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VAN BUITEN-
SPELVAL 
NAAR BUITEN-
SPEELBELEID

Tijd om de vicieuze cirkel te doorbreken

Johan Meire

Speelplekken in de buurt bieden veel mogelijkheden en uitdagingen voor kinderen. 
Ze ontmoeten er andere kinderen, maken er vrienden, spelen en ruziën er samen. Die 
ervaringen en vaardigheden doen ze thuis niet op tijdens het gamen of televisiekijken. 
Sociaal-cultureel antropoloog Johan Meire van het Vlaamse expertisecentrum Kind 
& Samenleving verrichtte onderzoek naar buitenspelen en speelplekken en stelt: laat 
kinderen – en vooral meisjes – meepraten over wat ze willen en missen in hun buurt.  
En snel ingrijpen is nodig, anders zien we rap minder spelende kinderen op straat.

Ze lopen rond en spelen Pokémon Go alsof het 
weer 2016 is. Ze rommelen wat aan in hun kamp 
in de struiken van het park. Ze plukken brede 
grashalmen, zodat hun vader daarop kan fluiten. 
Ze spelen verstoppertje in het bos, gewapend 
met echte walkietalkies. Ze blazen zeepbellen en 
wachten op gevulde waterballonnen. Ze voet-
ballen, elk in een goaltje (‘5-5! Eigenlijk is het al 
6-5, maar ja’), terwijl hun zusje toekijkt vanaf een 
speeltoestel dat ongelukkig tussen beide doeltjes 
staat. Ze doen dance battles op een verlaten 
podium. Ze rennen achter elkaar aan om chips te 
bemachtigen. Ze schelden andere kinderen uit: 
‘Kom, we gaan ruzie maken!’

Ook in 2022 spelen kinderen nog altijd graag 
op straat. De jongste kinderen spelen dan op 
de ‘drempel’ van hun huis: de voortuin en de 
oprit, de stoep, het speelpleintje aan het ein-
de van de straat. Als ze ouder worden, gaan 
kinderen meer en meer met andere kinderen 
spelen. Zo breidt hun speelterrein zich vanzelf 
uit: de eigen straat en de straten en pleintjes 
daaromheen zijn het toneel van verstopper-
tje, wat rondfietsen, een partijtje voetbal. 
Dat heel alledaagse buitenspelen dicht bij 
huis doen kinderen overal ter wereld, maar 
juist dit informele buitenspelen in de eigen 
buurt staat onder druk in onze samenleving. 
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Kinderen zijn minder dan vroeger gewoon op 
straat, en hun actieradius is sterk verminderd: 
ze mogen zonder begeleiding minder ver van 
huis.
In dit hoofdstuk ga ik dieper in op die teloor-
gang van het buitenspelen, beschrijf ik wat 
steeds meer kinderen hierdoor missen, en 
pleit ik voor het hoger op de agenda plaatsen 
van een buitenspeelbeleid dat rekening houdt 
met de diverse manieren waarop kinderen 
spelen en omgevingen waarin ze dat doen.

De teloorgang van het buitenspelen op straat
In de zomer van 2019, voor de coronapande-
mie uitbrak, verrichtte ik met mijn collega’s 
van het kennis- en expertisecentrum Kind & 
Samenleving in België een bijzonder onder-
zoek.1 In zeven uiteenlopende woonwijken 
waar veel kinderen wonen, gingen we kinde-
ren tellen. Gespreid over de schoolvakanties 
in april en in de zomer liepen we in elke wijk 
tien keer de volledige publieke ruimte af: stra-
ten, pleinen, parken, speel- en sportterreinen. 

We noteerden hoeveel kinderen we zagen 
buitenspelen, wie die kinderen waren, wat ze 
speelden, en waar precies. Zo konden we hun 
buitenspelen vergelijken met ons gelijkaardige 
onderzoek uit 2008 in precies dezelfde zeven 
wijken,2 én met een soortgelijk onderzoek uit 
1983.3 We wilden zo zicht krijgen op hoe het 
buitenspelen in de publieke ruimte in de loop 
van de tijd is geëvolueerd. Dit deden we via 
observaties, en dus niet op basis van vragen-
lijsten waarmee ouders of kinderen zouden 
gaan inschatten hoeveel er wordt gespeeld. 
Bovendien gebeurde het onderzoek in de 
dagelijkse buitenspeelomgeving van kinderen, 
zodat ook de invloed van de woonomgeving 
mee in beeld kwam.
Het begon ons al snel te dagen toen we aan 
het observeren sloegen. Heel soms wisten we 
niet wat eerst te noteren, want een speelter-
rein was wel héél druk en de kinderen vorm-
den onoverzichtelijke groepjes. Maar vaker 
waren de wijken vrijwel leeg. Een paar keer 
liepen we alle straten en pleinen af zonder 
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ook maar één spelend kind te zien. We telden 
meer wandelende senioren dan spelende 
kinderen. Waar waren die toch? Was het te 
warm en rustten ze uit na het middageten? 
Waren ze allemaal op vakantie? Kwamen we 
op het verkeerde moment?
Hun afwezigheid bleek echter niets te maken 
te hebben met deze mogelijke omstandighe-
den. 1588 getelde spelende kinderen later 
bevestigde de analyse van het onderzoek ons 
vermoeden. Het buitenspelen bleek er sinds 
2008 fors op achteruitgegaan. Er speelden 
na elf jaar 37% minder kinderen op straten, 
op pleinen en in parken. En vergeleken met 
1983, toen het onderzoek weliswaar in an-
dere wijken gebeurde, wás het aantal buiten- 
spelende kinderen in 2008 al gehalveerd. De 
afname van het buitenspelen zet dus in een-
zelfde tempo door. Louter op basis daarvan 
zullen we over amper twintig jaar het laatste 
kind op straat zien spelen.

Leeftijds- en genderverschillen
We zagen dus een afname van het buitenspe-
len, maar die afname bleek niet in elke buurt 
even sterk. In de drie heel stedelijke, dicht-
bebouwde wijken uit het onderzoek ging het 
buitenspelen in de laatste elf jaar met maar 
liefst 50% of meer achteruit: duidelijk sneller 
dan in de andere wijken. Dat is zorgwekkend: 
juist daar waar kinderen in en rond hun eigen 
huis al minder ruimte ter beschikking hebben, 
is het spelen in de publieke ruimte sterk in de 
verdrukking.
Nog meer slecht, maar weinig verrassend 
nieuws: we zagen minder meisjes dan jongens 
buitenspelen.4 In 2019 telden we 37 meisjes 
op 100 spelende kinderen. Dat is heel wat 
onevenwichtiger dan in 2008, toen we nog 
45% meisjes zagen. Het lijkt alsof we terug-
gaan naar de situatie van 1983, toen amper 
één op drie kinderen op straat meisjes waren. 
Overigens gaat deze genderonevenwichtig-

heid niet alleen over spelen. Meisjes blijken 
gewoon minder aanwezig in de publieke 
ruimte dan jongens: bij de kinderen die in de 
wijken louter onderweg waren en dus niet 
aan het spelen waren, telden we 39 meisjes 
op 100 kinderen.
Er valt nog iets op. Bij jongens is de leeftijd 
van negen tot elf jaar de buitenspeelleeftijd 
bij uitstek. Bij meisjes is dat heel anders: we 
zien vooral jongere meisjes buitenspelen, en 
juist de groep negen- tot elfjarigen laat het 
afweten. In enkele wijken speelden in die 
leeftijdscategorie makkelijk drie keer zoveel 
jongens buiten als meisjes.

We zagen nog andere verschuivingen. Kinde-
ren spelen verhoudingsgewijs steeds meer in 
zones die uitdrukkelijk bedoeld zijn voor spel 
en ontspanning: speelterreinen, sportvelden, 
parken. In 2019 bevond twee derde van de 
spelende kinderen zich in deze recreatieve 
zones; in 2008 was dat nog de helft. In zones 
met een minder eenduidige functie, zoals 
straten, pleinen of parkeerzones, wordt dus 
duidelijk minder gespeeld. Toch blijven stoep 
en straat voor alle leeftijden belangrijke 
speelplekken.
Een lichtpuntje uit het onderzoek: de meeste 
kinderen die wij zagen, speelden met andere 
kinderen of alleen, zonder volwassenen in 
de buurt. Als we geen rekening houden met 
de kinderen die we zagen spelen in georga-

 Meisjes spelen 
niet alleen 
minder in de 
publieke ruimte, 
ze zijn er ook 
minder aanwezig
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niseerd verband, speelde ruim 70% van de 
kinderen zonder begeleiding van volwasse-
nen. We zagen meer onbegeleide kinderen 
dan in 2008.

Spelen is alledaagse magie
Dat kinderen minder ‘op straat’ spelen dan 
vroeger, mag duidelijk zijn. Maar als we dat 
jammer vinden, is dat dan niet vooral nostal-
gie? Spelen kinderen niet gewoon op andere 
manieren dan vroeger: meer binnen en veel 
meer op schermen, en buiten vaker in de tuin 
of in georganiseerd verband? Is de kindertijd 
niet gewoon anders geworden, zoals dat nu 
eenmaal gaat?
Laat ons daarvoor even kijken naar wat spe-
len eigenlijk inhoudt. Spelen, dat is vrijheid. 
Het is zelf beslissen wat je doet. Als een kind 
vraagt ‘mag ik gaan spelen?’, betekent dat ei-
genlijk: mag ik nu doen wat ik zelf wil? Spelen 
is voor kinderen hún terrein en ze hoeven het 
niet uit te leggen of te verantwoorden. Spelen 
doen kinderen dan ook omwille van het spe-

len zelf: ze blijven het doen zolang dat spelen 
zelf voldoening geeft. En daar zorgen ze ook 
zelf voor: spelen betekent vaak dat kinderen 
zichzelf bewust voor uitdagingen plaatsen. 
Moeilijkheden moeten overwonnen worden, 
nieuwe situaties vragen om een antwoord. 
In een spel kunnen kinderen ‘eens kijken of 
het lukt’, zonder grote gevolgen als het fout 
loopt. Het is niet erg als ze van een randje 
vallen en in de rivier vol vraatzuchtige piran-
ha’s terechtkomen, want het is maar spel. Die 
verbeelding geeft een extra betekenis aan het 
spel. Alsof het allemaal echt is, maar dan op 
een andere manier dan gewoonlijk. Spelen is 
alledaagse magie.
Daarbij is spel dat zich binnen afspeelt, of 
in een virtuele wereld op een scherm, niet 
fundamenteel anders dan buitenspelen. Maar 
de buurt waar je als kind woont, de natuur, 
de complexiteit en de grotere ruimte die er 
buiten beschikbaar zijn, bieden extra speel-
kansen en heel eigen uitdagingen die andere 
manieren van spelen niet hebben. En net dat 
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maakt dat de afname van het buitenspelen op 
straat helemaal niet onschuldig is.

Het eigene van buitenspelen
Samen spelen vraagt heel veel van kinderen. 
Ze moeten overeenstemming met elkaar 
vinden om hun spel te beginnen en voort 
te zetten. Vrienden maken, ruzie hebben en 
oplossen, opkomen voor jezelf, dat alles zit in 
buitenspelen. In het buitenspelen op straat is 
die gezamenlijke zelforganisatie iets wat kin-
deren heel nadrukkelijk moeten gaan doen. Er 
is geen ouder, begeleider of scheidsrechter die 
alle mogelijke conflicten en discussiepunten 
voor hen oplost. ‘Oké, deze keer mag jij de 
keeper zijn. Maar volgende keer ben ik hem!’
Buitenspelen gebeurt in een grotere, meer 
complexe en dus meer uitdagende omgeving. 
Binnenshuis of in de tuin valt er gewoon niet 
zoveel onbekende ruimte te veroveren. Op 
straat doen kinderen dat vanzelf. Kinderen 
leren hun eigen buurt vooral kennen door 
er buiten te spelen. Door te spelen gaan 
kinderen al van jongs af de interactie aan met 
de wereld rondom hen. En die wereld wordt 
ook de wereld buiten het eigen huis. Zo gaan 
steeds meer plekken en mensen tot hun buurt 
behoren. Die aparte lokale sfeer is voor hen 
vertrouwder dan de verdere buitenwereld en 
vertrouwd genoeg om er volop de vrijheid te 
nemen die eigen is aan spel.5 Spelen is de be-
langrijkste manier waarop die ruimte waar ze 
zich thuis voelen, zich uitbreidt. Buitenspelen 
maakt je deel van de samenleving.
Buitenspelen biedt ook de mogelijkheid om 
contact te hebben met natuurlijk groen. 
Spelen in en met de natuur is spelen met wat 
niet ‘vastligt’ als ‘gemaakt en bedoeld voor 
kinderen’, zoals speeltoestellen en speelgoed. 
De seizoenen, de elementen, regen, plassen, 
zand, struiken, heuvels en greppels, de sche-
mering en het donker: ze zorgen voor fysieke 
uitdagingen of zintuiglijke ervaringen die je 

alleen kunt ondergaan door buiten te zijn, 
nooit door binnen te blijven of op een scherm 
te spelen.6 Overigens zorgen grote buiten-
ruimtes bij kinderen vaak als vanzelf voor 
meer intensieve beweging.7 In buurten waar 
meer geschikte buitenspeelruimte aanwezig 
is, bewegen de kinderen ook echt meer.8

Kinderen in de buitenspelval
Buitenspelen heeft met andere woorden veel 
te bieden dat kinderen niet zomaar krijgen 
door andere soorten spel en vrije tijd. En het 
is natuurlijk niet zo dat kinderen helemaal 
niet meer buitenspelen. Kinderen zeggen nog 
steeds dat buitenspelen tot hun favoriete 
vrijetijdsbesteding hoort. Ze hebben schijn-
baar zelfs nog meer gelegenheden om buiten 
te spelen dan vroeger: de mogelijkheden om 
georganiseerd te spelen of te sporten lijken 
eindeloos, er is een overdaad aan buiten-
speelgoed te koop, en meer dan ooit zijn 
tuinen van mensen met kinderen voorzien 
van zandbakken, glijbanen en trampolines.
Maar spelen in hun eigen buurt doen kin-
deren minder dan vroeger: er zijn minder 
kinderen op straat, en buitenlands onderzoek 
toont dat kinderen steeds minder ver van huis 
mogen.9 Als ze minder buitenspelen in hun 
eigen buurt met andere kinderen, dan hebben 
ze veel minder mogelijkheden om dat buiten-
spelen zelf in handen te nemen, zichzelf met 
andere kinderen te organiseren en dingen 
te bedenken om te doen, en daarbij zelf 
contacten aan te gaan met andere kinderen, 
volwassenen, de buurt en de natuur. Omdat 
andere kinderen de belangrijkste speelaan-
leiding zijn voor kinderen, is de afname van 
het buitenspelen een vicieuze cirkel. Minder 
kinderen op straat maakt die straat minder 
interessant om te gaan spelen.
Zo lopen de kinderen van vandaag in de 
buitenspelval: ze lijken meer dan ooit ruimte, 
materiaal, voorzieningen en activiteiten te heb-
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ben om te kunnen buitenspelen, maar het spel 
dat ze zelf het meest in handen hebben en met 
elkaar vormgeven, het spel in de eigen buurt, 
wordt steeds minder vanzelfsprekend. Het 
voorlaatste kind op straat moet al veel geluk 
hebben om het laatste kind op straat te treffen.

Divers spel, diverse kinderen, diverse 
omgevingen
Het buitenspelen van kinderen in de eigen 
buurt verdient dus uitdrukkelijk onder-
steuning. Sterker nog, een echt beleid voor 
buitenspelen is dringend nodig. Er is geen 
enkele reden om ervan uit te gaan dat het 
wel vanzelf weer goed gaat komen met het 
buitenspelen op straat. Het uitdagende is 
dat een dergelijk buitenspeelbeleid veelom-
vattend zal moeten zijn. Kinderen zijn een 
heel diverse groep, ze wonen in allerhande 
soorten buurten en ervaren heel uiteenlopen-
de drempels om buiten te gaan spelen. Net 
daarom mag het beleid zich niet verengen tot 
al te eenduidige ingrepen. Ook dient het in 
het bijzonder aandacht te hebben voor wijken 
of groepen waarin het buitenspelen sterk 
onder druk staat. Met die veelkantigheid van 
het buitenspelen in gedachten, formuleren 
we hier enkele aandachtspunten.

1. Buitenspeelbeleid is meer dan 
speelpleintjesbeleid
‘Ik mag soms niet ver weg gaan, dan moet 
ik ook op mijn broer letten. Dan speel ik 
gewoon voor de deur.’
Spelen dicht bij huis gaat om in- en uitlopen, 
en vanuit de vertrouwde veiligheid van je 
eigen straat het avontuur opzoeken. Daarom 
kun je spel, sport en groen niet zomaar cen-
traliseren op enkele plekken in de gemeente, 
en hopen dat kinderen daar zelf en vanzelf 
naartoe zullen gaan. Hoe ver kinderen voor 
hun spel van huis mogen of willen gaan, is 
niet alleen een zaak van individuele kinderen. 

Kinderen spelen meestal buiten met andere 
kinderen en passen zich ook aan elkaars 
mogelijkheden aan. ‘Ik speel vooral dicht bij 
huis als het niet zo goed weer is. Anders ga ik 
ook naar de sporthal. Ik heb ook een vriendin 
die dicht bij mij woont, maar zij mag alleen 
naar de sporthal als ze naar de dansclub gaat. 
Anders mag zij niet zo ver, dus dan speel ik 
ook liever dicht bij huis.’
Kinderen willen graag zelfstandig naar hun 
buitenspeelplekken gaan. Een buurt is leuk om 
in te spelen als er voldoende betekenisvolle 
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plekken te vinden zijn. Echte speelplekken, 
maar ook afspraakplekjes, passageplekken 
waar kinderen heel even blijven hangen, ob-
jecten of bomen die kleur en karakter geven 
aan de wijk, maken de woonomgeving beteke-
nisvol voor kinderen. De waarde van een kwa-
liteitsvolle publieke ruimte, waarin stoepen, 
kleine pleintjes en stukjes groen en zelfs de 
straat zelf als verblijfs- en speelruimte kunnen 
dienen, is daarom niet te onderschatten.
Dat kinderen niet overal naartoe mogen, 
dat drukke wegen echte barrières kunnen 

vormen, of dat ze ook niet altijd ver van 
huis wíllen spelen, maakt dat een buiten-
speelbeleid zich nooit kan beperken tot een 
speelpleintjesbeleid. Een te enge focus op 
speelterreintjes en op het plaatsen van speel-

Spelen is 
alledaagse 
magie
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toestellen draagt bovendien het risico in zich 
dat we van kinderen gaan verwachten dat 
ze op het speelpleintje moeten gaan spelen, 
‘want (alleen) daar hoort het’.
Tegelijkertijd is het zorgvuldig plannen van 
plekken die bedoeld zijn om te spelen belang-
rijk voor een buurt waarin veel buiten wordt 
gespeeld. Een goed buitenspeelbeleid bekijkt 
waar belangrijke plekken voor kinderen zijn 
en versterkt die plekken en de verbindingen 
ertussen.
Een goede ligging van grotere speelplekken 
is cruciaal. Een centrale plek waar je bijna 
‘vanzelf’ langskomt, zal veel meer kinderen 
aantrekken dan een wat aan de rand gelegen 
speelterreintje, ook al is dat leuker ingericht. 
In wijken met veel publieke (verblijfs)ruimte 
kan een goed werkende centrale ruimte meer 
dan 60% van alle spelende kinderen in die 
wijk aantrekken. En dat gebeurt met name 
als de speelruimte geen eiland is, als ze is 
verknoopt met andere voorzieningen, zoals 
een school, kinderopvang, bibliotheek of 
horecagelegenheid.
Wíé dan op die plek gaat spelen, hangt af van 
de inrichting ervan. Is een sportzone de cen-
trale plek in de wijk, dan hebben jongens er 
een sterk overwicht. Is die centrale plek een 
vernieuwd, aantrekkelijk speeltuintje voor 
jonge kinderen, dan spelen vooral kinderen 

jonger dan acht jaar in de wijk. Maar waar zijn 
dan de meisjes en de oudere kinderen?

2. Een buitenspeelbeleid kan niet om 
gender heen
‘Vroeger mocht ik echt overal, overal en 
wanneer ik maar wilde, en tot heel laat. Maar 
daarna mocht dat ineens niet meer. Ik weet 
ook niet waarom; ik mocht alleen maar voor 
mijn deur. En toen mocht ik helemaal niet 
meer buiten. Toen zat ik heel vaak op mijn 
telefoon, omdat ik mij verveelde.’
Meisjes spelen, zeker vanaf de leeftijd van 
negen à tien jaar, opvallend minder buiten 
dan jongens. Die scherpe terugval in verge-
lijking met jongere kinderen, vraagt om meer 
onderzoek. Voor meisjes zelf is het moeilijk 
om te weten en uit te leggen waarom zij 
blijkbaar minder buitenspelen dan jongens. 
Maar dat neemt niet weg dat zij prima kunnen 
aangeven wat zij verwachten van een goede 
plek om te spelen. Ze zijn gevoeliger voor de 
inrichting van (speel)plekken omdat ze hun 
spel vaak meer afwisselen dan jongens en 
graag spelen en praten combineren.
Als we samen met meisjes aan het ontwerpen 
gaan,10 bedenken ze geen grote speelvelden, 
zoals een groot voetbalveld, maar creëren ze 
meerdere kleinere ruimtes, die vaak multi-
functioneel gebruikt kunnen worden, zoals 
bijvoorbeeld een grasveldje waar je kunt 
voetballen, maar ook tikkertje kunt spelen, 
jongleren, liggen in het gras en handstand 
doen. Meisjes denken niet in termen van 
‘meisjesplekken’, maar aan ruimtes waar 
iedereen zijn of haar plaats vindt. Dat is geen 
toeval: hoe meisjes denken over plekken om 
te spelen, reflecteert hun eigen manier van 
spelen en hun eigen ervaringen tussen andere 
groepen. Jongens komen meer samen van-
wege het spel, voor meisjes is het samenzijn 
op zich meer het doel en dat hangt minder 
samen met het spel. Ze onderbreken bijvoor-

Door te spelen 
gaan kinderen 
van jongs af de 
interactie aan 
met de wereld 
rondom hen
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beeld vaker hun spel om te praten, en spelen 
meer kortere spelletjes na elkaar.
Meisjes zeggen dat ze vooral uitdaging en 
avontuur willen in een speelruimte, maar het 
is niet altijd makkelijk voor ze om zich daar 
ook echt aan over te geven. Jongens nemen 
sneller een ruimte in. Meisjes staan als het 
ware onderaan de ladder van claimgedrag. De 
ruimte wordt als eerste door de grote jongens 
geclaimd, als die er niet zijn, gaan jongere jon-
gens er spelen. Als ook de jongere jongens er 
niet zijn, is het aan meisjes om de ruimte in te 
nemen. Daarbij komt nog dat jongens in hun 
fysieke spel meestal meer plaats innemen, 
zoals bij het voetballen, terwijl meisjes eerder 
een (zelfgemaakte of zelfbegrensde) bepaalde 
plek gebruiken.11 Dat heeft ook impact op 
het toe-eigenen van ruimte. Jongens spelen 
in gemiddeld grotere groepen dan meisjes 
en blijven langer op een plek voor hun spel. 
Die plek wordt dus al snel ‘hun’ plek. Het zijn 
niet de jongens en hun spelgedrag die aan de 
basis liggen van het probleem, het gaat vooral 
om het gebrek aan voldoende en gevarieerde 
speelruimte. Die schaarste, en het claimgedrag 
dat daar een gevolg van is, doet zich met name 
voor in dichtbebouwde stedelijke wijken.

3. Dichtbebouwde en dichtbevolkte  
wijken verdienen prioriteit
In heel stedelijke wijken zie je wel degelijk 
(nog) veel kinderen buiten. ‘Daar spelen 
kinderen tenminste nog op straat!’, hoor je 
met enige regelmaat. Maar dat is ten dele 
gezichtsbedrog. Er wónen in die wijken nu 
eenmaal heel veel kinderen op een beperkte 
oppervlakte. Als je het aantal spelende kinde-
ren vergelijkt met het aantal kinderen dat in 
een wijk woont, komen de stedelijke wijken 
er helaas slecht vanaf.
Publieke ruimte is nergens zo belangrijk als in 
dichtbebouwde buurten met lage inkomens 
en ongunstige sociaal-economische perspec-

tieven. Kinderen zijn intensieve gebruikers 
van de publieke ruimte. Maar zij kunnen 
minder makkelijk dan volwassenen de barri-
ères over die hun buurt van andere buurten 
scheidt. Ze moeten het dus vaak doen met 
de buurt waar ze wonen. Als de eigen woning 
klein is en niet voorzien van een (bespeel-
bare) tuin of binnenplaats, wordt ‘op straat 
spelen’ alleen maar belangrijker. Een bespeel-
bare woonbuurt kan hun wereld aanzienlijk 
verbreden en verrijken.
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Het probleem is dat die bruikbare publieke 
ruimte juist in de stedelijke wijken, en in 
verhouding tot het aantal inwoners dat in de 
wijken woont, vaak erg schaars is. Daardoor is 
voor sommige kinderen – met name jongere 
kinderen en meisjes – deze publieke ruimte 
minder toegankelijk of al ‘bezet’.
Sportveldjes zijn daar een voorbeeld van. 
Veel gemeenten investeren niet alleen in 
speelruimte, maar ook in sportveldjes. Dat 
doen ze met een goede reden; zeker waar er 
weinig publieke ruimte voorhanden is, zoals in 
dichtbebouwde wijken, worden sportveldjes 
vaak bijzonder veel gebruikt. De investe-
ring levert op. Sportruimte komt bovendien 
tegemoet aan een veelgehoorde klacht bij de 
iets oudere kinderen: vaak zijn speelpleintjes 
sterk gericht op jonge kinderen. De oudere 
kinderen vinden er weinig uitdaging. Hun spel 
verschuift met het ouder worden van speel-
pleintjes naar sportveldjes.
Toch is dat niet het hele verhaal: sportruimte 
is in de praktijk vaak jongensruimte. In ons 
buitenspeelonderzoek telden we in sportzones 
amper vijftien meisjes op honderd kinderen. 
In geen enkele andere soort ruimte is het 
genderverschil zo groot. Het investeren in de 
succesvolle sportveldjes houdt doorgaans dus 
tegelijk in dat een hele, sowieso al kwetsbare 
groep buitenspelers, namelijk de meisjes en 

jonge kinderen, nauwelijks vooruit wordt 
geholpen. Ook hier is de combinatie van het 
tegengaan van claimgedrag en het voorzien 
van voldoende gevarieerde publieke ruimte 
en speelruimte de eerste bekommernis.

4. De buurt als speelruimte is altijd een 
sociale ruimte
De kwesties van claimgedrag en het verschil 
in spelen tussen meisjes en jongens uiten 
zich vaak ruimtelijk, maar tonen in wezen 
dat spelen in de publieke ruimte een door en 
door sociale kwestie is. De speelkansen die er 
ruimtelijk zijn, worden niet altijd ook daad-
werkelijk benut. Als het niet zo duidelijk is dat 
een plek echt wel bedoeld is als speelruimte, 
vragen kinderen zich soms af of het wel ge-
past is om daar te spelen. Wie een paar keer 
een opmerking krijgt of zich scheef bekeken 
voelt, gaat zijn of haar gedrag mogelijk aan-
passen, een bepaalde plek mijden, of twijfelen 
of spelen daar eigenlijk wel mag.

Een goede buurt om buiten te spelen is niet 
alleen een buurt met goede speelruimte. 
Voor kinderen is buitenspelen in grote mate 
een sociaal gebeuren met leeftijdgenoten. Je 
speelt met en tussen anderen. Wanneer kin-
deren aangeven dat ze het leuk vinden om in 
een buurt te wonen, heeft dat er vooral mee 
te maken dat ze er vrienden hebben om te 
ontmoeten en dat het goed lukt om buiten te 
spelen. ‘Ik vind het leuk om in deze buurt te 
spelen, want ik heb veel vrienden die wonen 
in het gebied waar ik mag spelen.’
Sociale spanningen in de wijk en claimgedrag 
door bijvoorbeeld jongeren kunnen dan weer 
echte afknappers zijn voor kinderen, redenen 
om niet meer veel buiten te komen. Soms 
is dat een probleem waardoor kinderen (op 
bepaalde plekken, op bepaalde tijdstippen) 
daadwerkelijk speelkansen ontnomen wor-
den. Soms is de impact daarentegen beperkt 

Als een kind 
vraagt ‘mag ik 
gaan spelen?’, 
betekent dat 
eigenlijk: mag 
ik doen wat ik 
zelf wil?
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en blijft het bij vage verhalen over anderen 
op de speelplek die eng of intimiderend wor-
den gevonden.

Tot besluit: lokale kennis verzilveren
Kinderen spelen altijd lokaal, rond hun huis of 
school. De buurten waar kinderen wonen en 
spelen kunnen in ruimtelijk en sociaal opzicht 
onderling enorm van elkaar verschillen. 
Een kant-en-klaarrecept voor kwaliteitsvol 
buitenspelen in de eigen buurt is ook daarom 
een illusie. Het spelen en wat daarin goed en 
minder goed loopt, ziet er in elke buurt weer 
anders uit. Ook de mogelijke oplossingen 
zullen erg uiteenlopen. 
Kinderen zijn de eerste gebruikers van de 
woonomgeving als speelomgeving. Juist daar-
om is het nodig om met kinderen in gesprek 
te gaan over waarin precies de kansen en 
de moeilijkheden liggen om in hún buurt te 
spelen. Niemand weet méér te vertellen over 
het alledaagse buitenspelen in de buurt dan 
de kinderen die er wonen. Kinderparticipatie 
kan tonen wat voor déze kinderen in déze 

omgeving nodig is om hun spel te kunnen 
spelen. Inspraak, met inbegrip van de sugges-
ties en aanbevelingen die kinderen formule-
ren, vormt daarom mede de onontbeerlijke 
basis voor speelbeleid. Uitdrukkelijke zorg om 
álle kinderen in de wijk te bereiken, is daarbij 
op zijn plaats, dus jongens en meisjes van uit-
eenlopende leeftijden en achtergronden. Een 
kwalitatief buitenspeelbeleid weerspiegelt 
op zijn best de open en veelvormige manie-
ren waarop kinderen in hun woonomgeving 
spelen.
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