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Aanleiding
In het kader van de campagne ‘doe ff gezond: gezond is vet cool’ heeft de Gemeente Den Haag
op initiatief van de wethouder Baldewsingh aan het lectoraat Gezonde Leefstijl in een
Stimulerende Omgeving en de Stichting Haagse Jeugd Gezond gevraagd om een
leefstijlinterventie aan te bieden aan kinderen in de Schilderswijk. Binnen de aangeboden
leefstijlinterventie vormt beweegstimulering (naast gezonde voeding) een belangrijk
onderdeel.
Doel
Het voorliggende rapport heeft tot doel om de beweegvriendelijkheid van de Schilderswijk
voor met name kinderen in beeld te brengen om zicht te krijgen op de mogelijkheden voor
jongeren 6-18 jaar om een actieve leefstijl te ontwikkelen door te bewegen en te sporten in
de openbare ruimte in de Schilderswijk in Den Haag. Hierbij is bekeken:
- of de Schilderswijk een veilige omgeving biedt voor jongeren om (zelfstandig) in de openbare
ruimte te kunnen bewegen.
- of er voldoende kwalitatief goede (in)formele speelplekken, sportvelden, fiets- en
wandelpaden in de directe woonomgeving van kinderen zijn.
- in hoeverre de infrastructuur (bebouwing, verkeerssituatie) gelegenheid biedt aan de
kinderen om dagelijks te kunnen fietsen, wandelen, buiten spelen en te sporten.
Methode
Er is gebruik gemaakt van deskresearch, literatuuronderzoek en wijkobservaties. Door middel
van desk research/literatuuronderzoek is informatie verzameld over de demografische
samenstelling, de leefstijl en gezondheid van de bewoners, de beweeg- en sportfaciliteiten en
de sociale en fysieke veiligheid in de Schilderswijk. Door middel van wijkobservaties zijn de
inrichting en staat van de openbare ruimte, de infrastructuur, de diverse aanbieders van
beweeg- en sportactiviteiten, het type aanbod en de daarbij beoogde doelgroepen in de
Schilderswijk in kaart gebracht.
Resultaten
De belangrijkste bevindingen van het rapport zijn:
1. De Schilderswijk heeft een relatief jonge bevolking. 8,7 % van de bevolking is van
autochtone afkomst en 91,3% van allochtone afkomst. Een groot deel van de bevolking
heeft een relatief laag inkomen. De werkeloosheid is hoog. Het opleidingsniveau is
relatief laag.
Veel volwassen bewoners hebben overgewicht (53%). Ook onder jongeren komt
relatief veel overgewicht voor; 26% van de jongeren heeft overgewicht. De deelname
aan georganiseerde sport door jongeren in de Schilderswijk is relatief laag.
2. De sociale veiligheid is nog steeds een probleem, de veiligheidsmonitor laat zien dat
bewoners veel overlast ervaren, de veiligheid wordt door bewoners relatief slecht
beoordeeld. Dit vormt een drempel bij het bewegen en sporten in de openbare ruimte
in de Schilderswijk.
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3. De Schilderswijk heeft relatief veel sociale huurwoningen, namelijk 71,8 %. De
woningen in de Schilderswijk hebben gemiddeld een relatief lage WOZ-waarde. Er zijn
veel portiekwoningen, bovenwoningen, rijtjeswoningen en relatief weinig twee onder
een kap en/of vrijstaande woningen in de Schilderswijk. Er is relatief veel leegstand.
4. Veel straten hebben trottoirs, bij de grotere doorgaande wegen zijn er relatief vaak
fietspaden aanwezig. Op de hoofdwegen zijn er stoplichten op de grote kruispunten
met voetgangersverkeerslichten. In de wijk vinden diverse opknapwerkzaamheden
plaats om de situatie nog verder te verbeteren. Er is relatief veel snel rijdend verkeer,
er zijn wel snelheid beperkende maatregelen zoals verkeersdrempels, autoluwe/vrije
zones en enkele woonerven en schoolzones, maar 30 km zones ontbreken.
5. Er is in de Schilderswijk veel aandacht besteed aan de inrichting van de wijk en het
realiseren van beweeg- en speelfaciliteiten. Er is relatief weinig groen, maar er zijn
diverse speelplekken. In de Schilderswijk bevinden zich relatief veel speelplekken (24),
playgrounds (12), schoolpleinen, sportaccommodaties (12) en buurtcentra waar
jongeren kunnen bewegen en sporten. Deze voorzieningen liggen op korte afstand en
zijn hierdoor goed bereikbaar. Sportaccommodaties omvatten 2 sportparken, 2
sporthallen, 7 gymzalen en 1 zwembad, deze liggen op geringe afstand voor de
bewoners (gemiddeld 298 m over de weg).
6. Het aanbod aan sportverenigingen in de Schilderswijk is beperkt. Er is niet echt sprake
van een verenigingscultuur. Wel worden er vanuit diverse organisaties georganiseerde
sportactiviteiten aangeboden (bv RKF, JCF, HJG/Wow). Andere initiatieven zijn de
Buursportvereniging Schilderswijk, de Haagse Sporttuin en leefstijlcentrum Wow. Er is
een behoefte ontstaan aan een betere coördinatie van het beweegaanbod, daar wordt
via het overleg ‘sport in de Schilderswijk’ invulling aan gegeven.
Coördinatoren van wijkorganisaties beoordelen de beweegvoorzieningen in de wijk met matig
tot voldoende, met name doordat er nog onvoldoende gebruik van wordt gemaakt.
Op basis van de verzamelde gegevens is geconstateerd dat bij het realiseren van aanbod nog
te weinig rekening gehouden wordt met de wensen en beweegmotieven van de verschillende
leeftijdsgroepen en dat de verschillende organisaties vooral hun eigen belangen behartigen
en elkaar meer zien als concurrenten in plaats van samenwerkingspartners. Het recent
gestarte buurtoverleg van de verschillende organisaties is een goede start van een
geïntegreerde interventie om de Schilderswijk beweegvriendelijker te maken.
Aanbevelingen
Op basis van de bevindingen van het onderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan.
Om een actieve leefstijl te ontwikkelen is het belangrijk dat de sociale veiligheid in de
Schilderswijk wordt verbeterd, zodat jongeren (en ouders) de omgeving als voldoende veilig
ervaren om (zelfstandig) te kunnen wandelen, te fietsen, buiten te spelen en te sporten in de
openbare ruimte.
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Daarvoor moeten speelplekken en sportfaciliteiten in de directe woonomgeving van kinderen
aanwezig zijn. Voor jonge kinderen moet dat binnen 300-400 m van de woning zijn, zonder
dat er sprake is van fysieke barrières zoals drukke verkeerswegen. Bij sport- en
beweegplekken moet aan de hardware (inrichting), software (begeleiding en communicatie)
en orgware (eigenaarschap) aandacht worden besteed.
Alhoewel er momenteel relatief veel speelplekken in de Schilderswijk zijn, zou er extra
aandacht aan begeleiding en de invulling van het aanbod besteed kunnen worden. De
sporttuin, de Buurtsportvereniging en het leefstijlcentrum WOW/Houtzagerij zijn goede
voorbeelden, waarbij een goede infrastructuur wordt gecombineerd met vraag gestuurd
aanbod en professionele begeleiding (waar hardware, software en orgware goed zijn
verzorgd).
Geadviseerd wordt om de fysieke inrichting en vaste (speel)voorzieningen in de wijk, veilig(er)
en uitdagend(er) in te richten, zodat die aantrekkelijk zijn voor diverse leeftijdsgroepen met
hun specifieke deelnamemotieven. Hierbij is het verstandig om (nog) meer in te zetten op het
actief betrekken van de bewoners (onder wie ook de jeugd) bij het verzorgen van aanbod
(organiseren, begeleiden en communicatie) en het inrichten en onderhouden van
speel/beweegplekken, zodat zij (mede)eigenaar worden. De verschillende organisaties, die
hierbij betrokken zijn, zullen (veel meer) in samenspraak met de buurt en elkaar nieuwe
plannen dienen te ontwikkelen om tot een passender en samenhangender sportaanbod te
komen. Ook zouden bewoners (meer) kunnen helpen om zelf een bijdrage (qua financiën,
materialen of tijd) hieraan te gaan leveren.
De verwachting is dat bewoners (waaronder kinderen), door hun betrokkenheid bij de
activiteiten en de gerealiseerde faciliteiten te vergroten, tot het inzicht komen dat zij zelf
zeggenschap hebben over hun leefomgeving en leefstijl. Hierdoor zal hopelijk een groter
aantal actieve deelnemers aan de beweegcultuur ontstaan en wordt dien ten gevolge de
beweegarmoede op de lange termijn tegengegaan.
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1. Inleiding
De Gemeente Den Haag heeft in 2013 actief beleid ingezet om de gezondheid van bewoners
in achterstandswijken te verbeteren. In het kader van de campagne ‘gezond is vet, vet cool’
heeft de Gemeente Den Haag op initiatief van de wethouder Baldewsingh aan het lectoraat
Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving van De Haagse Hogeschool en de Stichting
Haagse Jeugd Gezond gevraagd om een leefstijlinterventie aan te bieden aan kinderen in de
Schilderswijk. Deze leefstijlinterventie wordt onder meer aangeboden via het WOWleefstijlcentrum in de Rubensstraat. Binnen de aangeboden leefstijlinterventie vormt
beweegstimulering (naast gezonde voeding) een belangrijk onderdeel.
Binnen De Haagse Hogeschool houdt het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende
Omgeving (GLSO) zich bezig met het ontwikkelen, evalueren en implementeren van
producten en concepten om de gezonde leefstijl te promoten. In dit kader zoekt het lectoraat
GLSO naar mogelijkheden om inactieve mensen te verleiden tot een actieve, gezonde leefstijl.
Een beweegvriendelijk omgeving is daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Voor wat
betreft de leefstijl is er nog een grote winst te boeken bij jongeren in Nederland en met name
in de achterstandswijken zoals de Schilderswijk. Daarom richt dit rapport zich op het in beeld
brengen van de beweegvriendelijkheid van de Schilderswijk.
Volgens het NISB (Nederlands Instituut voor Sport & Bewegen, 2014) dienen jeugdigen
dagelijks 60 minuten matig tot intensief te bewegen, waarbij minimaal twee keer per week
ook kracht, lenigheids- en coördinatie oefeningen worden uitgevoerd met het oog op de
lichamelijke fitheid om aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) te voldoen. En
om aan de fitnorm te voldoen moet men (ongeacht leeftijd) zelfs drie maal per week
tenminste 20 minuten zwaar intensieve lichaamsbeweging. Helaas blijkt uit de cijfers van
(Hildebrandt, J.H., Bernaards, C,M., Stubbe, J.H., 2013) dat het percentage jeugdigen dat de
NNGB haalt met 18% erg laag ligt en dat o.a. personen van niet Nederlandse afkomst hier een
risicogroep vormen. Ook merken zij op dat vrouwen en van de 12-17 jarigen, vooral jongens,
minder vaak de fitnorm halen. (M. van der Klauw, M.W. Verheijden, J.D. Slinger, 2012) stellen
ook dat veel kinderen (4-12 jaar) niet aan de beweegnormen (NNGB 25%; fitnorm 37%)
voldoen en daarnaast de norm van maximaal twee uur per dag tv kijken of computeren (51%)
overschrijden, ondanks dat veel van hen (72%) lid zijn van een sportvereniging. Bij jongeren
(12-17 jaar) valt met name voor de NNGB (15%; fitnorm 44%), net als bij kinderen, winst te
behalen in de mate waarin zij gestimuleerd worden door andere jongeren en/of hun ouders
om meer te bewegen en gezonder te eten.
Volgens de ‘Monitor gezond gewicht 2012’ (M. van der Klauw, M.W. Verheijden, J.D. Slinger,
2012) wordt door een groot deel van de kinderen, jongeren en volwassenen onvoldoende
bewogen en onvoldoende groente en fruit gegeten en is er nog (letterlijk) veel inspanning
nodig om het groeiende probleem van overgewicht en obesitas aan te pakken. Zij vinden dat
men (o.a. ouders hun eigen kinderen) elkaar moet stimuleren om meer te gaan bewegen
en/of gezonder te eten en ook zelf meer stil moet staan bij gezond gewicht en gezonde
voeding. Ook organisaties zouden, door aanbod van activiteiten om het beweeg- en eetgedrag
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te verbeteren, hieraan kunnen bijdragen. (Dekkers, C. en Berns, M., 2014) baseren zich op de
Haagse Gezondheidsmonitor 2014 als ze stellen dat bevolkingsgroepen met een lage sociaal
economische status een grotere en hardnekkigere gezondheidsachterstand hebben en dat
veel Marokkaanse Hagenaars met overgewicht kampen.
Uit onderzoek van de gemeente Den Haag (De gezondheid van de Haagse jeugd; Bijlage bij de
Gezondheidsmonitor Den Haag 2014, 2014) blijkt dat:
- relatief minder autochtone dan allochtone Haagse kinderen (4-12 jaar) elke dag op de fiets
of lopend (47% versus 61%) naar school gaan
- een kwart van de Haagse kinderen (4-12 jaar) en ruim een derde van de Haagse jongeren
(13-18 jaar) nooit sport
- dat in de periode 2008-2011 bijna één op de vijf Haagse kinderen tussen de 2 en 16 jaar
overgewicht had
- in wijken met achterstand waar relatief meer Turkse en Marokkaanse kinderen wonen zowel
matig als ernstig overgewicht onder kinderen aanzienlijk meer voor kwam dan in gegoede
wijken.
Volgens (Alleman, 2005) hangt de inrichting van de woonomgeving nauw samen met het
gezondheidsgedrag van de inwoners. Zo zouden in een verkeers- en sociaal veilige
woonomgeving mensen meer geneigd zijn om dagelijks te bewegen door te lopen of te
fietsen. Voor kinderen zijn buiten spelen, actief transport (wandelen/fietsen), sporten, lessen
lichamelijke opvoeding en buitenschoolse activiteiten de belangrijkste vormen van
lichamelijke activiteit. Omdat kinderen voor hun lichamelijke activiteit in hoge mate
aangewezen zijn op de directe woonomgeving vormt de openbare ruimte een belangrijke
setting waarin bewogen kan worden.
Het Lectoraat GLSO richt zich bij het bevorderen van een gezonde, actieve leefstijl in
belangrijke mate op die directe woonomgeving. Het doel is om kinderen meer buiten te laten
bewegen, waardoor de beweegnormen gemakkelijker behaald kunnen worden. Uit onderzoek
van (S.I. de Vries, 2010) is gebleken dat in achterstandswijken de beweegvriendelijkheid van
wijken tekort schiet. Gebrek aan speelruimte, druk verkeer en sociale veiligheid kunnen hierbij
belemmeringen opleveren.
Het NISB (NISB, 2014) onderscheidt in het BVO model (Beweeg Vriendelijke Omgeving, 2012)
drie factoren in het beoordelen of een omgeving beweegvriendelijk is. Deze drie factoren, de
zogenaamde HSO componenten, bestaan uit:
1. Hardware (fysieke inrichting en vaste (speel)voorzieningen in de wijk)
2. Software (staat van onderhoud en wijze van inrichting van speelplekken,
programmering van, begeleiding bij en communicatie over wijk en beweegaanbod)
3. Orgware (gevoel van eigenaarschap, betrokkenheid, verantwoordelijkheid voor de
speelplekken en de buurt)
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die op hun beurt in voldoende mate aanwezig moeten zijn om te spreken van een
beweegvriendelijke buurt (Beweeg Vriendelijke Omgeving, 2012).
Doel van dit onderzoek was om de beweegvriendelijkheid van de Schilderswijk in kaart te
brengen om zicht te krijgen op de mogelijkheden om een actieve leefstijl te ontwikkelen door
te bewegen en te sporten in de openbare ruimte in de Schilderswijk in Den Haag.
Het rapport geeft antwoord op de vraag: ‘In hoeverre ondersteunen in de Schilderswijk de
huidige inrichting (bebouwing, straten, speelplekken, groen), de verkeerssituatie en de sociale
veiligheid in de Schilderswijk jongeren tussen de 6-18 jaar bij het ontwikkelen van een
lichamelijk actieve, gezonde leefstijl (het voldoen aan de beweegnormen)?’
Belangrijke subvragen daarbij waren:
- biedt de Schilderswijk een veilige omgeving voor jongeren om (zelfstandig) in de
openbare ruimte te kunnen bewegen?
- zijn er voldoende kwalitatief goede (in)formele speelplekken, sportvelden, fiets- en
wandelpaden en andere voorzieningen in de directe omgeving van kinderen uit de
belangrijkste woonkernen, aanwezig?
- in hoeverre biedt de infrastructuur (bebouwing, verkeerssituatie) gelegenheid aan de
kinderen om dagelijks te kunnen fietsen, wandelen, buiten spelen en te sporten?
In dit rapport zijn mogelijke knelpunten in kaart gebracht. Op basis van deze knelpunten
kunnen prioriteiten gekozen worden bij het gemeentelijk beleid op gebied van
gezondheidsbevordering en binnen de leefstijl campagne.
In dit rapport wordt achtereenvolgens ingegaan op:
- De demografische gegevens van de bewoners van de Schilderswijk.
- De fysieke kenmerken van de wijk, waarbij de bebouwing, de openbare ruimte en de
infrastructuur in beeld zijn gebracht. Hierbij is specifieke aandacht gegeven aan
speelplekken, schoolpleinen, sportaccommodaties, buurtcentra en sportaanbieders.
- De samenhang tussen het sportaanbod in de Schilderswijk.
- De conclusies en aanbevelingen ter verbetering van de beweegvriendelijkheid van de
Schilderswijk.
Voor dit rapport is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden, namelijk:
1 Deskresearch: literatuuronderzoek en raadpleging van digitale bronnen bijvoorbeeld
ten aanzien van de demografische gegevens van de bewoners van de Schilderswijk en
het sport- en beweegaanbod.
2. Observaties in de Schilderswijk, hierbij zijn aan de hand van onder meer de (Checklist
Fysieke wijkkenmerken van de gebouwde omgeving, 2004) de wijkkenmerken van de
Schilderswijk in beeld gebracht. Om de samenstelling en kwaliteit van speelplekken en
schoolpleinen in beeld te brengen is het beoordelingsformulier (Checklist Playground,
2008) gebruikt.
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3. Demografische gegevens en woonomstandigheden bevolking
Schilderwijk
Om te beoordelen of vraag en aanbod naar beweegaanbod in de Schilderswijk goed op elkaar
af is gestemd is het belangrijk om eerst de demografische gegevens van de bewoners van de
Schilderswijk te bekijken. Uit (Den Haag in Cijfers, 2014) blijkt dat de Schilderswijk een wijk
is met veel woningen uit de jaren ’80 en ’90 (stadsvernieuwing), veel appartementen en veel
sociale huurwoningen. In de Schilderswijk zijn betrekkelijk veel gezinnen met kinderen (incl.
eenoudergezinnen), waarvan veel kinderen en jongeren van 0 t/m 19 jaar en weinig ouderen,
veel nieuwe Hagenaars en veel mensen met lage inkomens (Den Haag in Cijfers;
Schilderswijk algemeen, 2014).
Ook de omvang en samenstelling van de bevolking, de sociaal economische status, het
opleidingsniveau, de leefstijl en de vrijetijd besteding zijn van belang bij het beschrijven van
de potentiele doelgroep.
Omvang en samenstelling van de bevolking in de Schilderswijk

De Schilderswijk telde op 1 januari 2013 32.495 inwoners. Over 2012 was er sprake van een
geringe daling van het inwonertal van 511 inwoners. Dit werd veroorzaakt doordat meer
bewoners de wijk verlieten dan er bij kwamen. De geboorte- sterfte ratio bedroeg +358
personen, maar er was een groter negatief migratiesaldo van 579 personen. Ondanks dat de
verhuizingen vooral binnen de stad plaatsvonden van en naar andere krachtwijken is de
prognose dat het inwonersaantal van de Schilderswijk in de komende jaren verder zal
afnemen, terwijl in andere wijken van Den Haag het inwonersaantal juist zal toenemen.
De bewoners in de Schilderswijk zijn relatief jong; 30,9% van de bevolking behoort tot de
jongeren (0-19 jaar), 7,8% tot de ouderen (65+) en de rest (61,3%) tot de 20-64 jarigen. De
gemiddelde leeftijd in de Schilderswijk bedraagt 33,3 jaar. Dit is lager dan de gemiddelde
leeftijd van alle Haagse inwoners. Het relatieve aantal jongeren nam af in 2012 en het
percentage ouderen is gestegen. Er wordt verwacht dat het aantal personen in de wijk, het
aantal woningen en het aantal personen per woning in de Schilderswijk zal in de toekomst
afnemen (Den Haag in Cijfers; Schilderswijk bevolking, 2014).
Leeftijd, geslacht en afkomst

In totaal woonden er in de Schilderswijk 13.298 jongeren van 0 tot en met 25 jaar. Met een
aandeel van 41% vormt de jeugd een relatief groot deel van de totale bevolking in de
Schilderswijk, het gemiddelde voor een Haagse wijk ligt doorgaans op 31%. .
In de Schilderswijk was in 2013 8,7% van de bevolking van autochtone afkomst en 91,3%
allochtoon, dit wijkt duidelijk af van de bevolkingssamenstelling in geheel Den Haag, waar de
verhouding nagenoeg gelijk was. Daarbij vormden de personen van Turkse (30,3%) en
Marokkaanse (28,2) afkomst in de Schilderswijk de meerderheid, maar komen Surinaams en
Antilliaans ook zeker voor. Iets wat nog wel overeenkomt met het stadsdeel centrum, maar
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scheef liep met geheel Den Haag, waar de autochtone jeugd met 41% een groter aandeel had.
Het percentage jongens (51%) en meisjes (49%) ontliep elkaar niet veel en week niet af van
geheel Den Haag.
Woon/gezinsomstandigheden

De 14.312 huishoudens, die de Schilderswijk op 1 januari 2011 telde bestond voor 43,1% uit
alleenstaanden, 17,3% uit samenwonenden zonder kinderen, voor 25,5% uit samenwonenden
met kinderen en voor 14,1% uit huishoudens met een eenoudergezin. Hierbij woonden 26%
van de kinderen tot en met 17 jaar in een eenoudergezin. Dat percentage was (ongeveer)
vergelijkbaar met heel Den Haag (22%).
Bebouwing

De bebouwing bestond voor 18,2% uit koop-, 8,9% uit particuliere huur- en 71,8% uit sociale
huurwoningen; 87,4% hiervan waren appartementen en 12,1% eengezinswoningen, terwijl
dat laatste percentage in Den Haag relatief iets lager lag.
Het vloeroppervlak van de eengezinswoningen was aanmerkelijk lager dan in de rest van Den
Haag, maar de appartementen weken daarentegen niet af qua grootte. Ook hadden de
woningen gemiddeld evenveel kamers als in de gehele stad Den Haag. Gemiddeld woonden
er echter wel meer personen (2,7 t.o.v. 2,1) in een woning.
Veel van de woningen zijn tussen 1991- 2000 gebouwd. In de periode 2010-2012 werden er
nagenoeg geen woningen in de wijk bijgebouwd. De gemiddelde WOZ waarde van beide type
woningen is in de Schilderswijk aanmerkelijk lager dan in de rest van Den Haag. De prijs van
verkochte appartementen was in de Schilderswijk met € 127.283 lager dan de gemiddelde
verkoopprijs voor appartementen in de gehele gemeente Den Haag: € 170.659.
(Den Haag in Cijfers; Schilderswijk wonen) (Den Haag in Cijfers; Schilderswijk jeugd) (Den Haag in
Cijfers; Schilderswijk jeugd)
Sociaal economische status

In de Schilderswijk had in 2011 een relatief groot gedeelte van de bevolking een laag inkomen;
43,6 % van de huishoudens had een inkomen tot 110 procent van het wettelijk sociaal
minimum. Dat is een hoger percentage dan in heel Den Haag, waar dit voor 17,1 procent van
de huishoudens geldt. De huishoudens hadden een jaarlijks besteedbaar inkomen van 23.450
euro, wat minder was dan het gemiddelde van Den Haag (31.500 euro). Het percentage
kinderen van 4-17 jaar in minimahuishoudens was met 55% in de Schilderwijk ook hoger dan
in Stadsdeel Centrum (42%) en heel Den Haag (22%). Ook ontvingen meer minima
huishoudens een vorm van financiële ondersteuning dan in Stadsdeel Centrum en geheel Den
Haag. In de Schilderswijk kreeg namelijk 76% van de minimahuishoudens een bijdrage in de
schoolkosten en 88% ontving een ooievaarspas. (Den Haag in Cijfers; Schilderswijk
financieen) (Den Haag in Cijfers; Schilderswijk ecosociaal)

Onderwijs, opleidingsniveau en beroepsperspectief
In 2013 waren er 16 basisscholen in de Schilderswijk gevestigd (inclusief dependances), waar
in totaal 4.387 leerlingen naar toe gingen. Er waren 2 scholen voor voortgezet onderwijs
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gevestigd, met gezamenlijk 1.305 leerlingen. Omdat bij kinderen op jonge leeftijd al
onderwijsachterstanden voorkwamen zijn toentertijd voorscholen opgericht om de stap naar
het basisonderwijs zo klein mogelijk te maken. Ondanks dat het aantal peuters (2,5-4 jaar) en
kleuters (4-6 jaar) t.o.v. 2009 in 2011 afgenomen was, bleken er relatief gezien meer peuters
(84,1) en kleuters (81,7) deel te zijn gaan nemen aan een voorschools traject. Of dat komt
door de noodzaak of doordat er een grotere bekendheid van de voorschoolse begeleiding was,
wordt daarbij niet vermeld.
Er waren in de Schilderswijk in 2012 ook substantieel meer (55%) leerlingen op het
basisonderwijs met een hoger leerling-gewicht (indicator voor onderwijsachterstand) dan in
andere Haagse wijken en hoewel dat aantal met 10% iets is afgenomen ten opzichte van 2009
is dat nog steeds meer dan in geheel Den Haag (22,5%). Als verder gekeken wordt naar de
doorstroom naar het VO, dan kreeg in 2011 een groter percentage van de leerlingen uit groep
8 (46,7%) een VMBO advies dan in geheel Den Haag (33,3%), terwijl het percentage
HAVO/VWO juist lager (28%) is in de Schilderswijk dan in Den Haag (52%). Ook het percentage
zorgadviezen in de Schilderswijk ligt hoger (25,3%) t.o.v. (14,6%) de rest van Den Haag. De
gemiddelde citotoets score in groep 8 in de Schilderswijk bedraagt 531,6 punten. Dat is 4,9
punten minder dan het landelijke gemiddelde (Den Haag in Cijfers; Schilderswijk onderwijs).
Het aandeel niet werkende werkzoekenden (NWW-ers) was in 2013 in de Schilderswijk 13,9%
t.o.v. 7,3% in geheel Den Haag; 3,3% zocht al langer dan een 1 jaar naar werk.
De oudere leeftijdsgroepen (45+) waren daarbij sterker vertegenwoordigd dan de jeugd (tot
24). Wat zowel t.o.v. 2012, als uitgesplitst naar leeftijden, nauwelijks afwijkt van de aantallen
in de gehele stad Den Haag. Hierbij kan gesteld worden dat er minder mensen met een hogere
vervolgopleiding werkzoekend zijn (Den Haag in Cijfers; Schilderswijk onderwijs, 2014).
(Gezondheid) leefstijl en vrije tijdsbesteding

In de stadsdelen Centrum en Laak is het percentage (regelmatige) sportdeelnemers van alle
leeftijden vanaf 2008 het laagst van de gehele stad. Maar in 2012 lag de sportdeelname (≥12x
per jaar sporten) onder de Haagse jeugd (16 -25 jaar) met 67 % wel hoger dan in 2008 (62%).
En ondanks het feit dat in 2012 42% van de jeugd regelmatig deelnam aan sport (≥60x per
jaar) is er sprake van een wisselend percentage deelnemers over de jaren. Hierdoor kan niet
gesproken worden over een structurele deelname van een persoon. Want hoewel de jongeren
meer (regelmatige) sportdeelname laten zien, neemt dat weer af met de leeftijd. Verder
sporten allochtonen van de 1e generatie minder dan van de 2e generatie of autochtone
inwoners. Ook is duidelijk te zien dat Hagenaars met een hoger inkomen meer sporten dan
mensen met een lager inkomen. Hetzelfde is te zien bij hoger opgeleiden, die meer sporten
dan lager opgeleiden.
In de type sporten die beoefend werden door Hagenaars bleken cardio- en krachttraining het
populairst, gevolgd door hardlopen en zwemmen. Bij de jeugd is 70% lid van een
sportvereniging, maar dat zwakt af onder jonge volwassenen (26-40jaar) en pas vanaf 56 jaar
wordt men weer vaker lid is van een sportvereniging. Opvallend is dat slechts 10% van de
jongeren tussen 16 en 24 jaar actief is als vrijwilliger in de sport, terwijl 21% van hen wel een
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bijdrage zou willen leveren, maar dat nog niet doet. En dat 69% van de jeugd überhaupt geen
bijdrage zou willen leveren. (Den Haag in Cijfers; Schilderswijk jeugd) (Den Haag in Cijfers;
Schilderswijk sportdeelname)

In de Schilderswijk heeft meer dan de helft van de mensen overgewicht (53%) wat meer is dan
het gemiddelde van heel Den Haag (47%). Ook in de leeftijdscategorie van 3-16 jaar is er in
verhouding meer overgewicht in de Schilderswijk dan in heel Den Haag (26 % tegenover 19%).
Er is ook duidelijk verschil in overgewicht als er gekeken wordt naar de etniciteit. Daarbij is
opvallend dat 34% van de kinderen van Turkse afkomst overgewicht heeft en 26% van de
kinderen van Marokkaanse afkomst (Gezondheid in de krachtwijken, 2010).
Ook uit het leerlingvolgsysteem, dat door het gewichtige vakleerkrachtenproject (gymdocent
meet en weegt de leerlingen van z’n school) wordt gehanteerd, blijkt dat 75,2% van de
kinderen in Den Haag op gezond gewicht is. In stadsdeel centrum ligt dit op 68,1% en in de
Schilderwijk op 67,3%. Anders gezegd 32,7% van de Schilderswijk kinderen heeft overgewicht,
waarvan bij 9,3 % zelfs sprake is van obesitas. Waarbij 30,2 % van de jongens te dik is en 32,4%
van de meisjes. Obesitas komt iets vaker voor bij jongens (9,8%) dan bij meisjes (9%). (Iterson,
M, 2013).
Samenvattend kan men in de Schilderswijk spreken over een afnemende bewonerspopulatie
van voornamelijk allochtone afkomst, waarbij een groot deel van hen jeugdig is. Ook gaat het
vaker om mensen met een leerachterstand, die een substantieel lagere opleiding volgen,
minder beroepsperspectief en een lager inkomen hebben. Men woont veelal in goedkopere
sociale huurappartementen en ontvangt financiële hulp van de overheid. Er wordt weinig aan
georganiseerde sport gedaan en er is sprake van overgewichtproblematiek.
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4. Wijkkenmerken Schilderswijk
Met de checklist (Checklist Fysieke wijkkenmerken van de gebouwde omgeving, 2004) zijn de
samenstelling van de bebouwing, de staat van de openbare ruimte, de infrastructuur en de
(on)mogelijkheden om fysiek actief te zijn voor kinderen van 6-11 jaar en jeugd 11-19 jaar in
kaart gebracht tijdens diverse fietsritten door de wijk. Meerdere onderdelen (bebouwing,
openbare ruimte en (sport/beweeg)faciliteiten, infrastructuur en veiligheid) van de checklist
werden gescoord. Ook worden aspecten als sociale en verkeersveiligheid uit de ‘buurtmonitor
2014’ (Den Haag in Cijfers, 2014) hier behandeld.
Bebouwing en sportfaciliteiten

Ter bevestiging van eerder genoemde demografische gegevens werd, ook met behulp van dit
meetinstrument, geconstateerd dat het merendeel van de Schilderswijk bestaat uit
bovenwoningen en portiekwoningen. Vrijstaande huizen ontbreken vrijwel, en maar in
bepaalde delen van de wijk staan rijtjeswoningen en flats (van vooral 1-3 etages). Verder
staan nogal wat woningen en bedrijven leeg en ondanks dat diverse stukken recent (zie
hoofdstuk 1; 1991-2000) zijn gebouwd, geven de gebruikte bouwmaterialen een goedkopere
uitstraling en wordt er matig tot slecht onderhoud gepleegd (getuige de vuile en afgebladerde
kozijnen en deuren).
In de Schilderswijk zijn er met 2 sporthallen, 2 sportparken en 7 gymzalen, een zwembad en
een fitnesscentrum en meerdere pleinen en parkjes diverse faciliteiten voor (georganiseerd)
sportbeoefening, die met een gemiddeld afstand van 298 meter lopen voor kinderen dichter
bij huis liggen dan in de rest van Den Haag.
Over het gebruik van de sportaccommodaties valt te melden dat in stadsdeel Centrum in 2012
meer bewoners wel eens een Haags zwembad (29%) of een sporthal (21%) heeft bezocht dan
in de afgelopen twee jaren en dat is vergelijkbaar met de rest van Den Haag.
Helaas is dat een minder groot aantal dan de afgelopen jaren en is er sprake van een relatief
grotere terugloop dan in Den Haag. De sportmogelijkheden in Den Haag Centrum beoordeelt
72% van de bewoners met een 7 of hoger. In Den Haag zijn vooral jongere volwassenen en
ook de allochtone Hagenaars van de 1e generatie minder positief over de sportmogelijkheden
(Den Haag in Cijfers; Schilderswijk vrije tijd)

Groen en speelmogelijkheden

In de wijk is weinig groen aanwezig (de verhouding wordt geschat op 90 procent bebouwing
en 10 procent groen) Er zijn wel voldoende mogelijkheden voor kinderen in de
basisschoolleeftijd in de wijk om te spelen.
Speelplekken

In de Schilderswijk zijn in de afgelopen jaren 24 speelplekken aangelegd en opgeknapt. Deze
worden beheerd door de Dienst Stadsbeheer van de gemeente. Door het relatief grote aantal
is het gemiddeld slechts 215 meter lopen naar de dichtstbijzijnde speelplek (over de weg, niet
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hemelsbreed). Dat is minder dan de gemiddelde afstand die een kind moet afleggen in andere
Haagse wijken (297 meter). Ook zijn er in de Schilderswijk 12 playgrounds, zoals trapveldjes
en multifunctionele velden waarop gesport kan worden. Naar de dichtstbijzijnde playground
is het gemiddeld 254 meter lopen, wat ook gemiddeld minder ver is dan in de rest van Den
Haag (441 meter) (Nota spelen in de stad 2009-2013, 2013).
De speelplekken zijn allemaal gelegen nabij woningen en zijn veilig bereikbaar. Afhankelijk van
waar men woont en naar welke plek men wil, zullen echter soms 50 kilometer wegen
overgestoken moeten worden. De meeste speelplekken worden afgeschermd van de weg met
hekken en bosjes. Dit zorgt ter plekke voor een veiligere speelomgeving voor de kinderen,
want ze kunnen niet gemakkelijk de weg op schieten. Sommige playgrounds hebben een
verlichtingsinstallatie en openingstijden. Bij het grootste gedeelte van de speelplekken wordt
geen toezicht gehouden door hiervoor aangestelde personen. Wel wordt bij diverse plekken
materiaal uitgeleend of zelfs beweegaanbod verzorgd en begeleid. Bij de meeste speelplekken
kan vanuit de omliggende woningen ook toezicht gehouden worden. Op de speelplekken zijn
doorgaans verschillende toestellen aanwezig. De vier meest voorkomende speelfaciliteiten
zijn klimtoestellen, wippen, schommels en voetbalveldjes.
De speelplekken zijn goed onderhouden en straatvuil is beperkt aanwezig. Verder wordt met
borden een verbod op honden aangegeven. Hondenpoep is weinig aanwezig. Afvalbakken
staan bij alle speelplekken en dit geldt ook voor de straatverlichting.
Schoolpleinen

In de Schilderswijk zijn de 16 scholen met hun omliggende schoolpleinen dicht bij woningen
gelegen en veilig bereikbaar, waardoor deze ook buiten schooltijden een speelmogelijkheid
zou kunnen opleveren. Echter bleek in de praktijk dat de meeste schoolpleinen beperkt
toegankelijk zijn doordat ze zijn afgeschermd met (hoge) hekken (tijdens en buiten
schooluren). Dit beperkt het openbare gebruik wat als voordeel heeft dat de toestellen dan
ook in mindere mate worden belast en derhalve nog in redelijk tot goede staat verkeerden.
Ook het schoolplein zelf wordt door de observator vaak als netjes ervaren doordat er geen
hondenpoep was en er voldoende afvalbakken en bankjes waren geplaatst. Een hoog hek en
verlichting van een schoolplein in de avonduren houden ongewensten buiten en maakt het
makkelijker om toezicht te houden voorkomen en voorkomt tevens vandalisme. Een enkel
schoolplein dat niet was afgeschermd met hoge hekken, (omgeving sporthal Oranjeplein)
maakte dan ook een afgeleefde indruk en vormde gelet op de diverse ‘tags’ en kauwgom op
de grond ‘s avonds vooral een ontmoetingsplek voor oudere jeugd. Op de schoolpleinen staan
doorgaans ook wat andere speelfaciliteiten dan bij de speelplekken. Hier komen naast het
klimrek en voetbalveldjes ook kleine spellen zoals een hinkelbaan en stapstenen voor.
De wijk heeft dus veel (van de weg afgeschermde) speelfaciliteiten (in diverse varianten) op
pleinen, speeltuinen en in parkjes (playgrounds), waar op gezette tijden onder begeleiding
beweegaanbod verzorgd wordt. De meeste plekken hebben (een) speeltoestel(len) om te
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klimmen, klauteren, glijden, balanceren wat veelal gericht op kinderen en op enkele pleinen
zijn sportveldjes (baskets, voetbal) voor de jeugd. Op enkele plekken kunnen bij de zogeheten
‘Haagse Hopjes containers’ ook sport- en spelmaterialen geleend worden. En bij enkele
speelplekken zijn ook een theehuis en/of zitjes aanwezig, waardoor het toezichthouden voor
ouders ook aantrekkelijk is gemaakt.
Los groen (bomen, struiken, bosjes) voor activiteiten zoals verstoppertje of huttenbouwen, is
echter nagenoeg niet aanwezig in deze wijk. Wel zijn er enkele plantsoenen met grasveldjes
te vinden, maar daar is weinig toezicht of bewegingsuitdaging qua faciliteiten.
Alleen aan de rand van de wijk loopt een diepe waterpartij (Zuidwal), die wel gevaar zou
kunnen opleveren bij te water geraken i.v.m. de hoge steile kanten.
Infrastructuur: wegen, trottoirs, fiets- en wandelpaden

Qua infrastructuur viel op dat aan de meeste straten een trottoir grenst. Ook op deze brede
stoepen, of in de zijstraten mogelijk zelfs op straat, zouden kinderen prima kunnen spelen. De
doorgaande wegen en hoofdwegen zijn daar vanwege het drukke verkeer echter niet geschikt
voor.
Gedurende de observaties werd geconstateerd dat op meerdere plekken in de wijk
bestratingswerkzaamheden plaatsvonden of recent hadden plaatsgevonden. Er wordt
derhalve letterlijk aan de weg getimmerd om de wijk begaanbaarder en leefbaarder te maken.
Bij de doorgaande wegen zijn zelfs aparte geasfalteerde fietspaden recent aangelegd en op
de hoofdwegen zijn fietsstroken aangegeven waardoor de fietser zich veilig en snel kan
voortbewegen. Bij diverse doorgaande wegen zoals de Vaillantlaan wordt tegemoet gekomen
aan de voetganger, doordat men bij het verkeerslicht kan oversteken en indien nodig veilig
kan wachten op de vluchtheuvel tussen de rijstroken. De hoofdwegen zoals de Hoefkade, de
Hobbemastraat en de van de Vennestraat hebben veelal oversteekplaatsen in de vorm van
een zebrapad zonder verkeerslicht en in de zijstraten ontbreken oversteekplaatsen in z’n
geheel. Ondanks de verkeerslichten op de doorgaande en hoofdwegen rijdt er veel snel
rijdend verkeer waaronder openbaar vervoer (bussen en trams) en scooters wat niet
bevorderlijk is voor de verkeersveiligheid. Er zijn wel diverse snelheid matigende maatregelen
zoals verkeersdrempels aanwezig, maar 30 km/u zones ontbreken in de gehele wijk.
Woonerven zijn er ook niet, maar wel enkele autoluwe/vrije zones, en ook rond enkele
scholen (zoals bij het Startpunt) zijn schoolzones van kracht.
Hygiëne

Qua hygiëne valt op te merken dat er op het moment dat het buurtservice team actief was
weinig zwerfafval op straat lag. Maar in een kort gesprek met de straatvegers kwam naar
voren dat ze elke dag schoon maken in de wijk en helaas iedere dag weer grote hoeveelheden
afval ophalen. ‘‘Men gooit het eerder op straat dan in de bak’’; zoals een medewerker het
samenvat. Bij een later bezoek in de wijk (niet op de schoonmaak dag) werd naast zwerfafval
ook twee keer (oa Bloemaert straat) een hoop (beschimmeld) grofvuil (stoelen, matrassen en
koelkast) aangetroffen.
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Ook werden in de wijk m.b.t. de hygiëne enkele afgeschermde uitlaatveldjes met een afvalbak
voor de verzamelde hondenontlasting gevonden. Dit is in lijn met het hondenbeleid van de
gemeente Den Haag waarin staat vermeld dat honden in Den Haag aangelijnd moeten zijn en
eigenaren de ontlasting op dienen te ruimen. Verder zijn de gebieden rondom de playgrounds
aangegeven als verboden terrein voor honden. Er zijn in de gehele wijk 3 stroken aangegeven
waar zij los mogen lopen. Deze maatregelen zouden de hygiëne in de openbare ruimte ten
goede moeten komen. (Den Haag in Cijfers honden losloopbeleid)
Sociale en verkeersveiligheid

De bewoners uit de Schilderswijk zijn zelf niet heel erg tevreden met hun buurt. In de
‘buurtmonitor 2014’ (Den Haag in Cijfers; Schilderswijk algemeen, 2014) gaven ze namelijk
gemiddeld een 6,3 voor hun woonomgeving en een 6,2 voor de leefbaarheid in hun buurt.
Wat betreft de sociale kwaliteit (hoe mensen in de buurt met elkaar omgaan) scoort de
Schilderswijk een 5,3 en voor de fysieke kwaliteit (onderhoud, verlichting, speelvoorzieningen)
een 5,6. Vergeleken met Den Haag als geheel betekent dat bewoners structureel lager scoren
op waardering van de woonomgeving, leefbaarheid in de buurt en minder vaak tevreden zijn
over de sociale en de fysieke kwaliteit van de buurt. Maar de bewoners zijn wel tevredener
dan de jaren daarvoor. Helaas ervaren de bewoners in de Schilderswijk ook meer sociale
overlast en meer verloedering in de buurt dan gemiddeld in Den Haag. Opvallend is dat bij
het merendeel van de aspecten waarop gescoord kon worden, er een veel hogere overlast
wordt ervaren dan in de rest van Den Haag. Van de acties, die de gemeente in het kader van
'schoonheid / netheid heeft ondernomen, worden vegen/legen prullenbakken' door de
buurtbewoners als het belangrijkst ervaren. Uit de (Veiligheidsmonitor 2013, 2014) blijkt dat
bewoners in de Den Haag Centrum (waaronder de Schilderswijk) ten opzichte van de rest van
het gemiddelde in Nederland Den Haag minder positief zijn over leefbaarheid en overlast en
zich minder veilig voelen. Bewoners ervaren een hogere mate van fysieke verloedering,
sociale overlast, een slechter sociale cohesie, onveiligheid (in de buurt), vandalisme delicten
en verkeersoverlast.
Ruim twee derde van de bewoners in het centrum van Den Haag (waaronder de Schilderswijk)
ervaren veel overlast in de woonomgeving; terwijl het landelijk gemiddelde op 46% ligt. De
inwoners beoordelen de veiligheid van het centrum met een rapportcijfer 5,8 (landelijk
gemiddelde 7,1).
Ondanks een daling in de cijfers over de laatste jaren ten aanzien van overlast, verloedering,
dreiging en vermogensdelicten t.o.v. voorgaande jaren, komen problemen (zoals rommel op
straat, vandalisme en diefstal en asociale jeugd) nog steeds vaker voor dan elders in de stad.
Acties van de gemeente om verloederingsproblemen tegen te gaan, door op netheid,
veiligheid, onderhoud en opknappen van huizen en groen (speelplekke) in te zetten worden
dan ook door de respondenten zeer gewaardeerd (Den Haag in Cijfers veiligheid) (Den Haag
in Cijfers buurt).
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5. Beweegvriendelijkheid Schilderswijk
Uit de resultaten van de checklist (Checklist Fysieke wijkkenmerken van de gebouwde
omgeving, 2004) is gebleken
dat er in de Schilderswijk diverse speelplekken,
sportaccommodaties en buurtcentra te vinden zijn waar sport en beweegactiviteiten worden
aangeboden en dat er hard wordt gewerkt om de buurt veilig te houden. Om een beeld te
schetsen van de van de verdeling van de speelplekken in de wijk staat op (schilderswijk.nl) een
zoekfunctie voor verschillende categorieën waaronder sport en beweging (zie fig 1).

Fig. 1. sport-, beweeg- en speelplekken in de Schilderswijk

Aspecten van beweegvriendelijkheid (hardware)

Om de samenstelling en kwaliteit van een groot aantal speelplekken en schoolpleinen
specifieker in kaart te brengen is het beoordelingsformulier (Checklist Playground, 2008)
gebruikt. Zo is per locatie specifieke informatie verzameld (zie bijlage). In onderstaande tekst
zullen alleen de hoofdpunten worden behandeld.
Op basis van de resultaten verzameld met dit meetinstrument is geconstateerd dat de
speelplekken in de wijk nogal uiteenlopen qua beweegmogelijkheden. Enerzijds zijn er
plekken waar naast de ‘hardware’ (de fysieke inrichting en speeltoestellen), ook de ’software’
(begeleiding, organiseren van activiteiten, onderhoud) en de ’orgware’ (verantwoordelijkheid
voor de speelplekken) zijn verzorgd. Daarnaast zijn er ook wat ‘verloren’ locaties waar niet
alle HSO componenten aanwezig zijn, maar bijvoorbeeld uitsluitend een speeltoestel (de
hardware).
Op de playgrounds (o.a. Vermeerpark, Tenierplantsoen, Delftselaan en Van der Vennestraat)
zijn alle HSO componenten aanwezig. Niet alleen zijn de speelfaciliteiten geschikt voor diverse
doelgroepen, maar ook is er begeleiding en toezicht aanwezig en worden er activiteiten
georganiseerd. Hier zijn vaak ook de sportfaciliteiten geïntegreerd in de landschappelijke
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inrichting. Het onderhoud van de plek is hierbij geregeld vanuit een organisatie, zoals via de
Richard Krajicek Foundation (RKF) en Johan Cruijff Foundation (JCF) of via de buurthuizen
en/of de buurtsportvereniging.
Op andere speelplekken (zoals Hannemanplantsoen, Meester de Bruinplein) waren ook nog
veel speelfaciliteiten, maar was er vanuit de materiaal uitleen alleen een vorm van toezicht
en was er weinig begeleiding bij de activiteiten. Op weer andere speelplekken (Nescherstraat,
Nicholas Penninghof, Jacob van Campenplein, Waterloo, Stortenbekerstraat) zijn uitsluitend
(wat) speelfaciliteiten aanwezig, maar ontbreken de software- en orgware-componenten,
waardoor die plek als weinig uitdagend werd ervaren.
Sportaccommodaties

Uit de resultaten van de checklist ‘Fysieke wijkkenmerken van de gebouwde omgeving’ is
gebleken dat er in de Schilderswijk diverse indoor sportaccommodaties aanwezig zijn waar
particulieren en/of sportverenigingen kunnen sporten. Buitensportaccommodaties zijn (naast
de eerder al behandelde Richard Krajicek en Johan Cruijff playgrounds) echter niet aanwezig.
De belangrijkste indoor sportaccommodaties zijn:
De Houtzagerij
Sporthal, buitenruimte en zwembad, Hobbemastraat 93.
De sporthal is 45 bij 24 meter groot en heeft een tribune met 120 zitplaatsen. Door het gebruik
van tussenwanden zijn er 3 aparte zalen van te maken. Ook kan de sporthal omgebouwd
worden tot evenementenhal voor 1000 personen. Sporthal (De Houtzagerij) heeft
veldbelijning voor verschillende sporten. Waaronder 7 velden badminton, 3 velden volleybal
en basketbal (+ 1 centre court), 1 x handbal, tennis en zaalvoetbal. Een aantal middelbare
scholen en een basisschool maken hier gebruik van. Regelmatig worden
hier
schoolsporttoernooien gehouden. Voor de ingang staat in de buitenruimte een groot
klimtoestel, voetbal/basketbalkooi en enkele wipkippen. De sporthal is te bereiken met
RandstadRail 3, 4, tram 2 en 6 of met bus 18 . Voor de auto geldt betaald parkeren. Sporthal
De Houtzagerij is toegankelijk voor mindervaliden. Er is echter geen lift naar de tribune.
In het zwembad kunnen diverse doelgroepen op specifieke tijden terecht. Overdag is het bad
voor schoolzwemmen gereserveerd en in de middag is er leszwemmen op verschillende
diploma niveaus. Ook kan men op wisselende tijden en in de schoolvakanties vrij zwemmen.
Hier is het mogelijk om tegen gereduceerd tarief met gebruik van de ooievaarspas te
zwemmen.
Leefstijlcentrum WOW
Rubensstraat 41.
Sinds april 2013 is aan de achterzijde van de Houtzagerij (ingang Rubensstraat 41) het
leefstijlcentrum (WOW) gevestigd. In de multidisciplinaire en integrale aanpak van Den Haag
in de strijd tegen overgewicht speelt het Leefstijlcentrum een centrale rol bij het coördineren
en uitvoeren van beweeg- en behandelprogramma’s voor kinderen met overgewicht in de
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Schilderswijk. Het leefstijlcentrum vormt de verbinding tussen preventie en zorg in de directe
woonomgeving van de kinderen.
In het inspiratiecentrum van het leefstijlcentrum worden ook innovatieve concepten oa
beweeggames (door)ontwikkeld en getest. Op dit moment wordt op verschillende manieren
een innovatief aanbod verzorgd voor diverse doelgroepen. Zo kunnen schoolklassen een
exergames (een vorm van fitness, waarbij de speler uitgedaagd wordt d.m.v. een
computerspel) les(senreeks) volgen, worden er ‘doelgroep-uren’ , zoals boksen, zumba,
bootcamp gegeven voor volwassenen (mannen en vrouwen apart), kunnen kinderen zich op
maandag- en woensdagmiddag tijdens het inloop uur sporten. Ook worden er personal
trainingsmomenten verzorgd. Daarnaast biedt het leefstijlcentrum het WIJS (Wat Is Jouw
Stijl)-programma aan, Hier worden kinderen met (matig) overgewicht gedurende 40 weken in
groepsverband begeleid (1,5 uur per week). Het programma bestaat uit drie onderdelen
bewegen, voeding en psychologie. Deze onderdelen worden in lessen aangeboden . Kinderen
maken hierbij spelenderwijs kennis met een actieve en gezonde leefstijl .
Sportzalen
Naast deze grote accommodatie zijn er ook diverse kleinere sportzalen (gymzalen) in de
Schilderswijk. Zo worden de zalen van de OBS De Voorsprong (locatie Van Damstraat en
Ruijsdaelstraat) en die van de Ostadeschool en de Koningin Beatrix en Prinses Marijke school
(Abraham van Beyerenstraat) overdag door scholen gebruikt voor bewegingsonderwijs, maar
in de avonduren door externen (oa enkele vechtsportverenigingen) gehuurd voor hun sporten beweegactiviteiten.
Buurtcentra

In de Schilderswijk wordt ook vanuit de diverse welzijnsorganisaties in buurtcentra Octopus,
buurthuis Hobbema, De Burcht, Samson, de Mussen beweeg- en sport aanbod verzorgt.
(Zebra Welzijn) is een organisatie voor brede maatschappelijke ondersteuning, die opereert
in de wijken Centrum, Schilderswijk en Transvaal in de gemeente Den Haag. Zebra zet zich in
om de zelfstandigheid van mensen te vergroten. Ze streven naar een veilige omgeving, waarin
ze hun klanten helpen zo goed mogelijk te participeren en te functioneren in de maatschappij,
zodat ze op eigen kracht verder kunnen gaan.
Buurtcentrum Octopus (aan de Delftselaan) is een van de buurtcentra van Zebra in de
Schilderswijk, waar ze activiteiten organiseren. Maar dat gebeurt ook vanuit buurthuis
Hobbema (gymzaal van de Prinses Marijkeschool), waar naast allerlei knutsel en
gezelligheidsactiviteiten, ook beweegactiviteiten gedaan worden zoals zelfverdediging Tae
Kwon Do en judo, dans, sport en spel en voetbal. Ook in het Zebra buurtcentrum De Burcht
(Stortenbekerstraat) kunnen bewoners uit de wijk elkaar ontmoeten en worden verschillende
activiteiten georganiseerd. Naast de sociale activiteiten wordt er met beweegaanbod (oa
fitness, yoga sport en spel) voor diverse leeftijdsgroepen op verschillende dagen ook aandacht
besteed aan de fysieke gesteldheid.
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Ook in Buurtcentrum (Samson) (Ostadestraat) is er een gevarieerd aanbod waar ook sport en
spel activiteiten, zoals voetbal (ook meiden apart) en klimmen onderdeel van uitmaken.
Maar in de wijk is wellicht wel het bekendste en tevens oudste buurtcentrum dat van (De
Mussen). Deze organisatie beschikt over een pand met veel faciliteiten: een grote zaal, een
dans/theaterzaal, fitnessruimte, een sportzaal en andere lokalen om te vergaderen. Ook het
naastgelegen Meester De Bruijnplein wordt gebruikt voor buitenactiviteiten.
De Mussen stellen gratis hun faciliteiten beschikbaar voor buurtgroepen omdat zij het
belangrijk vinden dat burgers zich inzetten voor elkaar. Aan andere instellingen, organisaties
en particulieren wordt een bijdrage gevraagd, die rechtstreeks ten goede komt aan de
activiteiten voor kinderen en jongeren. Er worden ook hier diverse activiteiten verzorgd, die
te maken hebben met een gezonde leefstijl. Zo worden er naast de diverse sociale en
beweegactiviteiten voor diverse doelgroepen (leeftijd, geslacht) ook kooklessen gegeven.
Samenvattend kan gesteld worden dat er diverse sport en speelfaciliteiten aanwezig zijn en
aanbieders actief zijn die aanbod verzorgen waarvan gebruik gemaakt kan worden, maar dat
dat nog onvoldoende gebeurd. Reden om de software en de orgware nog wat nader te
onderzoeken.
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6. Sportaanbieders (software):
Het is voor kinderen in de Schilderswijk vaak lastig om in verenigings- verband te kunnen
sporten. Zoals eerder benoemd zijn er in de Schilderswijk niet veel accommodaties en clubs
met faciliteiten om de traditionele grote sporten op te beoefenen (zoals grasvoetbal-, tennisen hockeyvelden) behalve de verharde of kunstgrasvelden, die aan een playgrounds zijn
verbonden. Dit vraagt om bereidheid van de ouders om zowel tijd als financiële middelen vrij
te maken om georganiseerde sportbeoefening te realiseren. Ondanks dat de verschillende
organisaties (zoals RKF en JCF) regelmatig toernooitjes op of tussen playgrounds organiseren
ontbrak het aan een verenigingscultuur zoals elders in de stad.
Om het sporten in de Schilderswijk te stimuleren en te faciliteren, is vanuit het Stagehuis in
2007 de (Buurt Sportvereniging) opgericht.
Buurt Sport Vereniging Schilderswijk

Inmiddels heeft de BSV circa 150 leden, die tegen geringe
vergoeding gebruik mogen maken van de georganiseerde
activiteiten op meerdere (binnen en buiten) locaties in de wijk.
Doordat de sport- en beweegactiviteiten worden georganiseerd
met inzet van studenten van onder meer de Academie voor
Sportstudies en het ROC Mondriaan kunnen deze tegen lage kosten
worden aangeboden. Diverse vormen van fitness, (zaal)voetbal en (thai)boksen staan op dit
moment op het programma. Voor een actueel overzicht zie
In de wijk zijn volgens een rapport van (Sportsupport, 2013) wel diverse
vechtsportverenigingen (m.n. Taekwondo) gevestigd met groeiende ledenaantallen. Deze
organiseren op meerdere avonden in de week aanbod voor hun leden. Deze leden zijn van
uiteenlopende leeftijden en niveaus. Sommige verenigingen bieden lidmaatschapskorting op
basis van de Ooievaarspas of hebben specifieke vrouwentrainingsuren.
(Semi)Commerciële sportaanbieders:

In de wijk zijn ook enkele commercieel georiënteerde organisaties actief, die het bewegen
stimuleren.
Zo kan bij (Bollywood Dansschool 'Shri Rag') op basis van hedendaagse Indiase filmmuziek
worden gedanst in een combinatie van klassieke Indiase dans, vermengd met moderne
filmdans en streetdance. Er worden op meerdere dagen in de week activiteiten verzorgd voor
diverse leeftijdsgroepen.
Een volgend initiatief is de (stichting sportcentrum Atlas). Deze stichting is in 1983 (mede op
initiatief van de gemeente Den Haag)
opgericht om met name (migranten)
randgroepjongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding te bieden. Hier kunnen mensen in een
informele en gemoedelijke sfeer sporten. multiculturele biedt met name sportcentrum
(kracht)sporten onder begeleiding. Door de centrale ligging in de Schilderswijk is Atlas
uitgegroeid tot een verzamel plaats voor jongeren en ouderen allochtonen en autochtonen
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uit de buurt. Bij Atlas komen mensen in contact met elkaar en werken ze aan hun conditie
door middel van fitness en krachtsport. Door de inzet van veel vrijwilligers kan men in dit
centrum 7 dagen per week terecht (van 10-22 door de weeks en op zaterdag van 12-18 en
zondag 12-17 uur).

Een ander initiatief is (De Haagse Sporttuin), die
centraal gelegen in de Schilderswijk, voor
kinderen zelfstandig prima te bereiken is. Doordat
de exploitatie door negen basisscholen in
samenwerking met welzijns- instellingen en
sportverenigingen wordt gedaan kan voor meer
dan 2000 kinderen op een laagdrempelig manier sportactiviteiten georganiseerd worden.
Op het 2000m2 sportcomplex met vier multifunctionele sportvelden wordt een grote variëteit
aan sporten aangeboden binnen een afgeschermde karakter van een binnentuin. De continue
aanwezige beheerder, verplichte begeleiding tijdens activiteiten en de beperkte
toegankelijkheid van het sportcomplex borgen dat kinderen zich in zowel motorisch als sociaal
– emotioneel opzicht optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige pedagogische omgeving en
dat ze buiten kunnen sporten zonder dat ouders zich zorgen hoeven te maken.
Door kinderen met een (sport) achterstandssituatie vanuit georganiseerd schoolsport aanbod
door te laten stromen naar sportverenigingen wordt een brug geslagen tussen sporten op
straat en de sportvereniging. Doel is dat een kind aanvankelijk lid wordt van de Haagse
Sporttuin in de wijk om uiteindelijk lid te worden van een reguliere sportvereniging.
Continuïteit van het aanbod

Het laatste decennia zijn er op voorspraak van de gemeente (Nota spelen in de stad 20092013, 2013) veel sport stimulerende activiteiten in Den Haag gerealiseerd waarbij diverse
partijen (scholen, welzijnsorganisaties, sportverenigingen/ organisaties en de afdeling
Sportsupport van de dienst OCW) betrokken zijn. Deze activiteiten in het kader van
stimulering van jeugdsport hadden o.a. tot doel om bij de jeugd een sportieve levenshouding
te realiseren en de basis te leggen voor een duurzame sportbeoefening en een actieve leefstijl.
Belangrijk was de jeugd te bereiken, flexibel aanbod te verzorgen en binding bij de jeugd met
de sport te creëren. Sleutelpunt daarbij was dat er ook mensen uit de wijk (vrijwilligers en
oudere jeugd) actief zou worden en blijven zodat het aanbod duurzaam zou zijn.
Bij diverse buurt en welzijn organisaties in de Schilderswijk zijn ondertussen zogenaamde
‘Teamplayers’ (een beweegteam van sportmanagement en ALO studenten van de Academie
voor Sportstudies en sport en bewegen studenten van ROC Mondriaan) actief betrokken bij
het ontwikkelen en verzorgen van de activiteiten. Op deze manier wordt er een platform
geboden waarin de studenten in het werkveld kunnen leren, maar de organisaties worden
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tegelijk ook geholpen doordat zij verzekerd zijn van de expertise van geschoold kader bij de
(bege)leiding bij hun aanbod. Doordat er echter elk jaar weer een nieuwe lichting studenten
zich moet inwerken is het verloop qua kaderleden hoog en mist bij hen het echte
eigenaarschap. De BSV heeft deze tendens opgepikt om jeugdigen medeverantwoordelijkheid te geven en is op dit moment bezig met het samenstellen van een plan
om (jeugd)leden en stagiaires een (blijvende) regelrol binnen de organisatie te geven en hen
hierin te begeleiden (Houdijk, 2014).
Via de stichting werkgever sportclubs Den Haag (SWSDH) zijn momenteel ook al diverse sport
coördinatoren (combinatiefunctionarissen), buurtsportcoaches en streetsportleiders (op de
diverse playgrounds) actief in de wijk. Deze veelal afgestudeerden van een MBO of HBO
sportopleidingen organiseren een breed en laagdrempelig sportaanbod voor jeugd en
jongeren. Daarnaast scouten zij ook jongeren die in de buurt van een playground wonen en
die de potentie hebben om sportleider te worden. Zo kunnen bv potentiele sportleiders van
de toekomst nu al een Richard Krajicek scholarship (studiebeurs) verdienen. In ruil voor die
studiebeurs werken zij dan onder begeleiding van een professional 100 uur vrijwillig op een
Krajicek playground en draaien ze samen met (jeugdige) vrijwilligers de ‘Krajicek Sportclubs’,
die voor de leden op meerdere dagen in de week en in verschillende sporten trainingen
verzorgen.
Een van de redenen van deze aanpak is om de betrokkenheid en het eigenaarschap van de
deelnemers, zodat het aanbod meer gedragen wordt door de bewoners zelf.
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7. Beleid en samenhang sportaanbod Schilderswijk (orgware)
In de ‘Sportzoeker’ (Sportsupport, 2013) is het sportaanbod per stadsdeel in kaart gebracht.
Ook daarin kwam het grote aantal speelplekken in de wijk naar voren en valt de beperkte
diversiteit qua georganiseerde sport op. Zie tabel 1 met diverse aanbieders en faciliteiten voor
beweegaanbod.

1

2
3

4

5
6
7
8
9
10
11

Speelplekken
(playgrounds)

Sporthallen,
Buurthuizen
zwembaden en
gymzalen

Delftselaan

Houtzagerij

Sportverenigingen

Commerciële
sportaanbieders

Octopus (Zebra Buurtsport
Bollywood
welzijn)
vereniging
Dansschool
Schilderswijk
Rag
Boksen
Netscherstraat
Oranjeplein
Hobbema
Parliament of Pain
(Zebra welzijn) Roller Derby
Van
der OBS
De Buurtcentrum Koryo Taekwondo
Vennestraat
Voorsprong
SamSom
Van Damstraat
Teniersplantsoen OBS
De De
Burcht La
Haye
Voorsprong
(Zebra welzijn) Taekwondo
Ruijsdaalstraat
Nicolaas
Van
Buurtcentrum Hukti Taekwondo
Penninghof
Ostadeschool
de Mussen
Waterloostraat
Montessori
Taekwondo
Prinses Marijke
vereniging Pusaka
Hannemanplantsoen
Stortenbekensstraat
Meester
de
Bruinplein
Jacob
van
Campenplein
Vermeerpark

Shi-

Tabel 1. (On)georganiseerd beweeg en sportaanbod in de Schilderswijk ( (Sportsupport, 2013)

Behoefte aan coördinatie in aanbod: activiteitenkalender (orgware).

Zoals hierboven beschreven zijn in de wijk diverse aanbieders (o.a. RKF, JCF, sporttuin, WOW
en BSV) en faciliteiten aanwezig en zijn er talrijke initiatieven om met name kinderen aan het
bewegen te krijgen. Door de aanbieders onderling, maar ook vanuit de gemeente werd
geconstateerd dat er overlap zat in programma’s en het gebruik van de verschillende
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faciliteiten. Zo kwam het voor dat op 1 dag 3 verschillende organisaties een voetbaltoernooi
hielden. Om dit soort overlap te voorkomen is besloten om een kerngroep ‘Sport in de
Schilderswijk’ op te richten om meer coördinatie en structuur aan te brengen in het soort, het
moment en de plek van aanbod voor de verschillende doelgroepen.
Onder de werktitel “Sport in de Schilderswijk: stappen in een actieve, gezonde levensstijl"
hebben diverse, veelal al eerder benoemde, organisaties (vertegenwoordigers van:
Basisschool “Het Startpunt”, Buurthuis Boerenplein, Buurthuis de Mussen, Buurthuis Samsam,
Context, Ergo Control, Buurtsportvereniging Schilderswijk (BSV)/Stagehuis Schilderswijk,
Gemeente (Gezondheidsbevordering, Openbare Orde en Veiligheid, Sportbeleid,
Sportsupport en Stadsdeel Centrum), Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding (HALO),
Johan de Witt Scholengroep, Praktijkschool “De Einder”, Stichting Werkgevers Sportclubs Den
Haag (SWSDH)/ Streetsport en Zebra Welzijn) besloten om maandelijks te overleggen onder
supervisie van Sportsupport (Gemeente Den Haag, 2013).
Hierbij had men zich als doel gesteld om te komen tot een gezamenlijke ontwikkelingslijn langs
3 zogenoemde ‘stappen van beweging’, namelijk
1. ‘bewust worden van je levensstijl’
2. ‘van bewegen naar sport (of sportief bewegen?)’
3. ‘betekenisvolle sportbeoefening’.
Bij de ontwikkeling van activiteiten wilden de genoemde organisaties ‘de bewegingsmotieven
van (potentiële) deelnemers als uitgangspunt nemen en proberen aan te sluiten op elkaars
activiteiten met een warme overdracht tussen ‘stappen van beweging’ en
(leeftijds)doelgroepen’. Een van de eerste handelingen was het samenstellen van een
gezamenlijke activiteitenkalender voor diverse leeftijdsgroepen ; peuters (0-4 jaar), jeugdigen
basisschool (4-12) jaar, jeugdigen middelbare school (12-19 jaar), volwassenen (19-55 jaar) en
ouderen (55+). Uit een telefonisch gesprek met de sportconsulent Centrum (Behtrel, 2014),
dat onder invloed van verdwijnende subsidies en politieke onzekerheid het overleg nog maar
eens per kwartaal plaatsvindt, maar dat de diverse partijen wel hun activiteiten beter op
elkaar afstemmen (zomeractiviteiten Schilderswijk en omgeving, 2014).
In tabel 2 is een eerste overzicht te zien van wie op welke manier en voor welke doelgroep
actief is in de Schilderswijk (Gemeente Den Haag, 2013). Hierin valt op dat bij het 1e
ontwikkelingsniveau, vooral partijen die zich met gezondheid bezig houden actief zijn (denk
hierbij aan huisartsen, consultatiebureaus, GGD en de gezondheidsmakelaar als coördinator).
In ontwikkelingsniveau 2 en 3 komen steeds nadrukkelijker sportorganisaties in beeld, naast
welzijn en onderwijs met sportsupport als coördinator. In deze tabel ontbreken wel nog enkel
componenten waar aandacht aan besteed zou moeten worden in stap 1, zoals het effect van
teveel sedentair gedrag of het inzetten van LO onderwijs, actief transport, buitenspelen en
sport bij het voorkomen/bestrijden van overgewicht. Ook zou het goed zijn om hierin de rol
van de ouders nadrukkelijk aan te kaarten, zij zouden gezonde leven in de opvoeding mee
kunnen geven en kunnen uitdragen door al te bewegen met jonge kinderen.
26

Ontwikkelingsniveaus: ‘stappen in beweging’
Bewust worden van je levensstijl

Van bewegen naar sport

Betekenisvolle sportbeoefening

Leeftijd
0-4 jarigen

Ontwikkeling van basale en brede NVT
bewegingsvaardigheden en basis leggen
voor plezier in bewegen.
Jeugdigen basisschool 4-12 Gezonde voeding & beweging
Kennismaking met sport/bewegen
jaar
Wijs (overgewicht)
Instuif
Streetsport
Toernooitjes
Jeugdigen middelbare school Gezonde voeding & beweging
Kennismaking met sport/bewegen
12-19 jaar
Instuif
Streetsport
Toernooitjes
Volwassenen 19-55 jaar
Gezonde voeding & beweging (Beweeg Toernooitjes
Mee – overgewicht; Fit4Work)
Beweegaanbod via Welzijn
Beweegcoach
Ouderen 55+
Gezonde voeding & beweging
(sportief) bewegen, plus aanbod voor
Beweegcoach
chronisch zieken, kwetsbare ouderen

NVT

Schoollidmaatschap (Haagse sporttuin),
Buurtsportvereniging
Competitie spelen
Krajicek Sportclubs
Buurtsportvereniging
Competitie spelen
Krajicek Sportclubs
Sport voor 30+, mensen met jonge
kinderen
55+sport bv wandelvoetbal,

Tabel 2: Vorm van aanbod (gesplitst naar doelstelling en doelgroep). (Gemeente Den Haag, 2013)
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Gemeentelijk beleid speelplekken

De gemeente heeft de laatste jaren geïnvesteerd in nieuwe en ruime speeltuinen, die veilig
en uitdagend zijn. Zo is 7% van de speelplekken gerenoveerd en zijn er in verschillende wijken
ingrijpende plannen gerealiseerd, zoals de natuurspeeltuin in het Zuiderpark. Daarnaast zijn
in de (Nota spelen in de stad 2009-2013, 2013) nog meer plannen beschreven. Zo heeft men
in kaart gebracht welke speelplekken geschikt zijn voor welke leeftijd. Hierbij komt het
stadsdeel Centrum qua speeloppervlak met 10,2% ruim boven de landelijke speelnorm van
3% uit, qua m2 speeloppervlak in relatie tot de m2 bebouwing (Buitenpelen beleid en
speeltuinen). Bij het hanteren van deze norm wordt echter geen rekening gehouden met het
aantal kinderen dat daar gebruik van kan/moet maken. Ook zou je rekening moeten houden
met de actieradius van kinderen van diverse leeftijden; de afstand, die zij kunnen afleggen
naar speelplekken. Als de omvang van de doelgroep en de actieradius worden meegenomen
dan blijkt dat in het stadsdeel Centrum het gemiddeld aantal speelplekken per duizend
kinderen onder het gemiddelde over geheel Den Haag ligt. Dit gemiddelde aantal speelplekken
in het centrum bedraagt 6.8 (0 - 6 jaar), 8.6 (7 - 12 jaar) en 6.1 (13 - 18 jaar) terwijl het Haagse
gemiddelde op 7.5, 10.1, en 7.0 speelplekken ligt. (Nota spelen in de stad 2009-2013, 2013)
Als dan nader wordt gekeken naar de mobiliteit van kinderen dan valt op dat diverse
speelplekken in de buurt zijn van een doorgaande weg. De Hobbemastraat, van der
Vennestraat, Hoefkade en Vaillantstraat, doorkruisen de wijk, waardoor een fysieke barrière
wordt opgeworpen voor vooral de jongste kinderen om zelfstandig naar een speeltuin te gaan.
Zo zijn oa het Vermeerpark, van der Vennepark en Hannemanplatsoen ingekapseld en dus
voor een beperkter aantal kinderen toegankelijk. Men geeft in de nota spelen in de stad 20092013 ook aan dat de kleinere speelplekken niet altijd evenveel uitdaging en spanning bieden
voor de jeugd. De gemeente Den Haag heeft aangegeven te willen investeren in
multifunctionele speelruimtes. Gelet op de reeds geconstateerde hoeveelheid playgrounds in
de wijk lijken deze plannen nagenoeg gerealiseerd.
Naast dat men in de fysieke faciliteiten wilde investeren, onderkent de gemeente dat de
sociale kant in de vorm van betrokkenheid en gevoel van eigenaarschap belangrijk zijn om de
investeringen lonend te laten zijn op de langere termijn. Zo is het actieplan “Papa, mama! Kom
je buitenspelen?” (Wethouder Klein, K. gemeente Den Haag, 2012) ontwikkelt om ouders,
verzorgers en buurtbewoners een nadrukkelijker rol te laten spelen bij het toezicht houden,
onderhouden en gebruiken van de speeltuinen in de stad. Bewoners hebben inspraak in het
ontwerp en worden ook betrokken bij beheer en gebruik van de uiteindelijk gerealiseerde
speelplek onder begeleiding van de stadsdeelorganisatie. Maar ook organisaties
(verenigingen, kinderdagverblijven, scouting, woningcorporaties) worden betrokken om op
een samenhangende manier meer mogelijkheden te creëren en benutten om
buiten(speel)activiteiten te ontplooien.
Beweegvriendelijkheid van de wijk

Om te beoordelen in hoeverre de Schilderswijk een beweegvriendelijke leefomgeving is, die
mensen faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te sporten en te bewegen en waar eventueel
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nog verbetering mogelijk is, werd van verschillende organisaties, die in de Schilderswijk actief
zijn (te weten de BSV, De Mussen en de Gemeente) een coördinator gevraagd om de de
´Beweeg Vriendelijke Omgeving (BVO) scan´ in te vullen (NISB, 2013).
Deze scan is opgebouwd uit 3 delen te weten visie, beleid en samenwerking m.b.t.
beweegvriendelijkheid, functioneel bewegen en recreatief en sportief bewegen. Samen
omvatten die de factoren, die bepalen of er sprake is van een beweegvriendelijke omgeving.
Deze factoren zijn:
- de hardware (de voorzieningen, de plek en de ruimte waar verplaatst, gespeeld, gerecreëerd,
ontmoet en gesport wordt)
- de software (de organisatie van, begeleiding bij en communicatie over beweeg- en
sportactiviteiten, spelmiddagen, instuiven, buurtbijeenkomsten, buurtborrels, toernooien,
fiets- en wandeltochten, sportieve opvang, etc.)
- de orgware (rand voorwaardelijke aspecten, aandachtspunten en procesaspecten),
Men kon op verschillende vragen hierbij van 0 tot 4 scoren voor elk item.
Uit de scan kwam naar voren dat deze coördinatoren van verschillende organisaties in de
buurt gemiddeld de beweegvriendelijkheid een score van drie punten toebedeelden, wat
volgens de BVO scan een matig tot voldoende score is. Zo gaf men aan dat er wel veel
faciliteiten aanwezig zijn in de Schilderswijk, maar dat er weinig gebruik van wordt gemaakt.
De mogelijkheid om functioneel te bewegen scoorde ook hoog, mede omdat er veel
fietspaden aanwezig zijn en de drempel tot wandelen zo klein mogelijk is gemaakt. Helaas
werd wel opgemerkt dat het daadwerkelijke fietsgebruik door de diverse bewoners nog laag
ligt en dat het ook niet gestimuleerd wordt om te fietsen. De sportparticipatie van de (met
name volwassen) bewoners van de Schilderswijk wordt door de bevraagden laag gescoord,
ondanks de aanwezige beweegmogelijkheden zoals via de BSV en vanuit de buurthuizen
aangeboden. Of dit ligt aan het type aanbod, de organisatievorm of de begeleiding is hen niet
duidelijk.
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8. Conclusie en Aanbevelingen
In de voorgaande hoofdstukken is een beeld geschetst van de beweegvriendelijkheid in de
Schilderswijk. Achtereenvolgens kwamen de demografische gegevens van de wijk en
daarnaast de beweegfaciliteiten, het beweegaanbod en de aanbieders en de onderlinge
afstemming daarin aan bod.
Daarbij kwam de volgende informatie naar voren:
1. De Schilderswijk heeft een relatief jonge bevolking, de gemiddelde leeftijd is relatief laag
(33 jaar) en er zijn relatief veel jongeren, 30,9% is 0-19 jaar. 8,7 % van de bevolking is van
autochtone afkomst en 91,3% van allochtone afkomst. Een relatief groot deel van de
bevolking heeft een relatief laag inkomen. De werkeloosheid is relatief hoog, 13,9% van
de beroepsbevolking is niet werkend dan wel werkzoekend. Van de huishoudens krijgt een
relatief groot deel enige vorm van financiële ondersteuning vanuit de gemeente Den Haag.
Het opleidingsniveau is relatief laag. Van de jongeren krijgt een hoog percentage kinderen
een VMBO-advies.
De Schilderswijk heeft 16 basisscholen en 2 scholen voor voortgezet onderwijs.
De gezondheidstoestand van de bewoners in de Schilderswijk is relatief slecht. Veel
bewoners hebben overgewicht (53%). Ook onder jongeren komt relatief veel overgewicht
voor 26% van de jongeren heeft overgewicht (het gemiddelde in Den Haag is 19%, het
Nederlands gemiddelde is 17%). De deelname aan georganiseerde sport door jongeren in
de Schilderswijk is relatief laag.
2. De Schilderswijk heeft relatief veel sociale huurwoningen, namelijk 71,8 %. De woningen
in de Schilderswijk hebben gemiddeld een relatief lage WOZ-waarde (circa € 127.000). Er
zijn veel portiekwoningen, bovenwoningen, rijtjeswoningen en relatief weinig twee onder
een kap, vrijstaande woningen in de Schilderswijk. Er is relatief veel leegstand.
3. Veel straten hebben trottoirs, bij de grotere doorgaande wegen zijn er relatief vaak
fietspaden aanwezig. Op de hoofdwegen zijn er stoplichten op de grote kruispunten met
voetgangersverkeerslichten. In de wijk vinden veel opknapwerkzaamheden plaats om de
situatie nog verder te verbeteren. Er is relatief veel snel rijdend verkeer, er zijn wel
snelheid beperkende maatregelen zoals verkeersdrempels, autoluwe/vrije zones en
schoolzones, maar 30 km zones en woonerven ontbreken.
4. De sociale veiligheid is nog steeds een probleem, de veiligheidsmonitor laat zien dat
bewoners veel overlast ervaren, de veiligheid wordt door bewoners relatief slecht
beoordeeld. Dit vormt een drempel bij het bewegen en sporten in de openbare ruimte in
de Schilderswijk.
5. Er is in de Schilderswijk veel aandacht besteed aan de inrichting van de wijk en het
realiseren van beweeg- en speelfaciliteiten. Er is relatief weinig groen, maar er zijn diverse
speelplekken op korte afstand van de bewoners.In de Schilderswijk bevinden zich relatief
veel speelplekken (24), playgrounds (12), schoolpleinen, sportaccommodaties (12) en
buurtcentra waar jongeren kunnen bewegen en sporten. Door het relatief grote aantal
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speelplekken is het (over de weg) gemiddeld slechts 215 meter lopen naar de
dichtstbijzijnde speelplek. De speelplekken zijn allemaal gelegen nabij woningen en zijn
veilig bereikbaar, afscherming met bosjes en hekjes zorgen voor een veilige
speelomgeving. Schoolpleinen zijn dicht bij woningen gelegen en zijn veilig bereikbaar.
Deze zijn echter beperkt toegankelijk. Sportaccommodaties omvatten 2 sportparken, 2
sporthallen, 7 gymzalen en 1 zwembad, deze liggen op geringe afstand voor de bewoners
(gemiddeld 298 m over de weg).
6. Het aanbod aan sportverenigingen in de Schilderswijk is beperkt. Er is niet echt sprake van
een verenigingscultuur. Wel worden er vanuit diverse organisaties georganiseerde
sportactiviteiten aangeboden (bv RKF, JCF, HJG/Wow). Andere goed initiatieven zijn de
Buursportvereniging Schilderswijk, de Haagse Sporttuin en leefstijlcentrum Wow. Er is een
behoefte ontstaan aan een betere coördinatie van het beweegaanbod, daar wordt via het
overleg (Sport in de Schilderswijk) invulling aan gegeven.
Conclusie beweegvriendelijkheid Schilderswijk

Als de diverse HSO factoren in de Schilderswijk in ogenschouw worden genomen dan ontstaat
het beeld dat er qua hardware nog wat verbeteringen zou kunnen plaatsvinden.
Er is al een renovatieslag gaande van woningen en bestrating, zo worden trottoirs,
tramverbindingen en straten opgeknapt en afgeschermde fietspaden aangelegd, maar de
veiligheid zou verder verbeterd kunnen worden door het inrichten van woonerven en 30 kmzones. Helaas liggen de meeste schoolpleinen er na schooltijd verlaten bij en zijn ze vaak niet
door kinderen te gebruiken, omdat ze zijn omgeven door grote hekwerken. Ook is er slechts
sporadisch sprake van (speel)groen in de wijk, maar er zijn wel (ruim) voldoende openbare
beweegvoorzieningen, waar m.n. de jongere jeugd (met name jongens) gebruik van maakt.
De jonge meisjes, oudere jeugd en volwassenen lijken niet uitgedaagd te worden om te
bewegen op de aanwezige voorzieningen. De coördinatoren van wijkorganisaties geven aan
dat de beweegvoorzieningen (speelplekken, playgrounds en sportaccommodaties) in de wijk
meer gebruikt zouden mogen worden. Het kleine aantal grotere sportaccommodaties lijkt niet
in verhouding te staan met het aantal bewoners (potentiele gebruikers) van de wijk.
Qua software valt te melden dat op verschillende plekken (playgrounds, pleinen)
buitenschools beweegaanbod wordt georganiseerd door buurtorganisaties. De vraag is echter
of er voldoende rekening gehouden wordt met de wensen en beweegmotieven van
verschillende leeftijdsgroepen. De verschillende organisaties bieden nagenoeg hetzelfde
aanbod aan wat vooral geënt is op de jongste jeugd. Ook de communicatie tussen de
verschillende partijen kan beter. Tot voor kort behartigde men vooral de eigen belangen en
zag men elkaar meer als concurrenten in plaats van samenwerkingspartners. Het gestarte
buurtoverleg (Sport in de Schilderswijk) van de verschillende organisaties was een goed
initiatief om de Schilderswijk beweegvriendelijker te maken. Diverse buurtsportorganisaties
hebben ondertussen regelmatig afstemmingsoverleg, maar het zou mooi zijn als dit kan leiden
tot een gezamenlijke multidisciplinaire aanpak van het beweegaanbod. Door beter gebruik te
maken van elkaars faciliteiten en elkaar aan te vullen zouden geïntegreerde interventies voor
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grote maatschappelijke problemen, zoals die bijvoorbeeld ten aanzien van overgewicht in de
wijk spelen een grotere kans van slagen hebben. Nu zijn initiatieven te veel afhankelijk van
subsidiegelden en de politieke situatie.
Het is erg belangrijk om de bewoners, onder wie ook jongeren (meer) het belang van
een gezonde leefstijl gaan zien en dat die gedachte op den duur verankert raakt in de
gemeenschap. Een belangrijke randvoorwaarde om tot een structurele aanpak van
bijvoorbeeld de overgewicht problematiek te komen is dat de bewoners, (ouders van)
kinderen, de buurt en de professionals actief betrokken worden bij het inrichten van de
beweegvriendelijke omgeving, het ontwikkelen en verzorgen van beweegaanbod. Het
inzetten van studententeams en experts van buiten de wijk kan daarbij zorgen voor een
kwaliteitsimpuls, maar het gaat vaak om tijdelijke krachten, die niet altijd binding hebben met
de wijk. Het moet niet zo zijn dat hun inzet tot gevolg heeft dat de inbreng van de bewoners
minder nodig is. Dat zou kunnen leiden tot een lager gevoel van eigenaarschap en verminderd
zelfmanagement. De sociale veiligheid van de wijk is juist gebaat bij de diverse
streetsportleiders die nu al op de playgrounds actief zijn. Zij kunnen als voorbeeld dienen voor
de jongeren in deze wijk met lage inkomens en toekomstperspectief.
Aanbevelingen

Uit bovenstaande zaken komen de volgende adviezen voor de gemeente Den Haag naar
voren:
- Zet in op multidisciplinaire aanpak van overgewicht, m’n op het ontwikkelen van een
gezonde actieve leefstijl.
- Optimaliseer de voorzieningen in de wijk, waarbij aandacht is voor zowel de fysieke als
sociale omgeving.
- De sociaal-economische omstandigheden zijn ook van invloed op de leefstijl van de
bewoners in de Schilderswijk. Een verbetering van de sociale veiligheid is wenselijk
zeker voor wat betreft het bewegen in de openbare ruimte. Een versterking van de
economische situatie van de Schilderswijk zou mogelijk kunnen bijdragen aan een
verbetering van de leefstijl (RIVM rapport 270014001/2005, 2005).
- Studenten van de Haagse Hogeschool kunnen de verbetering van de gezonde, actieve
leefstijl ondersteunen, het actiever betrekken van de ouders, kinderen, buurt is echter
noodzakelijk om tot een structurele verbetering te komen.
- Qua fysieke omgeving zijn er nog enkele verbeteringen denkbaar, bv 30 km-zones/
woonerven.
- Er zijn voldoende plekken waar kinderen en ouders kunnen bewegen, speelplekken,
playgrounds, sportaccommodaties. Toch zou het gebruik er van nog beter
gestimuleerd kunnen worden.
- Er ontbreken nog sportverenigingen in de Schilderswijk, of liever gezegd sociale
structuren (zoals sportverenigingen die bieden) die er voor zorgen dat kinderen en
ouders structureel meer gaan bewegen.
- Naast de hardware moet er ook voldoende aandacht zijn voor software en orgware.
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Er moet een betere coördinatie van beweegaanbod komen, de schoolsport
coördinatoren die tevens gewichtige vakleerkracht zijn, zouden hier een belangrijke
rol in kunnen spelen, omdat zij het aanbod vanuit sport, school en buurt op elkaar
kunnen afstemmen.
Spreek de diverse aanbieders van beweegaanbod erop aan dat zij een belangrijke
maatschappelijke functie hebben als het gaat om het in beweging krijgen en houden
van de mensen.
Ook zou het krachtig zijn als het aanbod dat zij verzorgen aantrekkelijk is en uitdaagt
tot ontwikkeling, dus naast leuk ook leerzaam. Anders bestaat het gevaar dat het
slechts blijft bij bezighouden van kinderen om te voorkomen dat ze ongewenst gedrag
gaan vertonen uit verveling.
Het zou krachtig zijn als daarbij ook regelmatig het thema actieve en gezonde leefstijl
aan bod komt, waardoor mensen geholpen worden weloverwogen keuzes te maken in
de huidige eet- en beweegcultuur. Het leefstijlcentrum Wow kan hier een verbindende
factor in spelen. Hier komen diverse professionals (huisarts, psycholoog,
fysiotherapeut, diëtist en beweegcoach) samen om mensen te begeleiden in het
veranderen van ongezonde in gezonde eet- en beweeggewoonten. Momenteel wordt
in WOW voor diverse doelgroepen innovatief beweegaanbod (o.a. exergames)
verzorgd, zodat de deelnemers kunnen ervaren dat bewegen leuk is en tegelijk nuttig
kan zijn voor de gezondheid. Vanuit het leefstijlcentrum WOW wordt ook op scholen
voor kinderen met overgewicht het leefstijlinterventieprogramma WIJS aangeboden.
Dit Wijsprogramma is een 40 weken durende interventie, bestaande uit
beweegstimulering, psychologie en voeding- en diëtetiek. Hierin leren kinderen (en
ouders) begeleid worden naar een gezonde leefstijl.

Indien de verschillende organisaties vanuit de GGD, zorg, onderwijs, sport en buurt beter
samenwerken bij het coördineren en organiseren van het beweegaanbod kunnen de
beschikbare faciliteiten beter benut worden. Zo zou er bijvoorbeeld een BSV exergame club
opgericht kunnen worden. Of zouden bij De Mussen de kookfaciliteiten gebruikt kunnen
worden door de diëtisten verbonden aan WOW bij het geven van voedingsadviezen.
Een andere bindende factor waar meer op ingezet kan worden zijn de diverse speelplekken in
de wijk, door hier (meer) ontmoetingsplekken van te maken waar mensen van uiteenlopende
pluimage op hun manier met bewegen aan de gang kunnen gaan. Door de bewoners en
deelnemers actief te betrekken bij de inrichting en het aanbod dat verzorgd zal worden zal er
wellicht een duurzame beweegcultuur ontstaan waar men verantwoordelijkheid neemt voor
zichzelf, voor elkaar en de omgeving.
Op dit moment zijn bij de sportaccommodatie ‘De Houtzagerij’ vergevorderde plannen
(Projecten 2014 spelen in de stad) om de buitenruimte te renoveren. Het is de bedoeling om
hier meer een ontmoetingskarakter aan te geven, voor de bewoners van de nabijgelegen
huizen, die van het wooncentrum aan de overkant van de weg en ook voor de buurtkinderen.
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Door zowel beweeg-, sport- als rustzones in te bouwen waar (intensief) bewogen of gekeken
kan worden kunnen mensen met uiteenlopende redenen deze plek bezoeken. En wellicht dat
deze laagdrempelige manier van samen in beweging zijn stimuleert tot een gezonde leefstijl
voor jong en oud. Zo zou het vanuit het sociale motief voor oudere personen waarschijnlijk
ook aantrekkelijk zijn om te gaan kijken bij alle activiteit op zo’n ontmoetingsplek, wat zelfs
het gevoel kan geven dat ze nog onderdeel te zijn van de maatschappij. En hen wellicht zelfs
verleid om ook mee te gaan bewegen. Jonge ouders kunnen dan ook actief aan de gang gaan,
terwijl hun kinderen bezig zijn met spelen, in plaat van te zitten kijken. Outdoor fitness achtige
toestellen op de ontmoetingsplek zouden ook voor de oudere jeugd interessant kunnen zijn.
Actieve jeugd kan op hun beurt weer een voorbeeld vormen voor de jongere generatie, die
tegen hen opkijkt en hun gedrag kopieert. In plaats van ongewenst vandalistisch gedrag
ontstaat dan de norm om elkaar te helpen om beter te worden, het ontdekken en ontwikkelen
van talenten.
Het advies is dan ook om bij de inrichting van de wijk uitdagende faciliteiten in te bouwen, die
aantrekkelijk zijn voor de diverse leeftijdsgroepen en die aansluit op de specifieke
deelnamemotieven. Ook moet hierbij meer ingezet worden op de software en orgware door
bewoners actief te betrekken bij het te verzorgen aanbod, zodat zij (mede)eigenaar worden.
De verschillende organisaties, die hierbij betrokken zijn, zullen naast dat ze in samenspraak
nieuwe plannen ontwikkelen om tot een passender en samenhangender beweeg- en
sportaanbod te komen ook bewoners kunnen helpen om zelf een bijdrage hieraan te gaan
leveren. Door hun betrokkenheid bij de activiteiten en de gerealiseerde faciliteiten te
vergroten zullen bewoners tot inzicht komen dat zij zeggenschap hebben over en
verantwoordelijkheid hebben voor hun leefomgeving en leefstijl. Zij zullen dan zelf een groter
aantal actieve deelnemers aan de beweegcultuur creëren, waarmee de beweegarmoede en
de daarbij komende aandoeningen en gezondheidskosten op de lange termijn wordt
tegengegaan.
De gemeente dient hierbij een coördinerende en faciliterende rol te spelen, door initiatieven
vanuit de wijk te ondersteunen. Bijvoorbeeld financieel helpen bij het realiseren van plannen,
door een startkapitaal beschikbaar te stellen wat gefaseerd wordt uitgekeerd als bepaalde
tussendoelen zijn behaald. Wat ook zeker zal stimuleren om zelf als gebruikers actief te
worden en blijven. Het lectoraat GLSO zou een adviserende rol kunnen vervullen bij het
ontwikkelen van plannen, door gebruik te maken van beschikbare theoretische kennis en best
practices uit den lande. Daarnaast kan het lectoraat bemiddelen bij de inzet van studenten
voor het verzorgen van aanbod, het ontwikkelen van innovatief aanbod, het scholen van
vrijwilligers en het onderzoeken van de effectiviteit. Hierdoor kan er efficiënt(er) gewerkt
kunnen worden aan een blijvende gedragsverandering.
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Bijlage Playgroundscan
Speelplek I: Delftselaan

Foto Google maps

Sportveld
Afmeting
Vaste onderdelen
Losse onderdelen
Beheer
Afrastering
Toezicht
Regels
Ondergrond
Toegankelijkheid voor gehandicapten
Toegankelijkheid voor slecht zienden
Algemene staat
Onderhoud
Certificering
Kosten/ Financiering
Hondenpoep
Los afval
Afvalbakken
Bankjes
Verlichting
Slechtweeropvang
Groen op de speelplek
Activiteiten georganiseerd

Twee goals, twee baskets
N.v.t.
Momenteel in verbouwing
Aanwezig door middel van een hek
Niet aangegeven
Asfalt
Goed
Moeilijk
Matig
Niet
Niet aangegeven
?
Beperkt aanwezig
Afwezig
Beperkt aanwezig
Afwezig
Afwezig
Aanwezig door middel van gras
Ja Streetsport ma en vr 15-17
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Speelplek II: Netscherstraat

Foto Google maps

Speeltoestellen
Afmeting
Vaste onderdelen
Losse onderdelen
Beheer
Afrastering
Toezicht
Regels
Ondergrond
Toegankelijkheid voor gehandicapten
Toegankelijkheid voor slecht zienden
Algemene staat
Onderhoud
Certificering
Kosten
Financiering
Hondenpoep
Los afval
Afvalbakken
Bankjes
Verlichting
Slechtweeropvang
Groen op de speelplek
Activiteiten georganiseerd

Twee wippen, glijbaan, schommel, klimtoestel
N.v.t.
Aanwezig door middel van een hek
Mogelijk vanuit omliggende woningen
Aangegeven op een bord
Stenen tegels en kunststof
Goed
Goed
Zeer goed
Niet aangegeven
Gemeente
Afwezig
Beperkt aanwezig
Voldoende aanwezig, meerdere afvalbakken
Voldoende aanwezig
Beperkt aanwezig
Afwezig
Aanwezig door middel van bomen en struiken
Nee

Speelplek III: Van de Venneplantsoen (Van der Neerstraat)
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Foto Eigen beheer
Google maps

Sportveld en speeltoestellen
Afmeting
Vaste onderdelen
Losse onderdelen
Beheer
Afrastering
Toezicht
Regels
Ondergrond
Toegankelijkheid voor gehandicapten
Toegankelijkheid voor slecht zienden
Algemene staat
Onderhoud
Certificering
Kosten
Financiering
Hondenpoep
Los afval
Afvalbakken
Bankjes
Verlichting
Slechtweeropvang
Groen op de speelplek
Activiteiten georganiseerd

Twee goals, drie wippen, twee glijbanen, klimrek
N.v.t.
Gedeeltelijk aanwezig door middel van een hek
Mogelijk vanuit omliggende woningen
Aangegeven op een bord
Asfalt, stenen tegels, kunststof
Goed toegankelijk
Goed toegankelijk
Goed
Gemeente en Haagse Hopje
Niet aangegeven

Afwezig
Afwezig
Voldoende aanwezig, meerder afvalbakken
Voldoende aanwezig
Voldoende aanwezig
Afwezig
Aanwezig door middel van bomen, struiken, gras
Materiaal uitleen Haagse Hopjes
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Speelplek IV: Tenierplantsoen

Foto Google maps

Speeltoestellen en Cruyff Court
Afmeting
Vaste onderdelen

Twee schommels, twee wippen, pingpongtafel,
twee draaimolens, klimrek met glijbaan, twee
klimrekken, kinderboerderij en Cruyff Court
Losse onderdelen
N.v.t.
Beheer
open van 10-22. Daarna licht uit hek dicht.
Afrastering
Aanwezig door middel van een hek
Toezicht
Mogelijk vanuit omliggende woningen
Regels
Aangegeven op een bord
Ondergrond
Gras, stenen tegels, kunststof
Toegankelijkheid voor gehandicapten Goed toegankelijk
Toegankelijkheid voor slecht zienden Goed toegankelijk
Algemene staat
Goed
Onderhoud
Certificering
Niet aangegeven
Kosten
Financiering
Hondenpoep
Afwezig
Los afval
Afwezig
Afvalbakken
Voldoende aanwezig, meerdere afvalbakken
Bankjes
Voldoende aanwezig,
Verlichting
Voldoende aanwezig
Slechtweeropvang
Afwezig
Groen op de speelplek
Aanwezig door middel van bomen, struiken, gras
Activiteiten georganiseerd
Ja op Cruyff Court wo 13-1530 en zat 13-16
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Speelplek V: Nicolaas Penninghof

Foto Google maps

Speeltoestellen
Afmeting
Vaste onderdelen
Losse onderdelen
Beheer
Afrastering
Toezicht
Regels
Ondergrond
Toegankelijkheid voor gehandicapten
Toegankelijkheid voor slecht zienden
Algemene staat
Onderhoud
Certificering
Kosten
Financiering
Hondenpoep
Los afval
Afvalbakken
Bankjes
Verlichting
Slechtweeropvang
Groen op de speelplek
Activiteiten georganiseerd

Klimrek, glijbaan

Gedeeltelijk aanwezig door middel van stoep
Mogelijk vanuit omliggende woningen
Niet aangegeven
Gras, kunststof
Moeilijk bereikbaar
Moeilijk bereikbaar
Goed
Niet aangegeven

Beperkt aanwezig; uitlaatplek ernaast?!
Aanwezig
Voldoende aanwezig, meerdere afvalbakken
Aanwezig
Voldoende aanwezig
Afwezig
Aanwezig door middel van bomen, struiken, gras
Niet

42

Speelplek VI: Waterloostraat

Foto Google maps

Sportveld en speeltoestellen
Afmeting
Vaste onderdelen
Losse onderdelen
Beheer
Afrastering
Toezicht
Regels
Ondergrond
Toegankelijkheid voor gehandicapten
Toegankelijkheid voor slecht zienden
Algemene staat
Onderhoud
Certificering
Kosten
Financiering
Hondenpoep
Los afval
Afvalbakken
Bankjes
Verlichting
Slechtweeropvang
Groen op de speelplek
Activiteiten georganiseerd

125 x 25 meter
Draaimolen, drie schommels, speelhuisje, glijbaan
N.v.t.
Gedeeltelijk aanwezig
Afwezig
Aangegeven op een bord
Kunststof gras, stenen tegels
Moeilijk toegankelijk
Moeilijk toegankelijk
Goed
Niet aangegeven

Afwezig
Beperkt aanwezig
Voldoende aanwezig, meerdere afvalbakken
Voldoende aanwezig
Voldoende aanwezig
Afwezig
Aanwezig door middel van bromen, struiken
Niet
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Speelplek VII: Hannemanplantsoen

Foto Eigen beheer
Google maps

Sportveld en speeltoestellen
Afmeting
Vaste onderdelen
Losse onderdelen
Beheer
Afrastering
Toezicht
Regels
Ondergrond
Toegankelijkheid voor gehandicapten
Toegankelijkheid voor slecht zienden
Algemene staat
Onderhoud
Certificering
Kosten
Financiering
Hondenpoep
Los afval
Afvalbakken
Bankjes
Verlichting
Slechtweeropvang
Groen op de speelplek
Activiteiten georganiseerd

47 hectare
Diverse klim en klautertoestellen, goaltjes en
schommels
N.v.t.
Haagse hopje
Aanwezig door middel van een hek
Door het Haagse Hopje
Houtsnippers, gras
Niet toegankelijk
Niet toegankelijk
Zeer goed
Door de gemeente en het Haags hopje
Niet aangegeven
Gemeente
Afwezig
Afwezig
Voldoende aanwezig, meerdere afvalbakken
Voldoende aanwezig
Voldoende aanwezig
Afwezig
Aanwezig door middel van bomen en gras
Materiaal uitleen Haagse Hopjes
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Speelplek VII: Stortenbekerstraat

Foto Eigen beheer
Google maps

Sportveld en speeltoestellen
Afmeting
Vaste onderdelen

Duikelstangen, voetbaldoel, skate schans, banken,
tafeltennistafel
Losse onderdelen
N.v.t.
Beheer
Gemeente ism buurtcentrum Stortenbeker
Afrastering
Hek aan kant van voetbaldoel
Toezicht
Mogelijk vanuit omliggende woningen
Regels
Niet zichtbaar
Ondergrond
Asfalt, stenen tegels, kunststof
Toegankelijkheid voor gehandicapten Niet toegankelijk
Toegankelijkheid voor slecht zienden Niet toegankelijk
Algemene staat
Zeer goed
Onderhoud
Door Stortenbeker
Certificering
Niet bekend
Kosten
Niet bekend
Financiering
Niet bekend
Hondenpoep
Afwezig
Los afval
Afwezig
Afvalbakken
Voldoende aanwezig, meerdere afvalbakken
Bankjes
Voldoende aanwezig
Verlichting
Voldoende aanwezig
Slechtweeropvang
Afwezig
Groen op de speelplek
Aanwezig door middel van bomen
Activiteiten georganiseerd
Ja ism buurtcentrum
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Speelplek IX: Meester de Bruinplein

Foto Eigen beheer
Google maps

Sportveld en speeltoestellen
Afmeting
Vaste onderdelen
Losse onderdelen
Beheer
Afrastering
Toezicht
Regels
Ondergrond
Toegankelijkheid voor gehandicapten
Toegankelijkheid voor slecht zienden
Algemene staat
Onderhoud
Certificering
Kosten
Financiering
Hondenpoep
Los afval
Afvalbakken
Bankjes
Verlichting
Slechtweeropvang
Groen op de speelplek
Activiteiten georganiseerd

30m bij 20m
Twee goals/baskets, klim en klauter toetsellen
N.v.t.
Gemeente
Gedeeltelijk door huizen, gedeeltelijk door hekken
Tijdens schooltijd door school
Niet aangegeven
Beton en kunststof
Moeilijk toegankelijk
Niet toegankelijk
Redelijk goed
Niet aangegeven
Gemeente en school
Afwezig
Afwezig
Voldoende aanwezig, meerdere afvalbakken
Voldoende aanwezig
Voldoende aanwezig
Afwezig
Afwezig
Ja, i.c.m. materiaal uitleen via de Mussen

46

Speelplek X: Jacob van Campenplein (Doedijnstraat)

Foto Google maps

Sportveld en speeltoestellen
Afmeting
Vaste onderdelen
Losse onderdelen
Beheer
Afrastering
Toezicht
Regels
Ondergrond
Toegankelijkheid voor gehandicapten
Toegankelijkheid voor slecht zienden
Algemene staat
Onderhoud
Certificering
Kosten
Financiering
Hondenpoep
Los afval
Afvalbakken
Bankjes
Verlichting
Slechtweeropvang
Groen op de speelplek
Activiteiten georganiseerd

Twee goals, basket, twee draaimolens
N.v.t.
Aanwezig door middel van een hek
Mogelijk vanuit omliggende woningen
Aangegeven op een bord
Gras, stenen tegels, kunststof
Goed toegankelijk
Goed toegankelijk
Goed
Niet aangegeven

Afwezig
Afwezig
Voldoende aanwezig, meerdere afvalbakken
Voldoende aanwezig
Voldoende aanwezig
Afwezig
Aanwezig door middel van bomen, struiken, gras
Niet
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Speelplek XI: Richard Krajicek Vermeerpark

Foto Google maps

Sportveld en speeltoestellen
Afmeting
Vaste onderdelen
Losse onderdelen
Beheer
Afrastering
Toezicht
Regels
Ondergrond
Toegankelijkheid voor gehandicapten
Toegankelijkheid voor slecht zienden
Algemene staat
Onderhoud
Certificering
Kosten
Financiering
Hondenpoep
Los afval
Afvalbakken
Bankjes
Verlichting
Slechtweeropvang
Groen op de speelplek
Activiteiten georganiseerd

80m x 100x
Twee kunstgras voetbalvelden, een grote speeltuin,
verhard basketbalveld en tennisveld
N.v.t.
Overdag aanwezig (s’ avonds gesloten)
Aanwezig door middel van hekken
Door toezichthouder en omwonenden
Aangegeven op een bord
Gras, kunststof gras, stegen tegels, kunststof
Moeilijk toegankelijk
Moeilijk toegankelijk
Zeer goed
Niet aangegeven
Gemeente
Afwezig
Beperkt aanwezig
Voldoende aanwezig, meerdere afvalbakken
Beperkt aanwezig
Voldoende aanwezig
Door een gebouw met faciliteiten
Aanwezig door middel van bomen, struiken, gras
Ja dagelijks van 15-17 uur, wo vanaf 13.
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