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Uit een landelijk onderzoek in opdracht van Jantje Beton in 20131 komt naar voren dat één
van de vijf kinderen in de leeftijdsgroep 9 t/m 12 jaar elke dag zonder toezicht buiten speelt
en 6% dat nooit doet. Uit de Jeugdmonitor Zeeland blijkt dat één op de drie dagelijks zonder
toezicht buiten speelt (ergens op straat of in of buiten de wijk). In Zeeland wordt dus meer
buiten gespeeld. Uit het landelijke onderzoek blijkt dat kinderen vaker buiten spelen als ze hun
buurt leuk vinden. Hoe zit dat in Zeeland?

Buitenspelen en de buurt
Buiten spelen
Iets meer dan vier van de tien kinderen (43%) speelt elke dag buiten. Dit komt overeen
met vier jaar geleden (42%). Dit is een uitkomst van de Jeugdmonitor enquête 2014 onder
kinderen uit groep 6 van het basisonderwijs in Zeeland. Eén van de vragen aan de kinderen,
overwegend 9- en 10-jarigen, was hoe vaak ze in hun eigen tijd buiten spelen. Een kwart
(25%) speelt 5 tot 6 dagen per week buiten. Eén van de vijf (21%) 3 tot 4 dagen per week
en één van de 10 (9%) 1 tot 2 dagen per week. Eén procent geeft aan nooit buiten te spelen. De cijfers tussen jongens en meisjes verschillen niet veel. Wel is het zo dat meer jongens
aangeven in de week voorafgaand aan het onderzoek meer dan 3 uur of langer per dag
buiten te hebben gespeeld. Bijna een kwart van de jongens (24%) deed dat t.o.v. 17% van
de meisjes. Kinderen die op een reformatorische school zitten spelen het meest buiten (79%
5 of meer dagen per week), kinderen op een katholieke school het minst (63% 5 of meer
dagen per week). Vooral in de gemeente Reimerswaal wordt veel buiten gespeeld (81% 5
of meer dagen per week), Hulst blijft achter met 58% van de kinderen die 5 of meer dagen
buiten speelt.

www.zeeuwsplanbureau.nl/jeugd

Goede speelplekken
Zeeuwse schoolkinderen zijn erg tevreden over de aanwezigheid in de eigen buurt van een
goede plek om buiten te kunnen spelen met vrienden en vriendinnen. Zeven van de acht kinderen geven een positief antwoord wanneer hen gevraagd wordt of er een goede speelplek in
de buurt is (88%). Sedert de eerste enquête in 2003 is er weinig veranderd (2003: 84% van
mening dat er een goede speelplek in de buurt is). In de meeste gemeenten zijn er nu iets meer
kinderen tevreden over de aanwezigheid van een goede speelplek dan bij de eerste enquête.
Eén van de tien kinderen (12%) gaat zelfs uit school niet naar huis maar blijft gelijk buiten
spelen. Meer jongens (14%) dan meisjes (9%) doen dat.
Figuur 1: Is er in de buurt waar de kinderen wonen een goede plek om buiten te spelen naar
gemeente, leerlingen groep 6 basisonderwijs Zeeland 2014 (% ja)

(Bron: Scoop Jeugdmonitor enquête primair onderwijs 2014)
Voldoende
kinderen
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Drie van de vier kinderen uit groep 6 (76%) vinden dat er bij hen in de buurt voldoende kin-
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deren wonen om mee te spelen en één op de vier (24%) vindt dat niet. Deze cijfers waren
in de eerdere enquêtes hetzelfde. De verschillen tussen de gemeenten zijn vrij klein. Alleen
Veere valt op door het grote aandeel kinderen - één op drie - dat vindt dat er niet voldoende
kinderen in de buurt zijn om mee te spelen (34%).
Figuur 2: Wonen er in de buurt waar men woont voldoende kinderen om mee te spelen naar
gemeente, leerlingen groep 6 basisonderwijs Zeeland 2014 (%)

Wat kinderen missen
De kinderen uit groep 6 werd gevraagd wat ze missen in de buurt waar ze wonen. Drie van
de tien gaven aan helemaal niets te missen (31%). Bijna drie van de tien kinderen geven aan
dat de eigen buurt (ook) een plek zonder hondenpoep mist (28% van allen). In Vlissingen zijn
het bijna vier van de tien kinderen die de hondenpoep noemen (38% van allen). In Veere en
Kapelle is dat maar bijna half zo veel (Veere 21%, Kapelle 22%). Elk van de zaken een veldje,
speeltuin, en/of skate-plek wordt genoemd door een op de vijf Zeeuwse kinderen uit groep
6 (elk 19% van allen). Een kwart noemt “iets anders” (24% van allen).
Veilige buurt
Zeven van de acht kinderen uit groep 6 in Zeeland vinden dat het veilig is in de eigen buurt
(2014: 88%). Eén op de acht vindt het er niet veilig (12%). Over heel Zeeland bekeken zijn er
momenteel iets minder kinderen die de eigen buurt niet veilig vinden dan bij de drie eerdere
enquêtes. Gevoelens van onveiligheid over de eigen buurt komen bij jongens even veel of
even weinig voor als bij meisjes. Het meest komen gevoelens van onveiligheid momenteel
nog voor in Hulst (17%), Tholen (16%), en Vlissingen (15%). De kinderen uit Kapelle voelen zich het veiligst (6% onveilig). Voor meer informatie, zie de databank van het Zeeuws
Planbureau.

(Bron: Scoop Jeugdmonitor enquête primair onderwijs 2014)

De plek waar wordt buiten gespeeld
Wanneer Zeeuwse kinderen buiten spelen doen ze dit vooral ergens op het dorp of in de
wijk (32%), in de tuin (29%), in de straat (27%) of buiten het dorp of de wijk (11%). Meisjes
(35%) spelen veel meer dan jongens (24%) in de tuin. Bij de jongens komt het meest voor
dat zij verder gaan dan eigen tuin of eigen straat. Een op de drie jongens gaat het dorp of de
wijk in (35%). Bij de meisjes is dat iets minder. Bijna drie van de tien meisjes speelt meestal
in het dorp of de wijk (28%). Veertien van de honderd jongens zeggen dat zij zelfs meestal
buiten het dorp of de eigen wijk spelen (14%). Bij de meisjes is dat de helft minder. Zeven
van de honderd meisjes spelen buiten het dorp of de eigen wijk (7%).
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Figuur 3: Waar wordt er meestal buiten gespeeld door jongens en meisjes, leerlingen groep
6 basisonderwijs Zeeland 2014 (%)

Figuur 4: Waar wordt er meestal buiten gespeeld in gemeenten Zeeland, leerlingen groep 6
basisonderwijs Zeeland 2014 (%)

(Bron: Scoop Jeugdmonitor enquête primair onderwijs 2014)
Waar kinderen meestal buiten spelen verschilt nogal per gemeente. Kinderen uit Goes en
Tholen spelen relatief erg weinig in de tuin en gaan de straat op of verder de wijk of het dorp
in. Minder dan twee op de tien kinderen uit Goes en Tholen spelen buiten meestal in de tuin
(Goes: 17%, Tholen: 16%). In Hulst daarentegen blijft de helft van de kinderen meestal in
de eigen tuin wanneer zij buiten spelen (Hulst: 50%). En in Borsele geldt datzelfde voor vier
van de tien kinderen (Borsele: 42% in de tuin).

(Bron: Scoop Jeugdmonitor enquête primair onderwijs 2014)
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