

5-puntsschaal

Zichtbaarheid tussen verkeer en voetganger

5-puntsschaal

Afstand bij oversteken weg

5-puntsschaal

Fietspaden/fietsstroken

1. m fietspad/ totaal m
stratennetwerk
2. m fietsstrook/ totaal m
stratennetwerk
3. m fietsstrook+ m
fietspad/ totaal m
stratennetwerk

Sociale veiligheid

‘Snel’ wegbeeld*

5-puntsschaal

Verhouding woningen, kantoren, winkels,
vrijetijdsvoorzieningen (sportclubs, buurthuizen)*

1. aantal woningen/
(aantal winkels +
bedrijven en instellingen)
2. aantal woningen/
aantal winkels
3. aantal woningen/
aantal bedrijven en
instellingen

Functiemenging

Aantal wooneenheden tot op de begane grond*

5-puntsschaal

Ononderbroken zichtlijnen vanuit intensief gebruikte
ruimten, van binnen naar buiten en omgekeerd*

5-puntsschaal

Status verpaupering, verloedering, vervuiling*

5-puntsschaal

Duidelijke overgangen tussen openbaar en privé
terrein *

5-puntsschaal

De mogelijkheid om verschillende routes te nemen*

5-puntsschaal

Verhouding woningen, kantoren, winkels,
vrijetijdsvoorzieningen (sportclubs, buurthuizen)

1. aantal woningen/
(aantal winkels +
bedrijven en instellingen)
2. aantal woningen/
aantal winkels
3. aantal woningen/
aantal bedrijven en
instellingen

Leesbaarheid van de
omgeving

Gevelvariatie

5-puntsschaal

Eenvoudige vormen

5-puntsschaal

Continuïteit

5-puntsschaal

Dominantie*

5-puntsschaal

Differentiatie in de richting

5-puntsschaal

Visueel bereik

5-puntsschaal

(* indicatoren die naar eigen inzicht zijn toegevoegd)

Uitgangspunten Urban Form

4.4

55

Conclusie

Naar aanleiding van de expertmeetings kan geconcludeerd worden dat bij (het stimuleren
van) beweeggedrag van kinderen bij het spelen, de volgende kenmerken van de fysieke
woonomgeving het meest van belang zijn:
1.

Aanwezigheid informele speelruimte

2.

Aanwezigheid formele speelruimte

3.

Sociale veiligheid

4.

Leesbaarheid van de omgeving

5.

Verkeersveiligheid

Bij beweeggedrag van kinderen bij transport zijn de volgende kenmerken van de fysieke
woonomgeving het meest van belang:
1.

Mogelijkheid voor actieve verplaatsing

2.

Verkeersveiligheid

3.

Sociale veiligheid

4.

Functiemenging

5.

Leesbaarheid van de omgeving
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ONDERZOEKSRESULTATEN

Om de relatie tussen bepaalde kenmerken van de fysieke woonomgeving en het beweeggedrag
van kinderen te kunnen onderzoeken, zijn beide aspecten gemeten. De kenmerken uit de
twee definitieve Urban Forms 2 (Hoofdstuk 4) zijn gebruikt bij het meten van de fysieke
woonomgeving. Verder hebben een aantal kinderen stappentellers en GPS-en gedragen. Met
behulp van stappentellers is het beweeggedrag van de kinderen gemeten. De gegevens uit de
GPS-en zijn gebruikt om de resultaten die naar aanleiding van de metingen met de stappentellers
zijn gevonden, verder te onderbouwen. Om een algemene indruk te krijgen van de wijken
waar het onderzoek is gehouden, staan in de paragrafen 5.1 en 5.2 de wijkbeschrijvingen van
de Voorhof en de Wippolder. Paragraaf 5.3 geeft de belangrijkste resultaten van een eerder
onderzoek met beweegdagboekjes, dat in de Poptahof en de Tanthof is gehouden. De methoden
en technieken die in dit onderzoek zijn gebruikt worden in paragraaf 5.4 beschreven. Paragraaf
5.5 gaat hierbij specifiek in op de methoden en technieken die bij de statistische analyses zijn
gebruikt. De resultaten van de metingen met de stappentellers komen vervolgens in paragraaf
5.6 aan bod en in paragraaf 5.7 staan de resultaten van de metingen met de GPS-en. Tenslotte
zijn paragraaf 5.8 en 5.9 de conclusie en discussie van wat er in dit hoofdstuk aan de orde is
gekomen. In de discussie zal worden teruggekoppeld naar de hypothesen die in hoofdstuk 3
zijn geformuleerd.

5.1

Wijkbeschrijving Voorhof

De Voorhof ligt ten zuidwesten van het centrum van Delft (figuur 5.1.1-5.1.3). Het is een ruime,
groene wijk met eengezinswoningen en typische hoogbouw uit de jaren zestig. De wijk is zeer
dichtbevolkt. Door de vele hoge flats is er voldoende ruimte voor groen en water. De wijk bestaat
uit negen buurten, waarvan er twee eigenlijk bedrijventerreinen zijn met weinig inwoners.
De Poptahof-Noord en Poptahof-Zuid (het noordwesten van de Voorhof) functioneren steeds
meer als één buurt, onder andere door de herstructurering die daar de komende jaren gaat
plaatsvinden. De Voorhof wordt in vieren gedeeld door de doorgaande wegen die de buurten
strak gescheiden houden. De wijk wordt door velen ervaren als een anonieme wijk met een
constante verhuisbeweging. De Voorhof is op diverse plekken in ontwikkeling. De verwachting
is dat zij daardoor van karakter zal veranderen. Ondanks de dichtbevolktheid is Voorhof een
rustige wijk. Op straat lijkt het soms uitgestorven. Rondom de winkelcentra is het wel altijd
druk, met name rondom de Hovenpassage, die een stadsbrede functie heeft (Gemeente Delft/
Wijkzaken, 2006a).

Bevolking
In de Voorhof woonden op 1 januari 2006 12.349 personen (Gemeente Delft, 2006). De wijk is
met 95 inwoners per hectare de dichtstbevolkte wijk van de stad. In Voorhof wonen relatief veel
jongeren in de leeftijd van 25-34 jaar en is het aandeel 65 plussers (mede door het grote aantal
plaatsen in verzorgings- en verpleegtehuizen) veel groter dan in de rest van Delft. Er leven in
Voorhof 7.200 huishoudens met gemiddeld 1,7 personen per huishoudens, dit is vergelijkbaar
met het Delftse gemiddelde. De Voorhof is met gemiddeld 37% bewoners uit niet-westerse
landen de meest multiculturele wijk van Delft (gemiddeld in Delft 21%). Kenmerkend voor de
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Figuur 5.1.1: Ligging Voorhof in Delft

Figuur 5.1.2: Voorhof

Figuur 5.1.3: Luchtfoto Voorhof
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Figuur 5.1.5: Voorhofdreef in Delft

wijk is het grote verschil tussen de buurten. In de Poptahof wonen de meeste allochtonen. In
het noorden van deze buurt is 59% van de inwoners uit een niet-westers land afkomstig, in
Poptahof-Zuid is zelfs driekwart van de inwoners van niet-westerse komaf. De Poptahof is een
jonge buurt; ruim één derde deel van de bevolking is jonger dan 25 jaar. De Voorhof telt ten
opzichte van de hele stad relatief veel huishoudens met een laag inkomen. Het gemiddelde
besteedbare inkomen per huishouden is lager dan het Delftse gemiddelde. Van alle huishoudens
in Voorhof heeft 19% een minimuminkomen en leeft 11% van een bijstandsuitkering (Gemeente
Delft/Wijkzaken, 2006a).

Woningen
In de Voorhof zijn er per 1 januari 2006 7.012 woningen (Gemeente Delft, 2006). Daarnaast
zijn er 437 plaatsen in bejaarden- en verpleegtehuizen en 28 plaatsen in gezinsvervangende
tehuizen. Ruim driekwart van de woningen in de wijk Voorhof zijn flatwoningen. De woningen
zijn grotendeels in de jaren zestig gebouwd. Het grootste deel van de woningen is eigendom
van woningbouwcorporaties en wordt verhuurd. Momenteel is ruim 75% van de woningen
een huurwoning (in Delft: 69%). In de Poptahof zijn op dit moment bijna alle woningen
huurwoningen. De herstructurering van de Poptahof die in de periode 2005 – 2015 wordt
uitgevoerd (figuur 5.1.7), is onder meer bedoeld om een meer gevarieerde woningvoorraad te
creëren. De herstructurering houdt in dat woningen worden gesloopt of gerenoveerd ten gunste
van nieuwbouw. Daarbij wordt een combinatie gezocht van behoud van voldoende betaalbare
huur en koopwoningen en een toevoeging van woningen in de marktsector, deels voor specifieke
doelgroepen, zoals ouderen. Het plan voorziet in 1300 nieuwe of gerenoveerde woningen, wat
een toename van 200 woningen betekent. De verwachting is dat Poptahof door deze aanpak een
andere uitstraling en een stedelijk karakter zal krijgen (Gemeente Delft/Wijkzaken, 2006a).

Figuur 5.1.6: Winkels Papsouwselaan

Figuur 5.1.7: Herstructurering Poptahof
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Voorzieningen
In de Voorhof zijn veel voorzieningen. Ten eerste het eerder genoemde winkelcentrum
De Hovenpassage (figuur 5.1.6). Hier komen mensen uit de Voorhof naar toe, maar ook
bewoners uit met name de Tanthof en de Buitenhof. Daarnaast zijn er vijf basisscholen op
zeven locaties. De meeste hiervan zijn vrij klein. Het zijn vrijwel allemaal zogenaamde GOAscholen (Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid), wat betekent dat er veel leerlingen zijn
die (allochtone) laagopgeleide ouders hebben. Van de kinderen in de basisschoolleeftijd die in
de Voorhof wonen, gaat het merendeel in de wijk naar school. In de Voorhof vinden ook Brede
Schoolactiviteiten plaats. Het gaat hierbij om sportactiviteiten, maar ook om activiteiten op
het gebied van kunst en cultuur. Naast het basisonderwijs zijn er nog twee andere scholen in
de Voorhof, namelijk een school voor speciaal voortgezet onderwijs en een mbo. Beide scholen
hebben een regiofunctie. De wijk heeft verder nog vier peuterspeelzalen een wijkcentrum, een
buurthuis en een gezondheidscentrum.

Figuur 5.1.8: Parkeerruimte en groen

Figuur 5.1.9: Ontsluitingsweg Papsouwselaan

Er zijn vrij veel speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar in de wijk (figuur 5.1.4).
Speelplaats de Speelbal in de Poptahof biedt bovendien speelgoed uitleen en begeleiding, hier
zijn 500 kinderen (tot 12 jaar oud) ingeschreven. Voor jongeren ouder dan 12 zijn er minder
voorzieningen. Er zijn in de Voorhof weinig sportverenigingen (alleen een tafeltennisvereniging)
en weinig sportmogelijkheden. De sportparticipatie is dan ook relatief laag. Het percentage
kinderen dat aan overgewicht leidt, is groot. BOS (buurt-onderwijs-sport) is daarom gestart
met een project dat gericht is op terugdringen van overgewicht en de aanpak van moeilijke
thuissituaties (Gemeente Delft/Wijkzaken, 2006a).

Verkeer
De Voorhof wordt doorkruist door of grenst aan een aantal grote ontsluitingswegen (50km/
uur) van en naar de binnenstad (figuur 5.1.9). Rond deze wegen zijn zowel de geluidsoverlast
als de concentraties van fijn stof en stikstofdioxide (zeer) hoog. Verschillende kruispunten en
oversteekplaatsen worden door zowel fietsers als voetgangers als onveilig ervaren. Daarnaast
wordt geklaagd over snelrijdend verkeer. Op diverse locaties in de wijk is de parkeerdruk soms
hoog. In vergelijking met veel andere wijken zijn er echter geen grote parkeerproblemen. Dit
komt onder andere door de vele grote parkeerplaatsen voor de flats (figuur 5.1.8) en het grote
aantal verzorgingstehuizen (Gemeente Delft/Wijkzaken, 2006a).

  De brede school is een samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden met opgroeiende
    kinderen. Doel van het samenwerkingsverband is de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten.
    Een ander doel kan zijn een doorlopende, en op elkaar aansluitende opvang te bieden. Onderwijs is in ieder
    geval participant. Kinderopvang, welzijn, peuterspeelzaal, sport, cultuur, bibliotheek en andere instellingen
    kunnen ook een onderdeel van de brede school zijn.
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Wijkbeschrijving Wippolder

De wijk Wippolder (figuur 5.2.3-5.2.5) bestaat globaal uit drie verschillende delen, Wippolder
Oost, Wippolder West en Wippolder Zuid. Kenmerkend voor de Wippolder is de diversiteit
van de bebouwing en inrichting van de openbare ruimte. Een groot deel van de wijk bestaat uit
gebouwen van de Technische Universiteit Delft en bedrijven. Dit zuidoostelijke deel van de wijk
vormt het belangrijkste werkgebied van de stad. In dit gebied wonen dan ook weinig mensen.
Deze functie van de wijk heeft tot gevolg dat een grote groep mensen van buiten de Wippolder,
gebruik maakt van de wijkvoorzieningen (met name als weggebruiker en voor het parkeren). De
(woon)buurten in de Wippolder zijn grotendeels in de jaren twintig, dertig en vijftig gebouwd,
maar er is ook veel nieuwbouw, grote flatcomplexen ontbreken. Het aantal woonbuurten in
de wijk neemt gestaag toe, dit is een ontwikkeling die zich de komende jaren zal voortzetten
(Gemeente Delft/Wijkzaken, 2006b).

Bevolking
Op 1 januari 2006 woonden er in de wijk 9.498 bewoners (Gemeente Delft, 2006)). De
bevolkingsdichtheid varieert sterk per buurt. De Wippolder is ten dele een studentenwijk. Het
aandeel éénpersoonshuishoudens in de wijk is dan ook iets groter dan het Delftse gemiddelde.
Eén op de vijf inwoners is vrij jong (15-24 jaar), in heel Delft is dit 16%. Relatief wonen er wat
minder jonge kinderen (tot 15 jaar). Het aandeel 55-plussers is even groot als voor de stad
Delft. De Wippolder is een sterk groeiende wijk. De verwachting is dat er in 2015 ruim 15.000
personen wonen. De meeste inwoners van De Wippolder zijn van Nederlandse afkomst. Zo’n
17% van de inwoners is afkomstig uit een niet-westers land. Dit is iets lager dan het stedelijk
gemiddelde van 21%. In de buurten TU-Campus en Wippolder Zuid wonen meer allochtonen
dan in de overige buurten van de wijk (Gemeente Delft/Wijkzaken, 2006b).

Figuur 5.2.1: Speelplaats Wippolder

Figuur 5.2.2: Wippolder in Delft

Woningen
In de Wippolder staan 5.324 woningen (Gemeente Delft, 2006). Daarnaast zijn er 83 woonruimten
in bijzondere woongebouwen (een jeugdinternaat, een opvangcentrum voor volwassenen en
een gezinsvervangend tehuis), 223 spaceboxen en 9 woonwagens. Het percentage flats is
in de afgelopen twee jaar afgenomen naar 21%. Dit is een vrij laag percentage, in Delft is
37% van alle woningen een flatwoning. De wijk heeft een relatief groot aandeel beneden- en
bovenwoningen en HAT-eenheden. De Wippolder is een oude wijk. Bijna de helft (44%) van alle
woningen is gebouwd in de periode vóór 1945 en twee van de vijf woningen zijn zelfs gebouwd
vóór 1930 (Gemeente Delft/Wijkzaken, 2006b).

  Buurten: Pauwmolen, bedrijventerrein Delftech, Wippolder Noord, Wippolder Zuid en de
       Professorenbuurt
  Buurten: Zeeheldenbuurt, de Koningsveldbuurt, bedrijventerrein Rotterdamseweg- Noord, TU Campus, TU
       Noord, Delftzicht, bedrijventerrein Schieweg-Noord en bedrijventerrein Zuideinde.
  Buurten: Schieweg (bedrijventerrein Schieweg Zuid en Schieweg Polder) en Ruiven
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Figuur 5.2.3: Ligging Wippolder in Delft

Figuur 5.2.4: Wippolder

Figuur 5.2.5: Luchtfoto Wippolder
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Het grootste deel van de Wippolder is tamelijk groen. Dit geldt vooral voor de omgeving van
de Technische Universiteit Delft. In de woonbuurten is daarentegen (veel) minder ruimte voor
plantsoenen. Woningen hebben hier wel vrij vaak een tuin of een gezamenlijke binnentuin
(Gemeente Delft/Wijkzaken, 2006b).

Voorzieningen
Naast de winkels voor de dagelijkse boodschappen aan de Nassaulaan zijn er nog twee (zeer
kleine) buurtwinkels. Verspreid zijn er ook nog enkele bakkers, snackbars en dergelijke.
De Wippolder heeft twee basisscholen. Een rooms-katholieke school buurtschool (Cornelis
Musiusschool) en een reformatorische school met veel leerlingen uit de regio. De overgrote
meerderheid (65%) van de leerlingen uit de Wippolder gaat echter buiten de wijk naar
school, meestal in de Binnenstad. In de wijk worden Brede Schoolactiviteiten aangeboden,
waaronder sportactiviteiten. Op de Cornelis Musiusschool worden daarnaast in het kader van
het onderwijsachterstandenbeleid extra activiteiten aangeboden. De Wippolder heeft vier
peuterspeelzalen, drie locaties voor kinderdagopvang en twee voor buitenschoolse opvang
(bso). Er zijn verschillende wijk- en buurtcentra en in de wijk is een gezondheidscentrum, hier
zijn verschillende zorgfuncties verenigd (Gemeente Delft/Wijkzaken, 2006b).

Figuur 5.2.6 - 5.2.7: Winkels aan de Nassaulaan

In 2003 was Wippolder de wijk met de minste speelplekken in Delft (figuur 5.2.1). Zonder
dat dit opnieuw gemeten is, lijkt het er niet op dat deze situatie verbeterd is. De bestaande
woonwijken zijn dichtbebouwd, waardoor hier niet veel ruimte is voor (nieuwe) speelplekken.
In de nieuwe woonbuurten wordt vaak wel een speelplek voor kleine kinderen aangelegd, maar
ontbreekt het aan voorzieningen voor oudere kinderen (Gemeente Delft/Wijkzaken, 2006b).

Verkeer
Wippolder Oost wordt doorkruist door diverse grotere ontsluitingswegen. Bewoners ervaren deze
wegen als onveilig. De indruk bestaat dat er op ontsluitingswegen vaak hard wordt gereden.
Ook leidt verkeerd parkeren tot veel ergernis en soms gevaarlijke situaties. De meeste straten
in de wijk vallen in een 30 km/uur gebied, maar niet alle straten zijn op die manier ingericht. In
die straten bestaat dan ook de indruk dat er hard wordt gereden (Gemeente Delft/Wijkzaken,
2006b).

5.3

Nulmeting Voorhof en Tanthof

Voorafgaand aan de metingen van dit onderzoek, zijn de resultaten van een eerder onderzoek
naar het beweeggedrag van kinderen uit Delft bekeken. In juni 2006 heeft de Gemeente Delft
in het kader van het BOS-project een nulmeting uitgevoerd. Hierbij zijn door kinderen van vier

  Met een BOS (Buurt, Onderwijs, Sport)-project worden achterstanden van jongeren van 4 tot 19 jaar
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scholen, voor twee weken lang beweegdagboekjes ingevuld (zie bijlage 10). De scholen lagen
in de wijken Voorhof en Tanthof te Delft. Aangezien met het BOS-project geprobeerd wordt
om kinderen meer te laten bewegen, wilde de Gemeente Delft vooraf weten in welke mate
ze dit al doen. In het beweegdagboekje geven de kinderen per dag aan hoeveel minuten ze
gelopen, gefietst, gesport en buiten gespeeld hebben. Bij de verwerking van de gegevens heeft
de Gemeente Delft echter alleen het totaal aantal minuten dat de kinderen hebben bewogen
ingevoerd. De bruikbaarheid van deze gegevens is daarom beperkt. De resultaten worden hier
daarom alleen ter extra informatie gegeven. In figuur 5.3.1 is te zien hoeveel kinderen in
de meetperiode van twee weken voldaan hebben aan de beweegnorm. In het desbetreffende
onderzoek wordt op een bepaalde dag voldaan aan de beweegnorm als het kind 70 minuten
of meer heeft bewogen. Uit de figuur wordt duidelijk dat de kinderen uit Tanthof over het
algemeen vaker aan de beweegnorm voldoen dan de kinderen uit de Voorhof. In Tanthof voldoet
bijna (17+13+40=) 70% van de kinderen 12 dagen of meer aan de beweegnorm, voor de
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Voorhof is dat (30+9+14=) 53%.
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Figuur 5.3.1.: Resultaten beweegdagboekjes Voorhof en Tanthof

5.4

Methoden en technieken

Bij het meten van het beweeggedrag van de kinderen en de fysieke kenmerken van de
woonomgeving zijn verschillende methoden en technieken gebruikt. Deze zullen vervolgens
beschreven worden, net als de manier waarop de relatie tussen beide is geanalyseerd.

Beweeggedrag
Tijdens het onderzoek is in totaal op drie basisscholen het beweeggedrag van kinderen gemeten.
Twee scholen uit de Voorhof hebben meegedaan en één uit de Wippolder. In de Voorhof is aan

             aangepakt. Het laagdrempelige aanbieden van ‘arrangementen’ moet een gezonde en actieve leefstijl
      bevorderen én onderwijs- en opvoedingsachterstanden terugdringen. De BOS-impuls is een tijdelijke
      stimuleringsmaatregel van het ministerie van VWS. Buurt- onderwijs- en sportorganisaties werken samen
      onder regie van de gemeente om een BOS-initiatief op wijkniveau te realiseren. Sportactiviteiten maken
      in ieder geval onderdeel uit van de BOS-arrangementen. Meestal spelen ook gezondheidsonderwijs en
      buurtactiviteiten een rol. Zo wordt tevens de onderlinge betrokkenheid in de buurt vergroot (www.
      bosimpuls.nl).
  Het betreft hier dus niet de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, aangezien bij deze norm een grens van 60
      minuten (of meer) wordt gehanteerd.
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alle kinderen van groep 7 gevraagd of ze mee wilden doen aan het onderzoek. Bij de school
uit de Wippolder is dit aan alle kinderen van groep 8 gevraagd. In eerste instantie is ook aan
deze school gevraagd of groep 7 mee mocht doen, maar dit vond de directie niet wenselijk. Alle
kinderen hebben, via een formulier met handtekening, toestemming van hun ouders/verzorgers
gekregen om mee te doen met het onderzoek.
Bij de kinderen is allereerst een algemene vragenlijst afgenomen, hierin is gevraagd naar
enkele persoonskenmerken (zie bijlage 8). Vervolgens hebben de kinderen een week lang een
stappenteller en GPS (figuur 5.4.1) gedragen. Met de stappenteller wordt het aantal stappen
dat iemand zet bij het uitvoeren van activiteiten gemeten. Met de GPS worden de plekken
waar kinderen komen zichtbaar gemaakt, zo kunnen speelplekken en routes die kinderen veel
gebruiken gevonden worden. In de week dat de kinderen de meters droegen, vulden ze elke dag
een formulier in dat bij de stappentellers hoort (zie bijlage 9). Hierop is aangegeven wanneer
ze de meter hebben om- en afgedaan, of ze ziek waren en of ze gesport hebben. Ook hebben
ze tijdens deze week een beweegdagboekje ingevuld (bijlage 10). Hierop wordt aangegeven
hoeveel de kinderen gefietst, gelopen, gesport en/of buiten gespeeld hebben. De metingen zijn
gedaan volgens het protocol zoals dat in bijlage 7 beschreven is.

Figuur 5.4.1: Stappenteller (Digiwalker CW-700) en GPS (Forerunner 205)

Er zijn verschillende methoden om het beweeggedrag te meten. In dit onderzoek is voor de
stappentellers gekozen, omdat ze voor het type beweeggedrag dat ze kunnen meten, een
redelijk betrouwbare meting opleveren. Dit geldt zeker in vergelijking met metingen waarbij
beweegdagboekjes gebruikt worden. De ervaring leert dat wanneer alleen beweegdagboekjes
worden gebruikt, er een vertekend beeld ontstaat. Zowel kinderen als volwassenen vinden
het lastig om het aantal minuten dat ze bewegen in te schatten (Frank et al. 2005). Nadeel
van de stappentellers is dat het dragen van een bewegingsmeter het gedrag van mensen kan
beïnvloeden, ook kunnen ze niet alle typen beweeggedrag meten (bijvoorbeeld zwemmen en
fietsen). Daarom is besloten om de typen van bewegen die niet met de stappentellers gemeten
kunnen worden, via beweegdagboekjes te meten, zij het met een kleinere betrouwbaarheid.
Helaas zijn de beweegdagboekjes zo slecht ingevuld, dat deze resultaten in het vervolg van het
onderzoek niet gebruikt worden. De GPS-en zijn gekozen om dat hiermee redelijk nauwkeurig
(< 10m afwijking) kan worden nagegaan waar de kinderen zijn geweest. Deze methode is in
tegenstelling tot observaties niet erg tijdsintensief en geeft een compleet beeld van de gehele
dag.

Fysieke kenmerken van de woonomgeving
Zowel objectieve als subjectieve fysieke kenmerken van de woonomgeving zijn tijdens het

  De beweegdagboekjes waren ten eerste door 27% van de kinderen niet ingevuld. Daarbij bleek de
      betrouwbaarheid van deze gegevens erg laag. Er is twee maal gevraagd naar het aantal minuten dat
      de kinderen op een dag gefietst hebben en bij vrijwel geen enkel kind kwamen de waarden (enigszins)
      overeen.
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onderzoek gemeten. De subjectieve kenmerken van de wijken zijn aan de hand van een
observatielijst (bijlage 4) beoordeeld. De objectieve kenmerken zijn gemeten met behulp
van een tweede observatielijst (bijlage 5), een digitale plattegrond en gegevens uit de
Buurtmonitor (delft.buurtmonitor.nl) en het Statistisch jaarboek 2006 (www.gemeentedelft.
info) van de Gemeente Delft. In bijlage 6 staat een overzicht van alle fysieke kenmerken van de
woonomgeving met bijbehorende indicatoren en de gebruikte meetmethoden.
Om de afmetingen van de directe woonomgeving van een kind te bepalen, is de methode
van Frank et al. (2005) gebruikt (zie paragraaf 1.2). Om de woning van het kind heen, is een
(theoretische) actieradius vastgesteld op 400 meter afstand van de woning (figuur 5.6.4).
Deze 400 meter is over de weg gemeten, zodat alleen het gebied wordt meegenomen, dat
daadwerkelijk binnen 400 meter bereikt kan worden. Deze methode zorgt ervoor dat bij de
bepaling van de fysieke kenmerken van de woonomgeving, behalve de twee wijken van het
onderzoek, ook (delen van) andere wijken beoordeeld moesten worden. Wanneer een kind
aan de rand van een wijk woont, valt immers een deel van de (theoretische) actieradius in
een ander wijk. Daarbij wonen niet alle kinderen in de wijk waar ze naar school gaan. De
wijken waarin de (theoretische) actieradiussen zijn gelegen zijn opgedeeld in 15 buurten, deze
buurten zijn beoordeeld aan de hand van de observatielijsten. In het geval dat de (theoretische)
actieradius van een kind uit twee of meer buurten bestaat, is bij de uiteindelijke waardering van
een indicator, een gewogen gemiddelde berekend. Wanneer een actieradius voor 2/3 bestaat
uit buurt A en voor 1/3 uit buurt B, dan weegt de beoordeling van buurt A voor 2/3 mee en
de beoordeling van buurt B voor 1/3. Deze gewogen gemiddelden zijn alleen gebruikt bij de
indicatoren die zijn beoordeeld aan de hand van de subjectieve observatielijst, de Buurtmonitor
en het Statistisch jaarboek 2006 van de Gemeente Delft. Bij de objectieve kenmerken konden
de waarden per actieradius exact worden vastgesteld.
Tabel 5.4.1: Beoordeling subjectieve kenmerken
Buurt

Duo

Aantal*

TU Noord

A

11

Wippolder Noord en Zuid

A

7

Poptahof

A

7

Professorenbuurt

B

5

Voorhof bedrijventerrein

B

5

Tabel 5.4.2: Betrouwbaarheid subjectieve
observatielijst
Verschil
(A-B)

Wippolder
Noord en Zuid

Poptahof

0

4

5
3

-1

7

+1

7

7

3

1

Zeeheldenbuurt

A

4

-2

Hof van Delft Zuid

A

4

+2

2

1

Voorhof Oost

A

3

-3

1

2

Hof van Delft Noord

B

3

+3

0

1

Voorhof West

B

2

Buitenhof Noordoost

C

2

Geen
antwoord

1

5

Buitenhof Zuidoost

C

2

Totaal

25

25

Buitenhof Zuidwest

C

2

Binnenstad Zuid

C

2

Buitenhof Noordwest

C

1

*aantal keren dat de buurt onderdeel uitmaakt van de
actieradius van een van de kinderen

De objectieve kenmerken van de woonomgeving zijn door één persoon gemeten. Voor de
subjectieve kenmerken waren er vier beoordelaars, die (over het algemeen) in duo’s een aantal
buurten hebben beoordeeld. De buurten die voor de meeste kinderen onderdeel uitmaken van
hun (theoretische) actieradius (tabel 5.4.1), zijn beoordeeld door twee volwassenen die niet
op de hoogte waren van de inhoud van het onderzoek (A). De overige wijken zijn door één (C)
of twee (B) volwassenen beoordeeld die wel de inhoud van het onderzoek kenden. Alle 4 de
beoordelaars hadden een bouwkundige achtergrond.

  Zie tabel 3.2.1 (www.obb-ingenieurs.nl)
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Om een globaal idee te krijgen van de betrouwbaarheid van de subjectieve observatielijst zijn
twee buurten door beide duo’s (A en B) beoordeeld. De resultaten zijn vervolgens vergeleken
(tabel 5.4.2), waarbij is aangenomen dat een verschil van 2 of meer (op een 5-puntsschaal) veel
is. Uit de tabel is op te maken dat in de ‘Wippolder Noord en Zuid’ 6 van de 25 vragen een groot
verschil in de beoordeling hebben, in de Poptahof zijn dit er 5 van de 25. Deze 11 vragen zijn
vrijwel allemaal verschillend, alleen vraag F4 kwam in beide buurten voor. Deze vraag gaat over
de duidelijkheid van de overgangen tussen openbaar en privé gebied. Duo A heeft deze twee
maal 3 punten lager beoordeeld dan Duo B. Op basis van deze vergelijking is geconcludeerd
dat de betrouwbaarheid van de observatielijst in het kader van dit (explorerende) onderzoek
voldoende is, en dat de resultaten gebruikt kunnen worden. In het vervolg van het onderzoek
zijn voor de ‘Wippolder Noord en Zuid’ en de Poptahof, de beoordelingen van Duo A gebruikt.

Relatie tussen beweeggedrag en woonomgeving
Om de relatie tussen de fysieke kenmerken van de woonomgeving en het beweeggedrag te
onderzoeken zijn vervolgens enkele statistische analyses uitgevoerd. In paragraaf 5.5 wordt
hier verder op in gegaan. Het resultaat van deze analyses is een Urban Form voor kinderen;
Urban Form 3. De kenmerken van deze Urban Form 3 hebben een positieve of negatieve
relatie met het aantal stappen dat door de kinderen wordt gezet. Op basis van deze analyses
kan echter niet worden vastgesteld of er een causaal verband bestaat tussen de kenmerken
van de woonomgeving en het beweeggedrag. Het is mogelijk dat de kinderen en hun ouders
door zelf-selectie in een bepaalde buurt terecht komen; ouders (en kinderen) met een actief
leefpatroon zouden bewust voor een woning in een ‘beweegvriendelijke’ buurt kunnen kiezen
en andersom. Binnen dit onderzoek wordt echter verondersteld dat er wel degelijk een causaal
verband tussen beide bestaat. Naar aanleiding van de statistische analyses kan de verklaarde
variantie van Urban Form 1, zoals die door Frank et al. (2005) is geformuleerd, vergeleken
worden met de Urban Form 3. Vervolgens kan bepaald worden welke definitie van Urban Form
het beweeggedrag van kinderen het beste verklaart en welke variant Urban Form dus het beste
operationaliseert. Deze definitie kan vervolgens in verder onderzoek worden gebruikt. Tenslotte
is als laatste stap in de analyse (van de relatie tussen woonomgeving en beweeggedrag)
gebruik gemaakt van de GPS-gegevens. Er is bekeken of deze gegevens, de resultaten die
uit de statistische analyses naar voren komen onderbouwen. Aan de hand van de routes en
bestemmingen van kinderen is bekeken of deze gelijkenissen vertonen met de kenmerken die
volgens de statistische analyses van invloed zijn op het beweeggedrag. In hoofdstuk 7 zullen
de bevindingen vervolgens worden vertaald naar kenmerken van het stedenbouwkundig plan.
Deze kunnen tijdens de stedenbouwkundige planvorming als referentie gebruikt worden, als
een woonomgeving moet worden gerealiseerd, die het gezond beweeggedrag van kinderen van
10-12 jaar stimuleert.

5.5

Statistische analyses

Zoals hiervoor is aangegeven, zijn er verschillende statistische analyses uitgevoerd tijdens
het onderzoek. Allereerst is naar enkele algemene karakteristieken van de meetresultaten
gekeken. Er is bepaald hoeveel stappen de kinderen gemiddeld per dag hebben gezet en
het aantal minuten dat ze gemiddeld per dag hebben bewogen. Op basis van deze gegevens
is vastgesteld of de meetresultaten van de eerste paar dagen niet te veel afwijken van de
resultaten van de resterende dagen. Dit in verband met het mogelijke effect dat het dragen

  Het percentage verklaarde variantie geeft aan hoe goed Y (het beweeggedrag) voorspeld kan worden
      uit X (de kenmerken). In veel onderzoek draait het om de vraag hoe goed en met welke variabelen je Y
      kunt voorspellen en is dus het streven om een zo hoog mogelijke verklaarde variantie te bereiken. Een
      lage verklaarde variantie betekent dat variaties in Y slechts voor een klein deel aan X zijn toe te schrijven
      (home.fsw.vu.nl).
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van een stappenteller op het beweeggedrag kan hebben. Aan de hand van een t-toets10 voor
onafhankelijk steekproeven is vervolgens bekeken of er verschillen zijn tussen de gemiddelden
van de groep kinderen die afkomstig is van de scholen uit de Voorhof, en de groep afkomstig
van de school uit de Wippolder. Er is bijvoorbeeld bekeken of een van beide groepen meer heeft
bewogen dan de andere en of de ene groep een hogere BMI heeft dan de andere.
Vervolgens zijn de gegevens uit de algemene vragenlijst gebruikt om te bepalen of er nog
storende variabelen zijn. Uit de literatuurstudie (hoofdstuk 2) kwam immers naar voren dat
verschillende factoren, anders dan de fysieke kenmerken van de woonomgeving, een invloed
kunnen hebben op het beweeggedrag van kinderen. Met de gegevens uit de vragenlijst is een
regressieanalyse uitgevoerd. In een regressieanalyse wordt een voorspellend model toegepast
op een dataset en wordt dat model gebruikt om waarden van de afhankelijke variabele (aantal
stappen) te voorspellen vanuit één of meer onafhankelijke variabelen (Field, 2003). Alle
kenmerken die in het regressiemodel een significantie < 0,25 hebben, zijn in de verdere analyses
meegenomen, zodat voor deze effecten gecorrigeerd kan worden. Aangezien in dit stadium nog
aan de opbouw van het uiteindelijk model wordt gewerkt, is dit vrij hoge significantieniveau
gekozen. De kenmerken zouden namelijk in het uiteindelijke model een effect kunnen hebben
op een lager significantieniveau.
Aangezien de Urban Form van Frank et al. (2005) in dit onderzoek als uitgangspunt is genomen,
wordt deze Urban Form 1 (ook) geanalyseerd op basis van de metingen die in dit onderzoek zijn
gedaan. Alleen dan kan de vergelijking met de nieuwe Urban Form voor kinderen (Urban Form 3)
worden gemaakt en kan worden bepaald welke variant Urban Form het beste operationaliseert.
Met de kenmerken die in de Urban Form 1 staan, is een regressieanalyse uitgevoerd, waarbij de
kenmerken één voor één aan het model zijn toegevoegd. Wat betreft de functiemenging zijn er
verschillende ratio’s geprobeerd (aantal woningen/(aantal winkels + bedrijven en instellingen);
aantal woningen/ aantal winkels; aantal woningen/ aantal bedrijven en instellingen), de ratio
met het beste resultaat is in het model opgenomen. In de verdere analyses is ook gebruik
gemaakt van deze ratio.
De kenmerken en indicatoren van Urban Forms 2 zijn vervolgens gebruikt bij het berekenen van
Cronbachs α (alpha). Hiermee is getest of de items (indicatoren) die gezamenlijk de verschillende
fysieke kenmerken van de woonomgeving meten (zie tabel 4.3.1 en 4.3.2), ook daadwerkelijk
eenzelfde onderliggend concept meten. Cronbachs α geeft aan in hoeverre de items dit doen,
door te berekenen of de antwoorden van een groep respondenten op deze items consistent zijn.
Cronbachs α kan waarden aannemen van minus oneindig tot 1 (waarbij alleen positieve waarden
zinvol zijn). Als vuistregel wordt vaak gehanteerd dat een test of onderzoeksvragenlijst kan
worden gebruikt bij een α van 0,70 of hoger (nl.wikipedia.org/wiki/Cronbachs_alpha). Bij het
uitvoeren van deze analyse zijn bij elk kenmerk van de woonmgeving items verwijderd totdat
Cronbachs α niet hoger kon worden. Hierbij zijn de gestandaardiseerde scores (z-scores11) van
alle variabelen gebruikt. Dit om te verkomen dat grote verschillen in het bereik van de diverse
variabelen voor onbetrouwbare resultaten zorgen. Van de items die gezamenlijk voor de hoogst
mogelijke Cronbachs α zorgen, is een somscore gemaakt. Voorwaarde hierbij was wel dat de
waarde van α 0,70 of hoger moest zijn.
Met deze somscores is een regressieanalyse uitgevoerd. Hierbij is het totaal aantal stappen de
afhankelijke variabele en is er gecorrigeerd voor de storende variabelen. Met behulp van de

10 Een t-toets is een parametrische statistische toets die onder andere gebruikt kan worden om na te gaan
            of het (populatie-)gemiddelde van een normaal verdeelde grootheid afwijkt van een bepaalde waarde, dan
           wel of er een verschil is tussen de gemiddelden van twee groepen in de populatie. (nl.wikipedia.org/wiki/
           T-toets)
11 Het gemiddelde van de Z-score is altijd nul en de standaarddeviatie 1.
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‘backward’ methode zijn de kenmerken gevonden die significant bijdragen aan de verandering
van het aantal stappen. Bij de ‘backward’ methode worden eerst alle onafhankelijke variabelen
(kenmerken van de woonomgeving) aan het model toegevoegd en wordt hun bijdrage, aan de
mate waarin het model de uitkomst voorspelt, berekend. Deze bijdrage wordt bepaald op basis
van de significantiewaarde van de t- toets die met elke onafhankelijke variabele is gedaan.
De significantiewaarde wordt vervolgens vergeleken met een bepaald verwijderingscriterium
(dit kan de absolute waarde van een uitkomst zijn, of de kans op die uitkomst). Wanneer
een variabele hier aan voldoet, dan wordt het verwijderd uit het model. De bijdrage van de
overgebleven variabelen aan het model wordt vervolgens herberekend. Dit proces gaat door
totdat geen enkele variabelen meer aan het verwijderingscriterium voldoet. In dit onderzoek
werden variabelen met een significantie < 0,10 uit het model verwijderd. De kenmerken die
op basis van de ‘backward’ methode zijn gevonden, zijn vervolgens (één voor één) aan een
(tweede) regressiemodel toegevoegd. De kenmerken van dit model vormen gezamenlijk Urban
Form 3.
Bij de regressieanalyses is bekeken over er geen multicollineariteit bestaat. Dit is het
geval wanneer er een sterke correlatie is tussen twee of meer onafhankelijke variabelen.
Multicollineariteit maakt het bijvoorbeeld lastig om het belang van een individuele variabele te
bepalen. Wanneer twee onafhankelijke variabelen voor dezelfde variantie in de uitkomst zorgen,
kan niet bepaald worden welke van beide het belangrijkst is. Een manier om de collineariteit te
bekijken is via de Variance Inflation Factor (VIF). De VIF geeft aan of een variabele een sterke
relatie heeft met een andere variabele. De waarde hiervan mag niet > 10 zijn. Gerelateerd aan
de VIF is de tolerance (1/VIF), deze mag niet < 0,10 zijn (Field, 2003).
Tenslotte is de verklaarde variantie van Urban Form 3 vergeleken met de verklaarde variantie
van Urban Form 1, zoals deze door Frank et al. (2005) is geformuleerd. Op basis van deze
vergelijking kan geconcludeerd worden welke Urban Form het beweeggedrag van kinderen het
best verklaart en welke variant Urban Form dus het beste operationaliseert.

5.6

Resultaten metingen stappentellers

De analyse van de data die de metingen met de stappentellers hebben opgeleverd, is opgedeeld
in vijf delen. Allereerst zijn de algemene karakteristieken van de meetresultaten bekeken.
Vervolgens is bepaald welke factoren als storende variabelen moeten worden opgenomen.
Daarna is de Urban Form 1, zoals deze door Frank et al. (2005) is geformuleerd, op basis van
de meetresultaten van dit onderzoek geanalyseerd. Daarna is bekeken welke kenmerken van
de woonomgeving het aantal stappen dat door kinderen wordt gezet, het beste verklaren. Dit
heeft geresulteerd in de nieuwe Urban Form voor kinderen; Urban Form 3. Door Urban Form
1 en Urban Form 3 vervolgens te vergelijken kan geconcludeerd worden welke variant Urban
Form het beste operationaliseert.

Algemene karakteristieken
In totaal hebben 30 kinderen meegedaan aan het onderzoek met de stappentellers. In de
Voorhof deden in totaal 10 jongens en 5 meisjes mee. Drie meisjes en twee jongens uit groep 7
hebben niet meegedaan. In de Wippolder deden 6 jongens en 9 meisjes mee. Er zaten in groep
8 nog vier jongens en twee meisjes, die niet mee wilden doen.
Gemiddeld hebben de kinderen uit beide wijken zo’n 7000 stappen per dag gezet (figuur 5.6.1).
Op de tweede dag zijn beduidend meer stappen gezet dan op de overige dagen. De invloed
van het dragen van een stappenteller op het beweeggedrag is hiermee duidelijk zichtbaar. Ook
op de eerste dag is deze invloed te merken. De kinderen hebben toen een vergelijkbaar aantal
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stappen gezet als op dag 3 tot 5, maar hebben de meters toen niet de hele dag om gehad.
De metingen van de eerste twee dagen zijn om deze reden niet mee genomen in de verdere
analyses.
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Figuur 5.6.1: Gemiddeld aantal stappen per dag (per persoon)
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Figuur 5.6.2: Aantal dagen voldaan aan de NNGB (van de vijf dagen)

Om te voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) moeten kinderen elke dag
minimaal 60 minuten bewegen en twee maal in de week sporten (Verheul-Koot, 2002). Uit
figuur 5.6.2 blijkt dat slechts 10% van de kinderen op alle vijf de dagen 60 minuten of meer
heeft bewogen. Het betreft hier het aantal minuten dat met de stappenteller is gemeten, het
gaat dus om activiteiten zoals lopen, rennen, hinkelen springen et cetera. Activiteiten als fietsen
en zwemmen zijn hierin niet meegenomen.
In het weekend hebben de kinderen een stuk minder bewogen dan doordeweeks (figuur 5.6.3).
De eerste dag waarop de metingen plaatsvonden, was niet altijd dezelfde dag in de week,
sommige kinderen zijn op maandag begonnen, anderen op dinsdag etc. In figuur 5.6.3 zijn de
‘scores per dag’ omgezet naar de dagen van de week. Bij deze grafiek zijn de metingen van de
eerste twee dagen niet meegenomen. In tabel 5.6.1 is aangegeven hoeveel kinderen op een
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bepaalde dag een stappenteller om hadden. Hieruit blijkt dat op zaterdag, zondag en maandag,
de meeste kinderen een stappenteller droegen.
Tabel 5.6.1: Frequenties
Controlegroep
Voorhof

Maandag
N

Wippolder

N

Totaal

Valid

Dinsdag

Woensdag Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

12

10

11

3

3

Missing

3

5

4

12

Valid

9

4

4

9

Missing

6

11

11

21

14

9

16

N

Valid

N

Missing

Zondag

12

11

12

3

4

9

11

9

6

6

4

6

15

12

12

23

20

15

18

18

7
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Figuur 5.6.3: Gemiddeld aantal stappen per dag (per persoon)

Bij het vergelijken van de resultaten van de twee scholen bleek dat er geen significant verschil
is in het aantal stappen dat de kinderen hebben gezet en het aantal minuten dat ze hebben
bewogen. Er is wel een significant verschil in de leeftijd, de Body Mass Index (BMI) en het aantal
dagen regen (zie bijlage 11). De kinderen die naar school gaan in de Wippolder zijn, met een
leeftijd van 11,20 jaar, significant ouder dan de kinderen die naar school gaan in de Voorhof,
zij hebben gemiddeld een leeftijd van 10,53 jaar (tabel 5.6.2). De kinderen uit de Voorhof
Tabel 5.6.2: Groepsstatistieken

Totaal aantal stappen (5 laatste dagen)
Totaal aantal minuten (5 laatste dagen)
Leeftijd (in jaren)
BMI (gewicht (kg)/lengte (m)2)
Aantal dagen regen (5 laatste dagen)

Wijk

N

Mean

Std. Deviation

Voorhof

15

33324,07

15015,970

Wippolder

13

29656,62

14507,573

Voorhof

15

322,07

141,507

Wippolder

14

266,79

159,529

Voorhof

15

10,53

,516

Wippolder

15

11,20

,414

Voorhof

15

20,44

4,367

Wippolder

14

17,77

2,233

Voorhof

15

2,53

1,598

Wippolder

15

5,00

,000
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ook een significant hogere BMI dan de kinderen uit de Wippolder, resp. 20,44 en 17,77.
Tenslotte is het aantal dagen dat het geregend heeft tijdens de metingen voor de kinderen uit
de Wippolder significant hoger dan bij de kinderen uit de Voorhof.

Storende variabelen
Om te bepalen welke factoren als storende variabelen moeten worden opgenomen, is een
regressieanalyse met alle mogelijke storende variabelen uitgevoerd. In een regressieanalyse
wordt een voorspellend model toegepast op een dataset en wordt dat model gebruikt om
waarden van de afhankelijke variabele (aantal stappen) te voorspellen vanuit één of meer
onafhankelijke variabelen (Field, 2003). Wanneer bepaalde variabelen, anders dan de fysieke
kenmerken van de woonomgeving, een deel van het beweeggedrag verklaren, moeten deze
factoren worden meegenomen in de verdere analyses. Anders kan de unieke relatie tussen de
kenmerken van de woonomgeving en het aantal stappen niet bepaald worden. Uit de analyse
blijkt dat alleen het gemiddelde aantal dagen regen een significantie <0,2512 heeft (tabel 5.6.3
en bijlage 12). Deze variabele zou in het uiteindelijke model op een lager significantieniveau,
een storend effect kunnen hebben en zal daarom in de verdere analyses worden meegenomen.
De regen zou er dus voor gezorgd kunnen hebben dat de kinderen die in de Wippolder naar
school gaan, tijdens de gemeten periode minder hebben bewogen dan dat ze zouden hebben
gedaan wanneer ze onder dezelfde omstandigheden als de kinderen van de Voorhof gemeten
waren. De vraag over de opleiding van de ouders is door veel kinderen (80%) met ‘weet niet’
beantwoord, daarom is deze variabele buiten beschouwing gelaten.
Tabel 5.6.3: Coëfficiënten (a)
Unstandardized
Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

19404,938

42409,557

Doe je mee aan de Ramadan?

-5840,299

11030,778

-3605,043

Gemiddelde temperatuur 5
laatste dagen

Standardized
Coefficients
t

Sig.

,458

,653

-,196

-,529

,604

2661,924

-,413

-1,354

,194

1303,135

2527,204

,159

,516

,613

BMI (gewicht (kg)/lengte
(m)2)

-802,864

894,102

-,203

-,898

,383

Hoeveel dagen per week
ontbijt je?

1631,226

3125,861

,139

,522

,609

-2749,723

2750,464

-,303

-1,000

,332

In welk land is je moeder
geboren?

2622,228

3800,545

,338

,690

,500

In welk land is je vader
geboren?

1318,513

3446,615

,162

,383

,707

Welk geloof/levensovertuiging
hebben jullie thuis?

2221,358

4297,714

,190

,517

,612

Ben je een jongen of een
meisje?

2297,953

6883,749

,080

,334

,743

Aantal dagen regen (5
laatste dagen)

In welk land ben je geboren?

Beta

a  Dependent Variable: Totaal aantal stappen (5 laatste dagen)

Urban Form 1
Aangezien de Urban Form van Frank et al. (2005) in dit onderzoek als uitgangspunt is genomen,
wordt deze Urban Form 1 (ook) geanalyseerd op basis van de metingen die in dit onderzoek zijn
gedaan. Aan de hand van de vergelijking met de nieuwe Urban Form voor kinderen (Urban Form

12 Zie paragraaf 5.5
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3) kan dan worden bepaald welke variant Urban Form het beste operationaliseert. Urban Form 1
bestaat uit drie kenmerken; functiemenging, dichtheid van het stratennetwerk en de dichtheid
met woningen. Deze kenmerken zijn één voor één aan het regressiemodel toegevoegd. Hieruit
blijkt dat deze drie kenmerken in dit onderzoek geen van allen een significante bijdrage leveren
aan het regressiemodel (tabel 5.6.4a en bijlage 13)). Deze drie kenmerken hebben dus geen
relatie met het aantal stappen dat door de kinderen is gezet. Wat betreft de functiemenging zijn
drie verschillende ratio’s getest (aantal woningen/(aantal winkels + bedrijven en instellingen);
aantal woningen/ aantal winkels; aantal woningen/ aantal bedrijven en instellingen). De ratio
met het beste resultaat is het ‘aantal woningen per winkel’, deze ratio is in de uiteindelijke
analyse gebruikt. Vervolgens is bekeken of de ‘Walkability index13 van Frank et al. (2005) wellicht
wel een significant resultaat geeft, maar ook deze index levert geen significante bijdrage aan
het model (tabel 5.6.4b en bijlage 13). Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat de
kenmerken waaruit de Urban Form van Frank et al. (2005) is opgebouwd, geen goede factoren
zijn voor het verklaren van het aantal stappen dat door kinderen wordt gezet.
Tabel 5.6.4a: Coëfficiënten (a)
Unstandardized Coefficients
Model
4

B

Std. Error

,810

,552

-,215

,138

Zscore: Gem. aantal
woningen/winkels

,340

Zscore: Kruisingen/m
Zscore: Gem. aantal
woonruimten per km2

(Constant)
Aantal dagen regen (5
laatste dagen)

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

1,467

,157

-,360

-1,561

,134

,224

,340

1,515

,145

-,169

,201

-,169

-,839

,411

-,110

,265

-,110

-,416

,682

a  Dependent Variable: Zscore:  Totaal aantal stappen (5 laatste dagen)

Tabel 5.6.4b: Coëfficiënten (a)
Unstandardized Coefficients
Model

B

Std. Error

(Constant)

,787

,478

Aantal dagen regen (5
laatste dagen)

-,209

,116

Zscore(UF1)

-,078

,195

2

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

1,645

,114

-,350

-1,795

,086

-,078

-,400

,693

a  Dependent Variable: Zscore:  Totaal aantal stappen (5 laatste dagen)

Urban Form 3
De kenmerken en indicatoren van de Urban Forms 2 zijn gebruikt bij het berekenen van
Cronbachs α. Er is getest of de indicatoren die gezamenlijk de verschillende fysieke kenmerken
van de woonomgeving meten (zie tabel 4.3.1 en 4.3.2), ook daadwerkelijk eenzelfde
onderliggend concept meten. Door het verwijderen van indicatoren is een zo hoog mogelijke
Cronbachs α verkregen. In tabel 5.6.5 zijn de indicatoren weergegeven die gezamenlijk voor
een alpha van 0,70 of hoger zorgen. Van deze indicatoren is een somscore berekend, waarmee
vervolgens een regressieanalyse is uitgevoerd (zie verder). De Cronbachs α van de formele en
informele speelruimte waren niet hoger dan 0,70 en daarom zijn deze indicatoren los aan de
regressieanalyse toegevoegd. Bij de ‘mogelijkheid voor actieve verplaatsing’ is een indicator
extra in de somscore gehouden. Wanneer dit niet werd gedaan werd de collineariteit (zie
paragraaf 5.5) in de regressieanalyse nadelig beïnvloed.

13 Walkability Index = (6 x z-score van functiemenging) + (z-score van dichtheid van het stratennetwerk)
    + (z-score van de dichtheid met woningen)
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Tabel 5.6.5: Cronbachs α
Kenmerken

Cronbachs α

Indicatoren

Mogelijkheid voor actieve
verplaatsing

0,788

Dichtheid stratennetwerk (kruisingen/m)

Leesbaarheid van de
omgeving

0,916

Aanwezigheid doorsteekjes voor fietsers (C1*)
Aanwezigheid doorsteekjes voor voetgangers (C2)
Eenvoudige vormen (D2)
Continuïteit (D3)
Dominantie (D4)
Differentiatie in de richting (D5)
Visueel bereik (D6)

Verkeersveiligheid

0,891

Blikveld 30 km/u straten (E1b)
Oversteekplaatsen 50 km/u wegen (E2a)
Oversteekplaatsen 30 km/u straten (E2b)
Zichtbaarheid automobilist en voetganger 30 km/u (E3b)
Afstand bij het oversteken 50 km/u wegen (E4a)
Afstand bij het oversteken 30 km/u straten (E4b)
Snel wegbeeld (E5)

Sociale veiligheid

0,898

Status verpaupering, verloedering, vervuiling (F3)
Overgangen tussen openbaar en privé gebied (F4)
Mogelijkheid om verschillende routes te nemen (F5)

*

Nummer van de vraag in de subjectieve observatielijst

Aan de hand van de regressieanalyse met de somscores, is gezocht naar een set van kenmerken
die voor de hoogst mogelijke verklaarde variantie (R square) zorgt. De resultaten van deze
analyse zijn in de tabellen 5.6.6-5.6.8 (en bijlage 14) weergegeven. Met de t-toets (tabel 5.6.6)
is bekeken of een variabele een significante bijdrage levert aan het vermogen, om het aantal
stappen te berekenen. De kans dat deze t waarden gebeuren op basis van kans alleen, is in dit
model kleiner dan 0,10. Aangezien er relatief weinig kinderen zijn gemeten, is een wat hoger
significantieniveau gekozen, dan het gebruikelijke niveau van p= 0,05. In dit onderzoek wordt
nog gezocht naar een definitief model, daarom is het te vroeg om al variabelen te schrappen die
enkel marginaal significant zijn. Naar aanleiding van deze regressieanalyse kan geconcludeerd
worden dat de volgende fysieke kenmerken van de woonomgeving gezamenlijk een significante
bijdrage leveren bij het voorspellen van het aantal stappen dat door kinderen wordt gezet.
Urban Form 3
-

Functiemenging: gemiddeld aantal woningen/winkels

-

Verkeersveiligheid:

-

-

Blikveld 30 km/u straten

-

Oversteekplaatsen 50 km/u wegen

-

Zichtbaarheid automobilist en voetganger 30 km/u

-

Afstand bij het oversteken 50 km/u wegen

-

Afstand bij het oversteken 30 km/u straten

-

Snel wegbeeld

Mogelijkheid voor actieve verplaatsing:
-

Dichtheid stratennetwerk (kruisingen/m)

-

Aanwezigheid doorsteekjes voor fietsers

-

Aanwezigheid doorsteekjes voor voetgangers

-

Informele speelruimte: rommelgroen (m2)

-

Informele speelruimte: hoeveelheid inrichtingselementen waar mee gespeeld kan worden

Bij de verdere interpretatie van de resultaten is de beta van belang (tabel 5.6.6). Deze geeft
de verandering in de uitkomst aan (in aantal standaard deviaties), resulterend uit een eenheid
(standaard deviatie) verandering in een variabele (Field, 2003). De beta is dus te interpreteren
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als een soort ‘correlatie coëfficiënt’. Uit tabel 5.6.6 valt dus op te maken dat het gemiddelde
aantal woningen per winkel, de mogelijkheid voor actieve verplaatsing en rommelgroen voor een
verhoging van het aantal stappen zorgen. Verkeersveiligheid en inrichtingselementen (bij wijze
van informele speelruimte) zorgen daarentegen voor een verlaging van het aantal stappen. Ook
geeft de beta aan in welke mate elke variabele effect heeft op de uitkomst, wanneer de effecten
van alle andere variabelen constant worden gehouden (Field, 2003). Uit tabel 5.6.6 blijkt dat het
rommelgroen en de verkeersveiligheid voor een relatief kleine verandering in het beweeggedrag
zorgen (resp. 0,428 en -0,683) en dat de inrichtingselementen voor de grootste verandering in
het beweeggedrag zorgen (-1,279) De overige kenmerken zitten hier ergens tussen in.
Tabel 5.6.6: Coëfficiënten (a)
Unstandardized Coefficients
B

Std. Error

-4,51E-016

,143

Zscore: Aantal dagen regen (5
laatste dagen)

-,804

,198

Zscore: Gem. aantal woningen/
winkels

,807

Model
6

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

,000

1,000

-,804

-4,062

,001

,203

,807

3,979

,001

-,683

,325

-,683

-2,098

,049

Zscore(UF_actieve verplaatsing)

,740

,384

,740

1,927

,069

Zscore: m2 rommelgroen

,428

,241

,428

1,774

,092

-1,279

,360

-1,279

-3,548

,002

(Constant)

Zscore(UF_verkeersveiligheid

Zscore: Inrichtingselementen
informele speelruimte

a  Dependent Variable: Zscore:  Totaal aantal stappen (5 laatste dagen)

Om een inschatting te maken van hoe goed het model de geobserveerde data voorspelt is de
(multiple) R van belang (tabel 5.6.7). De R geeft de correlatie aan tussen het geobserveerde
aantal stappen over de laatste 5 dagen en de waarden zoals die voorspeld worden door het
regressiemodel. Een grote waarde van R betekent dus dat er een grote correlatie is tussen de
geobserveerde en de voorspelde uitkomsten. Een R van 1 stelt een situatie voor waarbij het model
de geobserveerde data perfect representeert. De R square is vervolgens de hoeveelheid variatie
in de uitkomst, die verklaard wordt door het model (Field, 2003). Dit regressiemodel heeft een
verklaarde variantie (R square) van 59,8% (tabel 5.6.7). Er zijn veel verschillende factoren die
het verschil in beweeggedrag van kinderen kunnen verklaren, maar dit model kan 59,8% ervan
verklaren. Dit betekent dat de overige 40,8% aan de hand van andere factoren verklaard moet
worden. Verder is het nog interessant om te vermelden dat het regressiemodel waarbij alleen
het aantal dagen regen is toegevoegd, een verklaarde variantie van 12% heeft (bijlage 14). De
toevoeging van de fysieke kenmerken van de woonomgeving aan het regressiemodel zorgt dus
voor een verhoging van de verklaarde variantie met 47,8%.
Tabel 5.6.7: Model Summary

Model
6

R

R Square

Adjusted R
Square

Std. Error of the
Estimate

,774(f)

,598

,472

,72692032

f  Predictors: (Constant), Zscore:  Aantal dagen regen (5 laatste dagen), Zscore:  Gem. aantal woningen/winkels, Zscore(UF_
verkveiligh_R), Zscore(UF_actverpl2_R), Zscore:  m2 rommelgroen, Zscore:  Inrichtingselementen informele speelruimte
g  Dependent Variable: Zscore:  Totaal aantal stappen (5 laatste dagen)

Tenslotte geeft de ANOVA (tabel 5.6.8) aan in hoeverre het model, in zijn geheel, resulteert
in een significant goede mate van voorspelling van de afhankelijke variabele. De F-ratio (tabel
5.6.8) geeft aan in welke mate het model de voorspelling van de uitkomst heeft verbeterd ten
opzichte van de mate van onnauwkeurigheid van het model. In tabel 5.6.8 is te zien dat de
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waarde van de F-ratio een significantie van minder dan 0,05 heeft. Dit betekent dat er een kans
van minder dan 5% is, dat een F-ratio zo groot als deze kan gebeuren op basis van kans alleen.
Daarom kan geconcludeerd worden dat het regressiemodel resulteert in een significant betere
voorspelling, dan wanneer het gemiddelde aantal stappen gebruikt zou worden om uitkomsten
te voorspellen. Kortom, het regressiemodel voorspelt het beweeggedrag redelijk goed.
Tabel 5.6.8: ANOVA
Model

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

6 Regression

14,960

6

2,493

4,719

,004

Residual

10,040

19

,528

Total

25,000

25

f  Predictors: (Constant), Zscore:  Aantal dagen regen (5 laatste dagen), Zscore:  Gem. aantal woningen/winkels, Zscore(UF_
verkveiligh_R), Zscore(UF_actverpl2_R), Zscore:  m2 rommelgroen, Zscore:  Inrichtingselementen informele speelruimte
g  Dependent Variable: Zscore:  Totaal aantal stappen (5 laatste dagen)

Figuur 5.6.4: Z-scores ‘mogelijkheid voor actieve verplaatsing’
Op basis van de z-scores is aangegeven hoe de (theoretische) actieradius van elk kind scoort op het kenmerk
‘mogelijkheid voor actieve verplaatsing’. Hierbij geldt: ++= >2,0; += 1,0-2,0; +-= 0-1,0; -= -0,5-0;
--= -0,1- -0,5

In de figuren 5.6.4-5.6.8 zijn de resultaten uit de analyses ruimtelijk inzichtelijk gemaakt. Van
elk kind is de (theoretische) actieradius14, die is vastgesteld op 400 meter afstand van de woning,
weergegeven. Per kind is te zien hoe goed de directe woonomgeving scoort (aan de hand van
de z-scores15) op de verschillende kenmerken van Urban Form 3. Bij de ‘mogelijkheid voor
actieve verplaatsing’ scoren de actieradiussen die in de Wippolder liggen, over het algemeen
hoger dan de actieradiussen uit de Poptahof (figuur 5.6.4). Dit betekent dat de indicatoren
die deel uitmaken van het kenmerk ‘mogelijkheid voor actieve verplaatsing’, (in totaal) in de
Wippolder meer of beter aanwezig zijn dan in de Poptahof. Hier gaat het dan om de dichtheid
van het stratennetwerk en de aanwezigheid van doorsteekjes voor voetgangers en fietsers
(binnen de 400 meter actieradius). Aangezien de mogelijkheid voor actieve verplaatsing een
positieve relatie heeft met het aantal stappen dat wordt gezet, kan het bij het stimuleren van

14 Zie figuur 1.2.1
15 De (somscores van de (z-scores) zijn hierbij gebruikt. Z-scores zijn dimensieloos en uitgedrukt in
    eenheden standaarddeviatie. Een Z-score van 2,5 betekent dus dat de waarde 2,5 standaarddeviatie
    boven het gemiddelde ligt.
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beweeggedrag, nuttig zijn om van deze indicatoren gebruik te maken. Het is niet vreemd dat de
Wippolder het op het punt van de actieve verplaatsing beter doet dan de Poptahof. De dichtheid
van het stratennetwerk is in de Wippolder namelijk beduidend hoger dan in de Poptahof, mede
doordat er in de Poptahof veel doodlopende straten zijn (figuur 5.6.5 en 5.6.6). Hierdoor valt de
score van de Wippolder hoger uit, het aantal kruisingen per meter wordt immers gemeten. Uit
een nadere analyse van de waarderingen per buurt blijkt dat de aanwezigheid van doorsteekjes
voor voetgangers in de Wippolder beter wordt beoordeeld dan in de Poptahof. De ‘aanwezigheid
van doorsteekjes voor fietsers’ wordt daarentegen in de Wippolder lager beoordeeld dan in de
Poptahof (bijlage 16). Door het fijnmazige stratennetwerk in de Wippolder zijn hier in vergelijking
met de Poptahof, minder doorsteekjes voor fietsers.

Figuur 5.6.5: Dichtheid van het stratennetwerk

Figuur 5.6.6: Dichtheid van het stratennetwerk en z-scores ‘mogelijkheid voor
actieve verplaatsing’. Hierbij geldt: ++= >2,0; += 1,0-2,0; +-= 0-1,0;
-= -0,5-0; --= -0,1- -0,5

Met betrekking tot de functiemenging geldt dat hoe meer woningen er per winkel zijn, hoe
beter het is voor het beweeggedrag. De Wippolder scoort hier over het algemeen iets beter dan
de Poptahof (figuur 5.6.5). In de Wippolder zijn er dus minder winkels per woning dan in de
Poptahof en dit heeft een positief effect op het aantal stappen dat door kinderen wordt gezet.
Opvallend zijn de positieve uitschieters in de Buitenhof en het zuidelijk deel van de Voorhof. Het
aantal woningen per vierkante kilometer is in deze wijken over het algemeen vrij groot, wat tot
een hoge score leidt.
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Figuur 5.6.7: Z-scores gemiddeld aantal woningen/
winkels. Hierbij geldt: ++= >2,0; += 1,0-2,0;
+-= 0-1,0; -= -0,5-0; --= -0,1- -0,5

Figuur 5.6.8: Z-scores rommelgroen
Hierbij geldt: ++= >2,0; += 1,0-2,0; +-= 0-1,0;
-= -0,5-0; --= -0,1- -0,5

Figuur 5.6.9: Z-scores inrichtingselementen
informele speelruimte. Hierbij geldt: ++= >2,0;
+= 1,0-2,0; +-= 0-1,0; -= -0,5-0; --= -0,1- -0,5

Figuur 5.6.10: Z-scores verkeersveiligheid
Hierbij geldt: ++= >2,0; += 1,0-2,0; +-= 0-1,0;
-= -0,5-0; --= -0,1- -0,5

De Wippolder scoort in vergelijking met de Voorhof vrij goed op rommelgroen (figuur 5.6.7).
Uitschieters zijn in de Buitenhof16 te vinden. Dit betekent dat er in de Buitenhof en de Wippolder
veel rommelgroen aanwezig is, wat het aantal stappen dat kinderen zetten verhoogd. Bij
rommelgroen gaat het om stukken groen die van een redelijk formaat zijn. Repen groen met
bosjes en/of bomen langs bijvoorbeeld wegen of trottoirs zijn niet meegerekend.
De resultaten van de verkeersveiligheid en de hoeveelheid inrichtingselementen die als informele
speelruimte gebruikt kunnen worden, zijn in de figuren 5.6.7 en 5.6.8 weergegeven. Beide
figuren laten geen eenduidig beeld te zien, de hoge en lage scores zijn in sterke mate gemengd.
Wat betreft de inrichtingselementen lijken in de Voorhof en de Buitenhof iets meer uitschieters
te zitten. Deze wijken beschikken blijkbaar over een grote hoeveelheid inrichtingselementen,
wat het aantal stappen dat door kinderen wordt gezet verlaagt. Tenslotte is het opmerkelijk dat
de Buitenhof en het zuidelijk deel van de Voorhof, zowel op de kenmerken die het beweeggedrag
verhogen als verlagen hoog scoren. In nader onderzoek zou hier verder aandacht aan kunnen
worden besteed.

Vergelijking verklaarde variantie Urban Form 1 en 3
Om te bepalen welke Urban Form het beweeggedrag het beste operationaliseert is de verklaarde
variantie van Urban Form 1, zoals door Frank et al (2005) geformuleerd, vergeleken met de
verklaarde variantie van Urban Form 3. Aangezien het regressiemodel van Urban Form 1 geen
significante resultaten gaf kan, worden aangenomen dat Urban Form 3 het aantal stappen dat

16 Niet alle kinderen wonen in dezelfde wijk als waar ze naar school gaan. De actieradiussen bevinden zich
    daarom ook in andere wijken, behalve de Wippolder en de Voorhof.
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door kinderen van 10-12 jaar wordt gezet, met een verklaarde variantie van 59,8%, beter
verklaart dan Urban Form 1. Urban Form wordt dus beter geoperationaliseerd door Urban Form
3 dan door Urban Form 1. Hierbij moet worden opgemerkt dat de kenmerken ‘dichtheid van het
stratennetwerk’ en ‘functiemenging’ in beide definities voor komen.

5.7

Resultaten metingen GPS-en

In totaal hebben 25 kinderen meegedaan aan het onderzoek met de GPS-en. Een aantal
kinderen uit de Wippolder wilden de GPS niet om, daarom zijn dit minder kinderen dan bij de
metingen met de stappentellers. In de Voorhof deden in totaal 10 jongens en 5 meisjes mee, in
de Wippolder waren dit 4 jongens en 6 meisjes.
Uit de GPS-gegevens blijkt dat de routes die kinderen nemen, voornamelijk lopen van huis naar
school (en andersom). Dit geldt voor de kinderen uit alle wijken (figuur 5.7.1-5.7.5). Af en toe
gaan er kinderen naar in de buurt gelegen winkelcentra (figuur 5.7.4, 5.7.5, 5.7.14, 5.7.21).
De kinderen uit de Wippolder gaan vaker naar de binnenstad van Delft en lijken dan behoorlijk
grote afstanden af te leggen (figuur 5.7.2). Het ontbreken van een groot scala aan winkels in
de Wippolder zorgt er waarschijnlijk voor dat kinderen (en ouders) hiervoor naar de binnenstad
gaan.

Figuur 5.7.1: Rommelgroen en formele speelruimte in de Wippolder

Figuur 5.7.2: GPS-resultaten Cornelis Musiusschool (ieder kind in een andere kleur).
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Figuur 5.7.3: Locatie winkels, rommelgroen en formele speelruimte in de Voorhof en de Buitenhof

Figuur 5.7.4: GPS-resultaten De Onmibus (ieder kind in een andere kleur)

Figuur 5.7.5: GPS-resultaten De Horizon: locatie Anne de Vriesschool (ieder kind in een andere kleur)
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Figuur 5.7.6: Kaart Wippolder
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Figuur 5.7.7: Wippolder Zuid

Figuur 5.7.8: Fijnmazig verplaatsingspatroon Wippolder (A)

Figuur 5.7.9: Formele speelruimte Wippolder (B)

Figuur 5.7.10: Speeltuin Wippolder Zuid

Figuur 5.7.11: Wippolder Zuid
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Figuur 5.7.12: Kaart Voorhof/Buitenhof
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Figuur 5.7.13: Buitenhof

Figuur 5.7.14: Winkels, rommelgroen en formele speelruimte Buitenhof (A)

Figuur 5.7.15: Formele speelruimte Buitenhof (B)

Figuur 5.7.16: Winkelcentrum Buitenhof

Figuur 5.7.17: Voetballen in de Buitenhof
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Figuur 5.7.18: Rommelgroen Buitenhof (C)

De formele speelruimte in de wijken worden lang niet allemaal door de kinderen gebruikt.
Vooral in de Buitenhof en de Voorhof, waar vrij veel plekken met speelattributen staan, worden
een goed aantal van deze plaatsen niet gebruikt (figuur 5.7.4 en 5.7.5). Opvallend is dat bij de
speelplaatsen die wel eens worden aangedaan, de kinderen vooral om de speelplaats heen lopen
(of fietsen o.i.d.) en er niet in gaan om te spelen (figuur 5.7.9, 5.7.15, 5.7.21). Dit bevestigt
het idee dat de speelplaats vooral als ontmoetingsplaats functioneert. Het maakt hierbij niet
uit of het een interessante speelplaats is of niet. De speelplaatsen in de Wippolder werden in
de observatielijst bijvoorbeeld goed beoordeeld (voor deze leeftijdscategorie), maar worden
daardoor niet meer gebruikt (figuren 5.7.8 en 5.7.9). Het rommelgroen in de wijken wordt
niet overal even veel gebruikt. In de Buitenhof lopen (of fietsen o.i.d.) sommige kinderen wel
door deze gebieden heen, maar het is geen ruimte waar lang gespeeld wordt (figuur 5.7.14 en
5.7.18). Dit neemt overigens niet weg, dat rommelgroen ook het beweeggedrag kan verhogen
wanneer het enkel functioneert als ruimte om doorheen te lopen.

Figuur 5.7.19: Kaart Voorhof/Buitenhof

Figuur 5.7.21: Formele speelruimte Voorhof

Figuur 5.7.20: Speeltuin Voorhof
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De directe omgeving van de woning blijkt van groot belang voor kinderen van deze leeftijd
(figuur 5.7.1-5.7.5). De kluwen (grote gekleurde vlakken) zijn vooral rond de woning van het
kind gesitueerd. Dit betekent dat de kinderen gedurende enige tijd in en om de woning zijn
verbleven. Dit wijst op het belang van de informele speelruimte rondom de woning.
Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat de kinderen uit de Wippolder een iets fijnmaziger
verplaatsingspatroon lijken te hebben (figuur 5.7.8). De grotere dichtheid van het stratennetwerk
en de aanwezigheid van doorsteekjes voor voetgangers en fietsers maken dit mogelijk. Mede
doordat er geen andere mogelijkheid is wordt voor de grote afstanden overigens wel gebruik
gemaakt van de grote, drukke straten (50km/u).

5.8

Conclusie

Bij de statistische analyses die zijn uitgevoerd om de relatie tussen de fysieke kenmerken van
de woonomgeving en het beweeggedrag van kinderen van 10-12 jaar te onderzoeken, moest
alleen het ‘aantal dagen regen’ als storende variabele worden opgenomen. Overgewicht, het
voedingspatroon, het geslacht, de leeftijd, en de etnische achtergrond blijken geen invloed te
hebben op het aantal stappen dat kinderen zetten. Over de opleiding van de ouders kon geen
uitsluitsel worden gegeven. Veel kinderen (80%) hadden deze vraag met ‘weet niet’ hebben
beantwoord, daarom is deze variabele in de verdere analyse buiten beschouwing gelaten.
De kenmerken van Urban Form 1, zoals geformuleerd door Frank et al (2005), en de daar uit
voort komende ‘Walkability index’ kunnen het aantal stappen dat door kinderen wordt gezet
niet verklaren. De ‘Walkability index’ is door Frank et al. (2005) als volgt gedefinieerd: (6 x zscore van functiemenging) + (z-score van dichtheid van het stratennetwerk) + (z-score van de
dichtheid met woningen). Urban Form 1 is opgebouwd uit dezelfde kenmerken.
Naar aanleiding van de statistische analyses, die op basis van de kenmerken van de Urban
Forms 2 zijn uitgevoerd, kan geconcludeerd worden dat de volgende fysieke kenmerken van de
woonomgeving een relatie hebben met het aantal stappen dat door kinderen wordt gezet.
Urban Form 3
-

Functiemenging: gemiddeld aantal woningen/winkels

-

Verkeersveiligheid:

-

-

Blikveld 30 km/u straten

-

Oversteekplaatsen 50 km/u wegen

-

Zichtbaarheid automobilist en voetganger 30 km/u

-

Afstand bij het oversteken 50 km/u wegen

-

Afstand bij het oversteken 30 km/u straten

-

Snel wegbeeld

Mogelijkheid voor actieve verplaatsing:
-

Dichtheid stratennetwerk (kruisingen/m)

-

Aanwezigheid doorsteekjes voor fietsers

-

Aanwezigheid doorsteekjes voor voetgangers

-

Informele speelruimte: rommelgroen (m2)

-

Informele speelruimte: hoeveelheid inrichtingselementen waar mee gespeeld kan worden

Het gemiddelde aantal woningen per winkel, de mogelijkheid voor actieve verplaatsing en
rommelgroen verhogen het beweeggedrag. De verkeersveiligheid en inrichtingselementen die
als informele speelruimte gebruikt kunnen worden, verlagen het beweeggedrag. Gezamenlijk
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zorgen deze kenmerken voor een verklaarde variantie van 59,8%.
Om te bepalen welke Urban Form het beweeggedrag het beste operationaliseert is de verklaarde
variantie van Urban Form 1, zoals door Frank et al (2005) geformuleerd, vergeleken met de
verklaarde variantie van Urban Form 3. Aangezien het regressiemodel van Urban Form 1 geen
significante resultaten gaf kan, worden aangenomen dat Urban Form 3 het aantal stappen dat
door kinderen van 10-12 jaar wordt gezet, met een verklaarde variantie van 59,8%, beter
verklaart dan Urban Form 1. Urban Form wordt dus beter geoperationaliseerd door Urban
Form 3 dan door Urban Form 1. Hierbij moet worden opgemerkt dat de kenmerken ‘dichtheid
van het stratennetwerk’ en ‘functiemenging’ in beide definities voor komen. Het kenmerk
‘mogelijkheid voor actieve verplaatsing’ uit Urban Form 3 heeft als indicator de ‘dichtheid van
het stratennetwerk’. Dit kenmerk is als het ware vertaald naar een variant die van toepassing
is op kinderen, door ‘de aanwezigheid van doorsteekjes voor voetgangers en fietsers’ toe te
voegen.
De GPS-gegevens onderbouwen de resultaten van de statistische analyses redelijk goed. Hieruit
blijkt dat de routes die kinderen nemen, voornamelijk lopen van huis naar school (en andersom).
Af en toe gaan er kinderen naar in de buurt gelegen winkelcentra. De kinderen uit de Wippolder
gaan vaker naar de binnenstad van Delft en lijken dan behoorlijk grote afstanden af te leggen.
De formele speelruimte in de wijken worden lang niet allemaal door de kinderen gebruikt.
Opvallend is dat bij de speelplaatsen die wel eens worden aangedaan, de kinderen vooral om
de speelplaats heen lopen (of fietsen o.i.d.) en er niet in gaan om te spelen. Dit bevestigt het
idee dat de speelplaats vooral als ontmoetingsplaats functioneert. Het maakt hierbij niet uit of
het een interessante speelplaats is of niet. Het rommelgroen in de wijken wordt niet overal even
veel gebruikt. In de Buitenhof lopen (of fietsen o.i.d.) sommige kinderen wel door deze gebieden
heen, maar het is geen ruimte waar lang gespeeld wordt. Dit neemt niet weg, dat rommelgroen
ook het beweeggedrag kan verhogen wanneer het enkel functioneert als ruimte om doorheen te
lopen. De directe omgeving van de woning blijkt voor kinderen van groot belang, als speel- of
verblijfplaats. Dit wijst op het belang van de informele speelruimte rondom de woning. Tenslotte
lijken de kinderen uit de Wippolder een iets fijnmaziger verplaatsingspatroon te hebben. De
grotere dichtheid van het stratennetwerk en de aanwezigheid van doorsteekjes voor voetgangers
en fietsers maken dit mogelijk. Mede doordat er geen andere mogelijkheden zijn, wordt voor de
grote afstanden wel gebruik gemaakt van de grote, drukke straten (50km/u).

5.9

Discussie

In hoofdstuk 3 zijn op basis van de literatuurstudie verschillende hypothesen geformuleerd.
In de volgende paragrafen is bekeken in hoeverre de resultaten van dit onderzoek, naar het
beweeggedrag van kinderen van 10-12 jaar, deze hypothesen onderbouwen. Hierbij zal ook
worden teruggekomen op de meningen van de experts (hoofdstuk 4).

Aanwezigheid van formele en informele speelruimte
Hypothese 01: Om beweeggedrag te stimuleren moeten kinderen de (openbare) ruimte krijgen
om buiten te spelen. Het gaat hierbij om een openbare ruimte met een variëteit aan bereikbare
speelplekken, formeel en informeel, met diverse speelmogelijkheden, die schoon, heel en veilig
zijn. Hierbij moet aansluiting worden gezocht bij de maat en schaal van kinderen.
Volgens de experts zijn de formele en informele speelruimte het meest van belang bij (het
stimuleren van) beweeggedrag van kinderen bij het spelen. Dit is in lijn met wat de hypothese
stelt en wordt ook gedeeltelijk bevestigd door de resultaten van de statistische analyses. Op
basis van de statistische analyses is geconcludeerd dat, rommelgroen een vorm van informele
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speelruimte is, die het aantal stappen dat door kinderen wordt gezet verhoogt. Uit de GPSgegevens blijkt echter dat niet alle kinderen veel gebruik maken van het rommelgroen. Sommige
kinderen gebruiken het rommelgroen wel om doorheen te lopen of te fietsen of iets dergelijks,
maar het is geen plaats waar lang wordt gespeeld. Uit de GPS-gegevens blijkt ook dat voor
kinderen de directe omgeving van de woning van groot belang is als speel- of verblijfplaats. Dit
wijst op het belang van de informele speelruimte rondom de woning.
Wat betreft de inrichtingselementen in de openbare ruimte die als informele speelruimte kunnen
dienen, wijzen de statistische analyses op een negatieve relatie met het beweeggedrag. Dit is
in tegenspraak met de gestelde hypothese, die juist een positieve relatie veronderstelt. Een
verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat in een buurt met weinig van dit soort inrichtingselementen
rond de woning, de kinderen op zoek gaan naar andere plekken om te spelen, waardoor ze een
grotere afstand afleggen en dus meer bewegen. In tegenstelling tot wat de hypothese aangeeft,
is bij de statistische analyses geen relatie gevonden tussen het beweeggedrag en de formele
speelruimte. De resultaten uit de metingen met de GPS-en bevestigen dit. Hieruit blijkt dat de
speelplaatsen lang niet allemaal goed worden gebruikt. Opvallend is dat bij de speelplaatsen
die wel eens worden aangedaan, de kinderen vooral om de speelplaats heen lopen (of fietsen
o.i.d.) en er niet in gaan om te spelen. Dit bevestigt het idee dat de speelplaats vooral als
ontmoetingsplaats functioneert. Het maakt hierbij niet uit of het een interessante speelplaats
is of niet.

Groenvoorzieningen en water
Hypothese 02: De aanwezigheid van groenvoorzieningen en water geven meer speelaanleidingen
dan de gebouwde omgeving en bevorderen daarmee het beweeggedrag.
Groenvoorzieningen en water zijn vormen van informele speelruimte. Eerder is al aangegeven
dat op basis van de statistische analyses gesteld kan worden dat rommelgroen een
groenvoorziening is die een positieve relatie heeft met het aantal stappen dat door kinderen
wordt gezet. Uit de GPS-gegevens blijkt echter dat niet alle kinderen veel gebruik maken van
het rommelgroen. Sommige kinderen gebruiken het rommelgroen wel om doorheen te lopen of
te fietsen of iets dergelijks, maar het is geen plaats waar lang wordt gespeeld. De hypothese
wordt dus voor een deel bevestigd. Het is hierbij wel van belang te constateren dat niet alle
typen groenvoorzieningen het beweeggedrag verhogen. In dit onderzoek is ook het aandeel
groen in de wijk gemeten. Hierbij werd behalve rommelgroen, ook stukken gras en bosjes
meegenomen. Tijdens de analyses werd echter geen relatie gevonden met het beweeggedrag
van kinderen. Bij het verhogen van het beweeggedrag gaat het dus om ongestructureerd groen,
met veel bomen en struiken, van een aanzienlijke grootte (denk aan minimaal 100 m2). Ook
kan op basis van de statistische analyses worden geconcludeerd dat water geen relatie heeft
met het aantal stappen dat door kinderen wordt gezet. Dit komt niet overeen met de hypothese,
die wel een relatie veronderstelt.

Functiemenging
Hypothese 03: Functiemenging vergroot de verscheidenheid aan bestemmingen van kinderen.
Wanneer ze daar zelfstandig en op een actieve manier naar toe kunnen gaan verhoogt dit het
beweeggedrag. Bepaalde bestemmingen kunnen op zichzelf ook het beweeggedrag vergroten,
zoals sportaccommodaties.
Volgens de experts is functiemenging redelijk belangrijk bij (het stimuleren) van beweeggedrag
van kinderen bij transport. De resultaten van de statistische analyses van dit onderzoek
ondersteunen dit belang van functiemenging. Zij geven aan dat een toename van het aantal
woningen per winkel een positief effect heeft op het beweeggedrag. De hypothese impliceert
daarentegen juist het tegenovergestelde. Een verklaring hiervoor kan zijn dat wanneer er minder
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winkels per woning zijn, de kinderen een grotere afstand moeten afleggen om bij voorzieningen
te komen. Er is waarschijnlijk een maximale afstand, waarbij kinderen nog (zelfstandig) via
actief transport naar voorzieningen (mogen) gaan. Wanneer de afstand te groot wordt zou het
beweeggedrag weer minder kunnen worden. In verder onderzoek zou hier verder naar gekeken
kunnen worden. Uit de analyse van de GPS-gegevens blijkt dat de kinderen wel af en toe bij de
winkelcentra komen, dus dat komt overeen met de hypothese.

Actieradius
Hypothese 04: Om het beweeggedrag van kinderen te verhogen moeten speelplekken en
voorzieningen binnen de actieradius van kinderen liggen.
Bij de statistische analyses is als uitgangspunt genomen dat voor kinderen van 10-12 jaar,
de woonomgeving die binnen een afstand van 400 meter ligt, het meest van belang is bij het
stimuleren van beweeggedrag. Uit de resultaten van de metingen met de GPS-en, blijkt dat de
directe woonomgeving voor kinderen van deze leeftijd inderdaad van groot belang is. Echter,
wanneer de school op een aanzienlijke afstand is gelegen, gaan de kinderen wel beduidend
verder van huis. Het is alleen de vraag of kinderen dan wel zelfstandig en op een actieve manier
naar school toe gaan. Het zou goed kunnen dat ze, om wat voor reden dan ook, door de ouders
met de auto worden gebracht. Van de drie scholen die aan dit onderzoek hebben meegedaan,
wonen de kinderen van De Horizon op de grootste afstand van school. Uit de resultaten van
de algemene vragenlijst blijkt dat op deze school, 50% van de kinderen de meeste dagen met
de auto of tram naar school gaat. De kinderen van de Omnibus en de Cornelis Musiusschool
wonen bijna allemaal in dezelfde wijk als waar de school staat. Hier gaat resp. 25% en 7% van
de kinderen meestal met de auto naar school. De overige kinderen gingen de meeste dagen
met de fiets of lopend naar school. De kinderen die ver van school wonen, gaan dus minder
vaak via actief transport naar school. Wanneer ze echter wel met actief transport naar school
gaan leggen ze daarbij een grotere afstand af. In verder onderzoek zou het interessant kunnen
zijn om te onderzoeken wat de invloed van de afstand van de woning tot de school op het
beweeggedrag is. Wellicht is er een maximale afstand te bepalen, waarbij de meeste kinderen
op een actieve manier naar school gaan.

Mogelijkheid voor actieve verplaatsing
Hypothese 05: De aanwezigheid van voetpaden, fietspaden of andere stukken grond waarop
actieve verplaatsing mogelijk is, stimuleren het beweeggedrag. Echter, hoe groter de dichtheid
van het stratennetwerk hoe lager het beweeggedrag van kinderen.
De resultaten van de statistische analyses uit dit onderzoek geven een positieve relatie tussen
de mogelijkheid voor actieve verplaatsing en het aantal stappen dat door kinderen wordt gezet
aan. Dit is deels in tegenspraak met de hypothese. Behalve de aanwezigheid van doorsteekjes
voor voetgangers en fietsers bevat dit kenmerk namelijk ook de indicator ‘dichtheid van het
stratennetwerk’. De hypothese geeft een negatieve relatie aan op dit punt. De experts waren van
mening dat de mogelijkheid voor actieve verplaatsing bij (het stimuleren van) beweeggedrag
van kinderen bij transport erg belangrijk is. Dit komt overeen met zowel de hypothese als
de statistische analyses. Het belang van de doorsteekjes voor fietsers en voetgangers bij het
verhogen van het beweeggedrag is een interessant gegeven, omdat het hier dus gaat om een
‘dichtheid van het stratennetwerk’ op kleine schaal, afgestemd op de maat van kinderen. Naar
aanleiding van de statistische analyses, is geen relatie gevonden tussen het aantal fietspaden/
fietsstroken en het beweeggedrag. Dit is niet erg vreemd, aangezien het aantal stappen dat de
kinderen hebben gezet is gemeten en niet het fietsgedrag.

Verkeersveiligheid
Hypothese 06: Speelplekken en andere veel voorkomende bestemmingen van kinderen moeten
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voor hen toegankelijk en bereikbaar zijn en dus niet gehinderd worden door verkeersonveilige
situaties. Dit verhoogt de zelfstandige mobiliteit en daarmee het beweeggedrag van kinderen.
De verkeersveiligheid heeft in de statistische analyses van dit onderzoek een negatieve relatie
met het aantal stappen dat wordt gezet. Dit is het tegenovergestelde van wat in de hypothese
wordt gesteld. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat elementen die de verkeersveiligheid
moeten verhogen, het spelen juist afremt. Ook zou de verkeersveiligheid belangrijker kunnen
zijn bij het fietsen dan bij het lopen. De experts vonden de verkeersveiligheid wel erg belangrijk
bij (het stimuleren van) beweeggedrag van kinderen bij transport. Voor beweeggedrag bij het
spelen werd de verkeersveiligheid een stuk minder belangrijk gevonden.

Leesbaarheid van de omgeving
Hypothese 07: Een leesbare omgeving zorgt ervoor dat kinderen hun omgeving willen verkennen
en verhoogt daarmee het beweeggedrag.
Hoewel de experts de leesbaarheid van de omgeving wel van belang achtten bij het beweeggedrag
van kinderen, is naar aanleiding van de statistische analyses, geen relatie tussen de leesbaarheid
van de omgeving en het beweeggedrag gevonden. De resultaten van de statistische analyses
onderbouwen de hypothese dus niet. De leesbaarheid van de omgeving zou voor jongere
kinderen wel meer van belang kunnen zijn. Oudere kinderen kennen hun buurt waarschijnlijk al
zo goed, dat de leesbaarheid van de omgeving niet meer belangrijk is. Misschien is het voor hen
zelfs leuker om in een omgeving te spelen die aan doet als een soort doolhof.

Sociale veiligheid
Hypothese 08: Sociale veiligheid verhoogt de zelfstandige mobiliteit van kinderen en daarmee
het beweeggedrag.
Ondanks dat de experts de sociale veiligheid wel van belang vonden bij het beweeggedrag
van kinderen, onderbouwen de resultaten van de statistische analyses, de hypothese niet.
Functiemenging is een middel om sociale veiligheid te bereiken, maar in het onderzoek wordt
het aantal stappen juist minder bij een toename van het aantal winkels per woning. De reden
hiervoor zou kunnen zijn, dat kinderen in de leeftijdscategorie 10-12 jaar wellicht helemaal
niet in de buurt van mensen(massa’s) willen spelen. De aanname op dit punt is immers dat
functiemenging voor ‘sociale ogen’ zorgt en daarmee de sociale veiligheid verhoogt. Kinderen
van deze leeftijd spelen misschien liever op plekken waar volwassenen juist helemaal niet
komen. Wat bij het aspect sociale veiligheid ook mee kan spelen, is dat deze term lastig te
operationaliseren is. Tijdens de expertmeetings kwamen geen duidelijke indicatoren (van de
fysieke woonomgeving) naar voren, die de sociale veiligheid zouden kunnen meten.

Klimaat
Hypothese 09: Regen, wind en kou zijn weersomstandigheden die ervoor zorgen dat kinderen
minder buiten bewegen. Echter, wanneer tijdens de stedenbouwkundige planvorming wordt
ingespeeld op verschillende klimatologische omstandigheden, kan dit het beweeggedrag juist
verhogen.
Deze hypothese wordt deels bevestigt door de onderzoeksresultaten. Een toename van het
aantal dagen regen verlaagt bij de statistische analyses van dit onderzoek het aantal stappen
dat door kinderen wordt gezet. De experts vonden dit aspect niet van (groot) belang bij het
beweeggedrag, maar blijkbaar heeft dit wel degelijk een effect.
Tabel 5.9.1 is tenslotte een overzicht van alle conclusies, die op basis van de literatuurstudie, de
expertmeetings en de statistische analyses van dit onderzoek zijn getrokken. Voor elk kenmerk
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van de fysieke woonomgeving is de gevonden relatie met het beweeggedrag aangegeven.
Tabel 5.9.1: Overzicht conclusies
Literatuurstudie
4-12 jaar

Experts

Statistische analyses

10-12 jaar

10-12 jaar

Spelen

Transport

Formele speelruimte

+

+

0

0

Informele speelruimte

+

+

0

+ en - *

Functiemenging: woningen/winkels

-

0

- of +

+

Mogelijkheid voor actieve verplaatsing

+

0

+

+

Verkeersveiligheid

+

+

+

-

Leesbaarheid van de omgeving

+

+

+

0

Sociale veiligheid

+

+

+

0**

Klimaat

+

0

0

-

+= positieve relatie, 0= geen relatie, -= negatieve relatie
* Bij ‘rommelgroen’ werd een positieve relatie gevonden, bij ‘inrichtingselementen’ een negatieve.
** De manier waarop sociale veiligheid is geoperationaliseerd had geen relatie met het beweeggedrag. Functiemenging is
echter ook een indicator bij de sociale veiligheid. Bij functiemenging is een positieve relatie gevonden.

Stedenbouwkundige planvorming
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STEDENBOUWKUNDIGE PLANVORMING

Het bevorderen van gezond beweeggedrag is met het oog op het groeiende aantal kinderen met
overgewicht van groot belang. Onderzoek heeft aangetoond dat er relaties zijn tussen fysieke
kenmerken van de woonomgeving en beweeggedrag van kinderen. Het toepassen van de juiste
fysieke kenmerken in wijken, door gemeenten, stedenbouwkundig ontwerpers en planners, kan
dus een bijdrage leveren aan de bestrijding van overgewicht. Bij het bevorderen van gezond
beweeggedrag van kinderen gaat het om twee zaken. Allereerst gaat het om het bevorderen
van de matig intensieve lichamelijke activiteit. Ten tweede gaat het om het verbeteren en
handhaven van de lichamelijke fitheid door activiteiten te faciliteren die de ontwikkeling
van kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen en ruimtelijk oriëntatievermogen van kinderen
bevorderen (Verheul-Koot, 2002). Dit onderzoek heeft zijn zwaartepunt bij het eerste aspect
liggen.

6.2

Stedenbouwkundige planvorming en gezond beweeggedrag

Het beweeggedrag bij kinderen van 4-12 jaar is sterk gerelateerd aan de tijd die ze buiten
door brengen, dus hoe langer kinderen buiten zijn, hoe meer ze bewegen (Sallis et al., 2000).
Bij fysieke kenmerken van de woonomgeving die het beweeggedrag kunnen beïnvloeden
gaat het daarom voor een groot deel over de buitenruimte in de woonomgeving. Tijdens de
stedenbouwkundige planvorming worden de karakteristieken van deze buitenruimte voor het
grootste deel vastgesteld. Dit proces is daarom van groot belang wanneer men het beweeggedrag
van kinderen wil stimuleren door middel van de fysieke woonomgeving.
Over het algemeen bestaat het traject van de stedenbouwkundige planvorming uit een aantal
verschillende fasen. Ter indicatie zal een globale beschrijving van dit proces worden gegeven.
Uiteraard worden deze fasen niet altijd in dezelfde volgorde doorlopen en kunnen (een aantal
van) de fasen overlappen en/of (gezamenlijk) een cyclisch proces vormen. De initiatieffase kan
als het begin van de stedenbouwkundige planvorming worden opgevat. In deze fase worden de
ideeën rondom een project (bijvoorbeeld de herontwikkeling van een wijk) concreet gemaakt.
Hierbij wordt onderzocht (en vastgelegd) waarom het project er moet komen (de doelen en/of
problemen). Ook vindt er een afbakening van het project plaats. Daarna komt de definitiefase,
in deze fase wordt meestal een uitgebreide analyse van de problemen en/of doelen uitgevoerd.
Er wordt vervolgens vastgesteld aan welke eisen het eindresultaat moet voldoen (Programma
van Eisen). Het gaat dan bijvoorbeeld om het aantal en type woningen dat gerealiseerd moet
worden en de ruimtelijke karakteristieken die een wijk moet krijgen. Op basis hiervan wordt een
stedenbouwkundig ontwerp gemaakt. Meestal volgt allereerst een voorlopig ontwerp en daarna
een definitief ontwerp. Vaak wordt er ook een strategie bedacht voor de planning/uitvoering
van het plan. Hierbij wordt bijvoorbeeld bepaald in welke volgorde de verschillende onderdelen
van het plan gerealiseerd zullen worden. Na afloop van deze fase is de stedenbouwkundige
planvorming tot een einde gekomen. Vervolgens kan met de realisatie van het plan worden
gestart en uiteindelijk volgt de beheersfase. Tegenwoordig bestaat het grootste deel van de
stedenbouwkundige opgaven uit herinrichtingsopgaven. Behalve op de VINEX locaties zijn er in
Nederland vrijwel geen grote stukken (lege) bouwgrond, die voor het eerst worden ontwikkeld.
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Hierdoor speelt de beheersfase een belangrijke rol bij de stedenbouwkundige planvorming. De
aanwezige (en verwachte) problemen in een bestaand gebied zijn immers vaak de aanleiding
voor een herontwikkeling.
Bij het stimuleren van beweeggedrag is het belangrijk om (al zo vroeg mogelijk) in het proces
van de stedenbouwkundige planvorming rekening te houden met de belangen van kinderen.
Het toevoegen van een aantal speeltoestellen en trapveldjes nadat alle belangrijke beslissingen
al zijn genomen, zal niet het gewenste effect hebben en doet geen recht aan de belangen van
deze jonge, maar intensieve gebruikers van de openbare ruimte. Met name de definitiefase
is wat dit betreft belangrijk. Tijdens deze fase worden immers de randvoorwaarden gesteld
waarbinnen het stedenbouwkundig plan gemaakt zal worden. Wanneer bij het formuleren van
het Programma van Eisen al rekening wordt gehouden met de belangen van kinderen, is de kans
gr(o)ot(er) dat er een stedenbouwkundig plan ontstaat, dat hier recht aan doet.
Zoals eerder al is aangegeven, kan op basis van de analyses die in dit onderzoek zijn uitgevoerd,
niet worden vastgesteld of er een causaal verband bestaat tussen de kenmerken van de
woonomgeving en het beweeggedrag van kinderen. Het is mogelijk dat kinderen en hun ouders
door zelf-selectie in een bepaalde buurt terecht komen; ouders (en kinderen) met een actief
leefpatroon zouden bewust voor een woning in een ‘beweegvriendelijke’ buurt kunnen kiezen
en andersom. Binnen dit onderzoek wordt echter wel verondersteld dat een dergelijk causaal
verband bestaat. De aanbevelingen die in de rest van dit hoofdstuk worden gedaan, moeten
daarom met deze opmerking in het achterhoofd worden geïnterpreteerd. Wachten met het
formuleren van concrete aanbevelingen, totdat de resultaten bekend zijn van een longitudinaal
onderzoek, dat dit verband wel kan aantonen is eigenlijk geen optie. Herontwikkelingsplannen
worden immers op dit moment gemaakt!
Tijdens dit onderzoek zijn verschillende methoden gebruikt om de relatie tussen fysieke
kenmerken van de woonomgeving en beweeggedrag van kinderen te onderzoeken. Tabel 5.9.1
is een overzicht van alle conclusies, die op basis van de literatuurstudie, de expertmeetings en de
statistische analyses van dit onderzoek zijn getrokken. Voor elk kenmerk van de woonomgeving
is de gevonden relatie met het beweeggedrag aangegeven. Deze resultaten zijn gebruikt bij het
formuleren van kenmerken van het stedenbouwkundig plan, die het beweeggedrag van kinderen
kunnen stimuleren. Deze kenmerken kunnen tijdens de stedenbouwkundige planvorming als
referentie worden gebruikt, indien een woonomgeving moet worden gerealiseerd, die het
gezond beweeggedrag van kinderen van 10-12 jaar bevordert.
Tabel 5.9.1: Overzicht conclusies
Literatuurstudie
4-12 jaar

Experts

Statistische analyses

10-12 jaar

10-12 jaar

Spelen

Transport
0

0

Formele speelruimte

+

+

Informele speelruimte

+

+

0

+ en - *

Functiemenging: woningen/winkels

-

0

- of +

+

Mogelijkheid voor actieve verplaatsing

+

0

+

+

Verkeersveiligheid

+

+

+

-

Leesbaarheid van de omgeving

+

+

+

0

Sociale veiligheid

+

+

+

0**

Klimaat

+

0

0

-

+= positieve relatie, 0= geen relatie, -= negatieve relatie
* Bij ‘rommelgroen’ werd een positieve relatie gevonden, bij ‘inrichtingselementen’ een negatieve.
** De manier waarop sociale veiligheid is geoperationaliseerd had geen relatie met het beweeggedrag. Functiemenging is
echter ook een indicator bij de sociale veiligheid. Bij functiemenging is een positieve relatie gevonden.
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Wanneer men tijdens de stedenbouwkundige planvorming aandacht wil besteden aan dit
onderwerp, is het belangrijk te realiseren dat het beweeggedrag van kinderen grofweg in twee
typen ingedeeld kan worden: beweeggedrag bij transport, zoals lopen, fietsen en skaten;
en beweeggedrag op locatie, zoals tijdens het spelen en sporten. Bij het bevorderen van
beweeggedrag zijn, afhankelijk van het type beweeggedrag, een aantal kenmerken van de
woonomgeving van belang. Welke kenmerken dit zijn, is op basis van de literatuurstudie en de
meningen van verschillende experts op dit gebied vastgesteld (hoofdstuk 4). Bij (het stimuleren
van) beweeggedrag van kinderen bij het spelen, zijn de volgende kenmerken van de fysieke
woonomgeving het meest van belang:
1.

Aanwezigheid informele speelruimte

2.

Aanwezigheid formele speelruimte

3.

Sociale veiligheid

4.

Leesbaarheid van de omgeving

5.

Verkeersveiligheid

Bij beweeggedrag van kinderen bij transport zijn de volgende kenmerken van de fysieke
woonomgeving het meest van belang:
1.

Mogelijkheid voor (actieve) verplaatsing

2.

Verkeersveiligheid

3.

Sociale veiligheid

4.

Functiemenging

5.

Leesbaarheid van de omgeving

Wat de precieze aard van deze relaties in zijn algemeenheid is, kan op basis van dit onderzoek
niet worden vastgesteld. Door het geringe aantal wijken en kinderen dat is onderzocht, kunnen
resultaten niet gegeneraliseerd worden. Er kan wel met zekerheid worden gesteld dat de in
dit onderzoek gevonden relaties van toepassing zijn op de kinderen die naar school gaan in
de Voorhof en de Wippolder. De aanbevelingen die worden gedaan naar aanleiding van de
metingen uit dit onderzoek, zijn dan ook alleen van toepassing op de Voorhof en de Wippolder
(paragraaf 6.2). Deze aanbevelingen kunnen wel in verder onderzoek worden meegenomen om
uiteindelijk tot algemeen geldende uitspraken te komen.

6.2

Aanbevelingen Voorhof en Wippolder

Op basis van dit onderzoek kunnen een vijftal aanbevelingen worden gedaan over kenmerken
van het stedenbouwkundig plan, die het beweeggedrag van kinderen van 10-12 jaar zouden
kunnen stimuleren. Deze aanbevelingen zijn in ieder geval van toepassing op de Voorhof en
de Wippolder. Verder onderzoek moet uitwijzen in hoeverre deze resultaten ook voor andere
situaties van toepassing zijn.

Figuur 6.2.1-6.2.3: Doorsteekjes
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Mogelijkheid voor actieve verplaatsing
Bij het bevorderen van beweeggedrag is het noodzakelijk dat kinderen zich op een actieve
manier in de woonomgeving kunnen verplaatsen en dat bestemmingen zonder veel omwegen
bereikt kunnen worden. Het is daarom belangrijk om wijken te realiseren met een hoge dichtheid
van het stratennetwerk en veel doorsteekjes voor voetgangers en fietsers. Hierdoor wordt
de kans groter, dat bestemmingen zonder omwegen bereikt kunnen worden. Het realiseren
van doorsteekjes voor langzaam verkeer is vooral belangrijk wanneer het wegenpatroon de
vorm van een grid heeft. Een wegenpatroon in een rooster voorziet namelijk niet in radiale
verbindingen. Bij dergelijke verplaatsingen is het daarom altijd nodig om te rijden. Dat betekent
relatief veel tijdverlies voor langzaam verkeer dat zich verplaatst tussen ongeveer diagonaal
gelegen (herkomst- en bestemmings)punten. Daarom is een (gedeeltelijk) stervormig voet/
fietsnet (voorzover mogelijk) vriendelijker voor langzaam verkeer.

Figuur 6.2.4: Rommelgroen Buitenhof

Figuur 6.2.5: Rommelgroen

Bij het realiseren van doorsteekjes moet wel op de sociale veiligheid worden gelet, nauwe steegjes
kunnen immers als onveilig worden ervaren. Daarbij zorgt een groot aantal doorsteekjes voor de
spreiding van mensen. Hoe meer doorsteekjes, hoe minder mensen een afzonderlijk doorsteekje
op hun route zullen kiezen. Dit kan de veiligheid van deze plekken (nog verder) verlagen. Er
zal dus naar een balans moeten worden gezocht, waarbij zo veel mogelijk doorsteekjes worden
gerealiseerd, zonder dat dit een (te groot) negatief effect heeft op de sociale veiligheid.

Figuur 6.2.6-6.2.7: Speelmogelijkheden rommelgroen

Informele speelruimte: Rommelgroen
De aanwezigheid van groenvoorzieningen geeft meer speelaanleidingen dan de gebouwde
omgeving en bevordert daarmee het beweeggedrag. Het is daarom aan te bevelen om tijdens
de stedenbouwkundige planvorming er voor te zorgen dat er stukken rommelgroen in de
directe woonomgeving van kinderen worden gerealiseerd, dit betekent binnen een actieradius
van ongeveer 400 meter om de woning. Rommelgroen is een groenvoorziening met een
ongestructureerd karakter. Bomen, struiken en/of grasachtige begroeiing zijn hier (op het oog)
willekeurig geplaatst. Daarbij is de begroeiing van een zekere dichtheid, zodat er niet in alle
richtingen onbeperkt doorheen kan worden gekeken. Kinderen kunnen deze stukken groen
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gebruiken om doorheen te ravotten. Er kunnen spelletjes gespeeld worden zoals tikkertje,
verstoppertje of fantasiespellen, maar er kunnen ook hutten gebouwd worden of in bomen
worden geklommen. Het gaat hierbij om rommelgroen van een zekere omvang (denk aan
minstens 100 m2) en niet reststukjes groen langs straten en trottoirs, waar toevallig ook enkele
bomen en struiken zijn geplant. Er moet wel opgepast worden dat de stukken groen niet te
groot en onoverzichtelijk worden, in verband met de sociale veiligheid. Met name ‘s nachts
kunnen te grote stukken als ‘eng’ worden ervaren.

Figuur 6.2.8-6.2.9: Formele speelruimte

Formele speelruimte
De formele speelruimte functioneert bij kinderen van 10-12 jaar vooral als ontmoetingsplaats.
Zij spelen met name op andere plaatsen in de openbare ruimte. Het maakt hierbij niet uit of
het interessante speelplaatsen betreft of niet. Meer formele speelruimte zorgt dan ook niet voor
een verhoging van het beweeggedrag. Er hoeven daarom niet ontzettend veel speelplaatsen
in een buurt gerealiseerd te worden, een paar op strategische plekken is voldoende. Denk dan
bijvoorbeeld aan centrale plekken in de wijk of locaties langs routes die kinderen vaak gebruiken
(bijvoorbeeld de route van huis naar school).

Figuur 6.2.10: Winkelcentrum Buitenhof

Figuur 6.2.10: De Hovenpassage Poptahof

Functiemenging: aantal woningen per winkel
Functiemenging vergroot de verscheidenheid aan bestemmingen van kinderen. Wanneer ze daar
op een actieve manier naar toe gaan kan dit het beweeggedrag verhogen. Voorzieningen (in dit
geval winkels) moeten echter wel op een zekere afstand van de woning liggen. Een toename van
het aantal woningen per winkel verhoogt namelijk het beweeggedrag. Er is waarschijnlijk een
maximale afstand, waarbij kinderen nog (zelfstandig) via actief transport naar voorzieningen
(mogen) gaan. Wanneer de afstand te groot wordt kan het beweeggedrag weer minder worden.
Er zal daarom naar een optimale verhouding gezocht moeten worden.

Actieradius
De routes die kinderen nemen, lopen voornamelijk van huis naar school (en andersom).
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Wanneer deze rit zonder veel omwegen plaats kan vinden, heeft dit een positief effect op het
beweeggedrag. De directe omgeving van de woning blijkt voor kinderen van groot belang,
als speel- of verblijfplaats. Eventueel rommelgroen en formele speelplaatsen moeten dus niet
te ver van huis gesitueerd worden. Ook wijst dit op het belang van de informele speelruimte
rondom de woning.

Figuur 6.2.11-6.2.12: Informele speelruimte

6.3

Stedenbouwkundig plan Poptahof

Met het oog op de geplande herontwikkeling van de Poptahof worden vervolgens enkele
aanbevelingen specifiek voor het stedenbouwkundig plan van de Poptahof gedaan. Voorafgaand
aan deze aanbevelingen worden eerst de belangrijkste aspecten uit dit plan beschreven.
In november 2004 is, door de gemeenteraad, een stedenbouwkundig plan vastgesteld, als
kader voor de herstructurering van de Poptahof. De ambitie is om de herstructurering van de
Poptahof gedurende 15 jaar gefaseerd plaats te laten vinden. De wijk is opgedeeld in velden
die één voor één ontwikkeld zullen worden (figuur 6.3.1). Voor de drie zuidelijke velden (figuur
6.3.2) en het winkelcentrum De Hovenpassage zijn de plannen al verder uitgewerkt (Gemeente
Delft, 2006b).

Figuur 6.3.1: Stedenbouwkundig plan Poptahof

Het centrale parkdeel is de ruggengraat van de wijk (figuur 6.3.1). Door deze groene ruimte niet
op te vatten als een afgebakende rechthoek, maar als een vloeiende ruimte tussen de velden
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door, moet er meer samenhang in de openbare ruimte ontstaan. Het park gaat langzaam over
in pleinachtige verblijfsruimten, waar autoverkeer te gast is. De ruimte waarlangs de route
van de basisschool De Omnibus naar het buurtcentrum De Vleugel loopt, zal wordt ingericht
als een speelroute (figuur 6.3.2). Rondom deze speelroute komen woningen in de plint van de
hoogbouw en de nieuwe laagbouw (Gemeente Delft, 2006b).
De binnenterreinen van de drie zuidelijke velden zijn in sterke mate privé of gemengd van
karakter (figuur 6.3.2-6.3.4). In principe zijn ze openbaar toegankelijk, hoewel het karakter
duidelijk verschilt met die van het park of een woonstraat (Gemeente Delft, 2006b). Het idee
bestaat om een spannende oost-west route, met name voor kinderen, van veld naar veld,
van woonsfeer naar woonsfeer te realiseren. Het is de bedoeling dat binnen de velden op
een creatieve, spannende manier ingehaakt wordt op de route die zich ‘organisch’ moet gaan
vormen. De ‘avontuurlijke route’ maakt onderdeel uit van een fijnmazig netwerk, waar ook de
routes in het park en de route door/over de ecologische zone onderdeel van uitmaken (figuur
6.3.2). Het wordt een autoluwe plek, waar de ecologische route, de ‘avontuurlijke route’ en een
fietsroute bij elkaar komen. De hoogbouw komt aan een moerastuin/helofytenfilter te staan. De
woningen krijgen zo een ruim uitzicht en op de begane grond ontstaat een buitenruimte aan het
water (Gemeente Delft, 2006b).

Figuur 6.3.2: Drie zuidelijke velden Poptahof

De bestaande winkels langs de westzijde van de Papsouwselaan zullen worden verplaatst naar
het winkelcentrum De Hovenpassage (figuur 6.3.1). Door de ontwikkeling van het winkelcentrum
moet een compact winkelgebied ontstaan, dat ook aan de buitenzijde een gevel met winkels aan
de openbare ruimte heeft (Gemeente Delft, 2005).

Figuur 6.3.3: Karakter hofjes

Figuur 6.3.4: Doorsnede hofjes

Aanbevelingen stedenbouwkundig plan
Op basis van de plannen die er op dit moment voor de Poptahof liggen, kunnen naar aanleiding
van dit onderzoek enkele suggesties worden gedaan.
Hoewel over ‘organisch’ gevormde routes wordt gesproken, lijkt de groenstructuur binnen de
wijk erg netjes en georganiseerd te zijn (figuur 6.3.1-6.3.2). In verband met het belang van
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rommelgroen, zou een deel van dit groen wat ruiger gemaakt kunnen worden. De ecologische
zone in het westen van de Poptahof zou een goede locatie hiervoor kunnen zijn. Ook de
groenstrook in het noordelijke deel van de buurt is wat dit betreft een optie (figuur 6.3.8).
Tevens komt er in de Poptahof een fijnmazige netwerk voor met name fietsers en voetgangers.

Figuur 6.3.5-6.3.7:
Impressie hofjes

Figuur 6.3.8: Aanbevelingen stedenbouwkundig plan.

Dit is met het oog op het beweeggedrag van kinderen een grote verbetering. Echter in het
noordelijk deel is het wat slechter gesteld met dit fijnmazige netwerk. Met name de waterpartij
blokkeert de noord-zuid routes van voetgangers en fietsers (figuur 6.3.8). Een extra doorsteekje
langs het westelijke deel van het water zou bijvoorbeeld al uitkomst bieden (figuur 6.3.8). Zeker
omdat aan deze kant ook de skatebaan ligt, is het handig als kinderen daar eenvoudig kunnen
komen. Wanneer bij de bestrating ook rekening wordt gehouden met skatende kinderen, zou dit
het gebruik van de skatebaan door kinderen in de toekomst kunnen verbeteren. Op basis van
de GPS-resultaten blijkt namelijk dat slechts één kind in de meetperiode gebruik heeft gemaakt
van de skatebaan en dat is wat weinig.

Figuur 6.3.9-6.3.11: Impressie doorsteekjes
Respectievelijk privé, doorgaand openbaar groen en collectief.

De hofjes die ontworpen zijn, bieden in principe de mogelijkheid om veel doorsteekjes te
realiseren. Afhankelijk van de verdere uitwerking, zou dit een positief effect kunnen hebben
op het beweeggedrag. Een collectief karakter heeft hierbij de voorkeur, omdat volwassenen en
kinderen dan ook daadwerkelijk (het idee hebben dat ze) gebruik (kunnen) maken van deze
openbare ruimte (figuur 6.3.3). Een nadeel van de hofjes is dat de onderliggende parkeergarage
voor een verhoging van het maaiveld zorgt. Het is daarom de vraag in hoeverre deze stukken
ook echt voor doorgaand verkeer gebruikt zullen worden. In de figuren 6.3.9-6.3.11 staan
enkele impressies van de toegangen tot de hofjes. Hierbij is duidelijk het verschil in effect
tussen een privé en collectief karakter te zien.
Tenslotte is het in verband met het beweeggedrag positief dat er binnen het stedenbouwkundig
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plan van de Poptahof al veel aandacht is besteed aan kinderen. De speelroute die loopt van De
Omnibus naar De Vleugel en de ‘avontuurlijke route’ in het zuidelijke deel van de Poptahof zijn
hier voorbeelden van. Bij de verdere uitwerking van deze plannen zou er echter voor gewaakt
moeten worden dat er niet te veel formele speelruimte wordt toegevoegd. Kinderen spelen
hier toch niet of nauwelijks. Een speelruimte bij De Vleugel en De Omnibus is voor deze buurt
meer dan voldoende, mits de speelplaats bij ‘De Omnibus’ een buurtspeelplein kan blijven.
Bij deze routes zou wel voor kinderen interessante informele speelruimten kunnen worden
gerealiseerd.

6.3

Conclusie

De conclusies met betrekking tot de stedenbouwkundige planvorming en de kenmerken van het
stedenbouwkundig plan zijn te verdelen in twee delen. Het eerste deel is in zijn algemeenheid
van toepassing bij het realiseren van een woonomgeving die het beweeggedrag van kinderen
van 10-12 jaar kan stimuleren. Het tweede deel is alleen van toepassing op de Voorhof en de
Wippolder.

Algemene aanbevelingen
Wanneer men tijdens de stedenbouwkundige planvorming aandacht wil besteden aan het
bevorderen van gezond beweeggedrag van kinderen, is het belangrijk te realiseren dat het
beweeggedrag van kinderen grofweg in twee typen ingedeeld kan worden: beweeggedrag bij
transport, zoals lopen, fietsen en skaten; en beweeggedrag op locatie, zoals tijdens het spelen
en sporten. Bij het bevorderen van beweeggedrag zijn, afhankelijk van het type beweeggedrag,
een aantal kenmerken van de woonomgeving van belang. Welke kenmerken dit zijn, is op basis
van de literatuurstudie en de meningen van verschillende experts op dit gebied vastgesteld
(hoofdstuk 4). Bij (het stimuleren van) beweeggedrag van kinderen bij het spelen is de
aanwezigheid van formele en informele speelruimte, sociale veiligheid, leesbaarheid van de
omgeving en verkeersveiligheid het meest van belang. Bij beweeggedrag van kinderen bij
transport zijn de mogelijkheid voor (actieve) verplaatsing, verkeersveiligheid, sociale veiligheid,
functiemenging en leesbaarheid van de omgeving het meest van belang.

Aanbevelingen Voorhof en Wippolder
Voor de Voorhof en Wippolder zijn de volgende aanbevelingen voor het stedenbouwkundig plan
geformuleerd:

Mogelijkheid voor actieve verplaatsing
Bij het bevorderen van beweeggedrag is het noodzakelijk dat kinderen zich op een actieve
manier in de woonomgeving kunnen verplaatsen en dat bestemmingen zonder veel omwegen
bereikt kunnen worden. Het is daarom belangrijk om wijken te realiseren met een hoge
dichtheid van het stratennetwerk en veel doorsteekjes voor voetgangers en fietsers. Bij het
realiseren van doorsteekjes moet wel op de sociale veiligheid worden gelet, nauwe steegjes
kunnen immers als onveilig worden ervaren.

Informele speelruimte: Rommelgroen
De aanwezigheid van groenvoorzieningen geeft meer speelaanleidingen dan de gebouwde
omgeving en bevordert daarmee het beweeggedrag. Het is daarom aan te bevelen om tijdens
de stedenbouwkundige planvorming er voor te zorgen dat er stukken rommelgroen in de directe
woonomgeving van kinderen worden gerealiseerd, dit betekent binnen een actieradius van
ongeveer 400 meter om de woning. Er moet wel opgepast worden dat de stukken groen niet
te groot en onoverzichtelijk worden, in verband met de sociale veiligheid. Met name ‘s nachts
kunnen te grote stukken als ‘eng’ worden ervaren.
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Formele speelruimte
De formele speelruimte functioneert bij kinderen van 10-12 jaar vooral als ontmoetingsplaats.
Zij spelen met name op andere plaatsen in de openbare ruimte. Het maakt hierbij niet uit of
het interessante speelplaatsen betreft of niet. Meer formele speelruimte zorgt dan ook niet voor
een verhoging van het beweeggedrag. Er hoeven daarom niet ontzettend veel speelplaatsen
in een buurt gerealiseerd te worden, een paar op strategische plekken is voldoende. Denk dan
bijvoorbeeld aan centrale plekken in de wijk of locaties langs routes die kinderen vaak gebruiken
(bijvoorbeeld de route van huis naar school).

Functiemenging: aantal woningen per winkel
Functiemenging vergroot de verscheidenheid aan bestemmingen van kinderen. Wanneer ze daar
op een actieve manier naar toe gaan kan dit het beweeggedrag verhogen. Voorzieningen (in dit
geval winkels) moeten echter wel op een zekere afstand van de woning liggen. Een toename van
het aantal woningen per winkel verhoogt namelijk het beweeggedrag. Er is waarschijnlijk een
maximale afstand, waarbij kinderen nog (zelfstandig) via actief transport naar voorzieningen
(mogen) gaan. Wanneer de afstand te groot wordt kan het beweeggedrag weer minder worden.
Er zal daarom naar een optimale verhouding gezocht moeten worden.

Actieradius
De routes die kinderen nemen, lopen voornamelijk lopen van huis naar school (en andersom).
Wanneer deze rit zonder veel omwegen plaats kan vinden, heeft dit een positief effect op het
beweeggedrag. Tenslotte blijkt de directe omgeving van de woning voor kinderen van groot
belang, als speel- of verblijfplaats. Eventueel rommelgroen en formele speelplaatsen moeten
dus niet te ver van huis gesitueerd worden. Ook wijst dit op het belang van de informele
speelruimte rondom de woning.

Conclusies en discussie
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CONCLUSIES EN DISCUSSIE

Overgewicht is wereldwijd een explosief groeiend probleem. Ook in Nederland neemt het
aantal volwassenen en kinderen met overgewicht en ernstig overgewicht (obesitas) toe. Dit
leidt tot omvangrijke nadelige gevolgen voor de volksgezondheid (Gezondheidsraad, 2003).
Het groeiende aantal kinderen met overgewicht is de aanleiding geweest voor dit onderzoek
(paragraaf 1.1). Een middel om overgewicht te bestrijden is het bevorderen van (gezond)
beweeggedrag (Verheul-Koot, 2002). In dit onderzoek en in eerder onderzoek zijn relaties
aangetoond tussen fysieke kenmerken van de woonomgeving en (gezond) beweeggedrag
(van kinderen). Het toepassen van de juiste fysieke kenmerken in wijken, door gemeenten,
stedenbouwkundig ontwerpers en planners, kan dus een bijdrage leveren aan de bestrijding van
overgewicht. De meetmethoden die tot nu toe gebruikt worden om de relatie tussen Urban Form
(fysieke kenmerken van de woonomgeving) en beweeggedrag te verklaren zijn echter vooral
gericht op volwassenen en zijn nog onvoldoende geoperationaliseerd. Om te kunnen bepalen
of een wijk gezond beweeggedrag (volgens de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen) van
kinderen stimuleert, is een definitie van Urban Form nodig die is afgestemd op kinderen en die
beter is geoperationaliseerd. Bij het bevorderen van gezond beweeggedrag van kinderen gaat
het om twee zaken. Allereerst gaat het om het bevorderen van de matig intensieve lichamelijke
activiteit. Ten tweede gaat het om het verbeteren en handhaven van de lichamelijke fitheid door
activiteiten te faciliteren die de ontwikkeling van kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen en
ruimtelijk oriëntatievermogen van kinderen bevorderen (Verheul-Koot, 2002).
De doelstelling van dit onderzoek is allereerst om aanbevelingen te doen over de manier waarop
Urban Form geoperationaliseerd kan worden. Tevens worden aanbevelingen gedaan over de
kenmerken van het stedenbouwkundig plan, die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren
van een woonomgeving die het gezond beweeggedrag van kinderen van 10-12 jaar stimuleert.
Tijdens dit onderzoek zijn verschillende methoden en technieken gebruikt om deze relatie te
onderzoeken. Allereerst is er een literatuurstudie gedaan naar de determinanten die van invloed
zijn op het beweeggedrag van kinderen. Vervolgens is aan verschillende experts op dit gebied
gevraagd, welke kenmerken van de fysieke woonomgeving volgens hen van belang zijn bij
het stimuleren van beweeggedrag van kinderen. De experts waren professionals afkomstig
uit de gezondheidswetenschappen en uit de ruimtelijke disciplines. Vervolgens is aan de hand
van statistische analyses, de relatie tussen de fysieke kenmerken van de woonomgeving en
het beweeggedrag van kinderen van 10-12 jaar onderzocht. Hiervoor zijn metingen verricht
bij 30 kinderen uit de Voorhof en de Wippolder te Delft. Met behulp van stappentellers is
het beweeggedrag objectief gemeten. Op basis van observatielijsten, een digitale plattegrond,
de Buurtmonitor en het Statistisch jaarboek 2006 van de Gemeente Delft, zijn vervolgens de
fysieke kenmerken van de woonomgeving in kaart gebracht. Tevens hebben 25 kinderen een
GPS gedragen. Deze gegevens zijn gebruikt om te bekijken of deze de eerdere resultaten
onderbouwen.
In het vervolg van dit hoofdstuk worden allereerst de factoren die van invloed zijn op het
beweeggedrag van kinderen genoemd. Daarna zijn enkele algemene conclusies over de invloed

  Stappentellers tellen de hoeveelheid stappen die een persoon zet bij het uitvoeren van activiteiten.
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van fysieke kenmerken van de woonomgeving op het beweeggedrag gegeven. Dan worden er
aanbevelingen gedaan over de wijze waarop Urban Form voor kinderen geoperationaliseerd
kan worden. Waarna de aanbevelingen wat betreft de stedenbouwkundige planvorming volgen.
Tenslotte is beschreven in hoeverre de conclusies uit dit onderzoek zijn te generaliseren en worden
enkele beperkingen met betrekking tot de gebruikte methoden en technieken genoemd.

7.1

Determinanten van beweeggedrag bij kinderen

Om beweeggedrag te kunnen stimuleren en daarmee overgewicht terug te kunnen dringen, is
het nodig om op de hoogte te zijn van de factoren die mensen (volwassenen en kinderen) ertoe
aanzetten om regelmatig te bewegen. Ecologische modellen kunnen hierbij een hulpmiddel zijn
(Den Hartog et al., 2006). Ecologische modellen zijn afkomstig uit de gezondheidswetenschappen
en zijn ontstaan bij het ontwikkelen van methoden die gezond gedrag (in zijn algemeenheid)
kunnen bevorderen. Ecologische modellen van gezondheidsgedrag richten zich zowel op
individuele invloeden als op sociale en fysieke omgevingsfactoren. Ecologische modellen
veronderstellen dat al deze verschillende niveau’s van invloed zijn bij het bepalen van
individueel gedrag. De niveau’s kunnen individueel gedrag zowel faciliteren als tegengaan.
Ecologische modellen kunnen grofweg worden ingedeeld in intra-individuele (persoon) en
extra individuele (omgeving) componenten. Intra-individuele invloeden bevatten individuele
attributies, meningen, attitudes en gedrag. Extra-individuele invloeden bevatten de topografie
van de omgeving, de sociale en culturele context en het (overheids)beleid. Deze inzichten
gezamenlijk suggereren dat lichamelijke activiteit waarschijnlijk het best verklaard kan worden
door: individuele en contextuele psychosociale factoren; biologische en genetische factoren;
sociale, maatschappelijke en fysieke omgevingsfactoren (Van Oel et al., 2005).
Bij de statistische analyses die in dit onderzoek zijn uitgevoerd, is gekeken naar de invloed van
overgewicht, (het) voeding(spatroon), het geslacht, de leeftijd, de opleiding van de ouders en
de etnische achtergrond op het beweeggedrag. Geen van allen had echter een relatie met het
aantal stappen dat door kinderen van 10-12 jaar wordt gezet. Over de opleiding van de ouders
kon geen uitsluitsel worden gegeven. Veel kinderen (80%) hadden deze vraag met ‘weet niet’
beantwoord Daarom is deze variabele in de verdere analyse buiten beschouwing gelaten. Wel is
er een (negatieve) relatie gevonden tussen het aantal dagen regen tijdens de meetperiode en
het aantal stappen dat kinderen zetten.

7.2

Fysieke kenmerken van de woonomgeving

Het beweeggedrag bij kinderen van 4-12 jaar is sterk gerelateerd aan de tijd die ze buiten door
brengen, dus hoe langer kinderen buiten zijn, hoe meer ze bewegen (Sallis et al., 2000). Bij
fysieke kenmerken van de woonomgeving die beweging kunnen beïnvloeden gaat het daarom
voor een groot deel over de buitenruimte in de woonomgeving. Bij het wel of niet doorbrengen
van tijd in de buitenruimte spelen er een aantal zaken mee. Allereerst moet er een doel of
bestemming zijn waar kinderen naar toe willen gaan. Vervolgens moet het mogelijk zijn om er
via actief transport te komen. De route moet daarbij voor kinderen verkeersveilig zijn. Tenslotte
zal het voor kinderen prettig en sociaal veilig moeten zijn om zowel de route naar de bestemming
toe als de bestemming zelf te gebruiken. De fysieke kenmerken van de woonomgeving zijn
vervolgens in drie groepen te verdelen; gebruiksmogelijkheden en activiteiten, toegankelijkheid
en verbindingen en tenslotte de belevingswaarde. Naar aanleiding van de literatuurstudie is

  Deze termen zijn geïnspireerd op ‘The Place Diagram’ van de organisatie Project for Public Spaces (PPS).
Dit is een non-profit organisatie die zich bezig houdt met het creëren en onderhouden van op de
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gebleken dat de volgende kenmerken van de fysieke woonomgeving een invloed hebben op
het beweeggedrag van kinderen van 4-12 jaar: de aanwezigheid van formele en informele
speelruimte, groenvoorzieningen en water, functiemenging, de actieradius, de mogelijkheid
voor actieve verplaatsing, de verkeersveiligheid, de leesbaarheid van de omgeving, de sociale
veiligheid en het klimaat.
Opmerkelijk is dat in de literatuurstudie zowel voor de privatisering van openbare ruimte wordt
gepleit, in verband met de sociale veiligheid, als voor een toename van groenvoorzieningen,
omdat dit voor meer speelaanleidingen zorgt. Dit spreekt elkaar enigszins tegen, omdat het
vaak groenvoorzieningen zijn, die worden geprivatiseerd. Het is dan ook de vraag welke van
de twee belangrijker is bij het stimuleren van beweeggedrag van kinderen. In verband met
de sociale veiligheid wordt in de literatuurstudie ook gepleit voor een goede zichtbaarheid en
de aanwezigheid van mensen in de openbare ruimte. Het is echter de vraag of kinderen in de
leeftijdscategorie 10-12 jaar dit wenselijk vinden, zij spelen wellicht liever uit het zicht van
volwassenen. Verder onderzoek zou op beide aspecten een antwoord kunnen geven.

7.4

Urban Form voor kinderen

Tijdens dit onderzoek is de Urban Form zoals deze door Frank et al (2005) zijn geformuleerd
als uitgangspunt genomen. Deze definitie is in principe van toepassing op volwassenen. Om te
bepalen in hoeverre deze ook voor kinderen geldt, is de definitie op basis van de meetresultaten
van dit onderzoek geanalyseerd. Hieruit blijkt dat de kenmerken van deze Urban Form (1) en
de daar uit voort komende ‘Walkability index’ het aantal stappen dat door kinderen wordt gezet
niet kunnen verklaren. Deze definitie van Urban Form is dus niet van toepassing op kinderen.
Frank et al. (2005) definiëren de ‘Walkability index’ als volgt: (6 x z-score van functiemenging)
+ (z-score van dichtheid van het stratennetwerk) + (z-score van de dichtheid met woningen).
Urban Form 1 is opgebouwd uit dezelfde kenmerken.
Naar aanleiding van verdere statistische analyses, op basis van de kenmerken van de fysieke
woonomgeving, die tijdens de literatuurstudie en de expertmeetings naar voren zijn gekomen,
kan geconcludeerd worden dat de volgende fysieke kenmerken van de woonomgeving (wel) een
relatie hebben met het aantal stappen dat door kinderen van 10-12 jaar wordt gezet.
Urban Form (3) voor kinderen
-

Functiemenging: gemiddeld aantal woningen/winkels

-

Verkeersveiligheid:

-

-

Blikveld 30 km/u straten

-

Oversteekplaatsen 50 km/u wegen

-

Zichtbaarheid automobilist en voetganger 30 km/u

-

Afstand bij het oversteken 50 km/u wegen

-

Afstand bij het oversteken 30 km/u straten

-

Snel wegbeeld

Mogelijkheid voor actieve verplaatsing:
-

Dichtheid stratennetwerk (kruisingen/m)

-

Aanwezigheid doorsteekjes voor fietsers

-

Aanwezigheid doorsteekjes voor voetgangers

-

Informele speelruimte: rommelgroen (m2)

-

Informele speelruimte: hoeveelheid inrichtingselementen waar mee gespeeld kan worden

   gemeenschap gerichte openbare ruimtes (www.pps.org).
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Het gemiddelde aantal woningen per winkel, de mogelijkheid voor actieve verplaatsing en
rommelgroen verhogen het beweeggedrag. De verkeersveiligheid en inrichtingselementen die
als informele speelruimte gebruikt kunnen worden, verlagen het beweeggedrag. Gezamenlijk
zorgen deze kenmerken voor een verklaarde variantie van 59,8%.
De resultaten wat betreft de verkeersveiligheid en de inrichtingselementen die als informele
speelruimte gebruikt kunnen worden, zijn onverwacht en (nog) niet te verklaren. Beide hadden
een negatieve relatie met het aantal stappen dat door kinderen wordt gezet, terwijl een positieve
relatie werd verwacht. In verder onderzoek zou naar een verklaring hiervoor kunnen worden
gezocht.
Om te bepalen welke Urban Form het beweeggedrag het beste operationaliseert is de verklaarde
variantie van Urban Form (1), zoals door Frank et al (2005) geformuleerd, vergeleken met de
verklaarde variantie van de Urban Form (3) voor kinderen. Aangezien het regressiemodel van
Urban Form 1 geen significante resultaten gaf kan, worden aangenomen dat Urban Form 3 het
aantal stappen dat door kinderen van 10-12 jaar wordt gezet, met een verklaarde variantie van
59,8%, beter verklaart dan Urban Form 1. Urban Form wordt dus beter geoperationaliseerd
door Urban Form 3 dan door Urban Form 1. Hierbij moet worden opgemerkt dat de kenmerken
‘dichtheid van het stratennetwerk’ en ‘functiemenging’ in beide definities voor komen. Het
kenmerk ‘mogelijkheid voor actieve verplaatsing’ uit Urban Form 3 heeft namelijk als indicator
de ‘dichtheid van het stratennetwerk’. Dit kenmerk is als het ware vertaald naar een variant
die van toepassing is op kinderen, door ‘de aanwezigheid van doorsteekjes voor voetgangers
en fietsers’ toe te voegen. In verder onderzoek naar de relatie tussen fysieke kenmerken van
de woonomgeving en beweeggedrag van kinderen van 10-12 jaar, kunnen de kenmerken van
Urban Form (3) voor kinderen dus worden gebruikt.
De GPS-gegevens onderbouwen de resultaten van de statistische analyses redelijk goed.
Hieruit blijkt dat de routes die kinderen nemen, voornamelijk lopen van huis naar school (en
andersom). In verder onderzoek zou gekeken kunnen worden naar de invloed van de afstand
tussen huis en school op het beweeggedrag. Er kan worden uitgezocht bij welke afstand en
welke randvoorwaarden kinderen nog alleen en/of op een actieve manier naar school gaan en
niet door hun ouders met de auto worden gebracht.
Uit de GPS-resultaten blijkt ook, dat kinderen af en toe naar in de buurt gelegen winkelcentra
gaan. De kinderen uit de Wippolder gaan vaker naar de binnenstad van Delft en lijken dan
behoorlijk grote afstanden af te leggen. Dit verklaart de positieve relatie tussen het aantal
stappen dat wordt gezet en het aantal woningen per winkel. De formele speelruimte in de wijken
worden lang niet allemaal door de kinderen gebruikt. Opvallend is dat bij de speelplaatsen die
wel eens worden aangedaan, de kinderen vooral om de speelplaats heen lopen (of fietsen
o.i.d.) en er niet in gaan om te spelen. Dit bevestigt het idee dat de speelplaats vooral als
ontmoetingsplaats functioneert. Het maakt hierbij niet uit of het een interessante speelplaats
is of niet. Het rommelgroen in de wijken wordt niet overal even veel gebruikt. In de Buitenhof
lopen (of fietsen o.i.d.) sommige kinderen wel door deze gebieden heen, maar het is geen
ruimte waar lang gespeeld wordt. Dit neemt niet weg, dat rommelgroen ook het beweeggedrag
kan verhogen wanneer het enkel functioneert als ruimte om doorheen te lopen. De directe
omgeving van de woning blijkt voor kinderen van groot belang, als speel- of verblijfplaats. Dit
wijst op het belang van informele speelruimte rondom de woning. Tenslotte lijken de kinderen
uit de Wippolder een iets fijnmaziger verplaatsingspatroon te hebben. De grotere dichtheid van
het stratennetwerk en de aanwezigheid van doorsteekjes voor voetgangers en fietsers maken
dit mogelijk. Mede doordat er geen andere mogelijkheden zijn, wordt voor de grote afstanden
wel gebruik gemaakt van de grote, drukke straten (50km/u).

Conclusies en discussie

107

Wanneer de resultaten uit dit onderzoek worden vergeleken met de resultaten uit eerdere
onderzoeken, blijkt dat een aantal conclusies met elkaar overeenkomen. Dit vergroot de
aannemelijkheid van de conclusies uit dit onderzoek. De Vries et al. (2007) vonden een
negatieve relatie met het aantal betegelde formele speelplaatsen. In dit onderzoek werd geen
relatie gevonden met de hoeveelheid formele speelruimte. Hoewel de resultaten niet exact
overeenkomen blijkt hieruit wel, dat de formele speelruimte duidelijk geen stimulerend effect
heeft op het beweeggedrag. In overeenstemming met wat in dit onderzoek is geconcludeerd,
vonden Den Hartog et al. (2006) in hun onderzoek ook dat kinderen vaak naast de speelplaats
spelen, in plaats van erin. Van Andel (1985) concludeerde dat kinderen omgevingen met een
hoge manipuleerbaarheid, zoals plekken waar zand, water, takken en dergelijke aanwezig waren,
meer gebruiken dan plekken waar geen manipuleerbaar materiaal is. Het rommelgroen dat in
dit onderzoek van belang wordt geacht bij het stimuleren van gezond beweeggedrag, is een
plek die in hoge mate manipuleerbaar is. Deze resultaten sluiten dus op elkaar aan. Tenslotte
hadden Frank et al. (2005) in hun Urban Form voor volwassenen ook het kenmerk ‘dichtheid
van het stratennetwerk’. In dit onderzoek wordt op dit aspect ook een relatie gevonden met
het beweeggedrag. Het betreft hier door de toevoeging van ‘doorsteekjes voor voetgangers en
fietsers’ een definitie op de maat en schaal van kinderen.
De extra waarde van dit onderzoek ten opzichte van de onderzoeken van De Vries et al. (2007),
Den Hartog et al. (2006) en Van Andel (1985), is dat in dit onderzoek het beweeggedrag op een
objectieve manier is gemeten (met behulp van stappentellers). Daarbij dit onderzoek specifiek
gericht op kinderen. Het onderzoek van Frank et al. (2005) is gedaan onder volwassenen en in
het onderzoek van Den Hartog et al. (2006) wordt het gedrag van kinderen slechts zijdelings
bekeken.

7.5

Aanbevelingen stedenbouwkundige planvorming

Tijdens dit onderzoek zijn verschillende methoden gebruikt om de relatie tussen fysieke
kenmerken van de woonomgeving en beweeggedrag van kinderen te onderzoeken. Tabel 5.9.1
is een overzicht van alle conclusies, die op basis van de literatuurstudie, de expertmeetings en
de statistische analyses zijn getrokken. Voor elk kenmerk van de woonomgeving is de gevonden
relatie met het beweeggedrag aangegeven. Deze resultaten zijn gebruikt bij het formuleren
van kenmerken van het stedenbouwkundig plan, die het beweeggedrag van kinderen kunnen
stimuleren. Deze kenmerken kunnen tijdens de stedenbouwkundige planvorming als referentie
worden gebruikt, indien een woonomgeving moet worden gerealiseerd, die het gezond
beweeggedrag van kinderen van 10-12 jaar stimuleert.
Tabel 5.9.1: Overzicht conclusies
Literatuurstudie
4-12 jaar

Experts

Statistische analyses

10-12 jaar

10-12 jaar

Spelen

Transport

Formele speelruimte

+

+

0

0

Informele speelruimte

+

+

0

+ en - *

Functiemenging: woningen/winkels

-

0

- of +

+

Mogelijkheid voor actieve verplaatsing

+

0

+

+

Verkeersveiligheid

+

+

+

-

Leesbaarheid van de omgeving

+

+

+

0

Sociale veiligheid

+

+

+

0**

Klimaat

+

0

0

-

+= positieve relatie, 0= geen relatie, -= negatieve relatie
* Bij ‘rommelgroen’ werd een positieve relatie gevonden, bij ‘inrichtingselementen’ een negatieve.
** De manier waarop sociale veiligheid is geoperationaliseerd had geen relatie met het beweeggedrag. Functiemenging is
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echter ook een indicator bij de sociale veiligheid. Bij functiemenging is een positieve relatie gevonden.

De conclusies met betrekking tot de stedenbouwkundige planvorming zijn te verdelen in
twee delen. Het eerste deel is in zijn algemeenheid van toepassing, bij het realiseren van een
woonomgeving die het beweeggedrag van kinderen van 10-12 jaar stimuleert. Het tweede deel
is alleen van toepassing op de Voorhof en de Wippolder.

Algemene aanbevelingen
Wanneer men tijdens de stedenbouwkundige planvorming aandacht wil besteden aan het
bevorderen van gezond beweeggedrag van kinderen, is het belangrijk te realiseren dat het
beweeggedrag van kinderen grofweg in twee typen ingedeeld kan worden: beweeggedrag bij
transport, zoals lopen, fietsen en skaten; en beweeggedrag op locatie, zoals tijdens het spelen
en sporten. Bij het bevorderen van beweeggedrag zijn, afhankelijk van het type beweeggedrag,
een aantal kenmerken van de woonomgeving van belang. Welke kenmerken dit zijn, is op basis
van de literatuurstudie en de meningen van verschillende experts op dit gebied vastgesteld
(hoofdstuk 4). Bij (het stimuleren van) beweeggedrag van kinderen bij het spelen is de
aanwezigheid van formele en informele speelruimte, sociale veiligheid, leesbaarheid van de
omgeving en verkeersveiligheid het meest van belang. Bij beweeggedrag van kinderen bij
transport zijn de mogelijkheid voor (actieve) verplaatsing, verkeersveiligheid, sociale veiligheid,
functiemenging en leesbaarheid van de omgeving het meest van belang.

Aanbevelingen Voorhof en Wippolder
Wanneer men de Voorhof en de Wippolder wil inrichten, zodanig dat het gezond beweeggedrag
van kinderen van 10-12 jaar wordt stimuleerd, kunnen de volgende aanbevelingen worden
gebruikt.

Mogelijkheid voor actieve verplaatsing
Bij het bevorderen van beweeggedrag is het noodzakelijk dat kinderen zich op een actieve
manier in de woonomgeving kunnen verplaatsen en dat bestemmingen zonder veel omwegen
bereikt kunnen worden. Het is daarom belangrijk om wijken te realiseren met een hoge
dichtheid van het stratennetwerk en veel doorsteekjes voor voetgangers en fietsers. Bij het
realiseren van doorsteekjes moet wel op de sociale veiligheid worden gelet, nauwe steegjes
kunnen immers als onveilig worden ervaren.

Informele speelruimte: Rommelgroen
De aanwezigheid van groenvoorzieningen geeft meer speelaanleidingen dan de gebouwde
omgeving en bevordert daarmee het beweeggedrag. Het is daarom aan te bevelen om tijdens
de stedenbouwkundige planvorming er voor te zorgen dat er stukken rommelgroen in de directe
woonomgeving van kinderen worden gerealiseerd, dit betekent binnen een actieradius van
ongeveer 400 meter om de woning. Er moet wel worden opgepast dat de stukken groen niet
te groot en onoverzichtelijk worden, in verband met de sociale veiligheid. Met name ‘s nachts
kunnen te grote stukken als ‘eng’ worden ervaren.

Formele speelruimte
De formele speelruimte functioneert bij kinderen van 10-12 jaar vooral als ontmoetingsplaats.
Zij spelen met name op andere plaatsen in de openbare ruimte. Het maakt hierbij niet uit of
het interessante speelplaatsen betreft of niet. Meer formele speelruimte zorgt dan ook niet voor
een verhoging van het beweeggedrag. Er hoeven daarom niet ontzettend veel speelplaatsen
in een buurt gerealiseerd te worden, een paar op strategische plekken is voldoende. Denk dan
bijvoorbeeld aan centrale plekken in de wijk of locaties langs routes die kinderen vaak gebruiken
(bijvoorbeeld de route van huis naar school).
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Functiemenging: aantal woningen per winkel
Functiemenging vergroot de verscheidenheid aan bestemmingen van kinderen. Wanneer ze daar
op een actieve manier naar toe gaan kan dit het beweeggedrag verhogen. Voorzieningen (in dit
geval winkels) moeten echter wel op een zekere afstand van de woning liggen. Een toename van
het aantal woningen per winkel verhoogt namelijk het beweeggedrag. Er is waarschijnlijk een
maximale afstand, waarbij kinderen nog (zelfstandig) via actief transport naar voorzieningen
(mogen) gaan. Wanneer de afstand te groot wordt kan het beweeggedrag weer minder worden.
Er zal daarom naar een optimale verhouding gezocht moeten worden.

Actieradius
De routes die kinderen nemen, lopen voornamelijk lopen van huis naar school (en andersom).
Wanneer deze rit zonder veel omwegen plaats kan vinden, heeft dit een positief effect op het
beweeggedrag. Tenslotte blijkt de directe omgeving van de woning voor kinderen van groot
belang, als speel- of verblijfplaats. Eventueel rommelgroen en formele speelplaatsen moeten
dus niet te ver van huis gesitueerd worden. Ook wijst dit op het belang van de informele
speelruimte rondom de woning.
Wel moet worden opgemerkt dat in dit onderzoek twee wijken met een lage SES zijn geselecteerd.
In wijken waar de SES hoger is, zouden kinderen een grotere actieradius kunnen hebben. Er
zullen dan meer ouders zijn die hun kinderen naar sportclubs, feestjes e.d. brengen, omdat
de tijd en middelen er zijn om dit te doen. Het zal hierbij dus voornamelijk om onzelfstandige
mobiliteit gaan. Aangezien problemen met betrekking tot overgewicht over het algemeen groter
zijn in lage SES wijken, is dit onderzoek in deze wijken gehouden.

7.6

Generaliseren

Door het geringe aantal wijken en kinderen dat is onderzocht, kunnen niet alle resultaten
gegeneraliseerd worden. Er kan alleen met zekerheid worden gesteld dat de relaties die tijdens
de statistische analyses van dit onderzoek zijn gevonden, gelden voor de kinderen die naar
school gaan in de Voorhof en de Wippolder. De aanbevelingen voor de stedenbouwkundige
planvorming, die zijn gedaan naar aanleiding van deze statistische analyses, zijn dan ook alleen
van toepassing op de Voorhof en de Wippolder. Deze aanbevelingen kunnen wel in verder
onderzoek worden meegenomen om uiteindelijk tot algemeen geldende uitspraken te komen.
De conclusies met betrekking tot de formele speelruimte, het rommelgroen en ‘de mogelijkheid
voor actieve verplaatsing’, zijn echter ook in andere onderzoeken gevonden. Bij deze conclusies
is het daarom aannemelijker dat ze in andere situaties ook van toepassing zijn.
De aanbevelingen over de fysieke kenmerken van de woonomgeving die tijdens de
stedenbouwkundige planvorming aandacht verdienen, wanneer een omgeving gerealiseerd
moet worden die gezond beweeggedrag van kinderen stimuleert, zijn wel in zijn algemeenheid
van toepassing. De kenmerken die hierbij genoemd worden, zijn op basis van de literatuurstudie
en de expertmeetings bepaald en kwamen in een groot aantal onderzoeken terug. De precieze
aard van de relaties tussen de kenmerken en het beweeggedrag, kan echter niet op basis van
dit onderzoek worden vastgesteld.
De conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek zijn in principe alleen van toepassing op
kinderen van 10-12 jaar. Binnen de stedenbouwkunde bestaat er echter een stroming van
ontwerpers die het ‘Design for all’ principe toepassen. Dit is een filosofie die er van uit
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gaat dat ontwerpen voor kinderen en mensen met functionele beperkingen ook bruikbaar
zijn voor anderen. Routes en voorzieningen die geschikt zijn voor kwetsbare groepen zoals
rolstoelgebruikers, mensen met een rollator en (mensen met) kinderen zijn ook praktisch voor
anderen (Bach, 2006). Hierbij gaat het om de openbare ruimte, de openbare gebouwen en het
openbaar vervoer (www.design-for-all.nl). Bijkomend argument voor deze ontwerpfilosofie is
dat in een ontwerpproces niet voortdurend op alle consequenties en alle gebruikers kan worden
gelet. Het ontwerpen vanuit de belangen van de kwetsbaarste gebruikers is daarom, behalve
maatschappelijk gewenst, ook een hulpmiddel om tegemoet te komen aan de belangen van
de meerderheid van de bevolking (Bach, 2006). Vanuit deze filosofie zijn de resultaten van dit
onderzoek ook voor een bredere doelgroep relevant.

7.7

Methoden en technieken

De methoden en technieken die in dit onderzoek zijn gebruikt hebben enkele beperkingen.
Allereerst kan op basis van de analyses die in dit onderzoek zijn uitgevoerd, niet worden
vastgesteld of er een causaal verband bestaat tussen de kenmerken van de woonomgeving en
het beweeggedrag van kinderen. Het is mogelijk dat kinderen en hun ouders door zelf-selectie
in een bepaalde buurt terecht komen; ouders (en kinderen) met een actief leefpatroon zouden
bewust voor een woning in een ‘beweegvriendelijke’ buurt kunnen kiezen en andersom. Binnen
dit onderzoek wordt echter wel verondersteld dat een dergelijk causaal verband bestaat. De
aanbevelingen die in dit hoofdstuk zijn gedaan, moeten daarom met deze opmerking in het
achterhoofd worden geïnterpreteerd.
Verder zijn niet alle mogelijke storende factoren meegenomen. Met name de individuele
psychosociale factoren, die van invloed kunnen zijn op het beweeggedrag, zijn buiten
beschouwing gehouden. De attitude van kinderen ten opzichte van bewegen is bijvoorbeeld niet
gemeten. De reden hiervoor is dat attitudes bij kinderen lastig te meten zijn. Daarbij is het de
vraag in hoeverre deze attitudes niet sterk beïnvloed worden door de ouders.
Hoewel het meten met stappentellers een zeer objectieve manier van meten is, heeft het ook
enige nadelen. Allereerst wordt met deze methode uiteraard alleen het aantal stappen gemeten.
Activiteiten zoals fietsen en zwemmen blijven buiten beschouwing. Er wordt dus maar een deel
van het totale beweeggedrag in kaart gebracht. Daarbij kan het dragen van de stappenteller een
effect hebben op het beweeggedrag. Hoewel de resultaten van de eerste twee dagen niet zijn
meegenomen in de analyses, zou het beweeggedrag tijdens de metingen nog steeds structureel
hoger kunnen zijn dan onder normale omstandigheden. Ook moesten de kinderen bij sommige
sporten van de leraar hun teller af doen, dat is jammer omdat dit juist de momenten zijn waarop
veel wordt bewogen.
De gebruikte observatielijst voor de subjectieve kenmerken van de woonomgeving is nog niet
gevalideerd. Het is daarom de vraag in hoeverre deze betrouwbaar is. Wanneer deze lijst in
verder onderzoek weer gebruikt gaat worden, moet dit wel eerst gedaan worden. Dit onderzoek
is explorerend van aard, daarom zijn de resultaten die hier uit kwamen wel gebruikt.
Tenslotte zijn de objectieve kenmerken van de woonomgeving nu handmatig in de digitale
plattegrond gemeten. Deze methode is erg tijdrovend en zou nauwkeuriger kunnen. Er kan
bekeken worden welke informatie al bij gemeenten in databases zijn opgeslagen. Ook zou
het ombouwen van de GIS-bestanden tot nauwkeuriger resultaten kunnen leiden. Er kan een
applicatie bedacht worden waarbij automatisch alle kenmerken die binnen een actieradius liggen
worden gemeten.
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Bijlage 1
Korte en lange termijn
gevolgen van overgewicht bij kinderen
De gevolgen van overgewicht en obesitas specifiek voor kinderen, zijn te verdelen in korte en
lange termijn gevolgen. Tabel 1 en 2 geven een overzicht hiervan (Verheul-Koot, 2002).

Tabel 1: Korte termijn gevolgen van obesitas bij kinderen

Fysieke veranderingen

obese jongens: vergrote borsten en vertraagde ontwikkeling
van de geslachtsorganen
obese meisjes: optreden van mannelijke lichaamsbeharing en
toename van acne

Psychosociale consequenties pesten en discriminatie
sociale isolatie
ontwikkelen van een negatief zelfbeeld
verminderde kwaliteit van leven
emotionele problemen
gedragsproblemen
depressiviteit
lagere socio-economische status op volwassen leeftijd
Orthopedische complicaties

knieklachten
pijn in de benen
rugpijn
doorgezakt voetgewelf
epifysiolysis capitis femoris (afglijden van de heupkop) en
daardoor pijn aan de heup of mankheid
artrose (slijtage) van het heupgewricht

Metabole verstoringen

stijging LDL-cholesterol en triglyceriden
daling HDL-cholesterol
hyperinsulinemie
vertraagde glucosetolerantie
diabetes mellitus type II

Respiratoire problemen

kortademigheid
snurken
slaap apneu syndroom
nachtelijke hypoventilatie
onrustige slaap (daardoor slaperigheid overdag,
ochtendhoofdpijn, gemoedsverstoringen, verminderd
concentratievermogen)
fatale cardiale aritmie (hartritmestoornis)

Verstoringen in het
bronchitis
immuunsysteem en infecties infecties van de bovenste luchtwegen
Huidveranderingen

huidinfecties
acne
striae
maceratie en schimmelinfecties in de huidplooien
problemen met wondheling

Fysieke handicaps

verminderde mobiliteit

Verhoogde bloeddruk

hypertensie
toename van het gewicht van de linker ventrikel van het hart

Leverafwijkingen

leversteatose

Galblaasziekten

cholescystolithiasis
cholecystitis

Gastro-oesofageale reflux
Menstruatie-stoornissen en
vruchtbaarheids-problemen
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pseudotumor cerebri
hoofdpijn
beperking gezichtsveld

Tabel 2: Lange termijn gevolgen van obesitas bij kinderen

Verhoogde sterftekans

Aan obesitas gerelateerde aandoeningen vormen in de
Verenigde Staten (na aan roken gerelateerde ziekten) de
tweede doodsoorzaak .
Volwassenen die als kind obees waren hebben een verhoogde
sterftekans onafhankelijk van hun gewicht op volwassen
leeftijd.
Het relatieve overlijdensrisico van overgewicht bij kinderen
bedraagt ongeveer 1,5 voor alle doodsoorzaken en ongeveer
2 voor cardiovasculaire mortaliteit. Dat betekent dat kinderen
1,5 tot 2 keer zoveel kans hebben om te sterven aan hart- en
vaatziekten als niet-obese leeftijdsgenoten.

Obesitas op volwassen
leeftijd

Kinderobesitas blijft in 30-60% van de gevallen bestaan op
volwassen leeftijd. Het risico is hoger als het kind obese
ouders heeft en is verhoudingsgewijs hoger in oudere en meer
obese kinderen.

Hart- en vaatziekten

Bijna één op de drie kinderen met overgewicht heeft een
verhoogde bloeddruk.
Kinderen met overgewicht hebben tienmaal meer kans op
hypertensie als volwassene.
Kinderen met overgewicht hebben twee- tot driemaal meer
kans op een verhoogde totale en LDL-cholesterolbloedspiegel
op volwassen leeftijd.

Kanker

Berekend is dat kanker bij 5% van alle patiënten met kanker
in Europa is toe te schrijven aan overgewicht en obesitas. Bij
borstkanker (na de menopauze), kanker van de baarmoeder,
colon, prostaat, slokdarm en nieren zijn de relaties met
obesitas het duidelijkst.

Jicht

Mannen met overgewicht tijdens de adolescentieperiode
hebben driemaal zoveel kans op het krijgen van jicht in
vergelijking met mannen zonder overgewicht.
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Bijlage 2

Concept Urban Form 2

Kenmerken

Indicator

Functiemenging

Verhouding woningen, kantoren, winkels,
vrijetijdsvoorzieningen (sportclubs, buurthuizen)

Aanwezigheid formele speelruimte

Speelplaatsen
Sportvelden
Water

Aanwezigheid informele speelruimte

Verhouding bebouwing en openbare ruimte
Hoeveelheid stoep/straat/parkeerplaats die
(overdag) als speelplek kan worden gebruikt
Trappen/hoogteverschillen
Water
Rommelgroen
Groen (stukken > dan 4 m2)
Groen (stukken < dan 4 m2)

Mogelijkheid voor actieve verplaatsing

Dichtheid stratennetwerk
Fietspaden en fietsstroken
Voetpaden en (woon)erf
Trappen/hoogteverschillen

Leesbaarheid van de omgeving

Aparte territoria op kleine schaal
Kleine maaswijdte
Afzondering of figuur-achtergrond duidelijkheid
Eenvoudige vormen
Continuïteit
Dominantie
Duidelijkheid van verbindingen
Differentiatie in de richting
Visueel bereik
Bewustzijn van beweging
Tijd series
Gevelvariatie

Verkeersveiligheid

Snelheidslimiet
Blikveld automobilisten
Opvallende markering bij overgangen van wegen
Opvallende oversteekplaatsen
Zichtbaarheid tussen verkeer en voetganger
Afstand bij oversteken weg
Breedte trottoirs en fietspaden
Fietspaden/fietsstroken

Sociale veiligheid

Verhouding woningen, kantoren, winkels,
vrijetijdsvoorzieningen (sportclubs, buurthuizen)
Aantal wooneenheden tot op de begane grond
Zichtlijnen vanuit woning naar openbare ruimte
Zicht openbare ruimte op entrees en privé
binnenruimten
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Verlichtingspunten
Aantal woningen per entrée
Aantal woningen per blok
Aantal blokken per complex
Verhouding openbaar en privé gebied
Menselijke schaal (geen monumentalisme en
gigantisme)
Kleur en materiaal gebruik
Status onderhoud
Status verpaupering, verloedering, vervuiling
Stank, lawaai en fijnstof
Duidelijke overgangen tussen openbaar en privé
terrein
Langzaam verkeersroutes zoveel mogelijk langs
woningen en andere voorzieningen
Vluchtwegen voor potentiele slachtoffers
Geen vluchtwegen voor potentiele daders
Klimaat

Beschutte plekken tegen zon/wind/regen
(Zon)licht op straat/speelplek
Hoge bebouwing
Begroeiing
Afwisseling zonnige en schaduwrijke plekken

Mogelijkheid om te zitten

Zitplaatsen

Woonmilieu

Verhouding tussen verhard en onverhard gebied
Verhouding tussen particulier en openbaar gebied
Dichtheid (aantal woningen per hectare) of
floorspace index (vloeroppervlak per hectare)
Functie: woongebied, werkgebied,
voorzieningengebied, verblijfsruimte
(recreatiegebied), verkeersruimte of een
combinatie ervan.
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Bijlage 3

Achtergrond experts

Beroep

Opleiding(en)

Ervaring met beweeggedrag en/of
kinderen

1

Zelfstandig adviseur op
Civiele Techniek
gebied van verkeer, vervoer en Technische
en infrastructuur. Door de
Bestuurskunde
gemeente Delft ingehuurd
voor het project ‘Kinderen
veiliger in Delft’

Door het project ‘Kinderen veiliger
in Delft’ is hij professioneel in
aanraking gekomen met kinderen en
verkeersveiligheid. Hierbij richt hij zich op
de zelfstandige mobiliteit wat voor meer
beweeggedrag van kinderen moet zorgen.
Privé, als ouder van twee kinderen houdt
het onderwerp hem ook bezig. Hij is
bijvoorbeeld verkeersouder geweest.

2

Sinds twee maanden
ruimtelijk onderzoeker
bij de RIVM, daarvoor
onderzoeker bij het VUMC

Sociale
Geografie

Het onderzoek ‘De gezonde wijk’ was
de eerste serieuze onderzoeksmatige
ervaring met beweging. Het onderzoek
was gericht op volwassenen met als
voetnoot dat ook kinderen gebruik maken
van de openbare ruimte.

3

Secretaris van de
Gezondheidsraad

Biologie/
milieukunde

Ze heeft meegewerkt aan een advies over
het belang van de natuurlijke omgeving
bij de ontwikkeling van kinderen. Sinds
een paar maanden is ze bezig met
het aanstellen van een commissie die
adviezen moet gaan uitbrengen (aan de
overheid/minister van VROM) over de
relatie tussen de openbare ruimte en
overgewicht. Deze commissie richt op
kinderen en volwassenen

4

Universitair hoofddocent
Bouwkunde
stedenbouwkunde, afdeling (MSc en PhD)
stadsontwerp

Hij is zelf vader.

5

Adviseur multifunctionele
accommodaties bij
Grontmij Marktplan

Bouwkunde
(richting
stedenbouw)

Haar afstudeerwerk ging over
kindvriendelijk (stedenbouwkundig)
ontwerpen. Als vrijwilliger bij de scouting
heeft ze veel ervaring met kinderen
opgedaan.

6

Docent kennismanagement
bij de Haagse
Hogeschool, regionaal
vertegenwoordiger
(Haaglanden) van
de Fietsersbond,
programmamanager bij
Urban

Geofysica

Hij heeft meegewerkt aan het opstellen
van de Kinder Straat Scan. Hij is vader
van drie dochters.
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Bijlage 4
Observatielijst kenmerken van
de fysieke woonomgeving - subjectief

Deze observatielijst is tot stand gekomen ten behoeve van het onderzoek ‘Gezonde wijken voor
kinderen, de relatie tussen kenmerken van de fysieke woonomgeving en beweeggedrag van
kinderen van 10-12 jaar’. De lijst is geïnspireerd op de ‘Checklist fysieke wijkkenmerken van
de gebouwde omgeving’ van De Vries et al. (2005) en de Kinder Straat Scan van Deelstra en
Kips (2006).
De observatielijst dient ingevuld te worden terwijl men te voet door de wijk loopt. De observatie
van de wijk dient door twee personen uitgevoerd te worden. Een persoon kan de aandacht op
de omgeving richten, de ander vult de lijst in en zorgt ervoor dat alle items aan het einde van
de observatie aan bod zijn gekomen. De items worden pas ingevuld nadat overeenstemming is
bereikt tussen beide personen. De observatie dient overdag plaats te vinden. Op de kaart (op
de volgende pagina) is het deel van de wijk aangegeven dat geobserveerd moet worden. Bij het
beoordelen van de verschillende aspecten gaat het om de algehele indruk van dit deel van de
wijk. Wanneer een vraag onduidelijk, moet de vraag NIET worden ingevuld!
De lijst brengt kenmerken van de woonomgeving in kaart die relevant zijn voor kinderen in de
leeftijdscategorie 10-12 jaar.

A. Algemeen
Naam observatoren: ......................................................................................................
Wijk: ...........................................................................................................................
Datum: .........- .........- .........
Tijdstip begin en eind observatie: ..........:............ en ..........:............
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Let op: Geef op de kaart de gelopen route aan!
Markeer ook eventuele bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden).

Voorhof Oost

  In bijlage 16 (CD-ROM) zijn alle subjectieve vragenlijsten opgenomen. Aan de hand hiervan is te zien waar
       een buurt in de wijk gesitueerd is.
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B. Aanwezigheid formele en informele speelruimte
Gebruikswaarde formele speelruimte
B1
Is het voor kinderen in de leeftijdscategorie 10-12 jaar uitdagend
om in de formele speelruimte in de wijk te spelen?

--

- +/- + ++

1

2

3

4

5

(1= niet uitdagend, 5= erg uitdagend)
Toelichting:
Ad. C1: Formele speelplaatsen zijn plekken waar attributen/toestellen staan waar kinderen mee
kunnen spelen. Bijvoorbeeld glijbanen, schommels, klimtoestellen etc. Sportvelden en grasvelden
met doeltjes, baskets e.d. behoren ook tot de formele speelruimte. In deze leeftijdscategorie
zijn bijvoorbeeld schommels, duikelrekken, kabelbanen en klimtoestellen leuk. Wipkippen en
eenvoudige glijbanen vallen minder in de smaak.
Informele speelruimte
B2
Zijn er inrichtingselementen kinderen mee kunnen spelen, zoals
bankjes, plantenbakken, paaltjes, muurtjes, hekjes, trappen en
hoogteverschillen?

--

- +/- + ++

1

2

3

4

5

(1= (vrijwel) geen, 5= in (vrijwel) elke straat)
C. Mogelijkheid voor actieve verplaatsing

Mogelijkheid voor actieve verplaatsing
C1
Zijn er doorsteekjes voor fietsers?
C2

(1= geen doorsteekjes, 5= veel doorsteekjes)
Zijn er doorsteekjes voor voetgangers?

-- - +/- + ++
1 2 3 4 5
1

2

3

4

5

(1= geen doorsteekjes, 5= veel doorsteekjes)
Toelichting:
Ad. C1 en C2: Doorsteekjes zorgen ervoor dat men op een vrij directe manier naar een bepaalde
bestemming kan komen en dus (bijna) niet hoeft om te lopen of rijden om er te komen. Wanneer
er ‘veel’ doorsteekjes zijn heb je dus het idee dat je vrijwel niet hoeft om te lopen om ergens
te komen.
D. Leesbaarheid van de omgeving
Leesbaarheid van de omgeving
D1
Zijn de gevels in de wijk gevarieerd?
(1= alle gevels zien er (vrijwel) hetzelfde uit, 5= elke woning
D2

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

vormen)
Zijn er bepaalde elementen in de wijk die voor een zekere
continuïteit in de waarneming zorgen?

D4

- +/- + ++

heeft een eigen karakter)
Is de wijk opgebouwd uit eenvoudige vormen?
(1= zeer veel complexe vormen, 5= zeer veel eenvoudige

D3

--

(1= zeer weinig continuïteit, 5= zeer veel continuïteit)
Domineert een bepaald gebied of gebouw in de wijk, waardoor
het gebied er omheen een eigen identiteit of een bepaald karakter
krijgt?
(1= geen dominante elementen aanwezig, 5= zeer dominante

D5

elementen aanwezig)
Wanneer je door de wijk loopt/rijdt, is het dan duidelijkheid welke
richting je op gaat? (1= zeer onduidelijk, 5= zeer duidelijk)

Gezonde wijken voor kinderen

126

D6

Is het visueel bereik in de wijk groot?
(1= zeer klein, 5= zeer groot)

1

2

3

4

5

Toelichting:
Ad. D2: Het kan hier gaan om stratennetwerken, maar ook om (combinaties van) gebouwen.
Ad. D3: Continuïteit helpt bij het waarnemen van de complexe, visuele omgeving als een geheel
of als onderling aan elkaar gerelateerd. Het gaat hierbij om de continuïteit van bijvoorbeeld een
rand of oppervlak (straat, kanaal of skyline), nabijheid van delen (clustering van gebouwen),
herhaling of ritmische intervallen, gelijk(vormig)heid, analogie of harmonie van oppervlak,
vorm of functie.
Ad. D4: Het gaat om de dominantie van een deel over anderen door middel van grootte,
intensiteit of interesse. Denk bijvoorbeeld aan een kerktoren die een gebied domineert.
Ad. D5: Dit wordt o.a. bereikt door asymmetrie, hellingen en radiale referenties die het ene
eind van het andere onderscheiden (zoals een pad dat omhoog loopt, weg van de zee, naar het
centrum toe) en de ene kant van de andere (zoals bij gebouwen met een zijde aan het park).
Ad. D6: Kenmerken die het bereik en de toegankelijkheid van het zicht vergroten (zowel
daadwerkelijk als symbolisch) zijn bijvoorbeeld transparantie, overlappingen, doorkijkjes,
panorama’s en concave bochten die verder weg liggende elementen zichtbaar maken.
E. Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid
E1a
Wegen met snelheidslimiet max 50 km/u: Is het blikveld van de
automobilisten dichtbij of ver weg?
(1= blikveld zeer ver weg, naar het einde van de straat, 5=
E1b

(1= blikveld zeer ver weg, naar het einde van de straat, 5=

(1= blikveld zeer ver weg, naar het einde van de straat, 5=

(1= nooit, 3= regelmatig, 5= altijd)
Wegen met snelheidslimiet max 30 km/u: Zijn de
oversteekplaatsen opvallend?

E3a

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(1= zeer slecht, 5= zeer goed)
Wegen met snelheidslimiet max 50 km/u: Is de afstand die in één
keer moet worden overgestoken groot?

E4b

4

(1= zeer slecht, 5= zeer goed)
Wegen met snelheidslimiet max 30 km/u: Is de zichtbaarheid
tussen automobilist en voetganger voldoende?

E4a

3

(1= nooit, 3= regelmatig, 5= altijd)
Wegen met snelheidslimiet max 50 km/u: Is de zichtbaarheid
tussen automobilist en voetganger voldoende?

E3b

2

blikveld zeer dichtbij, over de volle breedte van de weg)
Wegen met snelheidslimiet max 50 km/u: Zijn de
oversteekplaatsen opvallend?

E2b

1

blikveld zeer dichtbij, over de volle breedte van de weg)
(Woon)erven: Is het blikveld van de automobilisten dichtbij of ver
weg?

E2a

- +/- + ++

blikveld zeer dichtbij, over de volle breedte van de weg)
Wegen met snelheidslimiet max 30 km/u: Is het blikveld van de
automobilisten dichtbij of ver weg?

E1c

--

(1= meer dan 5 m, 3= 3,5 – 5 m, 5= minder dan 3,5 m)
Wegen met snelheidslimiet max 30 km/u: Is de afstand die in één
keer moet worden overgestoken groot?
(1= meer dan 5 m, 3= 3,5 – 5 m, 5= minder dan 3,5 m)
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Is er een ‘snel wegbeeld’?
(1= nooit, 3= regelmatig, 5= altijd)

1

2

3

4

5

Toelichting:
Ad. E2: Bijvoorbeeld door markeringen, paaltjes, plateau’s etc.
Ad. E3: Houd rekening met de kortere lengte van kinderen!!! Het is beste als automobilist
en voetganger elkaar op 100m afstand kunnen zien. Een afstand korter dan 50 meter is
onvoldoende.
Ad. E4: Dit is de afstand tot aan de overkant van de weg of tot aan een rustpunt in het midden
van de weg.
Ad. E5: Een ‘snel wegbeeld’ ontstaat met name door:
-

het aanbieden van voorrang (bebording);

-

verbreding van de rijloper(s) (het stuk van de straat bedoeld voor rijdend verkeer)

-

verhoging van het lichtniveau en relatief hoge lichtmasten

-

het plaatsen van verkeersregelingsinstallaties

-

lange afstanden tussen kruispunten of snelheidsremmers (drempels en dergelijke)

-

het aanbrengen van lineair ruimtelijke karakteristieken (geleidestrepen, middenbermen en

dergelijke).
F. Sociale veiligheid
Sociale veiligheid
F1
Zijn er veel wooneenheden tot op de begane grond?
(1= er zijn (vrijwel) geen wooneenheden op de BG, 5= in
F2

- +/- + ++

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(vrijwel) de gehele wijk zijn de wooneenheden tot op de BG)
Zijn er ononderbroken zichtlijnen vanuit intensief gebruikte
ruimten, van binnen naar buiten en omgekeerd?
(1= geen zichtlijnen, 5= in alle straten zijn ononderbroken

F3

--

zichtlijnen)
Hoe is de status van verpaupering, verloedering, vervuiling?
(1= zeer slecht, de verpaupering etc. is groot, 5= zeer goed, er is

F4

geen sprake van verpaupering etc.)
Zijn de overgangen tussen openbaar en privé terrein duidelijk?

F5

(1= zeer onduidelijk, 5= zeer duidelijk)
Is er de mogelijkheid om verschillende routes (naar
bestemmingen) te nemen?
(1= niet mogelijk, 5= heel goed mogelijk)

Toelichting:
Ad. F2: Het gaat hier om zichtlijnen vanuit bijvoorbeeld de woning naar de openbare ruimte en
andersom. Om verschillende redenen kan dit zicht niet goed zijn. Ten eerste kunnen bijvoorbeeld
auto’s of bomen het zicht ontnemen. Ten tweede kunnen nissen of hoeken in de gevel het zicht
belemmeren. Ten derde kan het zijn dat er simpelweg geen ramen zijn om doorheen te kijken.
Erkers of ramen op de hoeken zorgen daarentegen juist voor een beter zicht op de openbare
ruimte.
Ad. F4: Is duidelijk van wie al het groen in de wijk is? Hebben (woon)complexen een anoniem
karakter Privé elementen zoals bankjes, plantenbakken etc. versterken het privé karakter.
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Bijlage 5
Observatielijst kenmerken van
de fysieke woonomgeving - objectief

A. Algemeen
Naam observatoren: ......................................................................................................
Wijk: ...........................................................................................................................
Datum: .........- .........- .........
Tijdstip begin en eind observatie: ..........:............ en ..........:............
B. Functiemenging
Geef op de kaart de volgende voorzieningen aan:
-

Bedrijven

-

Winkels

-

Wijkcentra/buurthuizen

-

Sportclubs

-

Zwembad

-

Sportvelden (zoals voetbalvelden, tennisvelden, atletiekbanen etc.)

-

Scholen

-

Universiteiten

-

Musea e.d.

C. Aanwezigheid formele en informele speelruimte
Geef op de kaart de volgende formele speelruimte aan:
-

Speelplaatsen (inclusief schoolpleinen die na schooltijd toegankelijk zijn)

-

Sportvelden

Geef op de kaart de volgende informele speelruimten aan:
-

Stoepen/straten/parkeerplaatsen aan die overdag als speelplek gebruikt kunnen worden

-

Water

-

Groen (> 4 m2)

-

Rommelgroen – denk aan niet onderhouden bosjes, waar kinderen doorheen kunnen ravotten,

dit is een onderdeel van de categorie ‘groen’.
D. Mogelijkheid voor actieve verplaatsing
Geef op de kaart het volgende aan:
-

Fietspaden

-

Fietsstroken

Geef op de kaart het volgende aan:
-

Voetpaden/trottoirs

-

Woonerven

Bijlagen

F. Verkeersveiligheid
Geef op de kaart de volgende gebieden aan:
-

Snelheidslimiet max. 50 km/u

-

Snelheidslimiet max 30 km/u

-

(Woon)erf
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Bijlage 6
Overzicht meetmethoden
fysieke kenmerken van de woonomgeving
Tabel 1: Urban Form 2 - Spelen
Kenmerken

Indicator

Meeteenheid

Aanwezigheid
Inrichtingselementen waar mee
5-puntsschaal
informele speelruimte gespeeld kan worden zoals bankjes,
plantenbakken, paaltjes muurtjes,
hekjes, trappen en hoogteverschillen

Aanwezigheid
formele speelruimte

Sociale veiligheid

Meetmethode
Subjectieve
observatielijst

Water

m2

Digitale
plattegrond

Rommelgroen

m2

Digitale
plattegrond

Groen (stukken > dan 4 m2)

m2

Digitale
plattegrond

Speelplaatsen

m2

Digitale
plattegrond

Sportvelden

m2

Digitale
plattegrond

Gebruikswaarde formele speelruimte 5-puntsschaal

Subjectieve
observatielijst

Verhouding woningen, kantoren,
winkels, vrijetijdsvoorzieningen
(sportclubs, buurthuizen)*

Buurtmonitor
Delft 2005

1. aantal woningen/
(aantal winkels +
bedrijven en instellingen)
2. aantal woningen/
aantal winkels
3. aantal woningen/
aantal bedrijven en
instellingen

Aantal wooneenheden tot op de

5-puntsschaal

Subjectieve
observatielijst

Ononderbroken zichtlijnen vanuit
intensief gebruikte ruimten, van
binnen naar buiten en omgekeerd*

5-puntsschaal

Subjectieve
observatielijst

Status verpaupering, verloedering,
vervuiling*

5-puntsschaal

Subjectieve
observatielijst

Duidelijke overgangen tussen
openbaar en privé terrein *

5-puntsschaal

Subjectieve
observatielijst

De mogelijkheid om verschillende
routes te nemen*

5-puntsschaal

Subjectieve
observatielijst

Gevelvariatie

5-puntsschaal

Subjectieve
observatielijst

Eenvoudige vormen

5-puntsschaal

Subjectieve
observatielijst

Continuïteit

5-puntsschaal

Subjectieve
observatielijst

Dominantie*

5-puntsschaal

Subjectieve
observatielijst

Differentiatie in de richting

5-puntsschaal

Subjectieve
observatielijst

Visueel bereik

5-puntsschaal

Subjectieve
observatielijst

Snelheidslimiet

1. m autoweg 50 km/u /
totaal m stratennetwerk

Objectieve
observatielijst

begane grond*

Leesbaarheid van de
omgeving

Verkeersveiligheid

2. m autoweg 30 km/u /
totaal m stratennetwerk
3. m (woonerf) / totaal
m stratennetwerk
Blikveld automobilisten

5-puntsschaal

Subjectieve
observatielijst
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Opvallende oversteekplaatsen

5-puntsschaal

Subjectieve
observatielijst

Zichtbaarheid tussen verkeer en
voetganger

5-puntsschaal

Subjectieve
observatielijst

Afstand bij oversteken weg

5-puntsschaal

Subjectieve
observatielijst

Fietspaden/fietsstroken

1. m fietspad/ totaal m
stratennetwerk

Objectieve
observatielijst

2. m fietsstrook/ totaal
m stratennetwerk
3. m fietsstrook+ m
fietspad/ totaal m
stratennetwerk
‘Snel’ wegbeeld*

5-puntsschaal

Subjectieve
observatielijst

(* indicatoren die naar eigen inzicht zijn toegevoegd)

Tabel 2: Urban Form 2 - Transport
Kenmerken
Mogelijkheid voor
actieve verplaatsing

Indicator

Meeteenheid

Dichtheid stratennetwerk*

aantal kruisingen per m

Digitale
plattegrond

Fietspaden en fietsstroken*

1. m fietspad/ totaal m
stratennetwerk

Objectieve
observatielijst

2. m fietsstrook/ totaal
m stratennetwerk
3. m fietsstrook+ m
fietspad/ totaal m
stratennetwerk

Verkeersveiligheid

Aanwezigheid van doorsteekjes voor 5-puntsschaal
fietser en/of voetganger*

Subjectieve
observatielijst

Snelheidslimiet

Objectieve
observatielijst

1. m autoweg 50 km/u /
totaal m stratennetwerk
2. m autoweg 30 km/u /
totaal m stratennetwerk
3. m (woonerf) / totaal
m stratennetwerk

Blikveld automobilisten

5-puntsschaal

Subjectieve
observatielijst

Opvallende oversteekplaatsen

5-puntsschaal

Subjectieve
observatielijst

Zichtbaarheid tussen verkeer en
voetganger

5-puntsschaal

Subjectieve
observatielijst

Afstand bij oversteken weg

5-puntsschaal

Subjectieve
observatielijst

Fietspaden/fietsstroken

1. m fietspad/ totaal m
stratennetwerk

Objectieve
observatielijst

2. m fietsstrook/ totaal
m stratennetwerk
3. m fietsstrook+ m
fietspad/ totaal m
stratennetwerk
‘Snel’ wegbeeld*

5-puntsschaal

Subjectieve
observatielijst
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Sociale veiligheid

Verhouding woningen, kantoren,
winkels, vrijetijdsvoorzieningen
(sportclubs, buurthuizen)*

1. aantal woningen/
(aantal winkels
+ bedrijven en
instellingen)

Buurtmonitor
Delft 2005

2. aantal woningen/
aantal winkels
3. aantal woningen/
aantal bedrijven en
instellingen

Functiemenging

Aantal wooneenheden tot op de
begane grond*

5-puntsschaal

Subjectieve
observatielijst

Ononderbroken zichtlijnen vanuit
intensief gebruikte ruimten, van
binnen naar buiten en omgekeerd*

5-puntsschaal

Subjectieve
observatielijst

Status verpaupering, verloedering,
vervuiling*

5-puntsschaal

Subjectieve
observatielijst

Duidelijke overgangen tussen
openbaar en privé terrein *

5-puntsschaal

Subjectieve
observatielijst

De mogelijkheid om verschillende
routes te nemen*

5-puntsschaal

Subjectieve
observatielijst

Verhouding woningen, kantoren,
winkels, vrijetijdsvoorzieningen
(sportclubs, buurthuizen)

1. aantal woningen/
(aantal winkels
+ bedrijven en
instellingen)

Buurtmonitor
Delft 2005

2. aantal woningen/
aantal winkels
3. aantal woningen/
aantal bedrijven en
instellingen
Leesbaarheid van de
omgeving

Gevelvariatie

5-puntsschaal

Subjectieve
observatielijst

Eenvoudige vormen

5-puntsschaal

Subjectieve
observatielijst

Continuïteit

5-puntsschaal

Subjectieve
observatielijst

Dominantie*

5-puntsschaal

Subjectieve
observatielijst

Differentiatie in de richting

5-puntsschaal

Subjectieve
observatielijst

Visueel bereik

5-puntsschaal

Subjectieve
observatielijst

(* indicatoren die naar eigen inzicht zijn toegevoegd)

Bij het meten van de dichtheid met woningen is gebruik gemaakt van het statistisch jaarboek
2006 (www.gemeentedelft.info)
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Protocol metingen

Het onderzoek Poptahof PLAY gebeurt in samenwerking met de Gemeente Delft, zij zijn in het
bezit van 5 GPS-en en 75 stappentellers. Contactpersonen bij de gemeente zijn de ‘Makelaars
maatschappelijke ontwikkeling/Wijk- en Stadszaken/Programma Jeugd en Onderwijs’ van de
wijken Voorhof en de Wippolder. De Technische Universiteit Delft is in het bezit van nog eens 5
GPS-en en 10 stappentellers.

1. Contact met de scholen
Allereerst wordt toestemming gevraagd aan de directeuren/directrices van de scholen of in
een bepaalde periode gemeten kan worden. In de Voorhof vindt regelmatig een ‘BOS-project
vergadering’ plaats, hier zijn de beide scholen uit de Voorhof (de Omnibus en de Horizon:
locatie Anne de Vriesschool) vertegenwoordigd, het is handig om bij deze vergadering aan te
schuiven. Met de school uit de Wippolder wordt apart contact opgenomen. Met de directeuren/
directrices wordt een datum en tijd afgesproken waarop de school kan worden bezocht. In de
klas kan dan aan de kinderen worden gevraagd of ze mee willen doen. De directeuren/directrices
communiceren dit vervolgens naar de leraren/leraressen van de klassen.

2. Kinderen vragen om medewerking
Op de afgesproken dag wordt in de klas gevraagd of de kinderen mee willen doen met het
onderzoek; er wordt in het kort iets verteld over het onderzoek en wat de kinderen moeten
doen als ze mee willen doen. Ook wordt de GPS-meter en de stappenteller laten zien, zodat
duidelijk wordt wat de kinderen straks om krijgen. In de klas worden de brieven voor de ouders
uitgedeeld. Hier zit een formulier bijgevoegd waarmee ouders toestemming geven dat hun
kind mee mag doen met het onderzoek. De leerlingen moeten dit formulier weer op school
inleveren. Vervolgens wordt met de leraar/lerares van de klas afgesproken wanneer gestart kan
worden met het onderzoek. Dit kan pas na een aantal dagen, aangezien de kinderen de briefjes
moeten invullen en weer mee naar school moeten nemen. De instructies voor de leraren en de
formulieren die de kinderen gaan invullen gedurende de meetperiode worden, ter voorbereiding,
aan de leraar gegeven.
Voorafgaand aan dit bezoek moeten dus de volgende stukken worden gekopieerd:
-

Brief aan de ouders (incl. deelname formulier)

-

Instructies voor de leraren

-

Voorbeelden van de algemene vragenlijst, het beweegdagboekje, de twee formulieren van de

stappentellers en de instructies voor de kinderen.

3. Voorbereidingen voorafgaand aan de metingen
Om te kunnen beginnen met de metingen worden een aantal dingen gedaan.
-

Allereerst worden alle formulieren gekopieerd. Dit zijn de:

   -

algemene vragenlijst,

   -

beweegdagboekjes,

   -

formulieren van de stappentellers doordeweeks,

   -

formulieren van de stappentellers weekend (op gekleurd papier),

   -

instructies voor de kinderen,

   -

formulieren met de nummers van de GPS-en en stappentellers.

-

Ten tweede worden de GPS-en opgeladen. De GPS-en staan op de fabrieksinstellingen,

   behalve wat betreft de audiotonen (instellingen>algemeen>systeem), deze staan uit. De
   GPS-en staan automatisch op ‘slim opslaan’ (instellingen>algemeen>data opslag). Bij ‘slim
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   opslaan’ wordt niet elke seconde data opgeslagen, maar kiest het apparaat zelf sleutelpunten
   waar de richting of snelheid wijzigt. Wanneer de GPS-en niet op ‘slim opslaan’ staan, kan
   slechts 3,5 uur aan gegevens in het geheugen worden opgeslagen.
-

Ten derde worden de tijd en dag ingesteld op de stappentellers.

4. Start metingen
Op de dag dat de metingen beginnen wordt in een aparte ruimte op school een weegschaal
neergezet en een meetlat opgehangen. Alle formulieren en meters worden hier op een
makkelijk bereikbare plek uitgestald. In deze ruimte wordt met een aantal leerlingen tegelijk
(4 à 5) de algemene vragenlijst ingevuld en wordt de staplengte bepaald. Vervolgens worden
alle formulieren en de meters aan de kinderen uitgedeeld. In de algemene vragenlijst wordt
onder andere gevraagd naar de lengte en het gewicht van de kinderen, deze worden ter plekke
gemeten. Het is handig om de groep in tweeën te verdelen, de ene helft begint met het invullen
van de vragenlijst en bij de andere helft wordt de staplengte bepaald. Wanneer ze klaar zijn
wordt er gewisseld. Het uitdelen van de formulieren en de meters, en de bijbehorende uitleg
wordt weer gezamenlijk gegeven.

Bepalen staplengte:
Met (afplak)tape wordt (in de gang) een streep van ongeveer 50 cm, op de grond geplakt.
Vervolgens wordt op 6 meter afstand van deze eerste streep, een tweede streep geplakt. Bij
het bepalen van de staplengte gaan de kinderen achter de streep staan. Vervolgens lopen ze
tien stappen en blijven ze stil staan wanneer ze klaar zijn. Er wordt bij verteld dat ze moeten
lopen, zoals ze normaal gesproken ook lopen en dat ze dus geen extra grote stappen moeten
zetten. De gemiddelde staplengte ligt rond de 6 meter, dus vanaf het stuk tape dat op 6 meter
is geplakt kan eenvoudig de lengte van de tien stappen worden gemeten. De lengte van de tien
stappen wordt op de vragenlijst gezet (bijvoorbeeld in de hoek), dat is later makkelijk bij het
instellen van de stappentellers. Op de stappenteller wordt de gemeten waarde, gedeeld door
tien ingesteld.

Meten lengte:
De lengte van de kinderen wordt eenmaal gemeten met behulp van een boek, dat op het hoofd
wordt gelegd. De schoenen worden uit gedaan.

Meten gewicht:
Het gewicht wordt eenmaal gemeten op de weegschaal, ook hier zijn de schoenen uit.

Instellen stappentellers:
Niet alle kinderen zijn even snel klaar met het invullen van de vragenlijst. Wanneer een kind
klaar is met de vragenlijst kan de stappenteller voor dit kind alvast worden ingesteld. Op
de formulieren met de nummers van de stappentellers wordt bijgehouden wie welke meter
heeft. Bij het instellen van de stappenteller wordt het gewicht en de lengte ingevoerd en
wordt het aantal stappen van de desbetreffende dag op 0 gezet. Het aantal stappen dat nog
in het geheugen staat kan niet op een eenvoudige wijze worden gewist, deze waarden worden
gedurende de week vanzelf overschreven. Voor het instellen van het gewicht en de lengte moet
de ‘setknop’ ingedrukt worden totdat de getallen gaan knipperen. Vervolgens moet de knop
worden losgelaten en kan via de ‘modeknop’ langs de verschillende instellingen worden gegaan.
Met de pijltjestoetsen kunnen de waarden hoger of lager worden gezet. Om het aantal stappen
van de desbetreffende dag op nul te zetten moet op de gele ‘resetknop’ worden gedrukt.

Uitdelen formulieren:
Wanneer alle kinderen klaar zijn met het invullen van de vragenlijst wordt de rest van de
formulieren uitgedeeld. Wanneer iedereen een setje heeft wordt uitgelegd dat de formulieren
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elke dag moeten worden ingevuld, voor een week lang. Alle kinderen zetten alvast hun naam
op de formulieren.

Uitleg meters
De kinderen krijgen allereerst de stappenteller. Hierbij wordt VOORAF gezegd dat ze hem de hele
dag moeten dragen, maar dat hij af mag bij het slapen. Ook wordt verteld dat de stappenteller
niet tegen water kan en dus af moet wanneer ze gaan douchen en zwemmen. Tenslotte wordt
benadrukt dat de kinderen niet op de knoppen mogen drukken! Het klepje van de stappenteller
mogen ze wel open doen, zodat het aantal stappen kan worden afgelezen. De stappenteller
moet aan de rand van de broek of aan een riem worden gedragen. Het extra veiligheidsklipje
zorgt ervoor dat de stappenteller niet per ongeluk van de broek glijdt.
Vervolgens krijgen de kinderen de GPS. VOORAF wordt verteld dat ze de GPS ook de hele dag
moeten dragen, maar dat hij af mag bij het slapen. Ook de GPS kan niet tegen water (wel tegen
regen) en moet dus af wanneer ze gaan douchen en zwemmen. De GPS moet elke nacht worden
opgeladen. VOORAF wordt uitgelegd hoe dat moet. De horloges moeten uit zijn als ze op de
oplader liggen, want dan geeft het scherm aan of de batterij wordt opgeladen en kan meteen
worden gecontroleerd of het horloge goed in de houder is geplaatst. Tenslotte wordt uitgelegd
hoe de GPS aan en uit moet en hoe de timer aan moet. Benadrukt wordt dat de timer altijd aan
moet staan, anders wordt er niets gemeten! Pas op het allerlaatste moment krijgen de kinderen
de GPS-en uitgedeeld, want zodra ze de meters in handen hebben luisteren ze niet meer!
Bovenstaande procedure wordt herhaald totdat alle kinderen die mee willen doen een uitleg
hebben gehad.

5. Ophalen meters
Na een week worden de meters weer opgehaald. De GPS-en worden met een laptop uitgelezen.
Dit kan met het programma ‘Garmin’, dat bij de GPS-en is geleverd. De waarden uit de
stappentellers worden in excel/SPSS ingevoerd.

6. Printjes uitdelen
Tenslotte wordt de school nog een keer bezocht om de printjes uit te delen waarop een kaartje
staat waar de kinderen die een GPS om hadden, zijn geweest.

7. Resultaten
Na afloop van de metingen gaan de resultaten naar de directeuren/directrices van de scholen
en naar de makelaars van de Gemeente Delft.
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Bijlage 8
1.

Algemene vragenlijst

Wat is je voornaam?

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………
2.

Op welke school zit je?

   o

Omnibus

   o

Anne de Vriesschool

   o

Cornelis Musiusschool

3.

In welke groep zit je?

   …………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.

Ben je een jongen of een meisje?

   o

Jongen

   o

Meisje

5.

Wat is je geboortedatum?

   ……….-……….-.........
6.

Wat is je adres (straat, huisnummer, postcode)?

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………
7.

Hoe lang ben je? (zonder schoenen)

   …………… centimeter
8.

Hoeveel kilo weeg je?

   …………… kilogram
9.

In welk land ben je geboren?

   o

Nederland

   o

Marokko

   o

Turkije

   o

Suriname

   o

Ander, namelijk ..................................

   o

Weet niet

10. In welk land is je moeder geboren?
   o

Nederland

   o

Marokko

   o

Turkije

   o

Suriname

   o

Ander, namelijk ..................................

   o

Weet niet

Bijlagen

137

11. In welk land is je vader geboren?
   o

Nederland

   o

Marokko

   o

Turkije

   o

Suriname

   o

Ander, namelijk ..................................

   o

Weet niet

12. Wat is de hoogste opleiding die je ouders (of verzorgers) hebben afgemaakt ?
   o
   o

Lager onderwijs (basisschool, speciaal onderwijs}
Lager beroepsonderwijs (bijv. LTS, LEAO, huishoudschool, LBO, vbo, vmbo basis- of
kaderberoepsgerichte leerweg)

   o

MAVO, VMBO theoretische of gemengde leerweg

   o

HAVO, VWO, atheneum, gymnasium

   o

Middelbaar beroepsonderwijs (bijv. MBO, MTS, MEAO)

   o

Hoger beroepsonderwijs (bijv. HBO, HTS, HEAO)

   o

Universiteit

   o

Weet niet

13. Welk geloof/levensovertuiging hebben jullie thuis?
   o

Protestant christelijk

   o

Rooms katholiek

   o

Islamitisch / moslim

   o

Hindoe

   o

Geen

   o

Anders namelijk ..................................

14. Hoeveel dagen per week ontbijt je?
   …………… dagen per week
15. Doe je mee aan de Ramadan?
   o

Ja

   o

Nee

16. Heb je een zwemdiploma?
   Ik heb geen zwemdiploma / ik heb zwemles / ik heb diploma ………………………………
17. Welke sport doe je?
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………
18. Hoe ga je meestal naar school?
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………
19. Hoe lang kijk je op een door de weekse dag televisie of speel je games op computer of
    handheld?

   …………………………………………………………………………………………………………………………………
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20. Hoe lang kijk je op een weekenddag televisie of speel je games op computer of handheld?
     …………………………………………………………………………………………………………………………………

Mogen we over een jaar nog eens vragen of je mee wilt doen aan dit onderzoek?
o

Ja		

o

Nee

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………….
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Bijlage 9
Datum invullen:

Formulier stappenteller
Maandag
/

Dinsdag

/

/

Woensdag

/

/

Donderdag

/

/

Vrijdag

/

/

/

Tijdstip waarop
stappenteller
werd omgedaan
‘s morgens
Tijdstip waarop
stappenteller
werd afgedaan ’s
avonds
Heb je de
stappenteller
afgedaan
overdag?

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

minuten

minuten

minuten

Was je vandaag
ziek, niet lekker
of gewond?

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

Deed je vandaag
aan een sport ?

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja/nee

Waarom heb je
de stappenteller
afgedaan?
Hoelang heb je
de stappenteller
afgedaan?

Welke sport was
dat precies?
Waar deed je die
sport precies?
(bv op school /
straat /zwembad
/club)
Hoelang deed
je die sport
vandaag?
Hoeveel minuten
heb je vandaag
gefietst?

minuten

1.

1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

3.

1.

1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

3.

1.

1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

3.

minuten

minuten

minuten

minuten

minuten
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Zaterdag

Datum invullen:

/

Zondag

/

/

/

Tijdstip waarop
stappenteller
werd omgedaan
‘s morgens
Tijdstip waarop
stappenteller
werd afgedaan ’s
avonds
Heb je de
stappenteller
afgedaan
overdag?

ja/nee

ja/nee

Waarom heb je
de stappenteller
afgedaan?
Hoelang heb je
de stappenteller
afgedaan?

minuten

minuten

Was je vandaag
ziek, niet lekker
of gewond?

ja/nee

ja/nee

Deed je vandaag
aan een sport ?

ja/nee

ja/nee

Welke sport was
dat precies?
Waar deed je die
sport precies?
(bv op school /
straat /zwembad
/club)
Hoelang deed
je die sport
vandaag?
Hoeveel minuten
heb je vandaag
gefietst?

1.

1.

2.

2.

3.

3.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

minuten

minuten
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Beweegdagboekje
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Bijlage 11

Tabellen t-toets

Independent Samples Test
Levene’s Test
for Equality of
Variances

Totaal aantal
stappen (5
laatste dagen)

Equal variances
assumed

Totaal aantal
minuten (5
laatste dagen)

Equal variances
assumed

Leeftijd (in
jaren)

Equal variances
assumed

t-test for Equality of Means

F

Sig.

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean
Difference

,277

,603

,655

26

,518

3667,451

,656

25,664

,517

3667,451

,989

27

,332

55,281

,985

26,056

,334

55,281

-3,901

28

,001

-,667

-3,901

26,736

,001

-,667

2,046

27

,051

2,665

2,089

21,154

,049

2,665

-5,980

28

,000

-2,467

-5,980

14,000

,000

-2,467

Equal variances
not assumed
,016

,902

Equal variances
not assumed
7,537

,010

Equal variances
not assumed
BMI (gewicht
(kg)/lengte
(m)2)

Equal variances
assumed

Aantal dagen
regen (5
laatste dagen)

Equal variances
assumed

5,143

,032

Equal variances
not assumed
51,605

,000

Equal variances
not assumed

Independent Samples Test
Std. Error
Difference

95% Confidence Interval of
the Difference
Lower Bound

Upper Bound

Totaal aantal
stappen (5
laatste dagen)

Equal variances
assumed

5601,946

-7847,513

15182,416

Equal variances
not assumed

5587,659

-7825,460

15160,363

Totaal aantal
minuten (5
laatste dagen)

Equal variances
assumed

55,911

-59,438

170,000

Equal variances
not assumed

56,150

-60,124

170,686

Leeftijd (in
jaren)

Equal variances
assumed

,171

-1,017

-,317

Equal variances
not assumed

,171

-1,017

-,316

BMI (gewicht
(kg)/lengte
(m)2)

Equal variances
assumed

1,303

-,008

5,338

Equal variances
not assumed

1,276

,014

5,317

Aantal dagen
regen (5
laatste dagen)

Equal variances
assumed

,413

-3,312

-1,622

Equal variances
not assumed

,413

-3,351

-1,582
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Bijlage 12 Tabellen regressieanalyse
storende variabelen
Coefficients(a)
Unstandardized
Coefficients
Model
1

Standardized
Coefficients

B

Std. Error

(Constant)

19404,938

42409,557

Doe je mee aan de Ramadan?

-5840,299

11030,778

Aantal dagen regen (5 laatste
dagen)

-3605,043

Gemiddelde temperatuur 5
laatste dagen

t

Sig.

,458

,653

-,196

-,529

,604

2661,924

-,413

-1,354

,194

1303,135

2527,204

,159

,516

,613

BMI (gewicht (kg)/lengte
(m)2)

-802,864

894,102

-,203

-,898

,383

Hoeveel dagen per week
ontbijt je?

1631,226

3125,861

,139

,522

,609

-2749,723

2750,464

-,303

-1,000

,332

In welk land is je moeder
geboren?

2622,228

3800,545

,338

,690

,500

In welk land is je vader
geboren?

1318,513

3446,615

,162

,383

,707

Welk geloof/levensovertuiging
hebben jullie thuis?

2221,358

4297,714

,190

,517

,612

Ben je een jongen of een
meisje?

2297,953

6883,749

,080

,334

,743

In welk land ben je geboren?

Beta

a  Dependent Variable: Totaal aantal stappen (5 laatste dagen)

Coefficients(a)
Correlations
Model
1

Collinearity Statistics

Zero-order

Partial

Part

Tolerance

VIF

Doe je mee aan de Ramadan?

,227

-,131

-,111

,320

3,122

Aantal dagen regen (5 laatste
dagen)

-,347

-,321

-,283

,471

2,124

,125

,128

,108

,460

2,173

BMI (gewicht (kg)/lengte
(m)2)

-,146

-,219

-,188

,856

1,169

Hoeveel dagen per week
ontbijt je?

,167

,129

,109

,620

1,612

In welk land ben je geboren?

,041

-,242

-,209

,476

2,103

In welk land is je moeder
geboren?

,272

,170

,144

,183

5,478

In welk land is je vader
geboren?

,297

,095

,080

,243

4,107

-,055

,128

,108

,324

3,086

,138

,083

,070

,767

1,303

(Constant)

Gemiddelde temperatuur 5
laatste dagen

Welk geloof/levensovertuiging
hebben jullie thuis?
Ben je een jongen of een
meisje?

a  Dependent Variable: Totaal aantal stappen (5 laatste dagen)
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Bijlage 13

Tabellen regressieanalyse UF1

Coefficients(a)
Unstandardized Coefficients
Model
1

(Constant)
Aantal dagen regen (5
laatste dagen)

2

(Constant)

,470

-,207

,114

Beta

t

Sig.

1,661

,110

-,347

-1,812

,082

,724

,463

1,562

,132

,113

-,322

-1,703

,102

Zscore: Gem. aantal
woningen/winkels

,259

,189

,259

1,372

,183

(Constant)

,692

,465

1,489

,151

-,184

,113

-,308

-1,623

,119

Zscore: Gem. aantal
woningen/winkels

,295

,192

,295

1,530

,140

Zscore: Kruisingen/m

-,188

,192

-,188

,810

,552

-,215

,138

Zscore: Gem. aantal
woningen/winkels

,340

Zscore: Kruisingen/m
Zscore: Gem. aantal
woonruimten per km2

Aantal dagen regen (5
laatste dagen)

4

Std. Error

-,192

Aantal dagen regen (5
laatste dagen)

3

B
,780

Standardized
Coefficients

(Constant)
Aantal dagen regen (5
laatste dagen)

-,980

,338

1,467

,157

-,360

-1,561

,134

,224

,340

1,515

,145

-,169

,201

-,169

-,839

,411

-,110

,265

-,110

-,416

,682

a  Dependent Variable: Zscore:  Totaal aantal stappen (5 laatste dagen)

Coefficients(a)
95% Confidence Interval for B
Model
1

2

3

4

Lower Bound

Upper Bound

(Constant)

-,189

1,749

Aantal dagen regen (5
laatste dagen)

-,443

,029

(Constant)

-,234

1,682

Aantal dagen regen (5
laatste dagen)

-,425

Zscore: Gem. aantal
woningen/winkels

Collinearity Statistics
Tolerance

VIF

1,000

1,000

,041

,991

1,010

-,132

,650

,991

1,010

(Constant)

-,272

1,655

Aantal dagen regen (5
laatste dagen)

-,418

,051

,985

1,015

Zscore: Gem. aantal
woningen/winkels

-,105

,694

,956

1,046

Zscore: Kruisingen/m

-,586

,210

,962

1,040

(Constant)

-,338

1,957

Aantal dagen regen (5
laatste dagen)

-,501

,072

,691

1,447

Zscore: Gem. aantal
woningen/winkels

-,126

,806

,733

1,365

Zscore: Kruisingen/m

-,587

,249

,910

1,099

Zscore: Gem. aantal
woonruimten per km2

-,662

,441

,523

1,912

a  Dependent Variable: Zscore:  Totaal aantal stappen (5 laatste dagen)
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Coefficients(a)
Unstandardized Coefficients
Model
1

(Constant)
Aantal dagen regen (5
laatste dagen)

2

(Constant)

B

Std. Error

,780

,470

-,207

,114

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

1,661

,110

-,347

-1,812

,082

,787

,478

1,645

,114

Aantal dagen regen (5
laatste dagen)

-,209

,116

-,350

-1,795

,086

Zscore(UF1)

-,078

,195

-,078

-,400

,693

a  Dependent Variable: Zscore:  Totaal aantal stappen (5 laatste dagen)

Coefficients(a)
95% Confidence Interval for B
Model
1

2

Lower Bound

Upper Bound

(Constant)

-,189

1,749

Aantal dagen regen (5
laatste dagen)

-,443

,029

(Constant)

-,203

1,777

Aantal dagen regen (5
laatste dagen)

-,450

Zscore(UF1)

-,482

a  Dependent Variable: Zscore:  Totaal aantal stappen (5 laatste dagen)

Collinearity Statistics
Tolerance

VIF

1,000

1,000

,032

,998

1,002

,325

,998

1,002
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Bijlage 14

Tabellen regressieanalyse UF3

Descriptive Statistics
Mean

Std. Deviation

N

Zscore: Totaal aantal stappen
(5 laatste dagen)

,0000000

1,00000000

28

Zscore: Aantal dagen regen
(5 laatste dagen)

,0000000

1,00000000

30

Zscore: Gem. aantal
woningen/winkels

,0000000

1,00000000

27

Zscore(UF_verkveiligh_R)

,0000000

1,00000000

27

Zscore(UF_actverpl2_R)

,0000000

1,00000000

27

Zscore: m2 rommelgroen

,0000000

1,00000000

27

Zscore: Inrichtingselementen
informele speelruimte

,0000000

1,00000000

27

Model Summary(g)

R

R Square

Adjusted R
Square

Std. Error of the
Estimate

1

,347(a)

,120

,084

,95722897

2

,432(b)

,187

,116

,94010111

3

,551(c)

,303

,208

,88984053

4

,565(d)

,319

,190

,90006882

5

,576(e)

,332

,165

,91360148

6

,774(f)

,598

,472

,72692032

Model

a  Predictors: (Constant), Zscore:  Aantal dagen regen (5 laatste dagen)
b  Predictors: (Constant), Zscore:  Aantal dagen regen (5 laatste dagen), Zscore:  Gem. aantal woningen/winkels
c  Predictors: (Constant), Zscore:  Aantal dagen regen (5 laatste dagen), Zscore:  Gem. aantal woningen/winkels, Zscore(UF_
verkveiligh_R)
d  Predictors: (Constant), Zscore:  Aantal dagen regen (5 laatste dagen), Zscore:  Gem. aantal woningen/winkels, Zscore(UF_
verkveiligh_R), Zscore(UF_actverpl2_R)
e  Predictors: (Constant), Zscore:  Aantal dagen regen (5 laatste dagen), Zscore:  Gem. aantal woningen/winkels, Zscore(UF_
verkveiligh_R), Zscore(UF_actverpl2_R), Zscore:  m2 rommelgroen
f  Predictors: (Constant), Zscore:  Aantal dagen regen (5 laatste dagen), Zscore:  Gem. aantal woningen/winkels, Zscore(UF_
verkveiligh_R), Zscore(UF_actverpl2_R), Zscore:  m2 rommelgroen, Zscore:  Inrichtingselementen informele speelruimte
g  Dependent Variable: Zscore:  Totaal aantal stappen (5 laatste dagen)

Model Summary(g)
Change Statistics
R Square
Change

Model

F Change

df1

df2

Sig. F Change

1

,120

3,284

1

24

,082

2

,067

1,882

1

23

,183

3

,116

3,672

1

22

,068

4

,016

,503

1

21

,486

5

,013

,382

1

20

,543

6

,266

12,591

1

19

,002

Durbin-Watson

1,450

a  Predictors: (Constant), Zscore:  Aantal dagen regen (5 laatste dagen)
b  Predictors: (Constant), Zscore:  Aantal dagen regen (5 laatste dagen), Zscore:  Gem. aantal woningen/winkels
c  Predictors: (Constant), Zscore:  Aantal dagen regen (5 laatste dagen), Zscore:  Gem. aantal woningen/winkels, Zscore(UF_
verkveiligh_R)
d  Predictors: (Constant), Zscore:  Aantal dagen regen (5 laatste dagen), Zscore:  Gem. aantal woningen/winkels, Zscore(UF_
verkveiligh_R), Zscore(UF_actverpl2_R)
e  Predictors: (Constant), Zscore:  Aantal dagen regen (5 laatste dagen), Zscore:  Gem. aantal woningen/winkels, Zscore(UF_
verkveiligh_R), Zscore(UF_actverpl2_R), Zscore:  m2 rommelgroen
f  Predictors: (Constant), Zscore:  Aantal dagen regen (5 laatste dagen), Zscore:  Gem. aantal woningen/winkels, Zscore(UF_
verkveiligh_R), Zscore(UF_actverpl2_R), Zscore:  m2 rommelgroen, Zscore:  Inrichtingselementen informele speelruimte
g  Dependent Variable: Zscore:  Totaal aantal stappen (5 laatste dagen)
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ANOVA(g)
Model
1

2

3

4

5

6

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

F

Sig.

3,284

,082(a)

2,644

,093(b)

3,191

,044(c)

2,465

,077(d)

1,990

,124(e)

4,719

,004(f)

3,009

1

3,009

Residual

21,991

24

,916

Total

25,000

25

4,673

2

2,336

Residual

20,327

23

,884

Total

25,000

25

7,580

3

2,527

Residual

17,420

22

,792

Total

25,000

25

Regression

Regression

Regression

7,987

4

1,997

Residual

17,013

21

,810

Total

25,000

25

Regression

8,307

5

1,661

Residual

16,693

20

,835

Total

25,000

25

Regression

14,960

6

2,493

Residual

10,040

19

,528

Total

25,000

25

a  Predictors: (Constant), Zscore:  Aantal dagen regen (5 laatste dagen)
b  Predictors: (Constant), Zscore:  Aantal dagen regen (5 laatste dagen), Zscore:  Gem. aantal woningen/winkels
c  Predictors: (Constant), Zscore:  Aantal dagen regen (5 laatste dagen), Zscore:  Gem. aantal woningen/winkels, Zscore(UF_
verkveiligh_R)
d  Predictors: (Constant), Zscore:  Aantal dagen regen (5 laatste dagen), Zscore:  Gem. aantal woningen/winkels, Zscore(UF_
verkveiligh_R), Zscore(UF_actverpl2_R)
e  Predictors: (Constant), Zscore:  Aantal dagen regen (5 laatste dagen), Zscore:  Gem. aantal woningen/winkels, Zscore(UF_
verkveiligh_R), Zscore(UF_actverpl2_R), Zscore:  m2 rommelgroen
f  Predictors: (Constant), Zscore:  Aantal dagen regen (5 laatste dagen), Zscore:  Gem. aantal woningen/winkels, Zscore(UF_
verkveiligh_R), Zscore(UF_actverpl2_R), Zscore:  m2 rommelgroen, Zscore:  Inrichtingselementen informele speelruimte
g  Dependent Variable: Zscore:  Totaal aantal stappen (5 laatste dagen)

Coefficients(a)
Unstandardized
Coefficients
Model
1

(Constant)
Zscore: Aantal dagen regen
(5 laatste dagen)

2

(Constant)
Zscore: Aantal dagen regen
(5 laatste dagen)
Zscore:
Gem.
woningen/winkels

3

aantal

(Constant)
Zscore: Aantal dagen regen
(5 laatste dagen)
Zscore:
Gem.
woningen/winkels

aantal

Zscore(UF_verkveiligh_R)
4

Standardized
Coefficients

B

Std. Error

Beta

t

Sig.

3,83E-016

,188

-,347

,191

,000

1,000

-,347

-1,812

,082

3,64E-016

,184

-,322

,000

1,000

,189

-,322

-1,703

,102

,259

,189

,259

1,372

,183

3,26E-016

,175

,000

1,000

-,355

,180

-,355

-1,978

,061

,431

,200

,431

2,155

,042

-,385

-1,916

,068

,000

1,000

-,385

,201

2,96E-016

,177

-,391

,189

-,391

-2,074

,051

,477

,212

,477

2,245

,036

Zscore(UF_verkveiligh_R)

-,215

,314

-,215

-,686

,500

Zscore(UF_actverpl2_R)

-,240

,338

-,240

-,709

,486

(Constant)
Zscore: Aantal dagen regen
(5 laatste dagen)
Zscore:
Gem.
woningen/winkels

aantal

Bijlagen
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(Constant)

2,79E-016

,179

,000

1,000

-,452

,215

-,452

-2,100

,049

,447

,221

,447

2,026

,056

Zscore(UF_verkveiligh_R)

-,357

,392

-,357

-,910

,374

Zscore(UF_actverpl2_R)

-,207

,347

-,207

-,596

,558

,179

,290

,179

,618

,543

-4,51E-016

,143

,000

1,000

-,804

,198

-,804

-4,062

,001

,807

,203

,807

3,979

,001

-,683

,325

-,683

-2,098

,049

Zscore(UF_actverpl2_R)

,740

,384

,740

1,927

,069

Zscore: m2 rommelgroen

,428

,241

,428

1,774

,092

-1,279

,360

-1,279

-3,548

,002

Zscore: Aantal dagen regen
(5 laatste dagen)
Zscore: Gem. aantal
woningen/winkels

Zscore: m2 rommelgroen
6

(Constant)
Zscore: Aantal dagen regen
(5 laatste dagen)
Zscore: Gem. aantal
woningen/winkels
Zscore(UF_verkveiligh_R)

Zscore: Inrichtingselementen
informele speelruimte

a  Dependent Variable: Zscore:  Totaal aantal stappen (5 laatste dagen)

Coefficients(a)
95% Confidence Interval for B
Model
1

2

3

Lower Bound

Upper Bound

(Constant)

-,387

,387

Zscore: Aantal dagen regen
(5 laatste dagen)

-,742

,048

(Constant)

-,381

,381

Zscore: Aantal dagen regen
(5 laatste dagen)

-,713

Zscore: Gem. aantal
woningen/winkels

Tolerance

VIF

1,000

1,000

,069

,991

1,010

-,132

,650

,991

1,010

(Constant)

-,362

,362

Zscore: Aantal dagen regen
(5 laatste dagen)

-,728

,017

,981

1,019

,016

,846

,792

1,263

Zscore(UF_verkveiligh_R)

-,801

,032

,786

1,273

(Constant)

-,367

,367

Zscore: Aantal dagen regen
(5 laatste dagen)

-,784

,001

,911

1,098

,035

,918

,718

1,392

Zscore(UF_verkveiligh_R)

-,868

,437

,329

3,036

Zscore(UF_actverpl2_R)

-,942

,463

,284

3,521

(Constant)

-,374

,374

Zscore: Aantal dagen regen
(5 laatste dagen)

-,901

-,003

,720

1,388

Zscore: Gem. aantal
woningen/winkels

-,013

,908

,685

1,460

-1,176

,461

,217

4,613

Zscore(UF_actverpl2_R)

-,931

,517

,277

3,605

Zscore: m2 rommelgroen

-,426

,785

,396

2,523

Zscore: Gem. aantal
woningen/winkels

4

Zscore: Gem. aantal
woningen/winkels

5

Collinearity Statistics

Zscore(UF_verkveiligh_R)
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6

(Constant)
Zscore: Aantal dagen regen
(5 laatste dagen)

-,298

,298

-1,218

-,390

,539

1,854

,383

1,232

,514

1,947

-1,364

-,002

,200

5,012

-,064

1,544

,143

6,973

-,077

,933

,363

2,755

-2,033

-,524

,163

6,142

Zscore: Gem. aantal
woningen/winkels
Zscore(UF_verkveiligh_R)
Zscore(UF_actverpl2_R)
Zscore: m2 rommelgroen
Zscore:
Inrichtingselementen
informele speelruimte

a  Dependent Variable: Zscore:  Totaal aantal stappen (5 laatste dagen)

Histogram

Histogram

Dependent Variable: Zscore: Totaal aantal stappen
(5 laatste dagen)
12

Dependent Variable: Zscore: Totaal aantal stappen (5 laatste dagen)
12

10

Frequency

10

8

6

8

2

0

6

Mean =-0,03�
Std. Dev. =0,914�
N =26
-3

-2

-1

0

1

2

3

Regression Standardized Residual

4

2

Normal P-P Plot of Regression
Standardized Residual

0

Dependent Variable: Zscore: Totaal
aantal stappen (5 laatste dagen)
-3

-2

-1

Mean =-0,03�
Std. Dev. =0,91
N =26

0

1

2

3

Regression Standardized Residual

1,0

0,8

Expected Cum Prob

Frequency

4

0,6

0,4

0,2

0,0

0,0

0,2

0,4

0,6

Observed Cum Prob

0,8

1,0
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Delftse Post, 19 oktober 2007
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Artikelen

152

Delta, 11 oktober 2007
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Delft Integraal, 2007.4
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Bijlage 16

CD-ROM

Voor de volgende gegevens wordt verwezen naar de bijgeleverde CD-ROM:
-

Data metingen stappentellers

-

Data objectieve vragenlijsten

-

Data subjectieve vragenlijsten

-

Subjectieve vragenlijsten van alle buurten

-

Digitale plattegrond met actieradiussen

-

Output SPSS van de statistische analyses

-

Afbeeldingen GPS-gegevens

