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1. Inleiding

De gemeente Almere heeft de wens om meer inzicht te krijgen in de 

sportief te gebruiken openbare ruimte. Er is een ontwikkeling te zien 

dat de sporttakken die gebruikmaken van de openbare ruimte, zoals 

recreatief wandelen en fietsen, hardlopen en wielrennen, de 

sporttakken zijn die het meest in populariteit groeien. Ook de 

gemeente Almere herkent zich in de trend dat de openbare ruimte in 

toenemende mate wordt gebruikt voor sporten en bewegen. Landelijk 

is steeds meer aandacht voor het vraagstuk hoe de openbare ruimte, 

met behulp van gezondheidsbevorderende inrichtingsmaatregelen, kan 

bijdragen aan gezondheidswinst van inwoners. Door de invoering van de 

Omgevingswet zal een verandering plaatsvinden van ‘efficiëntere 

ruimtelijk ordening’ naar een socialere invulling van de leefomgeving. 

Ook hierbij is de vraag hoe het belang van sport en bewegen als 

concrete invulling van een gezonde leefomgeving zodanig gerealiseerd 

kan worden dat er een leefomgeving ontstaat die zo is ingericht dat 

deze uitnodigt om te sporten en te bewegen. Omdat dit vraagstuk ook 

leeft bij de gemeente Almere, is de wens om meer zicht te krijgen op 

de beweegvriendelijkheid van de stad en de wijken. Daarnaast wil zij 

verkennen waar er kansen zijn om sport en bewegen in de openbare 

ruimte te bevorderen.

Onderzoeksvragen

In het kader van het onderzoek naar de sportief te gebruiken openbare 

ruimte zijn de volgende onderzoekvragen beantwoord:

1. Welke openbare ruimte is beschikbaar voor sporten en bewegen?

2. Hoe scoort Almere op beweegvriendelijkheid?

3. Hoe ervaren de inwoners van Almere de openbare ruimte?

4. Waar liggen de mogelijkheden in Almere om het gebruik van de 

openbare ruimte voor sport en bewegen te stimuleren?

Aanpak

Voor het beantwoorden van onderzoeksvragen 1 en 2 is gebruikgemaakt 

van de Kernindicator Beweegvriendelijke Omgeving (KBO) en GIS. Met 

het KBO-instrument zijn de fysieke elementen en het aanbod in kaart 

gebracht waarbij de beweegvriendelijkheid van de stad en de wijken 

zijn bepaald. Met GIS zijn op kaarten de fysieke elementen in de 

openbare ruimte voor sportief bewegen ruimtelijk inzichtelijk 

gemaakt. Voor het beantwoorden van onderzoeksvraag 3 zijn inwoners 

van Almere bevraagd over hoe zij de openbare ruimte ervaren en 

beleven. Ten behoeve van onderzoeksvraag 4 is inzicht gegeven in de 

demografie van de wijken omdat dit van belang is voor het 

inventariseren van de kansen om sportief bewegen te faciliteren. Door 

middel van werksessies met betrokkenen vanuit diverse disciplines zijn 

kansen geïnventariseerd om sportief bewegen in de openbare ruimte te 

bevorderen. Schematisch gezien ziet de aanpak voor dit project er als 

volgt uit:

• Scores beweegvriendelijke omgeving (KBO)

• Inzicht in fysieke elementen en demografie (GIS kaarten)

• Beleving burgers over de openbare ruimte (sportdeelname-

onderzoek)

• Mogelijkheden ter stimulering van sportief bewegen (werksessies)
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2. Achtergrond

In dit hoofdstuk wordt kort geschetst welke (landelijke) ontwikkelingen 

van invloed zijn op de toenemende aandacht voor de sportieve 

openbare ruimte. Zo biedt de aankomende Omgevingswet kansen voor 

beweegvriendelijke inrichtingsmaatregelen, waardoor mogelijk meer 

mensen aan de (vernieuwde) beweegrichtlijn gaan voldoen. 

Tegelijkertijd laten recente cijfers zien dat sporten in de openbare 

ruimte de laatste jaren sterk is toegenomen en is de verwachting dat 

deze trend de komende jaren doorzet. Het ontwikkelen van een aparte 

kernindicator beweegvriendelijke omgeving sluit aan bij de wens van 

het ministerie van VWS om ontwikkelingen op het terrein van sport en 

bewegen in de tijd te kunnen volgen. 

Omgevingswet

De Omgevingswet, die binnen een aantal jaren (naar verwachting in 

2021) in werking treedt, biedt kansen als het gaat om het 

beweegvriendelijk inrichten van de leefomgeving. Binnen de 

omgevingsvisie, onderdeel van de Omgevingswet, is namelijk naast de 

traditioneel gezondheidsbeschermende milieuwetgeving ook aandacht 

en ruimte voor het behalen van gezondheidswinst. De Gezondheidsraad 

en de Raad voor Infrastructuur en Leefomgeving (zie tekstkade 

“Persbericht april 2018) benadrukken het belang van het inrichten van 

een gezondheidsbevorderende leefomgeving. Een leefomgeving die 

gezondheid bevordert, kenmerkt zich in dat gezonde keuzes de 

makkelijke of logische keuzes zijn. In zo’n omgeving word je 

bijvoorbeeld uitgenodigd om te bewegen of te sporten. Een 

beweegvriendelijke omgeving is daarmee een onderdeel van een 

gezondheidsbevorderende leefomgeving. 

In de omgevingsvisie, en in de uitwerking daarvan in het 

omgevingsplan, wordt de relatie gelegd tussen leefomgeving en sport-

en beweeggedrag. Er is afdoende aangetoond dat (meer) beweging 

leidt tot gezondheidswinst. Als van de inrichting van de omgeving een 

stimulerende werking op sporten en bewegen uitgaat, dan betekent dit 

dat (indirect) gezondheidswinst kan worden geboekt. Dat rechtvaardigt 

aandacht voor deze relatie in de omgevingsvisie, waarmee een 

grondslag ontstaat voor het opnemen van beweegvriendelijke 

inrichtingsmaatregelen in omgevingsplannen. 

Gemeenten krijgen een grotere verantwoordelijkheid om 

gezondheidsaspecten in de omgevingsvisie mee te wegen en kunnen dit 

op verschillende manieren invullen, bijvoorbeeld bij het uitwerken van 

beleid dat op het creëren van een beweegvriendelijke omgeving is 

gericht.

4Sportief gebruik van de openbare ruimte in Almere

INRICHTING STAD KAN GEZONDHEID INWONERS 
VERGROTEN
Persbericht Rli - 18 april 2018
Het leven in de stad kan een stuk gezonder als de overheid 
hieraan meer aandacht geeft. Dat concludeert de Raad voor 
de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn vandaag 
verschenen advies ‘De stad als gezonde habitat: 
gezondheidswinst door omgevingsbeleid’. Steden kijken nu 
vaak alleen naar het halen van de wettelijk vastgestelde 
milieunormen. De adviesraad pleit ervoor om de gezondheid 
in de stad ook via andere maatregelen te bevorderen. Met 
een gezonde inrichting kunnen steden veel meer doen om 
mensen meer te laten bewegen of minder stress te laten 
ervaren. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties heeft het advies in ontvangst genomen.



Sportdeelname

De wekelijkse sportdeelname in Nederland is al jaren vrij stabiel en ligt 

voor Nederlanders (4 jaar en ouder) op 53,5 procent (2016). Hoewel 

deze sportdeelname stabiel is, zijn wel relevante verschuivingen 

waarneembaar in de manier waarop wordt gesport. Eén van de 

belangrijkste verschuivingen in de sport is een toenemende mate van 

individualisatie. Deze individualisatie van sporten uit zich onder meer 

in een sterke groei in participatie in duursporten (vooral beoefend in 

de openbare ruimte), zoals hardlopen, skaten, fietsen en wandelen, 

terwijl er steeds minder aan zaalsporten, veldsporten en zwemmen 

wordt gedaan (figuur 2.1). Het is aannemelijk dat deze trend zich 

doorzet en dat daarmee ook de behoefte aan het gebruikmaken van de 

buitenruimte om sportief te bewegen zal toenemen. 

Figuur 2.1 Wekelijkse sportdeelname naar sporttak (Nederlandse 

bevolking 12-79 jaar, in procenten)

Bron: Dool, R. van den (2017). Ontwikkeling sportdeelname naar 

sporttakken (factsheet 2017/14). Utrecht: Mulier Instituut.

In de afgelopen jaren is de hoeveelheid wetenschappelijke literatuur 

naar de directe relatie tussen de omgeving en bewegen gegroeid. Er is 

veel aandacht geweest voor fysieke kenmerken van de omgeving, zoals 

gemengd functiegebruik, connectiviteit van stratennetwerk en de 

aanwezigheid van groen. Literatuur laat zien dat de wandelbaarheid 

van de omgeving, toegankelijkheid van voorzieningen en esthetische 

factoren als groen gecorreleerd zijn met meer bewegen. Het is van 

belang dat inwoners van Almere zo goed mogelijk gefaciliteerd worden 

om gebruik te maken van de aanwezige openbare ruimte opdat sportief 

bewegen zo toegankelijk mogelijk wordt gemaakt. Faciliteren kan 

bijvoorbeeld door goede infrastructuur, goede verlichting, groen aan te 

leggen en toegankelijkheid van sportfaciliteiten te vergroten. Op het 

moment dat iemand wel sportief wil gaan bewegen, maar de openbare 

ruimte is daar niet geschikt voor, dan is de kans kleiner dat de 

positieve intenties om te sporten worden omgezet in sportdeelname. 
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Beweegvriendelijke omgeving

Om beweeggedrag te beïnvloeden zijn niet alleen de fysieke 

kenmerken van de omgeving van belang. Ondersteuning en 

programmatisch aanbod kunnen mensen stimuleren om te bewegen. 

Om tot een effectief beleid te komen ten aanzien van de 

beweegvriendelijke omgeving, moet zowel gekeken worden naar 

fysieke componenten (hardware) als naar het aanbod zoals activiteiten 

en programma's in de openbare ruimte (software) en de 

randvoorwaarden die hardware en software mogelijk maken, zoals de 

organisatie en middelen die ingezet moeten worden om hardware en 

software mogelijk te maken (orgware). In figuur 2.2 is een model 

weergegeven waar hardware, software en orgware elkaar raken. Een 

beweegvriendelijke omgeving is een omgeving waar hard-soft- en 

orgware in balans zijn. 

Het onderzoek naar ‘sportief te gebruiken openbare ruimte’ voor de 

gemeente Almere richt zich zowel op de hard- soft- en orgware. 

Figuur 2.2 Beweegvriendelijke omgeving
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3. Kernindicator Beweegvriendelijke Omgeving

Inleiding

In 2014 zijn de Kernindicatoren Sport en Bewegen benoemd door de 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de stand van zaken 

op dit terrein duurzaam in de tijd te kunnen volgen. Om op beknopte 

wijze te voorzien in informatie over ontwikkelingen in de ruimtelijke 

aspecten van sport, zijn twee kernindicatoren ontwikkeld, waaronder 

de Kernindicator Beweegvriendelijke Omgeving (KBO). De KBO is 

voorgesteld vanuit de veronderstelling dat een beweegvriendelijke 

woonomgeving het beweeggedrag positief beïnvloedt. De KBO gaat 

daarbij uit van min of meer vaststelbare fysieke kenmerken van de 

woonomgeving, waarbij (subjectieve) zaken als beleving en beoordeling 

van veiligheid en toegankelijkheid niet worden meegenomen. De KBO is 

beperkt tot de fysieke omgevingskenmerken, omdat deze het meest 

stabiel zijn in de tijd, objectief zijn te registreren en data hierover het 

best beschikbaar zijn. De KBO is opgebouwd uit zes elementen die zelf 

weer kunnen bestaan uit categorieën. Per element wordt een score op 

een vijfpuntschaal berekend. Het gemiddelde van deze zes scores 

levert vervolgens de score op de KBO op. De volgende zes elementen 

worden onderscheiden:

1. Sportaccommodaties;

2. Sport- en speelplekken;

3. Sport-, speel- en beweegruimte;

4. Routes (paden);

5. Nabijheid van voorzieningen. 

6. Buitengebied;

De afzonderlijke elementen zijn afgezet tegen het aantal inwoners per 

gemeente en vervolgens ingedeeld in vijf klassen. Door in de toekomst 

de berekening te herhalen, met nieuwe gegevens voor de elementen en 

de inwoneraantallen, maar met dezelfde klasse-indeling, kan de 

beweegvriendelijkheid van de omgeving in de tijd worden gemonitord. 

Hiermee kunnen ontwikkelingen tussen gemeenten/regio’s, maar ook 

op verschillende deelindicatoren inzichtelijk worden gemaakt. De 

landelijke uitkomst van de kernindicator (2,56) is een vrij abstracte 

grootheid, maar de onderliggende deelindicatoren op gemeenteniveau 

zijn een goed uitgangspunt om de sportieve ruimte in een gemeente in 

kaart te brengen. In de volgende paragraaf lichten we de zes 

deelindicatoren kort toe.
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1) Sportaccommodaties
Aantal/10.000 inwoners

2) Sport- en speelplekken
(Speelveldjes, schoolpleinen, open 

zwemwater, speelbossen) 

3) Sport- en beweegruimte
Oppervlak groen en blauw

4) Routes
Lengte wandelpaden, fietspaden

en ruiterroutes

5) Nabijheid voorzieningen
Commercieel, publiek

6) Buitengebied



Toelichting deelindicatoren

Sportaccommodatie

Het eerste element is de dichtheid van sportaccommodaties per 10.000 

inwoners. Bij de berekening van de dichtheid is rekening gehouden met 

de diversiteit aan sportmogelijkheden in en capaciteit van de 

accommodaties. 

Sport- en speelplekken

Het tweede element bestaat uit de overige (overwegend openbare) 

sport- en speelplekken. Dit element bestaat uit vier categorieën: 

1. ‘gemerkte’ sport- en speelplekken (zoals Cruyff Courts en Krajicek 

Playgrounds); 

2. niet-gemerkte sport- en speelplekken (zoals skateparken en 

speeltuinen);

3. schoolterreinen die buiten schooltijd vrij toegankelijk zijn en 

geschikt zijn voor beweegactiviteiten (Gezonde Schoolpleinen en 

Schoolplein14);

4. openbaar zwemwater, speelvijvers en speelbossen.

Sport- speel en beweegruimte

Het derde element bestaat uit oppervlaktes openbare ruimte zoals 

parken, plantsoenen, water en volkstuinen.

Routes (paden)

Het vierde element zijn paden waarop actief kan worden bewogen en 

routes waar gebruik van wordt gemaakt. We meten hier niet de 

uitgezette routes, maar de paden, in strekkende meters per 10.000 

inwoners. 

Buitengebied

Het vijfde element bestaat uit drie categorieën buitengebied, die 

medegebruik voor sport-, speel- en beweegactiviteiten toestaan. Het 

gaat hier om bos, heide en zand/strand. Water is hiervoor al 

meegenomen bij het derde element. Het gaat bij buitengebied om 

oppervlakte in aantal hectaren per 10.000 inwoners. 

Nabijheid van voorzieningen

Het zesde element wordt gevormd door afstand tot voorzieningen in de 

woonomgeving die, in elk geval voor bepaalde bevolkingsgroepen, een 

dagelijks of wekelijks gebruik kennen. De veronderstelling is dat hoe 

korter de afstand tot deze voorzieningen is, hoe vaker men deze 

voorzieningen lopend of fietsend zal bezoeken. Als de afstand tot 

voorzieningen te groot is, zijn mensen eerder geneigd voor de auto of 

ander niet-actief transport te kiezen. Voor kwetsbare groepen, zoals 

ouderen, kan een te grote afstand tot de dagelijkse voorzieningen 

ervoor zorgen dat ze minder de deur uit gaan.

Het toepassen van deelindicatoren

De KBO bestaat uit zes deelindicatoren. Om inzicht te geven in de 

beweegvriendelijke omgeving per wijk worden vier deelindicatoren 

gebruikt. De deelindicator ‘sportaccommodaties’ wordt niet gebruikt 

op wijkniveau omdat sportaccommodaties een wijkoverstijgende 

functie hebben. Een score per wijk heeft om die reden geen 

toegevoegde waarde. De deelindicator ‘buitengebied’ is samengevoegd 

met de deelindicator ‘sport- speel- en beweegruimte’ omdat het gaat 

om ‘de openbare ruimte’ ten behoeve van sporten en bewegen. 
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4. Score kernindicator beweegvriendelijke 
omgeving

Om te beoordelen hoe Almere scoort op beweegvriendelijke omgeving 

(KBO) is Almere vergeleken met gemeenten die vergelijkbaar zijn qua 

inwoneraantal en stedelijkheid (zie tabel 4.1). Almere scoort op de 

totale kernindicator met 2,69 iets hoger dan het gemiddelde van de 

dertien vergelijkbare steden (2,50) uit tabel 4.1. Kijken we naar de 

deelindicatoren, dan zien we dat Almere lager scoort op het element 

‘sportvoorzieningen’. Almere scoort met name goed op de onderdelen 

‘beweegruimte’ en ‘nabijheid van voorzieningen’. 

Veel stedelijke gemeenten scoren relatief laag op de dichtheid aan 

sportvoorzieningen. Dit betekent niet per definitie dat dit slecht is. 

Het kan ook zijn dat sportvoorzieningen een hogere bezetting kennen 

dan bijvoorbeeld in een landelijke gemeente met meer verspreide 

sportvoorzieningen. 

9

Gemeente 

(tussen 150-250 

duizend inwoners)

Kernindicator 

Beweegvriendelijke 

Omgeving Sportvoorzieningen Speelplekken Beweegruimte

Paden/ 

routes Buitengebied Nabijheid

‘s-Hertogenbosch 2,90 2,00 3,75 4,00 1,33 2,00 4,33

Amersfoort 2,18 2,00 1,75 2,00 1,00 1,67 4,67

Apeldoorn 3,03 2,00 1,50 2,33 4,00 4,67 3,67

Arnhem 2,90 1,00 2,75 3,67 2,33 2,67 5,00

Breda 2,17 1,00 1,00 2,67 1,33 2,33 4,67

Eindhoven 2,32 1,00 2,25 3,33 1,33 1,33 4,67

Enschede 3,08 3,00 3,50 3,33 1,67 2,33 4,67

Groningen 2,24 2,00 1,75 3,33 1,00 0,67 4,67

Haarlem 2,50 2,00 3,00 3,33 1,00 0,67 5,00

Nijmegen 2,07 1,00 1,75 2,00 1,00 1,67 5,00

Tilburg 2,13 1,00 1,75 2,67 1,00 1,67 4,67

Zaanstad 2,31 1,00 2,50 4,00 1,00 0,67 4,67

Tabel 4.1 Scores kernindicator Beweegvriendelijke Omgeving (KBO) Almere in vergelijking tot steden van vergelijkbare omvang 
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5. Beweegvriendelijke omgeving per wijk 

Sport- en speelplekken

In figuur 5.1 is het aantal sport- en speelplekken per 1000 inwoners (< 

15 jaar) per wijk in Almere weergegeven. Het gaat hier om overwegend 

openbare sport- en speelplekken. 

Figuur 5.1 Aantal sport- en speelplekken per wijk in Almere (per 

1.000 inwoners van < 15 jaar) 
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Sport- speel- en beweegruimte

In figuur 5.2 is het aantal hectare sport- en speel- en beweegruimte 

per 1000 inwoners (< 15 jaar) per wijk in Almere weergegeven. 

Figuur 5.2 Aantal hectare sport-, speel- en beweegruimte per wijk 

in Almere (per 1.000 inwoners) 
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Nabijheid van voorzieningen 

In figuur 5.4 is per wijk de nabijheid van voorzieningen getoond. Hoe 

kleiner de balk, des te dichter voorzieningen aanwezig zijn bij de 

bewoners van de wijken. Het element nabijheid van voorzieningen 

wordt gevormd door afstand tot voorzieningen in de woonomgeving 

die, in elk geval voor bepaalde bevolkingsgroepen, een dagelijks of 

wekelijks gebruik kennen. 

Figuur 5.4 Nabijheid van voorzieningen per wijk in Almere 

(gemiddelde afstand in kilometers) 
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Paden/routes

Figuur 5.3 laat per wijk de hoeveelheid strekkende meters 

paden/routes per 1.000 inwoners zien. Het element paden/routes zijn 

routes waarop kan worden bewogen. Het gaat om fietspaden, 

wandelpaden, buitenweggetjes (die vooral door landbouwverkeer en 

bestemmingsverkeer worden gebruikt en goed geschikt zijn voor 

medegebruik door fietsers en wandelaars), ruiterpaden en 

voetgangersgebied.

Figuur 5.3 Aantal kilometer fiets-, wandel- en ruiterpaden en m2

voetgangersgebied per wijk in Almere (per 1.000 inwoners) 
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6. Resultaten sportdeelname-onderzoek 
deel openbare ruimte

Inleiding

De gemeente Almere heeft sinds 2006 om de vier jaar de sport- en 

beweegdeelname van haar inwoners gemeten. Ook in 2018 heeft een 

meting plaatsgevonden. Door de eerdere metingen kunnen we de 

belangrijkste lange termijn trends weergeven. Daarnaast vergelijken 

we waar mogelijk met landelijke cijfers om de deelname in Almere in 

perspectief te plaatsen. Ten opzichte van eerdere metingen heeft 

sport en bewegen in de openbare ruimte meer aandacht gekregen. Het 

veldwerk voor het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 24 januari 

tot 5 maart 2018. Net als de voorgaande metingen is een onderzoek 

onder de bevolking uitgevoerd. Daarbij is gebruikgemaakt van een 

vragenlijst die de respondenten online hebben ingevuld. Het aantal 

respondenten is 2.551. De deelnemers betreffen alle geselecteerde 

kinderen van 6 tot en met 15 jaar en een groot deel van de mensen van 

16 jaar en ouder. In deze rapportage zijn alleen de resultaten van het 

onderdeel openbare ruimte gepresenteerd. 

Figuur 6.1 Beoefende activiteiten in de openbare ruimte in Almere 

in de periode begin 2017 t/m begin 2018 (laatste 12 maanden; in 

procenten, bevolking Almere 6 jaar en ouder, n=1.295)

Activiteiten in openbare ruimte

Wanneer we kijken naar de sporten in de openbare ruimte, dan zien we 

dat ruim een derde van de bevolking van Almere (37%) duursporten 

beoefent (zoals hardlopen, skeeleren, wandelen en wielrennen). In 

2014 was dit nog bijna de helft (44%). De inwoners van Almere 

beoefenen deze sporten in gelijke mate als de sporters in Nederland 

(39%).Van de activiteiten die in de openbare ruimte beoefend worden, 

is recreatief wandelen het populairst, gevolgd door recreatief fietsen, 

hardlopen en wielrennen (zie figuur 6.1). 
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Beoordeling sportieve mogelijkheden

Figuur 6.3 geeft inzicht in de beoordeling van de sportieve 

mogelijkheden in Almere. Een opvallend resultaat is dat één op de drie 

respondenten aangeeft onvoldoende mogelijkheden te hebben tot 

zwemmen in een meer. Een logische verklaring hiervoor zou kunnen 

zijn dat niet al het water in Almere geschikt is om er in te kunnen 

zwemmen.

Figuur 6.3 Beoordeling van sportieve mogelijkheden in Almere in 

2018 (in procenten, bevolking Almere 6 jaar en ouder)
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Beoordeling kwaliteit voorzieningen en openbare ruimte

Figuur 6.2 geeft inzicht in de beoordeling van de kwaliteit van de 

sportaccommodaties en de (voorzieningen in) de openbare ruimte in 

Almere. Een opvallende score is dat één op de drie de sport- en 

speelveldjes in de wijken onvoldoende beoordeelt.

Figuur 6.2 Beoordeling kwaliteit accommodaties en voorzieningen in 

Almere in 2018 (in procenten, bevolking Almere 6 jaar en ouder)
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Tips voor gemeenten ter bevorderen sporten en bewegen in de 

openbare ruimte 

Respondenten zijn gevraagd wat de gemeente kan doen om sporten en 

bewegen in de openbare ruimte te bevorderen. Tabel 6.6 geeft de 

resultaten hiervan weer in percentages. Het verbeteren van verlichting 

en het plaatsen van buitenfitnesstoestellen zijn de ontbrekende 

elementen in de openbare ruimte die ook het hoogste scoren (zie figuur 

6.6). Daarnaast scoort het verbeteren van infrastructuur (kwaliteit van 

wegen/paden) vrij hoog. 

Figuur 6.6 Ontbreken voorzieningen in openbare ruimte in Almere in 

2018 (in procenten, bevolking Almere 6 jaar en ouder, n=1.295)
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Ontbreken van voorzieningen in de openbare ruimte 

Figuur 6.4 geeft inzicht in het ontbreken van voorzieningen in de 

openbare ruimte volgens respondenten. Verlichte hardlooproutes en 

buitenfitness- en turntoestellen zijn de voorzieningen die volgens 

respondenten het meest ontbreken.

Figuur 6.4 Ontbreken voorzieningen in openbare ruimte in Almere 

in 2018 (in procenten, bevolking Almere 6 jaar en ouder, n=1.295)

Beoordeling sportieve mogelijkheden

Figuur 6.5 geeft aan dat 73% (gemeenten) en 69% (buurt) voldoende 

mogelijkheden te hebben om in de openbare ruimte te sporten en te 

bewegen.

Figuur 6.5 Voldoende mogelijkheden in de openbare ruimte in 

Almere om te sporten en te bewegen in 2018 (in procenten, 

bevolking Almere 6 jaar en ouder, n=1.295)
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Almere in 14 wijken

Sportief gebruik van de openbare ruimte in Almere 15

1. Buiten 1

2. Buiten 2

3. Danswijk/Parkwijk

4. Filmwijk

5. Haven

6. Hout

7. Literatuurwijk

8. Muziekwijk

9. Noorderplassen

10. Poort

11. Stad midden

12. Stedenwijk

13. Tussen de Vaarten

14. Water/Verzetswijk

7. Beweegvriendelijke omgeving per wijk
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Sport- en speelplekken 35,98 32,35 

Fiets-, wandel- en ruiterpaden 23.248 22.697

Sport-, speel- en beweegruimte 180.717 66.517

Nabijheid voorzieningen 5,85 4,26 

Groen: 4 wijken met de hoogste score.

Roze: 4 wijken met de laagste score.

Niet gekleurd: 6 wijken met middelste scores.

Beweegvriendelijke omgeving – Buiten 1
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200.680 24.040

< 15 jaar 19 18

15-24 jaar 13 14

25-44 jaar 28 24

45-64 jaar 30 32

65 jaar en ouder 10 12

Eenpersoonshuishouden 31 32

Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen 24 25

Meerpersoonshuishoudens met kinderen 45 44

Nederlandse achtergrond 59 62

Westerse achtergrond 10 10

Niet-westerse achtergrond 30 27

+31% +3%

6 voldoende 6 voldoende

Enquêteresultaten

• Gemiddeld wandelen, fietsen, hardlopen en 

wielrennen.

• 73 procent vindt dat er voldoende mogelijkheden 

in de buurt zijn (Almere: 69%)

• Gemiddelde beoordeling openbare ruimte (6% 

onvoldoende, Almere: 8% onvoldoende). 

• 23 procent geeft een onvoldoende voor sport- en 

speelveldjes

• Voornaamste tips voor gemeente:

• Toestellen plaatsen

• Infrastructuur verbeteren

• Er is niets nodig (22%)

Bevindingen uit werksessie

• Veel groen aan de randen van de wijk biedt 

mogelijkheden voor intensiever gebruik;

• Polderpark wordt intensief gebruikt, belangrijk 

dat blijvend aandacht is voor toegankelijkheid 

van en veiligheid in het park;

• Veel losse speelplekken, mogelijkheid tot 

clusteren; 

• Intensiever gebruik speelplekken als gevolg van 

de inzet van kunstgras, mogelijkheden 

onderzoeken waar dit eveneens toegepast kan 

worden.

Demografie en enquêteresultaten – Buiten 1
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Sport- en speelplekken 35,98 22,48 

Fiets-, wandel- en ruiterpaden 23.248 18.298

Sport-, speel- en beweegruimte 180.717 114.204

Nabijheid voorzieningen 5,85 5,72 

Groen: 4 wijken met de hoogste score.

Roze: 4 wijken met de laagste score.

Niet gekleurd: 6 wijken met middelste scores.

Beweegvriendelijke omgeving – Buiten 2
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200.680 31.725

< 15 jaar 19 23

15-24 jaar 13 13

25-44 jaar 28 30

45-64 jaar 30 28

65 jaar en ouder 10 6

Eenpersoonshuishouden 31 27

Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen 24 22

Meerpersoonshuishoudens met kinderen 45 52

Nederlandse achtergrond 59 57

Westerse achtergrond 10 10

Niet-westerse achtergrond 30 33

+31% -2%

6 voldoende 6 voldoende

Demografie en enquêteresultaten – Buiten 2

Enquête resultaten

• Veel wandelen, fietsen

• 75 procent vindt dat er voldoende mogelijkheden 

in de buurt zijn (Almere: 69%) 

• Goede beoordeling openbare ruimte (4% 

onvoldoende, Almere: 8% onvoldoende). 

• Weinig mogelijkheden zwemmen/watersport, 

veel mogelijkheden wandelen, fietsen, 

hardlopen

• Voornaamste tips voor gemeente:

• Toestellen plaatsen

• Infrastructuur verbeteren

Bevindingen uit werksessie

• Er wordt onderzoek gedaan naar de veiligheid 

van het pad tussen de Evenaar, mogelijke 

herstructurering met veel aandacht voor 

voorrang langzaam verkeer;

• Wat centraler in de wijk zou er een nieuwe 

speelplek toegevoegd kunnen worden;

• Kwaliteitsslag Meridiaanpark gaat reeds 

plaatsvinden om de toegankelijkheid van het 

park te vergroten.



Sportief gebruik van de openbare ruimte in Almere 20

Sport- en speelplekken 35,98 36,19 

Fiets-, wandel- en ruiterpaden 23.248 24.514

Sport-, speel- en beweegruimte 180.717 80.632

Nabijheid voorzieningen 5,85 4,00 

Groen: 4 wijken met de hoogste score.

Roze: 4 wijken met de laagste score.

Niet gekleurd: 6 wijken met middelste scores.

Beweegvriendelijke omgeving – Danswijk/Parkwijk
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200.680 11.490

< 15 jaar 19 19

15-24 jaar 13 15

25-44 jaar 28 24

45-64 jaar 30 32

65 jaar en ouder 10 9

Eenpersoonshuishouden 31 26

Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen 24 22

Meerpersoonshuishoudens met kinderen 45 52

Nederlandse achtergrond 59 58

Westerse achtergrond 10 10

Niet-westerse achtergrond 30 32

+31% -7%

6 

(voldoende)

6 

(voldoende)

Demografie en enquêteresultaten – Danswijk/Parkwijk 

Enquêteresultaten

• Relatief veel wandelen en fietsen, weinig 

hardlopen/wielrennen

• 60 procent vindt dat er voldoende 

mogelijkheden in de buurt zijn (Almere: 69%) 

• Relatief goede beoordeling openbare ruimte (4% 

onvoldoende, Almere 8% onvoldoende). Veel 

voldoendes

• Voornaamste tips voor gemeente:

• Ommetjes/routes aanleggen

• Meer/betere speelplekken

• Communicatie over mogelijkheden 

verbeteren

Bevindingen uit werksessie

• Fietspad langs de vaart veel gebruikt door 

hardlopers/fietsers;

• Goede ontsluiting naar buitengebied, vooral 

vanuit Parkwijk, wel aandacht nodig voor 

voldoende verlichting;

• Weinig speelplekken in de wijk, matige kwaliteit 

trapveldjes in de wijk;

• Schoolpleinen weinig uitnodigend, valt winst te 

behalen;

• Weinig aantrekkelijke mogelijkheden tot 

wandelen door de Danswijk.
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Sport- en speelplekken 35,98 30,90 

Fiets-, wandel- en ruiterpaden 23.248 21.784

Sport-, speel- en beweegruimte 180.717 93.928

Nabijheid voorzieningen 5,85 3,30 

Groen: 4 wijken met de hoogste score.

Roze: 4 wijken met de laagste score.

Niet gekleurd: 6 wijken met middelste scores.

Beweegvriendelijke omgeving – Filmwijk
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200.680 10.470

< 15 jaar 19 17

15-24 jaar 13 15

25-44 jaar 28 24

45-64 jaar 30 33

65 jaar en ouder 10 10

Eenpersoonshuishouden 31 32

Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen 24 24

Meerpersoonshuishoudens met kinderen 45 44

Nederlandse achtergrond 59 59

Westerse achtergrond 10 11

Niet-westerse achtergrond 30 30

+31% -5%

6 

(voldoende)

6 

(voldoende)

Demografie en enquêteresultaten – Filmwijk 

Enquêteresultaten

• Gemiddelde score wandelen/fietsen, weinig 

hardlopen

• 62 procent vindt dat er voldoende mogelijkheden 

in de buurt zijn (Almere: 69%) 

• Relatief matige beoordeling openbare ruimte 

(16% onvoldoende, Almere 8% onvoldoende). Veel 

voldoendes

• Weinig playgrounds 

• Voornaamste tips voor gemeente:

• Verlichting verbeteren

• Meer/betere rustplekken

Bevindingen uit werksessie

• Vergrijzing treedt op in deze wijk, veel 

bewoners in de categorie 65-plus;

• Er zijn voldoende paden in deze wijk; 

• Fietspaden zijn smal waardoor dit kan leiden tot 

een conflict met medegebruikers;

• Wandelpad in park geen fijne ondergrond; 

• Matige kwaliteit openbare ruimte wordt wel 

herkend; veel gebiedsdelen en elementen in de 

openbare ruimte zijn gedateerd;

• Verlichting Weerwater (Lumierepark) is een 

aandachtspunt;

• Weinig playgrounds uit enquête, maar is er wel 

in Laterna Magikapark.
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Sport- en speelplekken 35,98 66,43 

Fiets-, wandel- en ruiterpaden 23.248 25.286

Sport-, speel- en beweegruimte 180.717 117.440

Nabijheid voorzieningen 5,85 6,18 

Groen: 4 wijken met de hoogste score.

Roze: 4 wijken met de laagste score.

Niet gekleurd: 6 wijken met middelste scores.

Beweegvriendelijke omgeving – Haven
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200.680 21.960

< 15 jaar 19 17

15-24 jaar 13 11

25-44 jaar 28 25

45-64 jaar 30 29

65 jaar en ouder 10 19

Eenpersoonshuishouden 31 36

Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen 24 29

Meerpersoonshuishoudens met kinderen 45 35

Nederlandse achtergrond 59 70

Westerse achtergrond 10 10

Niet-westerse achtergrond 30 20

+31% +9%

6 

(voldoende)

6

(voldoende)

Demografie en enquêteresultaten – Haven 

Enquêteresultaten

• Veel wandelen, fietsen

• 69 procent vindt dat er voldoende 

mogelijkheden in de buurt zijn (Almere: 69%) 

• Matige beoordeling speelplekken (46% 

onvoldoende, Almere: 30%). 

• Veel mogelijkheden wandelen, fietsen, 

zwemmen/watersport

• Voornaamste tips voor gemeente:

• Infrastructuur verbeteren

• Ommetjes/routes aanleggen

• Toegankelijkheid groen/parken 

verbeteren

• Communicatie mogelijkheden openbare 

ruimte verbeteren

Bevindingen uit werksessie

• Aanbeveling is een paar grote speelplekken 

creëren in plaats van de vele kleine in de hofjes;

• De senioren worden de grootste groep in de wijk, 

daar zijn nog weinig voorzieningen voor;

• Voetpaden meer toegankelijker maken;  

• Verlichte hardlooproutes richting Kasteel zijn 

gewenst.
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Sport- en speelplekken 35,98 32,05 

Fiets-, wandel- en ruiterpaden 23.248 65.379

Sport-, speel- en beweegruimte 180.717 4.878.803

Nabijheid voorzieningen 5,85 17,64 

Groen: 4 wijken met de hoogste score.

Roze: 4 wijken met de laagste score.

Niet gekleurd: 6 wijken met middelste scores.

Beweegvriendelijke omgeving – Hout
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200.680 2.080

< 15 jaar 19 15

15-24 jaar 13 10

25-44 jaar 28 24

45-64 jaar 30 36

65 jaar en ouder 10 15

Eenpersoonshuishouden 31 19

Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen 24 46

Meerpersoonshuishoudens met kinderen 45 35

Nederlandse achtergrond 59 81

Westerse achtergrond 10 10

Niet-westerse achtergrond 30 9

+31% +1295%

6 

(voldoende)

9 

(zeer goed)

Demografie en enquêteresultaten – Hout 

Enquêteresultaten

• Veel wandelen, fietsen, hardlopen

• 78 procent vindt dat er voldoende 

mogelijkheden in de buurt zijn (Almere: 69%) 

• Matige beoordeling openbare ruimte (11% 

onvoldoende, Almere 8% onvoldoende). 

• Matige beoordeling speelplekken (26% 

onvoldoende)

• Weinig mogelijkheden zwemmen, veel 

mogelijkheden wandelen, fietsen, hardlopen

• Voornaamste tips voor gemeente:

• Infrastructuur verbeteren

• Verlichting verbeteren/verlichte 

hardlooproute

• Ommetjes/routes aanleggen

• Toegankelijkheid groen/parken 

verbeteren

Bevindingen uit werksessie

• Nog weinig speelplekken, wel veel groene 

ruimte;

• Veel goede fiets- en wandelpaden die goed zijn;

• Veel bewoners van andere wijken maken gebruik 

van de groene ruimten in en om Hout heen

• Goede verlichte routes zijn een aandachtspunt. 
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Sport- en speelplekken 35,98 20,64 

Fiets-, wandel- en ruiterpaden 23.248 19.509

Sport-, speel- en beweegruimte 180.717 89.613

Nabijheid voorzieningen 5,85 4,70 

Groen: 4 wijken met de hoogste score.

Roze: 4 wijken met de laagste score.

Niet gekleurd: 6 wijken met middelste scores.

Beweegvriendelijke omgeving – Literatuurwijk
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200.680 9.910

< 15 jaar 19 22

15-24 jaar 13 15

25-44 jaar 28 25

45-64 jaar 30 30

65 jaar en ouder 10 8

Eenpersoonshuishouden 31 24

Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen 24 19

Meerpersoonshuishoudens met kinderen 45 57

Nederlandse achtergrond 59 54

Westerse achtergrond 10 10

Niet-westerse achtergrond 30 36

+31% -5%

6 

(voldoende)

6

(voldoende)

Demografie en enquêteresultaten – Literatuurwijk 

Enquête resultaten

• Veel hardlopen, fietsen en wielrennen, weinig 

wandelen

• 44 procent vindt dat voldoende mogelijkheden 

in de buurt zijn (Almere: 69%) 

• Gemiddelde beoordeling openbare ruimte

• Weinig playgrounds, speelplekken

• 64 procent voldoende mogelijkheden 

wandelen/fietsen (Almere: 87%), hardlopen 63% 

(Almere: 76%)

• Voornaamste tips voor gemeente:

• Infrastructuur verbeteren (kwaliteit 

wegdek)

• Verlichting verbeteren

• Toestellen plaatsen

• Aanbod georganiseerde activiteiten 

vergroten

Bevindingen uit werksessie

• In het zuidelijk deel van de wijk is behoefte aan 

een grotere centrale speelplek, maar daar is 

weinig fysieke ruimte voor;

• Vanwege het groot aandeel kinderen in de wijk 

wordt gepleit voor (meer) georganiseerd aanbod 

van sport- en beweegactiviteiten.
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Sport- en speelplekken 35,98 41,44 

Fiets-, wandel- en ruiterpaden 23.248 21.285

Sport-, speel- en beweegruimte 180.717 65.475

Nabijheid voorzieningen 5,85 3,63 

Groen: 4 wijken met de hoogste score.

Roze: 4 wijken met de laagste score.

Niet gekleurd: 6 wijken met middelste scores.

Beweegvriendelijke omgeving – Muziekwijk
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200.680 17.535

< 15 jaar 19 15

15-24 jaar 13 15

25-44 jaar 28 22

45-64 jaar 30 35

65 jaar en ouder 10 13

Eenpersoonshuishouden 31 31

Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen 24 26

Meerpersoonshuishoudens met kinderen 45 44

Nederlandse achtergrond 59 64

Westerse achtergrond 10 11

Niet-westerse achtergrond 30 25

+31% -4%

6 

(voldoende)

7

(ruim voldoende)

Demografie en enquêteresultaten – Muziekwijk 

Enquêteresultaten

• Relatief weinig wandelen, fietsen, hardlopen

• 64 procent vindt dat er voldoende 

mogelijkheden in de buurt zijn (Almere: 69%) 

• Gemiddelde beoordeling openbare ruimte

• Weinig speelplekken

• 21 procent voldoende mogelijkheden zwemmen 

(Almere: 29%)

• Voornaamste tips voor gemeente:

• Meer/betere rustplekken

• Toestellen plaatsen

• Communicatie over mogelijkheden 

verbeteren

Bevindingen uit werksessie

• Muzenpark is een mooie groene ruimte die goed 

gebruikt wordt om (sportief) te bewegen. Er 

wordt gebruik van gemaakt (soms meldingen of 

botsingen fietsers met wandelingen)

• Noorden: vrijstaande woningen

• Het beeld is dat er weinig speelplekken zijn. 

Echter, het aanbod is aanwezig, maar dat wordt 

niet zo ervaren. Mogelijk dat ingezet moet 

worden op de herkenbaarheid van en 

communicatie over de speelplekken. 
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Sport- en speelplekken 35,98 23,73 

Fiets-, wandel- en ruiterpaden 23.248 21.860

Sport-, speel- en beweegruimte 180.717 435.046

Nabijheid voorzieningen 5,85 7,91 

Groen: 4 wijken met de hoogste score.

Roze: 4 wijken met de laagste score.

Niet gekleurd: 6 wijken met middelste scores.

Beweegvriendelijke omgeving – Noorderplassen
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200.680 6.970

< 15 jaar 19 26

15-24 jaar 13 10

25-44 jaar 28 32

45-64 jaar 30 26

65 jaar en ouder 10 6

Eenpersoonshuishouden 31 20

Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen 24 25

Meerpersoonshuishoudens met kinderen 45 55

Nederlandse achtergrond 59 66

Westerse achtergrond 10 11

Niet-westerse achtergrond 30 23

+31% +24%

6 

(voldoende)

8

(goed)

Demografie en enquêteresultaten – Noorderplassen 

Enquêteresultaten

• Relatief veel hardlopen

• 70 procent vindt dat er voldoende 

mogelijkheden in de buurt zijn (Almere: 69%) 

• Gemiddelde beoordeling openbare ruimte

• Weinig playgrounds, veel mogelijkheden 

zwemmen en watersport

• Voornaamste tips voor gemeente:

• Meer/betere speelplekken

• Communicatie over mogelijkheden 

verbeteren

• Geen toestellen plaatsen maar aanbod 

georganiseerde activiteiten vergroten

Bevindingen uit werksessie

• Veel bewoners in de wijk zijn lid van een 

vereniging.

• Een deel van de wijk bestaat uit sociale 

huurwoningen (Spinakerplantsoen): de 

activiteiten die aangeboden worden zijn goed 

bezocht;

• Er zijn plannen voor een centrale speelplek voor 

de oudere jeugd in de wijk, maar de locatie 

staat ter discussie omdat dit bij diverse 

bewoners weerstand oproept;

• De watersportvereniging is actief om scholen te 

betrekken bij activiteiten wat als een mooie 

ontwikkeling wordt gezien door betrokkenen van 

de werksessie. 
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Sport- en speelplekken 35,98 19,86 

Fiets-, wandel- en ruiterpaden 23.248 25.259

Sport-, speel- en beweegruimte 180.717 383.155

Nabijheid voorzieningen 5,85 5,64 

Groen: 4 wijken met de hoogste score.

Roze: 4 wijken met de laagste score.

Niet gekleurd: 6 wijken met middelste scores.

Beweegvriendelijke omgeving – Poort
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200.680 11.620

< 15 jaar 19 26

15-24 jaar 13 9

25-44 jaar 28 47

45-64 jaar 30 15

65 jaar en ouder 10 3

Eenpersoonshuishouden 31 34

Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen 24 22

Meerpersoonshuishoudens met kinderen 45 44

Nederlandse achtergrond 59 48

Westerse achtergrond 10 19

Niet-westerse achtergrond 30 42

+31% +254%

6 

(voldoende)

6

(voldoende)

Demografie en enquêteresultaten – Poort 

Enquête resultaten

• Veel hardlopen, gemiddeld wandelen en fietsen

• 49 procent vindt dat er voldoende 

mogelijkheden in de buurt zijn (Almere: 69%) 

• Gemiddelde beoordeling openbare ruimte (9% 

onvoldoende)

• Matige beoordeling speelplekken (41% 

onvoldoende)

• Voornaamste tips voor gemeente:

• Verlichting verbeteren/verlichte 

hardlooproute

• Infrastructuur verbeteren

• Ommetjes/routes aanleggen

• Toegankelijkheid groen/parken 

verbeteren en toestellen plaatsen

Bevindingen uit werksessie

• Wijk in ontwikkeling, hoge mate van 

stedelijkheid in Poort;

• Afstanden naar dichtstbijzijnde voetbal- en 

hockeyvereniging is fors (ca. 4 km);

• Veel plekken nog te ontwikkelen en biedt veel 

kansen om omgeving beweegvriendelijk in te 

richten;

• Cascadepark biedt veel mogelijkheden voor 

sportief bewegen (voor diverse doelgroepen);

• Behoefte aan buitensportvereniging.
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Sport- en speelplekken 35,98 35,80 

Fiets-, wandel- en ruiterpaden 23.248 25.540

Sport-, speel- en beweegruimte 180.717 104.445

Nabijheid voorzieningen 5,85 2,55 

Groen: 4 wijken met de hoogste score.

Roze: 4 wijken met de laagste score.

Niet gekleurd: 6 wijken met middelste scores.

Beweegvriendelijke omgeving – Stad midden
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200.680 14.625

< 15 jaar 19 17

15-24 jaar 13 11

25-44 jaar 28 31

45-64 jaar 30 29

65 jaar en ouder 10 11

Eenpersoonshuishouden 31 40

Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen 24 24

Meerpersoonshuishoudens met kinderen 45 35

Nederlandse achtergrond 59 53

Westerse achtergrond 10 12

Niet-westerse achtergrond 30 36

+31% +43%

6 

(voldoende)

5 

(onvoldoende)

Demografie en enquêteresultaten – Stad midden 

Enquêteresultaten

• Relatief veel wielrenners in de wijk

• 72 procent vindt dat er voldoende 

mogelijkheden in de buurt zijn (Almere: 69%) 

• Gemiddelde beoordeling openbare ruimte

• Weinig playgrounds, veel mogelijkheden om te 

zwemmen;

• Voornaamste tips voor gemeente:

• Meer/betere rustplekken

• Geen ommetjes aanleggen maar 

aanbod georganiseerde activiteiten 

vergroten

Bevindingen uit werksessie

• Verlichting routes naar Beatrixpark (skatepark) 

toe is een aandachtspunt;

• Groot onderhoud geweest in de wijk 

Kruidenwijk, waardoor mogelijk algehele beeld 

van de wijk is verbeterd;

• Verlichting naar Beatrixpark toe (skatepark) is 

aandachtspunt. Besloten om dat niet te doen, 

want er is andere route beschikbaar;

• Extra speeltoestellen in het centrum leidt tot 

weerstand ondernemers; mogelijke andere 

locatie (Weerwater behoort tot de 

mogelijkheden);

• Bewoners centrum en nabijgelegen wijken 

kunnen gebruikmaken van het rondje Weerwater 

voor hardlopen, skeeleren en fietsen.
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Sport- en speelplekken 35,98 50,20 

Fiets-, wandel- en ruiterpaden 23.248 27.641

Sport-, speel- en beweegruimte 180.717 57.778

Nabijheid voorzieningen 5,85 2,77 

Groen: 4 wijken met de hoogste score.

Roze: 4 wijken met de laagste score.

Niet gekleurd: 6 wijken met middelste scores.

Beweegvriendelijke omgeving – Stedenwijk
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200.680 10.275

< 15 jaar 19 19

15-24 jaar 13 13

25-44 jaar 28 27

45-64 jaar 30 28

65 jaar en ouder 10 13

Eenpersoonshuishouden 31 39

Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen 24 23

Meerpersoonshuishoudens met kinderen 45 38

Nederlandse achtergrond 59 49

Westerse achtergrond 10 10

Niet-westerse achtergrond 30 41

+31% -6%

6 

(voldoende

4 

(zwak)

Demografie en enquêteresultaten – Stedenwijk 

Enquêteresultaten

• Relatief weinig wandelen, fietsen, hardlopen, 

wielrennen

• 70 procent vindt dat er voldoende mogelijkheden in 

de buurt zijn (Almere: 69%) 

• Slechte beoordeling openbare ruimte (26% 

onvoldoende; Almere: 8%)

• Veel playgrounds, veel mogelijkheden om te 

zwemmen 

• Voornaamste tips voor gemeente:

• Infrastructuur en verlichting verbeteren

• Meer/betere rustplekken

• Ommetjes aanleggen

• Toestellen plaatsen

• Communicatiemogelijkheden vergroten

Bevindingen uit werksessie

• Wijk met lagere sociaaleconomische status;

• Speeltoestellen in de wijk zijn het afgelopen jaar 

bijgeplaatst;

• Voorstel om na school sport- en beweegactiviteiten 

aan te bieden bij diverse scholen;

• Playground nabij sporthal Stedenwijk wordt goed 

gebruikt, de buitenfitnesstoestellen minder, 

mogelijk nader analyseren wat hiervan de oorzaak 

is; 

• Alle schoolpleinen in de wijk hebben de functie van  

buurtpleinen omdat deze openbaar toegankelijk 

zijn.
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Sport- en speelplekken 35,98 30,58 

Fiets-, wandel- en ruiterpaden 23.248 23.823

Sport-, speel- en beweegruimte 180.717 131.637

Nabijheid voorzieningen 5,85 4,91 

Groen: 4 wijken met de hoogste score.

Roze: 4 wijken met de laagste score.

Niet gekleurd: 6 wijken met middelste scores.

Beweegvriendelijke omgeving – Tussen de Vaarten
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200.680 16.195

< 15 jaar 19 21

15-24 jaar 13 14

25-44 jaar 28 29

45-64 jaar 30 28

65 jaar en ouder 10 8

Eenpersoonshuishouden 31 28

Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen 24 23

Meerpersoonshuishoudens met kinderen 45 50

Nederlandse achtergrond 59 52

Westerse achtergrond 10 9

Niet-westerse achtergrond 30 39

+31% -5%

6 

(voldoende)

7 

(goed)

Demografie en enquêteresultaten – Tussen de Vaarten 

Enquête resultaten

• Relatief weinig wandelen, fietsen, hardlopen, 

wielrennen

• 74 procent vindt dat er voldoende mogelijkheden in 

de buurt zijn (Almere: 69%) 

• Matige beoordeling openbare ruimte (12% 

onvoldoende; Almere: 8%)

• Veel speelplekken, weinig mogelijkheden voor 

zwemmen, watersport, skeeleren

• Voornaamste tips voor gemeente:

• Meer/betere speelplekken

• Aanbod georganiseerde activiteiten 

verbeteren

• Niet: infrastructuur verbeteren, 

rustplekken, communicatie verbeteren

Bevindingen uit werksessie

• De wijk is langgerekt en er is geen centrale plek 

waar jeugd en jongeren sportief kunnen bewegen en 

elkaar kunnen ontmoeten;

• Aanbeveling: minder speelplekken, betere 

concentratie van speelplekken door clustering

• Voetbal-, speelveld en calisthenics naast elkaar. 

Calisthenics nog weinig gebruikt. Aan de zuidkant 

van de dreef voetbal-/basketbalveld wordt veel 

gebruikt;

• Fanny Blankers Koen sportpark aan de noordkant van 

de wijk wordt gebruikt door bewoners, maar dat 

wordt niet actief gestimuleerd.
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Sport- en speelplekken 35,98 69,35 

Fiets-, wandel- en ruiterpaden 23.248 24.013

Sport-, speel- en beweegruimte 180.717 119.189

Nabijheid voorzieningen 5,85 3,54 

Groen: 4 wijken met de hoogste score.

Roze: 4 wijken met de laagste score.

Niet gekleurd: 6 wijken met middelste scores.

Beweegvriendelijke omgeving – Water/Verzetswijk
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200.680 11.085

< 15 jaar 19 16

15-24 jaar 13 13

25-44 jaar 28 24

45-64 jaar 30 35

65 jaar en ouder 10 11

Eenpersoonshuishouden 31 29

Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen 24 28

Meerpersoonshuishoudens met kinderen 45 43

Nederlandse achtergrond 59 66

Westerse achtergrond 10 11

Niet-westerse achtergrond 30 23

+31% -5%

6 

(voldoende)

6

(voldoende)

Demografie en enquêteresultaten – Water-Verzetswijk 

Enquêteresultaten

• Veel wandelen, weinig hardlopen en wielrennen

• 80 procent vindt dat er voldoende mogelijkheden 

in de buurt zijn (Almere: 69%) 

• Gemiddelde beoordeling openbare ruimte (6% 

onvoldoende; Almere: 8%)

• Veel speelplekken, relatief veel plekken om te 

zwemmen

• Voornaamste tips voor gemeente:

• Verlichting verbeteren

• Meer/betere speelplekken

• Aanbod georganiseerde activiteiten 

verbeteren

• Niet: toestellen plaatsen, rustplekken, 

communicatie verbeteren

Bevindingen uit werksessie

• Twee verschillende wijken; Waterwijk: aandeel 

senioren groot, eigen hofje heeft speelplek 

(mogelijk sprake van een overschot) 

• Verzetswijk: een op zichzelf staande wijk met 

weinig voorzieningen in de wijk. De wijk kent 

sociale problemen. Centrale speelplek in 

Verzetswijk wordt nu ontwikkeld. 

• Verlichte hardlooproute om scoutingvereniging 

“Hannie Schaft” heen is gewenst, maar wordt niet 

gerealiseerd; andere (verlichte) routes zijn 

beschikbaar.



Welke openbare ruimte is beschikbaar voor sportief bewegen en hoe scoort Almere op beweegvriendelijkheid? 

In de gehanteerde aanpak zijn de fysieke elementen die gebruikt kunnen worden voor sporten/bewegen (hardware) per wijk aan de hand van vier 

indicatoren in kaart gebracht: sport- en speelplekken, paden, sport-, speel- en beweegruimte en nabijheid van voorzieningen. De score op 

beweegvriendelijke omgeving van Almere is vergeleken met gemeenten van vergelijkbare omvang qua inwonersaantal. De gemeente Almere heeft 

veel sport-, speel- en beweegruimte in verhouding tot het inwoneraantal en scoort goed op het element nabijheid van voorzieningen. De meeste 

wijken liggen in de nabijheid van groen (parken en uitloopgebieden) en er zijn veel mogelijkheden om gebruik te maken van beweegruimte, hoewel 

in sommige wijken eerst een afstand afgelegd moet worden om bij de grote groene ruimten en recreatiegebieden van Almere aan de randen (zoals 

bij Hout en bij de Noorderplassen) te geraken. De compacte opbouw van de diverse wijken in Almere zorgt ervoor dat veel inwoners in Almere dicht 

bij voorzieningen wonen. Gemiddeld hebben inwoners van Almere binnen circa 2 kilometer zowel publieke als commerciële voorzieningen 

beschikbaar. Alleen in de wijk Hout hebben de bewoners 4 tot 6 kilometer nodig om naar voorzieningen te komen. Op het element paden/routes 

scoort Almere voldoende, wat aangeeft dat de paden- en routestructuur binnen de gemeente in voldoende mate aanwezig is.

Hoe wordt de openbare ruimte door inwoners van Almere ervaren? 

Het soort activiteit dat in de openbare ruimte wordt beoefend en de mate waarin deze activiteit wordt beoefend verschilt sterk per wijk. In 

sommige wijken wordt veel gewandeld en in andere wijken wordt juist veel hardgelopen of gefietst, en omgekeerd. 69 procent van de inwoners in 

Almere vindt dat er in de buurt voldoende mogelijkheden zijn om te sporten en te bewegen in de openbare ruimte. Eén op de drie inwoners maakt 

gebruik van de openbare ruimte voor de sport die hij of zij het meest beoefent. De openbare ruimte wordt door de inwoners als voldoende ervaren; 

slechts 8 procent geeft aan de openbare ruimte onvoldoende te vinden. De voornaamste tips die inwoners van Almere geven om sportief gebruik van

de openbare ruimte te bevorderen zijn meer of betere speelplekken, het verbeteren van infrastructuur, het verbeteren van verlichting, het plaatsen 

van toestellen en communicatie over de mogelijkheden in de openbare ruimte. 

In de werksessies is naar voren gekomen dat het met name gaat om het opheffen van overbodige speelplekken en beter clusteren van speelplekken 

of het creëren van een nieuwe centrale speelplek die aansluit bij de behoeften in de diverse wijken. In veel gevallen sluiten veel (oudere) 

speelplekjes niet meer aan bij de behoefte in de wijken en worden daardoor niet meer gebruikt. 
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8. Samenvatting

Sportief gebruik van de openbare ruimte in Almere



Iemand die in het najaar en in de winter ’s avonds hardloopt, loopt graag op goed verlichte paden. In Almere is het een veel genoemde maatregel  

waarvan inwoners aangeven dat dit de beweegactiviteiten in de openbare ruimte kan bevorderen. De keuze om paden te voorzien van verlichting is 

een moeilijk en soms gevoelig onderwerp. Niet iedereen wil dat er meer verlichting in de stad komt. Een nadere analyse kan uitwijzen waar de 

behoefte in de stad het grootst is en welke mogelijkheden er zijn om paden te verlichten.

Het verbeteren van infrastructuur is in diverse wijken genoemd als element dat bijdraagt aan het bevorderen van het gebruik van de openbare 

ruimte. Nadere studie zal moeten uitwijzen wat de voornaamste aandachtspunten zijn om mogelijk in een vervolgfase over te kunnen gaan tot het 

verbeteren van de langzame verkeersroutes. Op dit moment wordt een studie gedaan naar de veiligheid van het pad nabij de Evenaar (bedoeld als 

wandelpad en skeelerpad), aangezien het pad op veel plekken kruist met de doorgaande weg. 

Meer of betere (fitness)toestellen in de openbare ruimte is een element dat door inwoners van Almere wordt aangegeven als stimulans om sportief 

te bewegen. In de werksessies is naar voren gekomen dat sommige locaties niet goed gebruikt worden (bijvoorbeeld de locatie nabij de Sporthal in 

de Stedenwijk). Onderzoek laat zien dat er landelijk behoefte is aan toestellen in de openbare ruimte. Het plaatsen van de toestellen vergt echter 

veel zorgvuldigheid. De locatie van de buitenfitnesstoestellen is immers voor een belangrijk deel bepalend voor het gebruik van de toestellen. 

Nadere analyse naar de behoefte en naar mogelijke geschikte locaties kan meer inzicht geven of en waar in de behoefte voorzien kan worden.

In diverse wijken is aangegeven dat er behoefte is aan goede communicatie over de voorzieningen in de openbare ruimte. In werksessies is naar 

voren gekomen dat bewoners niet altijd goed weten op welke locaties voorzieningen aanwezig zijn en/of er sprake is van aanbod van activiteiten. 

Het is van belang om goed inzicht te krijgen bij welke doelgroepen de behoefte aan communicatie het grootst is en op welke wijze zij het beste 

bereikt kan worden. 
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Waar liggen in Almere de mogelijkheden om het gebruik van de openbare ruimte voor sport en bewegen te stimuleren?

Buiten 1

In de wijk Buiten 1 is de sport- speel- en beweegruimte in verhouding tot het aantal inwoners beperkt. Het nabijgelegen Meridiaanpark en 

Polderpark hebben een belangrijke functie als ruimte waar bewoners kunnen sporten, spelen en bewegen. Goede paden en routes vanuit de 

wijkdelen naar de parken is van belang voor de toegankelijkheid van de parken. Kwalitatief goede paden is hierbij een belangrijke randvoorwaarde, 

alsmede de verlichting van de paden. Omdat bewoners aangeven dat infrastructuur voor fietsers/hardlopers en wandelaars verbeterd kan worden, 

vraagt dit om een nadere analyse naar de kwaliteit van de infrastructuur voor deze doelgroepen. Omdat het Polderpark intensief gebruikt wordt is 

het van belang dat het park zelf toegankelijk is en blijft. Het is bekend dat door de inzet van kunstgras speelplekken in de wijk intensiever gebruikt 

worden. Nader onderzoek naar mogelijkheden van het toepassen van kunstgras op trapveldjes in deze wijk is aan te bevelen.

Buiten 2

De kwaliteit van de openbare ruimte in de Danswijk en Parkwijk wordt als voldoende/goed beoordeeld. Volgens 60 procent van de wijkbewoners zijn 

Inwoners van de wijk Buiten 2 hebben ruim de mogelijkheid om gebruik te maken van de nabijgelegen openbare buitenruimte aan de oostkant van 

de wijk voor fietsen, hardlopen en wandelen. Volgens drie kwart van de wijkbewoners zijn er voldoende mogelijkheden in de wijk om te sporten en 

te bewegen in de openbare ruimte, wat een bovengemiddelde score is. De wijk ligt verder van voorzieningen af. Het is van belang dat zowel jong als 

oud op een toegankelijke manier de voorzieningen kunnen bereiken door middel van goed verlichte fiets- en wandelpaden. De score op paden en 

routes is onder het gemiddelde, wat gezien de afstand tot voorzieningen om aandacht vraagt. Ten behoeve van de veiligheid van wandelaars en 

fietsers die gebruikmaken van het fietspad en wandelpad nabij de Evenaar, verdient het aanbeveling om te analyseren welke knelpunten er nog zijn 

en welke mogelijkheden er zijn om de knelpunten op te lossen. Aan het Meridiaanpark wordt een kwaliteitsimpuls gegeven zodat het park 

toegankelijker en aantrekkelijker is voor de inwoners van Almere. Vanwege de behoefte aan een grotere centrale speelplek voor jeugd en jongeren, 

verdient het aanbeveling om de mogelijkheden te verkennen voor een nieuwe speelplek in het Meridiaanpark. 
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Danswijk/Parkwijk

De kwaliteit van de openbare ruimte in de Danswijk en Parkwijk wordt als voldoende/goed beoordeeld. Volgens 60 procent van de wijkbewoners zijn 

er voldoende mogelijkheden om te sporten en te bewegen in de openbare ruimte en dat is lager dan het gemiddelde in Almere. Dit kan samenhangen 

met de beperkte hoeveelheid sport- speel- en beweegruimte in deze wijk in relatie tot de hoeveelheid inwoners. Er is een gemiddeld aanbod aan 

sport- en speelplekken, zoals de voorzieningen langs het Escherpad laten zien. Dit aanbod is van belang voor jeugd en jongeren omdat de fysieke 

ruimte in de wijk beperkt is. Omdat de fysieke ruimte in de wijk beperkt is in verhouding tot het aantal inwoners en in deze wijk een aanzienlijk 

aantal kinderen woont, verdient het aanbeveling om de huidige sport- en speelplekken goed te beoordelen op het gebruik. De vraag die hierbij 

gesteld zou moeten worden, is of de betreffende sport- en speelplek in de wijk goed gebruikt wordt en of deze aansluit bij de behoeften van de 

jeugd en jongeren in de wijk. Op die manier kan de bepekte ruimte zo optimaal mogelijk voor de jeugd en jongeren in de wijk worden ingezet. Een 

groot aandeel van het groen is zogenaamd kijkgroen en niet functioneel om te sporten of te bewegen. Er is volgens respondenten behoefte aan 

wandelroutes om een ommetje te kunnen maken. Daar ligt een kans om bewoners in te faciliteren. Betere communicatie over de voorzieningen in 

de wijk of in aangrenzende wijken is een kans om het gebruik van de voorzieningen ten behoeve van sport en bewegen te stimuleren. Er ligt een 

opgave om met scholen het gesprek aan te gaan om schoolpleinen in de wijk aantrekkelijker te maken zodat deze meer uitnodigen om er (mogelijk 

ook na schooltijd) gebruik van te maken. 

Filmwijk

Eén op de drie bewoners vindt dat er onvoldoende mogelijkheden zijn in de wijk om te sporten en te bewegen in de openbare ruimte en beoordeelt 

de kwaliteit van de openbare ruimte onvoldoende. Dat wordt door betrokkenen in de wijk ook erkend omdat diverse gebiedsdelen en elementen in 

de openbare ruimte gedateerd zijn. Er ligt hier een opgave om te werken aan de kwaliteit van de openbare ruimte. De verlichting in het 

Lumierepark is een aandachtspunt en een kans om hier een betere invulling aan te geven bij de realisatie van het rondje Weerwater. De aanwezig 

fiets- en wandelpaden zijn op diverse locaties smal en niet veilig, wat kan leiden tot conflicten tussen weggebruikers. Hier ligt een opgave om nader 

onderzoek te doen naar de knelpunten. Aangezien het aandeel fiets- en wandelpaden in de wijk laag is, ligt er een kans om fietsers en wandelaars 

meer ruimte te geven in de wijk. Een nulmeting van de huidige fiets- en wandelpaden en analyse van bestaande knelpunten verdient aanbeveling. 
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Haven

De wijk haven wordt omringd door grote groene ruimten. In de wijk zelf is ruim aanbod aan sport- speel en beweegruimte aanwezig en is een ruim 

aanbod aan sport- en speelplekken en paden. De playground in het Stadswerfpark wordt vervangen door een nieuwe playground. Mogelijk dat op 

deze locatie een ontmoetingsplek voor ouderen gerealiseerd kan worden, omdat de locatie mooi centraal in de wijk ligt. Er is sprake van een grote 

hoeveelheid speelplekken in de wijk die over het algemeen op kwaliteit niet goed beoordeeld worden. In relatie tot de demografie van de wijk 

(groot aandeel ouderen) verdient het aanbeveling om de aanwezige speelplekken te analyseren op kwaliteit en gebruiksintensiteit. Op basis daarvan 

kan advies gegeven worden om het aantal speelplekken in de wijk te reduceren. Het doel zou moeten zijn dat minder speelplekken overblijven, 

maar dat deze speelplekken van goede kwaliteit zijn en aansluiten bij de doelgroep. 

Hout

De wijk Hout is ruim opgezet en ligt midden in het groen. Dat verklaart dat er veel sport- speel en beweegruimte aanwezig is. Het aandeel fiets- en 

wandelpaden is groot in vergelijking tot het gemiddelde in Almere. Het aandeel sport- en speelplekken is gemiddeld. Het is een uitdaging om dit 

deel van de stad zo goed mogelijk te laten aansluiten op de stad. Het goed aansluiten van Hout op de stad kan zowel voor de wijk als voor de stad 

veel voordelen opleveren. Een goede verbinding tussen Hout en de stad zou ertoe kunnen leiden dat wijkbewoners gestimuleerd worden om de fiets 

te pakken om boodschappen te doen of naar de sportvelden te gaan. Andersom kunnen de bewoners van diverse wijken gebruikmaken van de 

openbare groene ruimten in en om Hout heen om er te sporten of te bewegen. Ondanks de hoge mate van aanwezigheid van beweegruimte in het 

groen rondom de wijk, is het van belang ook voldoende sport-, beweeg- en speelruimte te realiseren bij de groei van de wijk.  

Literatuurwijk

In de Literatuurwijk wonen veel gezinnen met kinderen. In de wijk is behoefte aan meer sport- en speelplekken. Dat is terug te zien in het aantal 

speelplekken in verhouding tot het aantal inwoners. Daarnaast wordt aangegeven dat in de wijk behoefte is aan een grotere centrale sport-

/speelplek. Tegelijkertijd is er weinig fysieke ruimte om dat te kunnen realiseren. Nadere studie zal moeten uitwijzen in welke behoefte precies 

voorzien zou moeten worden en welke mogelijkheden er zijn om een centrale sport- en speelplek te realiseren (mogelijk met georganiseerd 

sportaanbod). Omdat de fysieke ruimte in deze wijk beperkt is, zouden de mogelijkheden onderzocht moeten worden om gebruik te maken van de 

huidige voorzieningen op het sportpark De Korver/Sas van Gentlaan. Er ligt een kans om de bewoners van de Literatuurwijk (maar ook van de 

Muziekwijk en Stedenwijk), meer gebruik te laten maken van deze bestaande sport- en speelvoorzieningen, door bijvoorbeeld (meer) georganiseerde 

sport aan te bieden en hier duidelijk over te communiceren. Op het sportpark De Korver/Sas van Gentlaan is nog fysieke ruimte aanwezig die 

mogelijk ingevuld kan worden met andere voorzieningen, naar gelang de behoeften van de bewoners in de wijk. Hier ligt er een kans om een 

samenwerking aan te gaan met huidige sportverenigingen die behoefte kunnen hebben aan een calisthenicspark of een urban skate park. 

48Sportief gebruik van de openbare ruimte in Almere



Muziekwijk

De Muziekwijk is een wijk met een duidelijk tweedeling in een noordelijk en zuidelijk deel. De wijk weerspiegelt de gemiddelde 

bevolkingssamenstelling in Almere. Over het algemeen is de wijk dicht op elkaar gebouwd met het Muzenpark als centrale groene plek in de wijk. In 

het noordelijke deel zijn meer vrijstaande woningen gelegen. Dit deel van de wijk ligt tegen de sportvelden en het groen aan van het Beatrixpark. Er 

is een behoefte aan meer speeltoestellen en meer rust-/ontmoetingsplekken in de wijk. Omdat er weinig fysieke ruimte is in de wijk om te sporten 

en te bewegen, is het van belang dat bewoners in de wijk, zowel jong als oud, de weg weten te vinden naar de bestaande sport- en speelplekken. 

Mogelijk dat gewerkt kan worden aan de herkenbaarheid en zichtbaarheid van sport- en speelplekken.

Noorderplassen

Noorderplassen is een wijk die bestaat uit vrijstaande woningen aan of nabij het water. De bewoners hebben veelal bewust de keuze gemaakt om 

aan het water te wonen. Een ander deel van de wijk bestaat uit sociale huurwoningen. Er worden sport- en beweegactiviteiten aangeboden die met 

name goed benut worden door bewoners van de sociale huurwoningen. In de wijk is veel fysieke ruimte en er zijn veel mogelijkheden om vrijwel 

direct in het buitengebied en de natuur te zijn. Voor de jeugd en jongeren zijn er weinig speelplekken. Meerdere initiatieven om een centrale sport-

en speelplek te realiseren zijn op niets uitgelopen omdat het vanwege de angst voor overlast weerstand oproept bij de bewoners. De afstand van de 

wijk tot voorzieningen (winkels, sportvelden et cetera) in de stad (aan de andere kant van de N207) is groot. Er ligt een goede verbinding via het 

Clauspad naar de andere wijken in Almere. In de toekomst zou een sport- en/of speelvoorziening wenselijk zijn om de kinderen in de wijk 

Noorderplassen in hun behoefte te voorzien. Vanwege de waterrijke omgeving liggen natuurlijke speelplekken voor de hand. Een mooie locatie om 

een dergelijk initiatief te realiseren is nabij de watersportvereniging, aangezien de vereniging nu ook al samenwerkt met diverse scholen. Daar ligt 

een kans om sporten en bewegen in een waterrijke omgeving te stimuleren. 

Poort

Almere poort is een wijk dat de komende jaren volop in ontwikkeling is. Het karakter van Almere Poort wordt grootstedelijker dan de rest van 

Almere, waarbij de nadruk ligt op de combinatie wonen en werken. In het midden van de wijk is het Cascadepark gerealiseerd als een groene ader 

dwars door de wijk. In het Cascadepark zijn reeds een aantal openbare sportvoorzieningen gerealiseerd. Er zijn plannen om hier extra elementen 

aan toe te voegen. Ook in de oostkant van Poort is ruimte gereserveerd voor drie grote sport- en beweegplekken gecombineerd met een 

beweegtrack die de voorzieningen in het gebied met elkaar verbindt. Het is een belangrijke uitdaging zijn om een optimale balans te vinden tussen 

de hoeveelheid uitgeefbare grond en de hoeveelheid benodigde (openbare) buitenruimte ten behoeve van sporten en bewegen. 
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Stad midden

De wijk Stad midden scoort goed op de Kerinindicator Beweegvriendelijke Omgeving (KBO). Er zijn veel mogelijkheden voor de jongere jeugd om 

buiten te spelen, ondanks de beperkte ruimte in de wijk. Grote delen van de wijk zijn opgebouwd door middel van hofjes. Binnen de hofjes is er 

gelegenheid om te kunnen spelen. Het Beatrixpark en de groene ruimten nabij de sportvelden aan de noordkant van de wijk zijn belangrijke plekken 

waar bewoners kunnen sporten of bewegen. Nabij de sporthal in de Stedenwijk is een openbare sportvoorziening aanwezig, waar ook de jongeren uit 

de wijk Stad midden goed gebruik van kunnen maken. De padenstructuur is goed en de diverse sportvoorzieningen in de wijk zijn om die reden 

toegankelijk, waardoor afstand geen probleem hoeft te zijn. Er is behoefte aan meer speeltoestellen in het centrum van de wijk. Het Weerwater 

zou hiervoor een geschikte locatie zijn. De locatie van speeltoestellen is van invloed op het gebruik van de toestellen. Daarom dient met grote 

zorgvuldigheid een geschikte locatie gekozen te worden. 

Stedenwijk

De Stedenwijk is een wijk waar de stedelijkheid hoog is. De fysieke ruimte in de wijk is beperkt. Echter, het aantal sport- en speelplekken in de wijk 

is hoog en daarmee lijkt het erop dat er sprake is van een compensatie van de beperkte beweegruimte. Door de jaren heen zijn er veel interventies 

geweest (zowel fysieke interventies als sociale interventies) om sporten en bewegen bij de jeugd en jongeren te stimuleren. Zo is er een Playground 

Clarence Seedorf en een Krajicek Playground in de wijk aanwezig. In 2017 zijn er op diverse locaties speeltoestellen bijgeplaatst. Globaal kan 

worden geconcludeerd dat de openbare voorzieningen om te sporten en te spelen in voldoende mate aanwezig zijn. De meeste schoolpleinen zijn 

openbaar wat de jeugd de mogelijkheid geeft om er ook buiten schooltijd gebruik van te maken. 

Tussen de Vaarten

De wijk Tussen de Vaarten is langgerekt en noord-zuid georiënteerd. Er is in de wijk een gemiddelde hoeveelheid beweegruimte en een gemiddelde 

hoeveelheid aan sport- en speelplekken. Gepleit wordt voor een clustering van speelplekken en een betere aansluiting op de doelgroepen in de wijk. 

Gezien de aanzienlijke hoeveelheid jongeren in de wijk en de behoefte bij die doelgroep aan een centrale sport- speel- en ontmoetingsplek, zou 

nader onderzocht moeten worden welke mogelijkheden er zijn om dit te bewerkstelligen. Er zijn in potentie veel kansen om de wijk (en andere 

omringende wijken) beter te betrekken bij de mogelijkheden die het Fanny Blankers Koen sportpark biedt. Onderzocht dient te worden wat de 

mogelijkheden zijn. 
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Waterwijk en Verzetswijk 

De Waterwijk en de Verzetswijk zijn twee verschillende wijken. In de Waterwijk wonen meer ouderen dan in de verzetswijk. De Verzetswijk is een 

op zichzelf staande wijk en kent sociale problemen. De twee wijken grenzen aan het Hanny Schaftpark. Bewoners in de Waterwijk hebben vanwege 

de groene ruimten om de wijk heen veel mogelijkheden om te bewegen in de wijk en om de wijk heen. Elk hofje in de wijk heeft ook een eigen 

speelplek. De hoeveelheid speelplekken sluit niet meer aan bij de demografie in de wijk. Er ligt een opgave om kritisch te kijken naar de 

hoeveelheid speelplekken en de toegevoegde waarde ervan in de wijk als startpunt om effectiever om te gaan met de beschikbare ruimte. Er zou 

een proces opgestart kunnen worden om zowel jong als oud in de wijk te betrekken bij de inventarisatie om hiermee tot een beeld te komen wat 

nodig is in de wijk en waar behoefte aan is. 

In de Verzetswijk is behoefte aan een grotere sport- en speelplek voor jeugd en jongeren centraal in de wijk. Deze voorziening wordt in 2018 

gerealiseerd. Om de jeugd en jongeren in de wijk te stimuleren om er gebruik van te maken, zou de nut en noodzaak onderzocht kunnen worden 

voor de inzet van georganiseerd sportaanbod in de wijk. 
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