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Wat voegt de studie toe aan bestaande kennis?





Een koffertje instrumenten, dat gemeenten ondersteunt bij een goed en
gezond gebruik van openbare verblijfsplekken.
Praktische tips om groene verblijfsplekken in de stad prettiger en
bruikbaarder te maken.
Praktische tips waardoor speelplekken beter gebruikt zullen worden.
Methoden om het gebruik van verblijfsplekken vast te stellen.
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Aanbevelingen
Gemeente
 Besteed aandacht aan de bruikbaarheid van openbare speel- en verblijfsplekken.
 Monitor het feitelijke gebruik van speel- en verblijfsplekken.
 Gebruik de Speelscan om samen met burgers de kwaliteit van speelplekken te verbeteren.
GGD
 Adviseer gemeenten over het belang van goede inrichting van speel- en verblijfsplekken.
 Adviseer gemeenten om de inrichting af te stemmen met de bewoners.
 Adviseer gemeenten om het gebruik van speelplekken te monitoren.

Samenvatting van onderzoek
Buurtgroen en (groene) speelplekken zijn goed voor mensen. Bewoners van wijken met veel groen voelen
zich gezonder en bezoeken minder vaak de huisarts. Een (groene) omgeving om te spelen, heeft een
positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen.
Bij groene plekken en speelplekken is de aandacht van gemeenten vooral gericht op inrichting,
verondersteld gebruik en uiteraard op de financiële kant (aanleg en beheer). De vraag is hoe vaak
mensen eigenlijk gebruikmaken van zo’n plek. Hoe ontwikkelt dat gebruik zich? Weten we alleen door
klachten van omwonenden of het mis gaat?
Om deze vragen te kunnen beantwoorden, ontwikkelden gemeenten en GGD-en instrumenten, namelijk
1) Toolbox gezond ontwerpen
2) IGOR (Inventarisatie Gebruik Openbare Ruimte)
3) SpeelScan
Deze instrumenten ondersteunen gemeenten bij het ontwerpen van prettige, gezonde buitenruimtes. Ook
kan de gemeente nu de mate van gebruik van de groene plekken en speelplekken in kaart brengen.

Link naar onderzoeksrapport
Instrumenten voor de beoordeling van de gebruikswaarde van gemeentelijke groene/speelplekken.
www.academischewerkplaatsmmk.nl/instrumentenor

Contactgegevens onderzoeker
Coördinator onderzoek: Frits van den Berg
GGD Amsterdam
fvdberg@ggd.amsterdam.nl
020 - 555 54 05

Milieu en Gezondheid bij GGD’en
De GGD levert een bijdrage aan een gezonde en veilige leefomgeving voor
iedereen, in het bijzonder voor kwetsbare groepen. De belangrijkste
speerpunten zijn ‘een gezonde leefomgeving’ en ‘een gezond binnenmilieu’.
De afdeling Milieu en Gezondheid geeft onderbouwde gezondheidsadviezen
voor beleid over milieugerelateerde onderwerpen. Als onafhankelijke partij
denkt de GGD graag met de gemeente mee.
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