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“voor de deur”

“bij mij in de buurt”

“hier”

“de plijntje”

“de stoep en bij het centrum”

“zuiderpark”

“voor me deur”

“het bos”

“in de natuur met hout”

“zuidwester speeltuin”

“zuidwest speeltuin”

“schommelen”

“met mijn broertjes”
“voetbal”

“voetbalen”“voetbal”

“voetbal”“zelf dingen maken en 
bewegen met vriendinnen ”

“klimmen en zwemmen”

“in de bos”“kreade”

“kreade”

“MEt vriendjes spelen”

“klimrek en hoog”

“rennen, dansen en klimmen” “rennen en klimmen en 
ook stoeien”

“schommels”

“klimen en voetbalen”

“met vriendinen praten”

“vies worden”

“6”

“6”

“7” “7”

“8”
“12”

“12”

“7”

“9”

“10”
“11”

“11”

“10”

“11”

“11”

“13”

“4/5”

“3/4”

“2”

“14” “2”

“2”

“6”
“2”

“3”

“3”

“7”

“7”“7”

“5”

“5”

“buurtkindjes en zus”

“mama, papa en mijn zus”

“mijn zussen”

“mama en amal”

“vrienden”

“vrienden”

“m’n zusje”

“jongens uit de buurt en mijn zusjes soms”

“vriendinnen en zussen”
“broertjes en 
vrienden”

“vriende”

“annal”

“me vrienden”
“rania en eliza”

“me vrienden”“vrienden”

“buitenspelen”

“dierenboerderij”

“spelen en zingen” “met familie zijn”

“voetballen”

“voetbale”

“voetballen”

“buitenspelen en dansen”
“tekenen”“turnen”

“dansen”

“parkour”

“gek”

“voetbalen”

“voetbal”

“dat er meer in de buurt is, 
in plaats van ver weg”

“veilig veel klim en 
voetbal velden”

“weet ik niet maar wel waar we 
allemaal kunnen spelen”

“wat al mijn vrienden 
leuk vinden”

“dat het dichterbei is”

“niks”

“hele hoge glijbaan en hooge toestellen, dat je echt kan 
klimmen en vallen. Er ook water en boomstammen en 

mijn zusjes willen zand om mee te speelen”

“ een plek met water en hout en zand om te 
stampen en springen”

“zand en water en ook klimmen en dieren en ook 
hoog en zand”

“om een grote schommel te hebben, 
om te spelen”

“een grote klimrek”

“een grote plek zonder autos en met veel sant en hout en heele hoge pleken”

Ik ben ... jaar

Mijn lievelingsspeelplek is...

Het leukst om te doen vind ik...

Ik speel ongeveer ... keer per week buiten

Buitenspelen doe ik samen met ...

Het leukste van buitenspelen vind ik ...

Mijn grootste speelwens is ...

Algemene vragen 15
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Teken hier het leukste stukje van deze speeltuin ...

Dit wil ik nog zeggen ...

8
8

9

10
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“jammer dat het ver is en 
zonder tram”

“die snippers zijn leuk”

“het was super leuk”

“dat het leuk was”

“ het was soms hoog maar 
dat is juist spannend”

“ internetbereik zou 
fijn zijn”

“ik vind de snippers goed want ik viel van 
hoog en het deet niet eens pijn”

“het is niet veilig maar dat is 
juist leuk en wel cool”

“teveel klim dingen daarom is 
het niet veilig wel cool hoor”

“er kan nog wel meer 
dingen bij”

“niks”

“niks”

“niks”

“niet veilig is vol, 
wel best cool”

“de spinenwep”

“snippers”

Ik speel ongeveer ... keer per week buiten

Buitenspelen doe ik samen met ...

Veilig

JA NEE

5 5

14 2

15 1

Gezellig

Avontuurlijk

semi

6

0

0 “springen”

1e speeltuin: Het apenbos 16
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6/4

Teken hier het leukste stukje van deze speeltuin ...

“met water spelen 
was super leuk” “het is heel leuk”

“vind dit echt leuk want ik heb 
nooit kikkers gezien”

“kikker was echt leuk 
om te vinden 

en ook de wormen. 
echt spannend”

“omdat je snel in het 
water kan vallen”

“dat ik dankbaar ben dat 
we dit doen”

“het was leuk”
“dat er een wc 

geplaatst moet worden”

“de kikker was echt leuk en ook 
over water gaan” “water is vervelend want sommige 

stenen liggen teveel uit elkaar. 
Hierdoor ben ik gevallen in het water”“het water is cool maar je 

moet wel laarzen aan”

“niks”

“niks”

“niks”

“en dan heel ver springen 
van de schommel”

“kikker”

“niks”

Veilig

JA NEEsemi

7 5

14 0

14 2

4

2

0

Gezellig

Avontuurlijk

Dit wil ik nog zeggen ...

2e speeltuin: Zuiderpret 16



Veilig

JA NEEsemi

10 0

10 0

9 2

1

1

0

Gezellig

Avontuurlijk

Teken hier het leukste stukje van deze speeltuin ...

Dit wil ik nog zeggen ...

1010
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9,5

9,5
9,9

9

7

9

“veel kikkervisjes vondt ik leuk”

“heel hoog is leuk”
“niks” “niks”

“niks” “nee”

“leuk want het is echt heel hooch”“leuk tikkertje”

“het is ook leuk voor mijn zusje, 
voor alle leeftijd iets”

“de hoge schip”

“niks”

5

5

3e speeltuin: Piratenspeeltuin 11



1. Apenbos 

“ik met beestjes kon spelen”

“dat een echt avontuur was”

“er dieren zijn”

“de kikker”

“het met water was en dieren, ik wil dat ook voor
 mijn zussen en broers en zelf”

“het water had en kikkers en visjes en kreeftjes”

“er water en takken waren en we visjes en kikkers 
vonden. Het was super spannend en dat wil ik 
super graag. En ik wil dit graag ook bij ons”

“alles was leuk”

“er waren boten en een sport plek”

“boot klime”

“2/3 alles was echt leuk. in mijn wijk hebben we nooit zoveel 
verschillende dingen vandaag hadden we alles”

1. Apenbos is de leukste speeltuin omdat, 

2. Zuiderpret is de leukste speeltuin omdat, 

3. Piratenspeeltuin is de leukste speeltuin omdat,

1

7

3

2. Zuiderpret

3. Piratenspeeltuin

11Drie speeltuinen vergeleken



“hoog doen en zonder autos”

“een speeltuin met ale toestelen”

“ook water willen en 
stenen om te springen en 

ook takken om te bouwen ”

“ook met groen en kikkers en planten”

“precies nr.2 (zuiderpret) maar dan met een kabelbaar ”

Als ik mijn eigen speeltuin mocht bouwen dan zou ik ..

“combinatie van klimmen en natuur elementen”

vijver

steen
klimmen

kabelbaan

“al deze speeltuinen na bouwen in mijn eigen 
wijk zodat we het allemaal hebben ”

“klijne slotje daar booven een 
kaabelban en in een anderen 

slotje visjen en ondiep ”

“voetbalkooi boten klim ”

“ en boot ”

Resultaten speeltuintour / zelfbedachte speeltuin


