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Ruime voldoende voor Slotermeerder speelplekken 
Dit voorjaar onderzochten heel wat buurtgenoten de speel- en sportplekken in 
Slotermeer voor Kijk! Een gezonde wijk. Met een mobieltje in de hand liepen 
mensen rond en beoordeelden als ware buurtonderzoekers de omgeving. En 
wat blijkt, Slotermeer doet het behoorlijk goed. De gemeten sport- en 
speelplekken kregen gemiddeld een ruime voldoende.  

En daar gingen ze… Sommigen trotseerden weer en wind op laarzen en in lange regenjassen. 
Anderen genoten op slippertjes van het ontluikende lentezonnetje en weer anderen deden 
mee op sportschoenen, zij wisten onderzoek en gymnastiekoefeningen met elkaar te 
combineren. 

 
In totaal verrichtten 74 buurtonderzoekers gezamenlijk 531 geldige metingen in 
Slotermeer tussen 29 april en 7 juni 2017. De onderzoekers beoordeelden 24 bestaande speel- 
en sportplekken die in speurtochten waren verwerkt. Ook maakten zij melding van andere 
plekken in de wijk, waar zij mensen zagen bewegen. Hier kwamen nog 19 nieuwe locaties uit. 
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Het onderzoek werd gedaan met de mobiele app Kijk! Een gezonde wijk, 
die werd gebouwd door onderzoekers van de Hogeschool van 
Amsterdam en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in 
samenwerking met bewoners uit Slotermeer. Experimenteren met 
zogeheten ‘burgerwetenschap’, waarin bewoners actief deelnemen aan 
wetenschappelijke onderzoeken wordt steeds populairder. Aan deze 
laatste, grote onderzoeksronde ging een uitgebreid traject vooraf dat al 
in 2014 startte. 
Het team van Kijk! Een gezonde wijk blikt terug op een succesvol 
experiment waarbij in de afgelopen jaren honderden bewoners 
betrokken waren. In dit project was het proces van samenwerking tussen 
wetenschapper en burger het belangrijkste doel. Er werd heel veel 
geleerd! 

 

De onderzoeksresultaten 
 

Voor de grootste meting van het 
project werden in mei 2017 vier 
speurtochten uitgezet in 
verschillende delen van 
Slotermeer. Het onderzoek werd 
gericht op het beoordelen van 
bestaande speel- en sportplekken. 
Deze plekken brengen het er prima 
vanaf, de beoordeelde plekken 
krijgen gemiddeld een ruime 
voldoende van de 
burgerwetenschappers.      

 

 

 

Speurtocht 2 en 3 door 
respectievelijk de Lodewijk 
van Deijsselbuurt en de 
Burgermeesterbuurt 
werden het meest gelopen. 
De locaties aan die routes 
werden minimaal 15 keer of 
meer beoordeeld.  
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Oordeel (1 = heel negatief, 10 = heel positief)

Met gemiddeld een 7,4 werden de openbare (moes)tuinen als beste 
beoordeeld. De speeltuinen gaf men gemiddeld een 6,8. 
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Favoriete speeltuinen 
De in 2015 geheel vernieuwde Speeltuin Slotermeer werd zeer goed gewaardeerd, die kreeg 
gemiddeld een 8 van de buurtonderzoekers en werd gevolgd door de speeltuin aan de Justus 
van Maurikstraat met een 7,8 en de speeltuin aan de Jan van Beersstraat met een 7,6.  

Natuurspeeltuin De Natureluur kreeg ook een heel hoog cijfer maar was opgenomen in 
Speurtocht 1 en die werd niet vaak genoeg gelopen. Als een plek niet minimaal 15 keer 
beoordeeld is, zijn de resultaten volgens de onderzoekers niet betrouwbaar genoeg en daarom 
worden de ex acte cijfers niet gepubliceerd.  
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Onvoldoende 
Van de speeltuinen die minimaal 15 keer werden beoordeeld waren er ook een paar niet zo 
populair. De speelplek aan de Adele Opzoomerstraat kreeg een 4,4 van de 
buurtonderzoekers. Maar de meeste van de onderzoekers komen er nooit, maar liefst 84 
procent van hen komt normaal niet in de speeltuin. We weten dus niet of de dagelijkse 
gebruikers van het kleine speeltuintje er ook zo over denken. Ook de speeltuin aan het Jan 
Postmahof scoorde een onvoldoende: een 5,2. Ook voor die locatie geldt dat veel van de 
beoordelaars er zelf echter niet spelen.  

Van andere buitenactiviteiten werd vooral moestuin de Slatuinen heel goed ontvangen. Veel 
mensen waren nog nooit bij die buurtmoestuin geweest, maar waren onder de indruk van de 
diverse bakken en groentes. Het basketbalveld dat vlak naast de Slatuin ligt, kon volgens de 
beoordelaars wel een opknapbeurtje gebruiken. Deze plek werd 26 keer beoordeeld en 
scoorde gemiddeld een 5,4. 

 

Gebruikerservaringen 
Veel van de buurtonderzoekers ontdekten nieuwe kanten van Slotermeer. ‘Wat is het hier 
groen’ werd regelmatig uitgeroepen. Andere feedback die werd gegeven:  

‘Deze buurt heeft me echt verrast, ik zou hier wel willen wonen.’  
‘Wat heeft Slotermeer veel speeltuinen!’  
‘Wat goed dat de meeste speelplekken zachte tegels hebben.’  
‘Het zijn leuke speeltoestellen, maar er ligt wel veel vuilnis.’  
‘Ik word er helemaal rustig van.’ 
‘Ik woonde hier jaren vlakbij, maar had geen idee dat hier zo veel mooi groen was. De mensen 
die hier wonen hebben echt een super woonplek.’ 
‘Ik kwam op plekken waar ik nog niet eerder was geweest en mijn hond kon gewoon los 
meelopen. Vooral over de prachtige moestuin die we ontdekten, ben ik echt enthousiast.’ 
Over speeltuin Multikids: ‘Wat een mooie speeltuin: goed verzorgd, veilig en er is een 
watertappunt. Heel gezond!’ 
Over speeltuin Bernard Loderstraat:  ‘Dit mag niet de naam speeltuin dragen. Een grasveld 
is ook geen voetbalveld. Alleen een glijbaan en klimwand. Heel saai! Maar locatie heeft veel 
potentie, zeker gezien de heuvel en oppervlakte.’ 
Over speeltuin Du Perronstraat: ‘Dit is een leuke plek voor kleine kinderen, maar er ligt 
momenteel veel vuil en de prullenbak is vol. Omdat het op gras is, groeit er nu veel onkruid 
ook is het hekwerk kapot. Dit is gevaarlijk voor kleine kinderen.’ 
Over speeltuin Gerbrandypark: ‘Het is mooi verzorgd, met name de street art en leuke 
toestellen vallen op.’ 
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Kijk! Een gezonde wijk in vogelvlucht 
Eind 2014 starten Eigenwijks, RIVM, HvA, GGD en stadsdeel Nieuw-West samen het project 
Kijk! een gezonde wijk. Dat heeft tot doel om samen met bewoners een mobiele app te 
ontwikkelen op het gebied van gezondheid en zo gedragsverandering te realiseren, signalen 
uit de wijk op te halen en onderzoeksdata te verzamelen. 

De gedachtegang is dat veel mensen in wijken als Slotermeer het moeilijker vinden om op 
bewonersbijeenkomsten en andere traditionele vormen van burgerparticipatie hun mening te 
geven. Bijvoorbeeld omdat bewoners de taal niet goed machtig zijn of omdat ze zich niet 
zeker genoeg voelen om hun mening te verwoorden.  

De aanname van de onderzoekers is dat een mobiele app wellicht een laagdrempeliger 
manier is om je mening te geven. En dan wel eentje, waarbij bewoners zelf beslissen wat dan 
belangrijke zaken zijn om te beoordelen.  

De onderzoekers willen ontdekken wat bewoners belangrijke elementen vinden in hun eigen 
wijk als het gaat om hun gezondheid. Zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van de huizen en de 
omgeving, maar ook de sociale kanten van een wijk, zoals gezelligheid en veiligheid.  

 

2015 Samen de kaders bepalen 
In het eerste jaar van het project lopen 75 bewoners samen door Slotermeer om zogeheten 
Gezondheidsscans te maken. 70 bewoners doen vervolgens mee aan Structured Interview 
Matrices (SIM’s), waarbij zij zelf aan de hand van onderzoeksvragen tot indicatoren voor een 
gezonde wijk komen. Die worden door onderzoekers vervolgens gebruikt voor het bouwen 
van de mobiele app.  

2016 De app wordt getest  
Verschillende bewoners gaan op pad met de eerste versie van de mobiele app. Zij koppelen 
hun gebruikerservaringen terug aan de onderzoekers. In november 2016 wordt de app 
gelanceerd tijdens een Gezondheidsfestival. In de speciale meetweek erna gaan bewoners met 
de app op pad, ze lopen door de wijk en melden zaken die opvallen. Hiermee vallen mooie 
prijzen te winnen. 

2017 Gericht onderzoek naar sport- en speelactiviteiten 
Aan de hand van de feedback uit de eerste meetweek wordt de app verder verbeterd. Een 
nieuwe meetweek vindt plaats in mei. Bovendien wordt ditmaal de aandacht specifiek gericht 
op één aspect van de buurt: de sport- en speelplekken. Er worden speurtochten uitgezet. 
Tientallen bewoners beoordelen en ontdekken de diverse sport- en speelplekken in hun wijk 
op kwaliteit.   
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Kijk! Een gezonde wijk in De Meervaart 
Op zaterdag 20 mei 2017 stroomde De Meervaart vol met bewoners en professionals die de 
afgelopen jaren betrokken waren bij het project Kijk! Een gezonde wijk of geïnteresseerd 
waren in het thema gezondheid. Een feestelijke dag met zalige (en gezonde) hapjes, diverse 
inspirerende workshops en een bijzondere voorstelling. Als dank aan al die bewoners en 
professionals die de laatste jaren aan het unieke onderzoeksproject werkten. 

Een genoten werd er! Onder meer bij de workshops, die liepen uiteen van bewegen tot het 
bestuderen van je omgeving. Van dansen waar je energie van krijgt tot een lachworkshop, 
want ook lachen is gezond. Ook kon je Slotermeer met andere ogen bekijken met hulp van 
een stedenbouwkundige, die mensen meenam in het observeren van de openbare ruimte. En 
er werd ook gezond gekookt en gesnackt.  
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Hoogtepunt van de dag was de prijsuitreiking. Onder de buurtonderzoekers werden diverse 
prijzen verloot, uiteraard binnen het thema. Van een workshop Gezond koken tot en met een 
sportschool abonnement. De hoofdprijs ging naar Rabia Hida, zij kreeg een gloednieuwe fiets 
en was daar heel erg gelukkig mee. Rabia had alle speurtochten op haar fiets gedaan en 
sommigen dubbel, lopend met haar twee dochters. De nieuwe fiets gaf ze dan ook cadeau een 
haar dochters, zo kunnen ze voortaan samen fietsen.  

 

 

Daarnaast werd er genoten van de voorstelling ‘Hoofd zoekt lichaam’. ‘In een wereld vol 
prikkels en verleidingen is keuzes maken echt belangrijk: Wat je nu doet, bepaalt of je 
vandaag plezier hebt. Of je morgen energie hebt. Of je volgende week gezond bent.’ 
En precies daar ging Kijk! Een Gezonde wijk over. De dag en het theaterstuk vormden een 
prachtige en passende afsluiting van een bijzonder onderzoeksproject. 
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