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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond en aanleiding 

Sinds 2008 wonen er voor het eerst in de geschiedenis, wereldwijd meer mensen in de stad dan op het 

platteland. Ook in Nederland is dat het geval. Naar verwachting zal het percentage stedelingen de 

komende decennia alleen maar toenemen. Vooral veel jonge mensen trekken voor werkgelegenheid, 

opleidingen en vertier naar de grote stad. Met name in de steden in de Randstad wordt de komende 

jaren een sterke groei van het inwonertal verwacht. Amsterdam vormt met een verwachte 

bevolkingsgroei van 15% de grootste groeistad
1
. 

 

Een van de gevolgen van die stedelijke groei is dat de vrijetijdsbesteding van steeds meer 

Nederlanders zich afspeelt in een stedelijke context. Hoewel het belang van stedelijk groen door veel 

bestuurders, onderzoekers en beleidsmaker benadrukt wordt, staan groene plekken om te recreëren, 

ontmoeten, spelen en sporten onder druk. Dit komt onder meer door het toenemend aantal bewoners 

en de toenemende bebouwing van steden. Het risico bestaat dat inwoners van steden hierdoor minder 

profiteren van de voordelen van groen en natuur. Dit is vooral het geval voor kinderen en jongeren die 

voor hun vrijetijdsbesteding meer zijn aangewezen op hun directe woonomgeving. 

 

Het programma Jeugd van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) vindt 

het belangrijk dat jongeren zich bewust worden van de natuur en profiteren van de voordelen van 

groen. Het programma heeft zich tot doel gesteld dat in 2015 een gehele schoolgeneratie (0-20 jaar) 

een betere affiniteit heeft met voedsel en groen. EL&I is op zoek naar manieren om jongeren tussen de 

12 en 20 jaar te interesseren voor natuur. Stedelijke ontmoetingsplekken met een groen decor bieden 

mogelijk een oplossing. Door in groene ontmoetingsplekken te recreëren, komen jongeren in aanraking 

met natuur en ervaren ze mogelijk de voordelen van groen. In het kader van deze doelstellingen heeft 

het ministerie van EL&I MOVISIE de opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar het 

gebruik en de ervaren effecten van groene ontmoetingsplekken voor jongeren.  

 

In 2010 is er door studenten van de universiteit Wageningen een vooronderzoek gedaan naar de 

haalbaarheid en mogelijke effecten van groene ontmoetingsplekken. Hieruit blijkt onder meer dat de 

diversiteit aan bestaande groene initiatieven in Nederland groot is en dat de behoeftes van jongeren 

ten aanzien van groene ontmoetingsplekken sterk verschillen. De resultaten van dit onderzoek geven 

aanleiding om de effecten van groene ontmoetingsplekken nader te onderzoeken vanuit het perspectief 

van de gebruikers zelf. Want door welke groepen jongeren worden de bestaande groene 

ontmoetingsplekken nu in de praktijk gebruikt? Wat maakt deze plekken volgens deze jongeren 

succesvol? En wat leveren de groene ontmoetingsplekken nu daadwerkelijk op?  

 

1.2 Doelstelling en vraagstelling 

Doel van het voorliggende onderzoek is om toepasbare kennis te verkrijgen over het gebruik en de 

beleving van stedelijke groene ontmoetingsplekken door verschillende groepen jongeren en het 

ervaren effect van het groen binnen deze ontmoetingsplekken. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de 

aanvullende effecten en succesfactoren van groene ontmoetingsplekken. Ten slotte wordt aangetoond 

                                                      
1
 Van Nimwegen en Heering 2009  
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hoe dit kan worden ingebed in het lokale beleid. Hiertoe zijn de volgende onderzoeksvragen 

geformuleerd: 

 

1. Hoe gebruiken en beleven jongeren verschillende typen groene ontmoetingsplekken? 

2. Wat zijn de kenmerken van de (groepen) jongeren die gebruik maken van deze groene 

ontmoetingsplekken? 

3. Wat is de toegevoegde waarde (ervaren effect) van het groen voor jongeren? 

4. Wat zijn succes- en faalfactoren van de groene ontmoetingsplekken? 

5. Op welke wijze kan de aanleg en het beheer van groene ontmoetingsplekken lokaal ingebed 

worden? 

 

1.3 Onderzoeksaanpak 

Onderzoek naar groenbeleving in relatie tot jongerenontmoetingsplaatsen is nog niet eerder 

uitgevoerd. Veel huidige aannames en uitspraken over dit onderwerp zijn gebaseerd op onderzoek 

naar volwassenen of kinderen. We bevinden ons dus op onontgonnen terrein. Dit onderzoek is een 

eerste verkenning naar de mogelijke positieve effecten van groene jongerenontmoetingsplaatsen. Er is 

daarom gekozen voor kwalitatieve onderzoeksmethoden: observaties van groene ontmoetingsplekken 

en interviews met gebruikers. De gebruikers van bestaande groene ontmoetingsplekken staan hierin 

centraal: hoe ervaren en gebruiken zij de ontmoetingsplekken? Om de onderzoeksvragen te 

beantwoorden is als volgt te werk gegaan: 

 

Theoretische verkenning: literatuurstudie 

Om het onderzoek in perspectief te kunnen plaatsen van bestaand onderzoek is in de eerste plaats 

een inventarisatie gemaakt van relevant onderzoek en literatuur. Nederlandse en buitenlandse 

literatuur werden systematisch geanalyseerd aan de hand van de onderzoeksvragen. Aan de hand 

hiervan is een analysemodel gemaakt dat gediend heeft voor het ontwikkelen van een 

observatiematrix, de vragenlijst en het analyseren van de verzamelde data (zie bijlage 1).  

 

Selectie van locaties en respondenten 

De interviews en observaties vonden plaats in Amsterdam in de wijken Westerpark, De Baarsjes, 

Osdorp, Amsterdam Noord en de Indische buurt. Enerzijds is voor de stad Amsterdam gekozen vanuit 

pragmatische overwegingen. Het onderzoek vond grotendeels in de zomer plaats en omdat de 

zomervakantie in regio Noord als laatste aanving, gaf dit de nodige speelruimte voor het afnemen van 

interviews. Anderzijds is de locatiekeuze methodologisch van aard: vanwege de grootte van de stad en 

het gemeentelijk beleid is in Amsterdam een grote diversiteit aan verschillende typen 

jongerenontmoetingsplekken te vinden.   

Wat betreft de selectie van onderzoekslocaties en respondenten, zijn verschillende strategieën 

gehanteerd. In de eerste plaats is een inventarisatie gemaakt van de verschillende typen bestaande 

groene ontmoetingsplekken en het gebruik door verschillende doelgroepen. Hierbij is gebruik gemaakt 

van sleutelfiguren (jongeren- en opbouwwerkers, buurtregisseurs) die contact hebben met de jongeren 

en op de hoogte zijn van het gebruik van de ontmoetingsplekken. Aanvullend zijn mogelijke 

ontmoetingsplekken geïnventariseerd met behulp van de satellietfunctie van google maps, waarbij 

groenstructuren goed zichtbaar zijn, Dit heeft geleid tot een overzicht van een groot aantal mogelijke 

jongerenontmoetingsplaatsen in Amsterdam. Vervolgens is ‘in het veld’ de definitieve selectie gemaakt 

door de bovengenoemde wijken en mogelijke ontmoetingsplaatsen systematisch te doorlopen en te 
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screenen op aanwezigheid van de doelgroep. Op plekken waar jongeren aanwezig waren is 

vervolgens meteen een observatie gedaan en interview afgenomen (zie bijlage 4).  

 

Kwalitatieve verkenning: observatie op locatie 

Om zicht te krijgen op kenmerken van de verschillende groene ontmoetingsplaatsen zijn ze op locatie 

geobserveerd met behulp van een observatiematrix (zie bijlage 2). Daarnaast zijn verkennende 

gesprekken gevoerd met gebruikers, sleutelfiguren en omwonenden. Hierbij zijn functie, gebruik, 

fysieke kenmerken, en gebruikersgroep systematisch in kaart gebracht.  

 

Kwalitatieve verdieping: diepte-interviews met jongeren 

Om inzicht te krijgen in het ervaren effect en de succesfactoren van de gebruikers van groene 

ontmoetingsplaatsen zijn met behulp van een semigestructureerde vragenlijst interviews afgenomen 

met 45 jongeren (zie bijlage 3 en 5). De interviews vonden plaats op de groene ontmoetingsplaatsen 

en werden in groepsverband afgenomen.  

 

Kwalitatieve vertaalslag: ateliersessie met professionals 

Om een vertaalslag te kunnen maken van de onderzoeksgegevens naar aanbevelingen voor beleid en 

uitvoerende organisaties, werden de eerste inzichten van het onderzoek en daaruit voortvloeiende 

vragen voorgelegd aan uitvoerende professionals van gemeenten en organisaties die betrokken zijn bij 

de uitvoering van jeugdbeleid, wijkbeheer, stedelijke ontwikkeling en ruimtelijk beleid. Als werkwijze 

hiervoor is gekozen voor een zogenaamde ateliersessie/expertmeeting. 

1.4 Afbakening 

Groene ontmoetingsplekken 

Stedelijke groene ontmoetingsplekken zijn er in verschillende soorten en maten. Ze kunnen variëren 

van pleintjes in woonwijken met een paar bomen eromheen, tot aan lommerrijke parken. In de stad is 

de scheidslijn tussen een groene plek en grijze (stenige) plek soms moeilijk te maken. Daarom zijn 

zowel voornamelijk stenige plekken (met een beetje groen) als voornamelijk groene plekken, 

onderzocht en alles wat daar tussenin ligt. Groen is in dit onderzoek breed opgevat als alle vormen van 

stedelijke natuur op buurt- en wijk niveau. Hieronder vallen parken, stadstuinen, plantsoenen, pleinen 

met groen, sportveldjes en groen op straatniveau zoals bomenrijen en gevelgroen. De mate en functie 

van het groen kunnen dus variëren. Er is zowel kijkgroen (ter decoratie, om te bekijken en te 

observeren) als gebruiksgroen (voor spelen, luieren en sporten) meegenomen. In de interviews en 

observaties is een onderscheid gemaakt in de waarde en gebruik van de groene ontmoetingsplek in z’n 

geheel en de toegevoegde waarde van het groen ter plekke 

We hebben ons beperkt tot ontmoetingsplekken in de openbare ruimte, oftewel buitenruimte die in 

principe vrij toegankelijk is (zonder lidmaatschap of toegangsgeld) en waar jongeren uit zichzelf 

samenkomen.  

 

Jongeren 

De jongeren die voor dit onderzoek zijn geïnterviewd variëren tussen de 12 en 21 jaar. In totaal zijn 45 

jongeren geïnterviewd op 14 verschillende ontmoetingsplekken. Er is een brede steekproef 

nagestreefd waarin een diversiteit aan culturele achtergronden, sekse, opleidingsniveau, sociaal 

economische status en leefstijlen is nagestreefd. De oververtegenwoordiging van jongens in de 

openbare ruimte is echter terug te zien in de steekproef. We interviewden 27 jongens en 18 meisjes.  
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1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk twee worden groene ontmoetingsplekken voor jongeren in het perspectief geplaatst van 

bestaand onderzoek en relevante literatuur. In hoofdstuk drie wordt verslag gedaan van het empirisch 

materiaal. Aan de hand van de interviews met jongeren geven we antwoord op de onderzoeksvragen. 

In hoofdstuk vier beschrijven we de belangrijkste conclusies op basis van het empirisch materiaal en in 

hoofdstuk vijf doen we concrete aanbevelingen voor beleid en inrichting van groene 

ontmoetingsplekken. Alleen in de aanbevelingen zijn de uitkomsten van het werkatelier gebruikt. 
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2 Groene ontmoetingsplekken in perspectief 

In dit hoofdstuk plaatsen we groene ontmoetingsplekken in perspectief. Dit doen we door een overzicht 

te geven van belangrijke inzichten uit onderzoek. Achtereenvolgens beschrijven we het effect van 

natuur op gezondheid, de vrijetijdsbesteding van jongeren in de openbare ruimte en het groengebruik 

in Amsterdam.  

 

2.1 Groen en gezondheid 

Over de voordelen van natuur voor het welzijn en de gezondheid van mensen wordt in de westerse 

wereld al eeuwen nagedacht. Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw groeit het aantal studies 

waarin de effecten van natuur op de mens wetenschappelijk worden onderzocht. Hiermee groeit ook 

de onderbouwing van de veronderstelde heilzame werking van natuur. Een van de meest geciteerde 

onderzoeken is de studie van Ulrich (1984) waarin geconcludeerd wordt dat ziekenhuispatiënten met 

uitzicht op natuur spoediger herstellen dan patiënten met uitzicht op een bakstenen muur. Meer 

recente en grootschalige epidemiologische onderzoeken naar de relatie tussen natuur en de 

woonomgeving en generieke indicatoren voor gezondheid, komen van Nederlandse, Japanse en 

Engelse bodem. De Japanse onderzoekers concludeerden dat oudere mensen met een op loopafstand 

beschikbaar groen wandelgebied langer leven (Takano, Nakamura en Watanabe, 2000). Uit het 

Nederlandse onderzoek blijkt dat mensen die in een groenere omgeving wonen minder 

gezondheidsklachten hebben en zich zowel fysiek als mentaal gezonder voelen dan mensen die in een 

minder groene omgeving wonen. Dit geldt vooral voor mensen met een lagere sociaal economische 

status. (De Vries, Verheij en Groenewegen, 2000). Uit een vervolg onderzoek van de Nederlandse 

onderzoekers blijkt dat niet alleen de kwantiteit van het groen, maar ook de kwaliteit van het groen er 

toe doet. Bewoners die wonen in een buurt waar een hoge kwantiteit gecombineerd wordt met een 

hoge kwaliteit van het groen, ervaren de beste fysieke gezondheid (Van Dillen, De Vries, 

Groenewegen en Spreeuwenberg, 2009). 

Niet alle onderzoeken wijzen op positieve effecten van groen op de gezondheid. Uit Engels onderzoek 

blijkt dat een grotere hoeveelheid groen in een buurt gemiddeld genomen betekende dat bewoners 

zich gezonder voelden (Mitchell en Popham 2007). Echter, in buurten met lage inkomens voelden 

bewoners zich juist ongezonder naarmate er meer groen in de buurt aanwezig was. De onderzoekers 

dragen als mogelijke verklaring aan dat de kwaliteit van het groen per buurt sterk kan verschillen  

Aantoonbaar bewijs dat de gezondheid van kinderen en jongeren wel vaart bij groen, is schaars. Een 

uitzondering vormt het proefschrift van Jolanda Maas (2008). Zij concludeert dat kinderen en jongeren 

met groen binnen een straal van drie kilometer van hun huis, minder vaak met gezondheidsklachten bij 

de huisarts komen. Het effect is het sterkst bij kinderen tussen de 0 en 13 jaar. Ze verklaart dit doordat 

kinderen in deze leeftijdscategorie de meeste tijd doorbrengen in hun woonomgeving.  

 

Natuur en stress 

Een manier om de indirecte invloed van natuur op gezondheid vast te stellen is door te onderzoeken 

hoe natuur kan helpen bij stress en aandachtsmoeheid. Er zijn twee belangrijke theorieën die ten 

grondslag liggen aan veel onderzoek hiernaar: het psycho-evolutionaire model van Ulrich (1983) en de 

Attention Restoration Theory (ART) van Kaplan & Kaplan (1989). UIrich gaat er van uit dat er een 

stressreducerende werking van natuur uitgaat, omdat natuurlijke omgevingen een evolutionair 

bepaalde aantrekkingskracht hebben op mensen. Bepaalde kenmerken van de omgeving hebben 

volgens hem een signaalfunctie voor veiligheid en overleven en zorgen voor positieve emotionele 

reacties als mensen ze waarnemen. De kenmerken die Ulrich noemt zijn onder andere een gelijkmatig 
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grondoppervlak, een gemiddelde tot grote openheid, de aanwezigheid van een patroon of structuur, 

gebogen zichtlijnen en de aanwezigheid van water. Volgens Kaplan en Kaplan (1989) draagt natuur op 

twee manieren bij aan het herstel van aandachtsmoeheid. In de eerste plaats omdat natuurlijke 

omgevingen de mogelijkheid bieden om afstand te nemen van routinematige bezigheden en gedachten 

(being away) en ten tweede omdat ze automatisch de aandacht trekken zonder dat het moeite kost 

(soft fascination.) 

 

In 2004 concludeerde een adviescommissie van de Gezondheidsraad en RMNO op basis van 

uitgebreid literatuuronderzoek dat er ‘sterke ondersteuning’ is voor een gunstig effect van natuur op 

herstel van stress en aandachtsmoeheid bij volwassenen. Uitzicht op natuur en verblijf in de natuur 

blijken een gunstige invloed te hebben op stemming, concentratie, zelfdiscipline en fysiologische 

stress. Het is echter niet bekend hoe lang of hoe vaak contact met de natuur nodig is om 

stressgerelateerde klachten te voorkomen. De afgelopen jaren zijn er nog talloze studies bijgekomen. 

Custers en Van de Berg (2007) geven een overzicht van recent onderzoek naar de stressherstellende 

effecten van natuur. Zij concluderen dat er ook uit recent onderzoek sterke aanwijzingen zijn dat 

contact met natuur kan bijdragen aan herstel van stress.  

Experimenteel onderzoek naar de stressherstellende werking van natuur voor kinderen en jongeren is 

schaars. Dergelijk onderzoek is bij kinderen niet goed uitvoerbaar omdat de proefpersonen in deze 

onderzoeken vaak opzettelijk gestrest gemaakt worden; bij kinderen is dat niet verantwoord. Er zijn wel 

enkele andere onderzoeken gedaan. IPM Kidwise (2008) deed kwalitatief onderzoek naar kinderen en 

jongeren en hun kennis, houding en gedrag ten opzichte van natuur. Hierin werd geconcludeerd dat de 

natuur hen rust biedt: rust in hun hoofd (gedachten die oplossen) en rust om hen heen (weg van alle 

hectiek).  

 

Groen en beweging 

Een andere manier waarop de natuur indirect de gezondheid positief kan beïnvloeden is door mensen 

aan te zetten tot bewegen. Gezien het groeiende probleem van overgewicht en hart- en vaatziekten in 

Nederland, is dat een belangrijk mechanisme. Bekend is dat voldoende beweging het risico op diverse 

gezondheidsproblemen kan verlagen (RMNO 2004). Een minderheid van de Nederlandse bevolking 

voldoet echter aan de bewegingsnorm van minimaal vijf dagen per week 30 minuten matig intens 

bewegen. De vraag is in hoeverre groen in de woon of werkomgeving mensen ook kan aanzetten tot 

bewegen. De Gezondheidsraad en RMNO concluderen dat er aanwijzingen zijn uit een groot aantal 

onderzoeken dat de omgeving inderdaad invloed heeft op de duur en intensiteit van bewegen. Of de 

omgeving daarvoor ook echt groen moet zijn, is minder duidelijk, hoewel het beperkt beschikbare 

onderzoek daar wel op wijst. Evaluaties van programma’s voor bewegingstimuleren laten zien dat een 

aantrekkelijke, groene omgeving dichtbij huis of de werkplek het meest aanzet tot wandelen en fietsen. 

Mensen waarderen het bewegen in een groene omgeving meer waardoor ze het mogelijk langer 

volhouden (RMNO 2004). De laatste jaren verschijnen er steeds meer studies waarin de relatie tussen 

natuur en beweging bij kinderen wordt onderzocht. In het Nederlandse onderzoeksproject ‘De gezonde 

wijk’ werd een positief verband gevonden tussen het percentage groen in een buurt en buiten spelen 

(den Hertog, 2006 e.a.). In de groenste buurt (37% groen) speelden kinderen van 10-12 jaar meer dan 

een uur per dag buiten, terwijl kinderen in de minst groene buurt (1,5%) minder dan een half uur per 

dag buiten speelden.  

 

Groen en sociale contacten 

Een andere belangrijke vraag is of natuur mensen stimuleert om sociale contacten aan te gaan. 

Sociale contacten kunnen gevoelens van eenzaamheid voorkomen en bijdragen aan sociale steun en 

concrete hulp in moeilijke situaties (RMNO 2004). Er zijn een drietal nauw verwante Amerikaanse 
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onderzoeken waarin de invloed van natuur en groenvoorzieningen op de sociale kwaliteit van een 

woonomgeving is bestudeerd (Coley e.a. 1997; Kuo e.a. 1998; Kweon e.a. 1998). Deze onderzoeken 

leveren aanwijzingen voor een verband tussen groene openbare voorzieningen en sociale integratie 

van mensen, met name bij mensen in armoedige omstandigheden. In hoeverre andere factoren van 

invloed zijn blijft echter onduidelijk. De Gezondheidscommissie betwijfelt bovendien of de onderzoeken 

die uitgevoerd zijn in een achterstandswijk in Chicago ook gelden voor Nederlandse wijken omdat de 

hoeveelheid groen in de onderzochte wijk namelijk marginaal is.  

 

Persoonlijke ontwikkeling en zingeving 

De laatste jaren is er ook veel aandacht voor de rol die natuur zou kunnen spelen in zingeving en 

persoonlijke ontwikkeling. Onderzoek lijkt aan te tonen dat natuur de voorwaarden kan scheppen voor 

zingeving. Door het bevorderen van gevoelens van ontspanning, autonomie, en competentie staan 

mensen meer open voor reflectie. Daarnaast kunnen natuurlijke elementen en plekken als symbool 

verwijzen naar overtuigingen en waarden die zin geven aan het leven. De gezondheidscommissie geeft 

aan dat het beschikbare onderzoek over zingeving en natuur methodologische beperkingen kent. 

Nader systematisch onderzoek is nodig (RMNO 2004).  

 

Natuurbewustzijn 

Om jongeren en kinderen te laten profiteren van de voordelen van groen is het van belang dat zij ook 

enige affiniteit hebben met groen. Met de toenemende verstedelijking ligt het voor de hand om te 

denken dat jongeren steeds meer vervreemd raken van groen en natuur. De bevindingen uit onderzoek 

wijzen in verschillende richtingen. Van den Boorn (2007) vergeleek de natuurervaringen van 325 

schoolkinderen anno 2006 en de herinneringen van vijftig 30’ers aan hun eraringen met natuur twintig 

jaar geleden. Zij concludeert dat de interesse in natuur de afgelopen twintig jaar sterk is afgenomen. 

Kinderen anno 2006 spelen maar half zo vaak buiten als twintig jaar geleden en ook het aantal 

kampeervakanties is gehalveerd. De angst voor natuur blijkt juist verdubbeld, met name stadskinderen 

van nu hebben meer minder positieve associaties met natuur. De vraag in dit onderzoek is echter hoe 

betrouwbaar de herinneringen van de 30’ers zijn. Een bekend verschijnsel is dat mensen hun jeugd 

idealiseren naarmate ze ouder worden (Kellert, 2002). Het is dus nog voorbarig om harde uitspraken te 

doen over een eventuele afname van natuurinteresse van jongeren. Onderzoek van Buijs, Langers en 

de Vries (2006) wijst uit dat jongeren minder positief oordelen over natuur dan volwassenen, dit is 

vooral het geval bij lager opgeleide jongeren. Ook ervaren jongeren natuur niet als geschikte omgeving 

om te ontspannen zo concluderen zij. Het eerder genoemde onderzoek van IPM kidwise (2008) komt 

tot hele andere conclusies over de ervaringen van kinderen met natuur. Hierin wordt geconcludeerd dat 

kinderen natuur belangrijk vinden en dat de aanwezigheid van natuur een belangrijke stimulans is om 

buiten te zijn. Ook blijkt dat kinderen rustig worden van natuur en dat spelen in de natuur de fantasie 

en creativiteit prikkelt . 
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2.2 Jongeren en de openbare ruimte 

Veranderende vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren 

De buitenruimte waarin de jeugd een groot deel van de vrije tijd doorbrengt is de afgelopen decennia 

sterk veranderd (Karsten, 2001). De traditionele besloten buurt waarin huisvrouwen thuis zijn en 

iedereen een oogje houdt op de jeugd die buiten speelt, bestaat niet meer. En terwijl de ruimte 

binnenshuis per kind is toegenomen heeft stedelijke verdichting er voor gezorgd dat buitenruimte en 

groene gebieden om te spelen steeds schaarser worden. Daarbij heeft de openbare ruimte als 

speelruimte sterke concurrentie gekregen van een groot aantal domeinen waar kinderen en jongeren 

hun vrije tijd kunnen spenderen. Steeds meer schoolgaande kinderen gaan na school naar hobbyclubs 

of naschoolse opvang. Ook is de tijd die jongeren binnenshuis achter de tv en computer doorbrengen 

steeds groter geworden. Daarnaast concluderen Karsten e.a. (2002) dat de zelfstandige mobiliteit van 

jongeren en kinderen onder grote druk staat. Door verkeersonveiligheid is de afstand die kinderen 

zelfstandig kunnen of mogen afleggen beperkt. Hierdoor zijn ze in toenemende mate afhankelijk van 

ouders die hen begeleiden. Kortom, de traditionele functie van de openbare ruimte als plek voor sport- 

spel en ontmoeting, staat onder druk.  

 

Tegelijkertijd zijn de sociale omstandigheden waarin jongeren opgroeien de laatste decennia ingrijpend 

veranderd, concludeert Karsten (2001). Dat heeft z’n weerslag op de wijze waarop jongeren hun vrije 

tijd besteden en gebruik maken van de openbare ruimte. Meer dan ooit groeien kinderen op in 

eenoudergezinnen of in gezinnen waarvan beide ouders werken. Minder vaak is er sprake van een 

moeder die de hele dag aanwezig is voor de zorg van de kinderen. Opvallend is dat er een tweedeling 

bestaat tussen de vrijetijdsbesteding van gezinnen uit hogere en lagere sociaal economische klassen. 

Bij gezinnen in de midden- en hogere klassen wordt er meer gebruik gemaakt van opvang, oppas en 

buitenschoolse activiteiten. De geografische mobiliteit en actieradius van deze gezinnen is dan ook 

groot. Kinderen zijn voor hun vrijetijdsbesteding vrij afhankelijk van hun ouders. Ze worden door hen 

van activiteit naar activiteit vervoerd. Kinderen uit sociaal economisch kwetsbare gezinnen van 

autochtone of allochtone herkomst zijn veel meer op straat zijn aangewezen en moeten naar eigen 

vormen van vertier zoeken.  

 

Kinderen en de openbare ruimte  

De openbare ruimte wordt door verschillende groepen kinderen verschillend gebruikt. Karsten (1995) 

onderscheidt drie typen. Ten eerste noemt ze de buitenkinderen. Zij komen veel en vaak buiten en 

spelen vaak in de eigen straat of buurt dichtbij huis. Het spel is vaak ongeorganiseerd en ontmoetingen 

met andere kinderen vinden vaak spontaan plaats. Bij de jongste kinderen is sprake van ouderlijk 

toezicht bij de ouderen nauwelijks meer. Binnen deze categorie zijn twee subgroepen te 

onderscheiden. De eerste subcategorie, pleiners, zijn vaak kinderen uit huishoudens met lagere 

sociaal economische status onder wie veel allochtone jongens. Binnenshuis is vaak weinig ruimte 

waardoor de kinderen aangewezen zijn op de straat. De tweede subcategorie n zijn kinderen die in een 

buitenwijk, dorp of op het platteland wonen. Hun gebruik van de buitenruimte is niet ingegeven door 

ruimtegebrek binnenshuis. De tweede groep die Karsten onderscheid is de achterbankgeneratie. Zij 

spelen ook buiten maar minder langdurig dan de binnenkinderen; ze hebben namelijk een volle 

agenda. Hun vrije tijd bestaat voor een groot deel uit begeleide naschoolse activiteiten. Op de 

achterbank worden zij van BSO naar hobbyclub naar sportvereniging vervoerd. Ten slotte is er de 

groep binnenkinderen. Zij spenderen een groot deel van hun tijd binnenshuis. Hun vrijetijdsbesteding is 

gering. Dit kan te maken hebben met de interesse van kinderen: zij doen liever binnen spelletjes of 

zitten liever achter de computer. Dit gaat vooral op voor meisjes. Bij allochtone meisjes boven de tien 

jaar speelt ook mee dat ze van huis uit een minder grote bewegingsvrijheid hebben. Wat ook kan 
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meespelen is dat kinderen liever niet buitenkomen omdat zij een minderheidspositie innemen in de 

buurt en moeite hebben om zich te handhaven. Ten slotte kan ook een gebrek aan aantrekkelijke en 

goed bereikbare speelruimte een reden zijn dat kinderen binnen blijven.  

 

Jongeren en de openbare ruimte 

Jongeren die rondhangen op straat, is iets van alle tijden en culturen, zo blijkt uit literatuuronderzoek 

van Karsten e.a. (2001) en de RMO (2008). Ongeveer 15 à 25% van de jongeren in Nederland zoekt 

regelmatig vertier op straat of vormt hanggroepjes. Jongeren zoeken de straat op omdat zij daar 

ontspanning ervaren, met leeftijdsgenoten kunnen optrekken en er samen plezier kunnen maken. Ook 

kunnen ze er ontsnappen aan het toezicht van volwassenen en kunnen ze er een eigen sociale 

identiteit ontwikkelen. Doordat een formele sociale structuur ontbreekt op straat, kunnen jongeren er 

experimenteren met sociale contacten, vriendschappen, intimiteit, onderhandelingsvaardigheden en 

interacties met buurtbewoners (RMO 2008).  

Door de relatieve autonomie wordt de straat door jongeren ook gebruikt op een manier die 

volwassenen niet goedkeuren. Nu er steeds minder openbare ruimte beschikbaar is, worden jongeren 

steeds duidelijker zichtbaar en neemt de kans op overlast toe. Wetenschappers en beleidsmakers 

houden er in dit opzicht een tweeslachtige visie op na. Enerzijds wordt benadrukt hoe belangrijk het 

rondhangen van jongeren is voor hun identiteitsontwikkeling en dat experimenteergedrag hoort bij de 

puberteit. Anderzijds lijkt men steeds meer de negatieve gevolgen van het hanggedrag te 

benadrukken. Men wil jongeren ‘van de straat’ hebben zodat ze geen overlast veroorzaken, geen 

onveilige situaties veroorzaken en zelf niet het slachtoffer worden van onveilige situaties. Buitenlandse 

onderzoekers wijzen er op dat er hierdoor een kloof kan ontstaan tussen jongeren en de rest van de 

maatschappij en dat het vertrouwen van jongeren in volwassenen wordt ondermijnd (Karsten, 2001).  

 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de diversiteit onder jongeren qua interessesferen en vrije tijdsgedrag 

groot is. Karsten e.a. (2001) concluderen dat het mede hierdoor – anders dan bij kinderen – niet goed 

mogelijk is om jongeren in te delen naar type van gebruik van de openbare ruimte. Wel is het mogelijk 

een aantal verschillen te ontdekken tussen categorieën jongeren. Uit diverse onderzoeken komt naar 

voren dat jongens de openbare ruimte meer gebruiken voor ontspanning dan meisjes. Turkse en 

Marokkaanse jongens blijken meer tijd op straat door te brengen dan Nederlandse jongens. Turkse en 

Marokkaanse meisjes zijn juist meer thuis dan Nederlandse meisjes. Jongeren uit hogere 

sociaaleconomische klassen blijken een gevarieerder vrijetijdspatroon te hebben dan jongeren uit de 

lagere klassen, die vaker op straat te vinden zijn.  

 

2.3 Groen in Amsterdam 

Amsterdam, de locatie van ons onderzoek, is één van de minst groene steden in Nederland. Dit heeft 

vooral te maken met de hoge bevolkings- en bebouwingsdichtheid. De gemeente Amsterdam heeft het 

groen echter hoog in het vaandel, zeker nu uit onderzoek blijkt dat groen een belangrijke 

vestigingsfactor is voor haar bewoners (DRO, 2009). Hieronder bespreken we achtereenvolgens de 

groenstructuur van Amsterdam en het groengebruik van Amsterdammers  

 

Groenstructuur 

Sinds de zestiende eeuw wordt groen in Amsterdam nadrukkelijk gebruikt als stedenbouwkundig 

element. Hiervoor worden door de eeuwen heen telkens drie redenen aangevoerd: groen verfraaid het 

stadbeeld, het is goed voor de gezondheid en het is goed voor de sociale samenhang. Zo is in de loop 
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der eeuwen de huidige groenstructuur van Amsterdam ontstaan (zie figuur 1). Deze bestaat uit vier 

ringen.  

 

De eerste ring wordt gevormd door parken die zijn aangelegd voor de tweede wereldoorlog zoals het 

Sarphatipark, Oosterpark en het Vondelpark. Deze typisch stedelijke parken worden zeer intensief 

gebruikt en hebben een relatief klein oppervlak. De gebruikers komen vaak uit de hele stad. De tweede 

ring zijn de parken die na 1945 zijn aangelegd zoals het Rembrandtpark, Sloterpark en Amstelpark. Ze 

zijn groter, maar hebben lagere bezoekersaantallen en fungeren meer als buurparken. De bezoekers 

komen voornamelijk uit de directe omgeving. De derde ring wordt gevormd door grote groengebieden 

rondom de stad. Deze gebieden dringen als groene scheggen diep in de stad door. De vierde ring ligt 

op metropoolniveau en wordt gevormd door grote natuurgebieden en nationale landschappen zoals het 

IJmeer, het Groene hart en de Zaanstreek. Deze vier ringen worden aangevuld op wijkniveau door 

plantsoentjes en straatbomen. Op bovenwijksniveau bestaat de aanvulling uit volkstuintjes, 

sportparken en begraafplaatsen.  

 

Figuur 1. Hoofdgroenstructuur Amsterdam, zoals vastgelegd in het Structuurplan 2003 

 
 

Groengebruik  

Uit onderzoek van de gemeente Amsterdam in 1998 en 2008 blijkt dat het gebruik van parken de 

afgelopen jaren explosief is gegroeid. In tien jaar tijd is het parkbezoek van Amsterdammers bijna 

verdubbeld. Ook recreatiegebieden in en rondom de stad worden steeds beter bezocht. Deze groei is 

opmerkelijk omdat deze bijvoorbeeld niet te zien is in Rotterdam waar soortgelijk onderzoek werd 

uitgevoerd. Ook landelijke cijfers wijzen niet op een dergelijke groei. De gemeente zoekt de verklaring 
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van de groei in de eerste plaats in algemene veranderingen in de vrijetijdsbesteding van Nederlanders. 

Vanaf halverwege jaren negentig van de vorige eeuw stijgt het bezoek van vrijetijdsvoorzieningen van 

Nederlanders onder invloed van toegenomen welvaart en een hoger opleidingsniveau. Nederlanders 

brengen hun vrije tijd steeds vaker door buitenshuis en het groeiende parkbezoek past in het beeld van 

die toegenomen uithuizigheid. Opmerkelijk is dat vooral hoger opgeleiden verantwoordelijk zijn voor de 

groeiende bezoekersaantallen van de parken. In de tweede plaats wordt geconcludeerd dat de groei te 

danken is aan de investeringen in de parken. Parken waarin de gemeente heeft geïnvesteerd kennen 

de hoogste groeicijfers en worden het best gewaardeerd. Investeren betekent in dit geval niet het 

vergroten van het groenarsenaal, maar het verbeteren van de kwaliteit. Interessant is bovendien dat de 

aanwezigheid van een park een belangrijke reden geweest is bij de keuze van de uiteindelijke 

woonplek in de stad.  

Een andere bevinding is dat het recreatiegedrag in de parken ook veranderd. Traditionele activiteiten 

zoals, zonnen, wandelen en fietsen nemen wat af terwijl andere activiteiten zoals lunchen, picknicken, 

lezen en studeren toenemen. Een nieuw fenomeen is dat mensen tegenwoordig – met behulp van 

laptop en Wifi- ook in het park werken. Opvallend is dat lager opgeleiden meer traditioneel 

recreatiegedrag vertonen en dat hoger opgeleiden meer ‘moderne’ activiteiten ondernemen in het park.  

Als we kijken naar het bezoek van omgevingsgroen en parken per leeftijdscategorie dan valt op dat 

bezoekpercentages van jongeren tussen de 16 en 20 jaar (respondenten konden meedoen vanaf 16 

jaar) het hoogste zijn van alle leeftijdscategorieën. Jongeren lijken dus groen en parkbezoekers bij 

uitstek te zijn. Het bezoek van recreatiegebieden is wat lager onder jongeren.  

 

Figuur 2. Bezoek omgevingsgroen naar leeftijd (percentages, 1998 en 2008) 

 
Bron: DRO 2008 
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Figuur 3. Parkbezoek naar leeftijd (percentages, 1998 en 2008) 

 
Bron: DRO 2008 

 

 

Figuur 4. Bezoek recreatie gebieden naar leeftijd (percentages, 1998 en 2008) 

 
Bron: DRO 2008 
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Samenvattend 

Het potentieel van groen lijkt enorm. In bestaand onderzoek zijn legio aanwijzingen te vinden dat groen 

een positief effect kan hebben op de gezondheid en het welzijn van volwassenen. Groen kan 

stressverlichtend werken, beweging stimuleren, sociale contacten stimuleren en bijdragen aan 

persoonlijke ontwikkeling. Niet alleen kwantiteit maar ook de kwaliteit van het groen is hierin van 

belang. Of de positieve effecten ook voor kinderen en jongeren gelden,is beperkt onderzocht.  

Een aantal onderzoeken naar de natuurbeleving van jongeren zijn zorgwekkend. De angst voor natuur 

onder jongeren zou zijn toegenomen en jongeren vinden natuur minder aantrekkelijk dan volwassenen. 

Ook zouden ze de natuur minder geschikt vinden om te ontspannen. Vooral jongeren met een lager 

opleidingsniveau lijken minder positief.  

Tegelijkertijd staat de openbare ruimte en het groengebruik van jongeren in steden onder druk door 

toenemende stedelijke verdichting. Hiermee bestaat het risico dat jongeren minder profiteren van de 

voordelen van groen en dat hun natuurbewustzijn afneemt.  

In het volgende hoofdstuk toetsen we deze bevindingen aan de ervaringen jongeren op groene 

ontmoetingsplaatsen en onderzoeken we de mogelijke positieve effecten van groene 

ontmoetingsplaatsen.  
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3 Groene ontmoetingsplekken in de praktijk 

In dit hoofdstuk doen we verslag van de interviews met 45 jongeren die we troffen op 14 verschillende 

groene ontmoetingsplekken in Amsterdam. We brengen achtereenvolgens in beeld welke type 

ontmoetingsplekken we tegenkwamen, hoe deze door de jongeren gebruikt worden, wat de 

toegevoegde waarde is van het groen en hoe kenmerken van de jongeren van invloed zijn op het 

gebruik en de beleving van de groene ontmoetingsplekken. We sluiten dit hoofdstuk af met een 

overzicht van succes- en faalfactoren van groene ontmoetingsplekken.  

 

Jongeren spenderen hun vrije tijd in het groen! 

Ons onderzoek begint op een mooie lentedag in mei. Het is Bevrijdingsdag, de zon schijnt uitbundig en 

het is opvallend warm in Amsterdam. De meeste jongeren zijn vandaag vrij van school, terwijl veel 

volwassenen aan het werk zijn. De ideale omstandigheden voor jongeren om te hangen, ontmoeten en 

recreëren in het groen, zo lijkt het. Een eerste fietstocht door de stad doet de twijfel echter toeslaan. 

Het is lunchtijd en terrasjes stromen vol met toeristen en lunchgasten, en ook speeltuinen en 

pierenbadjes in parken worden druk bezocht door kinderen en ouders. Maar jongeren zijn nergens te 

bekennen. De pleintjes, parkjes en hangplekken waar je ze zou verwachten zijn opvallend leeg. ‘Het is 

te vroeg’, zegt een wijkagente die we aanspreken. We hadden het kunnen weten, jongeren slapen uit 

op hun vrije dag. ‘Kom terug over een uur of twee, dan komen ze uit hun holletjes’, raadt de agente ons 

aan. Ons wachten wordt beloond. Rond vier uur ’s middags ziet de stad er anders uit. Plotseling zijn ze 

overal. We zien jongens voetballen op pleintjes omringd door bomen, jongeren die liggen te zonnen in 

het park, meisjes die rustig op bankjes zitten te kletsen en jongens die omringd door bierkratten 

luisteren naar de muziek van Bob Marley.  

De indruk die de eerste onderzoeksdag ontstond, werd gedurende het onderzoek bevestigd. Jongeren 

ontmoeten, hangen en recreëren bij uitstek op groene openbare plekken in de stad. Veel van de 

plekken die geschikt of aantrekkelijk zijn voor jongeren, worden gekenmerkt door groen en natuurlijke 

elementen. Het zijn plekken in de stedelijke openbare ruimte die vrij toegankelijk en vaak 

laagdrempelig zijn. Jongeren kunnen er elkaar in relatieve vrijheid, zonder verplichtingen en al te veel 

bemoeienis van volwassenen, ontmoeten. Of zoals een van de respondenten het verwoordt: ‘Je kan er 

je eigen ding doen. Je hoeft geen drankjes of eten te bestellen, je kan komen wanneer je wil en net zo 

lang blijven als je wil’. 

 

3.1 Verschillende typen groene ontmoetingsplekken 

De veertien verschillende plekken die zijn onderzocht binnen dit onderzoek verschillen qua gebruik, 

inrichting en functie. Er blijken verschillende typen groene ontmoetingsplekken te zijn. Ze variëren van 

hangpleintjes met minimaal kijkgroen tot zeer groene parken. De mate waarin groen aanwezig is en de 

functie en de betekenis die het groen voor de jongere heeft, verschilt van plek tot plek. Op de betekenis 

van het groen wordt dieper ingegaan in de volgende paragraaf. Aan de hand van een aantal 

exemplarische praktijkvoorbeelden geven we in deze paragraaf een algemene omschrijving van de vijf 

verschillende type ontmoetingsplekken die we in dit onderzoek tegenkwamen: de lokale hangplek, de 

lokale speelplek, de lokale sportplek, de grote groene recreatieplek en de kiss & greetplek.  

 

De lokale hangplek 

De eerste plek die we onderscheiden is de lokale hangplek. In woonwijken kwamen wij jongeren vaak 

tegen op informele plekken - zoals straathoeken, pleintjes en portieken- zonder specifieke functie of 

inrichting voor jongeren. Het zijn moeilijk te definiëren plekken die op het eerste gezicht vrij willekeurig 
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gekozen lijken. Vaak is er een bankje, afdakje, herkenningspunt of andere functionele reden om elkaar 

op die plek te treffen. Jongeren staan of zitten er, kletsen wat, luisteren er samen naar muziek of roken 

een sigaretje. Ze ‘chillen’ er, zoals ze zelf zeggen.  

Neem de chill-plek aan de voet van een hoge flat in de Indische buurt. We treffen er drie Turks-

Nederlandse jongens die op een bankje zitten in de schaduw van een boom. Op deze extreem warme 

dag – de thermometer geeft 34°C aan - is het daar aangenaam toeven. De ontmoetingsplek ligt op een 

heuveltje en kijkt uit op een speeltuintje voor kleine kinderen en de boomtoppen van het nabijgelegen 

Flevopark. In het park daar komen de jongens niet, de buurt is hun territorium, daar spenderen ze het 

grootste deel van hun vrije tijd, ‘chillend, met vrienden uit de buurt’. Kenmerkend voor deze lokale 

hangplekken is dat de jongeren elkaar kennen uit de buurt en vaak geen afspraak maken voor de 

ontmoeting, vertellen ze. ‘Het zijn allemaal bekenden, we zijn met elkaar opgegroeid of hebben bij 

elkaar op de basisschool gezeten. Het kan zijn dat je hier in je eentje naar toe gaat en dat er een half 

uur later twintig jongens zitten zonder dat afgesproken is.’ De lokale hangplekken worden meestal 

bevolkt door jongens tussen de 15 en 20 jaar, meisjes zijn er in de minderheid. Deze jongeren zijn 

vaak erg op hun eigen wijk georiënteerd: ze brengen er een groot deel van hun vrije tijd door. De 

jongens in de Indische buurt geven aan dat ze soms de voorkeur geven aan hangplekken midden in de 

wijk: ze zoeken bewust de interactie met buurtbewoners en de gezelligheid van de buurt op. Op andere 

momenten zoeken ze juist een meer afgelegen hangplek op waar ze zich kunnen onttrekken aan het 

oog van ouders en andere buurtbewoners. Het groen op de lokale hangplekken is vaak bijzaak. Zowel 

de kwantiteit als de kwaliteit van het groen is er meestal niet erg hoog. Het heeft voor de jongeren 

vooral een functionele betekenis. Het geeft verkoeling in de zomer, beschutting als het regent en ‘je 

kan er ongezien een jointje roken’, vertelt een van de jongens. Daarnaast heeft het groen een 

decoratieve waarde voor sommige jongeren, zij omschrijven het groen ter plekke als ‘mooi’ of ‘gezellig’.  

Naast de informele hangplekken bestaan er uiteraard ook formele hangplekken die specifiek zijn 

ingericht als hangplek of als jongeren ontmoetingsplaats (JOP). Gedurende het onderzoek kwamen we 

op deze plekken echter geen jongeren tegen.  

 

Lokale hangplek Indische Buurt 

 
 

 



 

Utrecht, 10 oktober 2011 * Chillen in het Groen 16 

De lokale speelplek  

Jongeren in de wat jongere leeftijdcategorie (12-14 jaar) troffen we vaak aan op relatief grote, goed 

geoutilleerde speeltuinen in woonwijken. Het gaat hier om jongeren die zich eigenlijk tussen de 

kindertijd en puberteit in bevinden. Kleine speeltuintjes met een paar speeltoestellen vinden ze 

kinderachtig en saai, maar de hangplekken voor oudere jongeren en ontmoetingsplekken buiten hun 

directe woonomgeving zijn nog buiten hun bereik. De lokale speelplek is in tegenstelling tot de lokale 

hangplek een plek die speciaal bedoeld en ingericht is om te ontmoeten en te spelen. De plek bevindt 

zich in een woonwijk, is vaak multifunctioneel en geschikt voor verschillende leeftijdscategorieën. Het 

toezicht is er door de centrale ligging en aanwezigheid van ouders goed. Het van Beuningenplein in 

Westerpark is zo’n lokale speelplek. We spraken er vier Marokkaanse meisjes van 12 en 13 jaar. Ze 

noemen de gloednieuwe speeltuin hun ‘ideale speelplek’. De speeltuin is op loopafstand van hun 

woning en ze zijn er bij mooi weer dagelijks te vinden. De speeltuin bevindt zich op een groot plein in 

het midden van een huizenblok en bestaat uit verschillende ‘zones’. Er is een zone om te spelen met 

diverse speeltoestellen, een zone met picknicktafels om te zitten en een uitspanning waar 

versnaperingen worden verkocht en er is een sportzone met basketbal en voetbal faciliteiten. Juist die 

verschillende functies vinden de meisjes leuk. ‘Je kan zelf bepalen wat je wil doen. Je kan spelen, 

sporten of je kan zitten en gewoon kijken’. Ook het diverse publiek dat op de plek afkomt spreekt de 

meisjes aan. Ze voetballen er samen met jongens van hun leeftijd, letten op hun kleine broertjes en 

zusjes die even verderop spelen en ’s avonds komen hun moeders vaak een kopje thee drinken aan 

de picknicktafels. Net als op de lokale hangplekken komen jongeren er vaak samen zonder van te 

voren af te spreken: ze gaan er naar toe en weten dat ze altijd wel vriendjes en vriendinnetjes uit de 

buurt zullen treffen. Naast de 12 tot 15-jarige jongeren, signaleerden we op sommige speelplekken ook 

oudere jeugd. Ze komen later op de avond als de kinderen weg zijn en gebruiken de speeltoestellen 

om op te hangen. Deze jongeren kwamen we ook tegen in speciale speeltuinen die specifiek voor 

oudere jeugd is ingericht. Er zijn geen speelhuisjes en klimrekken, maar sporttoestellen en 

schommelhangmatten. Deze jongeren spelen niet echt meer, maar hangen, zitten, kletsen en stoeien. 

Het groen op de lokale speelplekken heeft vooral een decoratieve functie. Opvallend is dat het groen 

zelden wordt gebruikt om in of op te spelen.  

 

Lokale speelplek Van Beuningenplein 
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De lokale sportplek  

Een andere gebruikelijke jongerenontmoetingsplek in woonwijken is het aloude trapveldje of 

voetbalpleintje. Deze pleintjes worden in alle wijken die we bezochten intensief gebruikt door met name 

jongens. Opvallend is de diversiteit in kwaliteit en inrichting van deze sportplekken. Sommige pleintjes 

zijn klein en hebben schijnbaar provisorisch aangelegde goaltjes zonder net, anderen zijn ruim opgezet 

met een grote kooi en multifunctioneel (met basketball faciliteiten) ingericht. Sommigen, zoals de 

welbekende Cruyff Courts hebben zelfs kunstgras. De grootte van de pleintjes en de kwaliteit van de 

inrichting bepalen hoe intensief de plek gebruikt wordt en hoeveel jongeren er aan het spelen zijn. 

Meisjes zijn over het algemeen in de minderheid op de sportplekken; soms speelt er een enkel meisje 

mee, maar vaker zijn zij als toeschouwer rondom de sportplekken te vinden. Een succesvol voorbeeld 

van een sportplek is de Cruyff Court in de Indische buurt. De Cruyff Court is gelegen op een groot open 

plein naast het Sumatra plantsoen omringd door huizen die op het plein uitkijken. De sportplek bestaat 

uit een groot voetbalveld met kunstgras en twee goals. We bezoeken de plek om acht uur ’s avonds als 

hij druk bezocht wordt. Circa twintig (overwegend Turkse en Marokkaanse) jongens en een enkel 

meisje zijn in verschillende groepjes op het veld aan het voetballen. Er worden verschillende ‘partijtjes’ 

op verschillende delen van het veld gespeeld. De jongere jongens (tussen de 9 en 15 jaar) zijn serieus 

aan het voetballen en gaan op in het spel. De oudere jongens (tussen de 15 en 20 jaar) zijn sneller 

afgeleid door wat er om hen heen gebeurt en vervallen met regelmaat in ‘hang gedrag’. Ze drentelen 

langs het hek, hangen wat aan een goal, en stoeien met elkaar. Het spel verandert als er een vader in 

Djellaba aan komt lopen. Hij trekt zijn Djellaba uit en er komt een voetbaltenue onder tevoorschijn. Het 

hanggedrag is voorbij: het is tijd om serieus penalty’s te schieten, met vader op doel.  

De Cruyff Court is behalve een sportplek ook een centrale ontmoetingsplek. Kleinere kinderen spelen 

rondom het voetbalveld en de bankjes rondom het veld zijn vrijwel allemaal bezet door moeders uit de 

buurt die kijken naar het spel van hun kinderen. Het aangrenzende plantsoen dient ter decoratie maar 

wordt niet gebruikt voor spel of ontmoeting.  

Een minder succesvol voorbeeld van een sportplek is het slecht onderhouden voetbalveldje in Osdorp 

vlak naast de kop van de Sloterplas aan de rand van een woonwijk. We ontmoeten er twee jongens 

naast het veldje op een bankje. De jongens voetballen er af en toe maar eigenlijk bij gebrek aan beter. 

Het veldje is klein, het gras heeft veel kale plekken en hobbels. ‘Dit veldje is eigenlijk gevaarlijk’ vertelt 

een van de jongens. ’Er zitten allemaal hobbels in waardoor je je enkel kan verzwikken. De jongens 

zoeken het veldje vooral op omdat het dichtbij hun woning is en het er rustig is.  

 

Het groen op de sportplekken is vaak decoratief van aard. Er staan bomen of struiken rondom het 

sportveld. Ook komt het vaak voor dat een sportveld naast een plantsoen of parkje is gesitueerd. 

Jongeren lijken zelden te sporten op groene recreatieplekken of actief gebruik te maken van het groen 

bij hun sport. We kwamen tijdens onze observatierondes enkele openbare fitnessplekken tegen in 

parken uitgerust met robuuste fitnessapparatuur om in de buitenlucht te kunnen trainen. Deze plekken 

werden met name gebruikt door (jong) volwassenen, jongeren maakten er geen gebruik van. In de 

parken zagen we opvallend veel volwassenen die diverse sporten beoefenden: joggers, voetballers, 

yogi’s en zelfs koorddansers. Jongeren kwamen we nauwelijks sportend tegen in of op het groen. 
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Succesvolle lokale sportplek  

 
 

Grote groene recreatieplekken 

De ‘groenste’ ontmoetingsplekken die we in dit onderzoek tegenkwamen zijn groene recreatieplekken. 

Het gaat hierbij voornamelijk om parken en oevers langs water en ander recreatiegroen. Ze zijn niet 

specifiek ingericht als jongerenontmoetingsplek , maar trekken een breed publiek dat er komt om te 

wandelen, picknicken, zonnen, joggen of op andere wijze te recreëren. De jongeren die we zonder 

ouders op deze plekken aantroffen, waren altijd boven de 15 jaar en komen uit de wijde omgeving. 

Vaak hebben ze beschikking over eigen vervoer zoals een fiets of scooter. Het groen en de natuur op 

de groene recreatie is veel prominenter aanwezig dan op andere ontmoetingsplekken. De jongeren 

worden er letterlijk omringd door groen. Het groen wordt dan ook intensiever beleefd en gebruikt.  

 

Een van deze grote groene recreatieplekken is het Westerpark in het gelijknamige stadsdeel. In het 

oude gedeelte van het park treffen we twee meisjes en een jongen. Ze zitten op een kleedje op een 

groenstrook langs het water omgeven door bomen. Het is nog vroeg op de middag en een mooie dag; 

het park stroomt langzaam vol met mensen. De jongeren studeren in Amsterdam en wonen in 

nabijgelegen ‘studentencontainers’. Als het lekker weer is, dan komen ze regelmatig naar het park, zo 

vertellen de drie studenten. In hun directe woonomgeving maken ze eigenlijk geen gebruik van groene 

ontmoetingsplaatsen. Ze fietsen liever een stukje naar het park. ‘Voor de deur hebben we een 

grasveld, maar de sfeer is hier fijner. Er is hier meer groen en gras. Je kunt er lekker liggen ‘zennen’ en 

er vrij je ding doen, en naar de bootjes kijken’. Ze nemen zelf eten en drankjes mee zodat ze hier een 

hele dag kunnen verblijven. Het park is een plek waar je met bekenden afspreekt vertellen de meisjes, 
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ze ontmoeten er niet zo vaak nieuwe mensen ‘Ik vind het gek als er een onbekende naast me komt 

zitten’.  

Een andere groene recreatieplek is het gebied rondom de Sloterplas. Op de paden rondom de plas 

wordt gefietst en gejogd, op de veldjes aan de plas wordt gezonnebaad en in het meer parkachtige 

deel naast de plas wordt gebarbecued en gepicknickt door families. Aan de Sloterplas interviewden we 

twee Marokkaans-Nederlandse jongens van achttien jaar oud. Ze liggen op een druk grasveld waar 

veel mensen in badkleding aan het zonnebaden zijn. Het publiek is gemixt; jongeren, gezinnen, 

twintigers en dertigers zonder kinderen en jongeren. De jongens zijn neven en komen hier om ‘te 

zonnen en te genieten van uitzicht’. Ze wonen zelf in een buurt met veel drukte en verkeer en komen 

hier speciaal naar toe om even weg te zijn van die hectiek. Hoewel er veel mensen pootje baden en 

sommigen zelfs zwemmen, gaan de jongens liever niet het water in ‘Ik vind het hier niet rein’, als ze 

willen zwemmen dan pakken ze de bus naar Zandvoort. Na het interview slenteren de jongens richting 

hun scooter, maar niet voordat ze nog even een praatje gemaakt hebben met een paar Marokkaanse 

meisjes die even verderop zitten.  

 

Opmerkelijk is dat de jongeren die we op groene recreatieplekken treffen, onderscheid maken tussen 

verschillende typen groene recreatieplekken en verschillende functies die deze plekken hebben. Er zijn 

plekken waar jongeren naar toe gaan om te ontspannen en weg te zijn van de drukte van de stad. Ze 

kiezen deze plekken bewust uit vanwege de rust en het natuurschoon. Een aantal jongeren merkt op 

dat deze plekken zich ook heel goed lenen voor romantische afspraakjes. Het is er mooi en rustig en je 

hebt er de nodige privacy.  

Er zijn ook groene recreatieplekken waar jongeren juist naar toe gaan om te ‘zien en gezien te worden’. 

Niet de rust, maar het sociale aspect staat er centraal vertellen twee meisjes. ‘We gaan ook wel naar 

het Vondelpark toe, maar daar is het meer zien en gezien worden en heel druk. Als we met meer 

mensen afspreken dan gaan we daar naar toe’. Recreatieplekken waar een ‘event’ plaatsvindt vormen 

een aparte categorie. Een aantal jongeren vertellen bijvoorbeeld dat ze vaak naar openluchtconcerten 

en andere evenementen in het Westerpark gaan.  

 

Grote groene recreatieplek Westerpark 
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De kiss & greet plek 

De laatste categorie ontmoetingsplekken, zijn plekken waar jongeren elkaar slechts korte tijd treffen: de 

Kiss and Greet plekken
2
. Het zijn plekken waar jongeren afspreken om vanaf daar naar een andere 

plek te gaan. Belangrijkste kenmerk is dat de plekken centraal gelegen en herkenbaar zijn. Het groen – 

bijvoorbeeld een grote boom – kan als herkenningspunt fungeren.  

 

Natuurtuinen en moestuinen 

Naast recreatiegroen bezochten we ook andere groene plekken zoals moestuintjes, natuurspeeltuinen 

en natuurtuinen. Helaas troffen we op deze plekken gedurende onze veldwerkperiode geen jongeren. 

Bij de moestuintjes gaven een aantal moeders aan dat alleen kinderen meehelpen met de 

moestuintjes. Jongeren zijn niet geïnteresseerd in tuinieren, menen zij. Nader onderzoek moet 

uitwijzen of jongeren inderdaad minder gebruik maken van dit type ontmoetingsplek en wat daar de 

reden voor is.  

 

Kenmerken van verschillende typen groene ontmoetingsplekken 

Kenmerken Lokale hangplek  Kenmerken Lokale speelplek 

Fysieke kenmerken   Fysieke kenmerken  

Kwantiteit groen Laag  Kwantiteit groen Laag-Midden 

Kwaliteit groen Matig  Kwaliteit groen Wisselend 

Functie groen Decoratie, functioneel (beschutting)  Functie groen Decoratie 

Locatie In, aan rand , of net buiten woonwijk  Locatie In woonwijk 

Bereik Jongeren uit directe omgeving  Bereik Jongeren uit directe omgeving 

Activiteiten/gebruik Hangen, staan, zitten, kletsen, 

roken (vrij passief en onbestemd), 

ontmoeting 

 Activiteiten/gebruik Spelen, sporten, ontmoeting 

Inrichting Soms bankje, afdakje, 

herkenningspunt 

 Inrichting Diverse speeltoestellen en/of 

sportfaciliteiten, vaak ook 

zitplekken 

Formeel/informeel Informeel  Formeel/informeel Formeel 

Toezicht Matig  Toezicht Hoog (aanwezigheid ouders + 

omwonenden) tot Matig 

Leeftijd gebruikers 15-20 jaar  Leeftijd gebruikers 12-15 jaar 

Sekse Vooral jongens  Sekse Jongens en Meisjes 

Ses Lage ses in de meerderheid  Ses Afhankelijke van buurt (lage 

ses buurt, is lage ses 

jongeren) 

Ontmoeting Bekenden uit buurt, ontmoeten 

zonder af te spreken 

 Ontmoeting Bekenden uit buurt, ontmoeten 

zonder af te spreken 

 

 

 

 

                                                      
2
 Zie ook definitie OBB Ingenieursbureau en 

http://www.stadeadvies.nl/ufc/file2/stadeadvies_sites/anja/4d3f0b72e05e7b9308eb9373a085f4a4/pr/Chillboom_3.

1.pdf 
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Kenmerken Lokale sportplek   Kenmerken Grote groene recreatieplek 

Fysieke kenmerken   Fysieke kenmerken  

Kwantiteit groen Laag-Midden-hoog  Kwantiteit groen Hoog 

Kwaliteit groen Wisselend  Kwaliteit groen Relatief hoog 

Functie groen Decoratief en soms functioneel 

(gebruik voetbalveld) 

 Functie groen Rust, Natuurschoon, 

Decoratief en functioneel  

Locatie In, of aan rand van woonwijk  Locatie Buiten, of aan rand van 

woonwijk 

Bereik Jongeren uit directe omgeving  Bereik Jongeren uit directe omgeving 

en uit wijde omtrek 

Activiteiten/gebruik sporten, ontmoeting  Activiteiten/gebruik Ontmoeting, ontspanning, zien 

en gezien worden, 

eventbezoek 

Inrichting Diverse sportfaciliteiten, meestal 

voetbal en/of basketballveld vaak 

ook zitplekken 

 Inrichting Divers. Combi van 

Grasvelden, bomen, 

waterpartijen 

Formeel/informeel Formeel  Formeel/informeel Informeel en soms formeel 

(soms patrouilleert politie) 

Toezicht Hoog (aanwezigheid ouders + 

omwonenden) tot Matig (bij 

afgelegen plek) 

 Toezicht Matig (indien rustig en 

afgelegen) – tot hoog (indien 

druk bezocht  

Leeftijd gebruikers 12-20 jaar  Leeftijd gebruikers 12-20 (vanaf 17 zonder 

ouders) 

Sekse Voornamelijk jongens.   Sekse Jongens en meisjes  

Ses Afhankelijke van buurt (lage ses 

buurt, is lage ses jongeren) 

 Ses Divers 

Ontmoeting Bekenden uit buurt, ontmoeten 

zonder af te spreken 

 Ontmoeting Spreken van te voren af met 

bekenden, soms nieuwe 

ontmoeting 

 

3.2 De toegevoegde waarde van groen 

Tijdens de interviews vroegen we de jongeren ook specifiek naar hun beleving en gebruik van het 

groen op de betreffende ontmoetingsplek en naar hun beleving van groen in het algemeen. Hoewel we 

de jongeren vaak overvielen met deze vraag, overtroffen ze onze verwachtingen met de antwoorden 

die zij gaven. De jongeren konden opvallend goed verwoorden wat groen voor hen betekent en 

reflecteren op de waarde en het belang van groen in hun leven.  

 

Groen als decor en natuurschoon  

Zoals eerder aangegeven, vinden veel jongeren dat het groen op de groene ontmoetingsplekken een 

belangrijke decoratieve waarde heeft. Vooral op de plekken waar het groen minder alomtegenwoordig 

is, zoals op de lokale hang- speel- en sportplekken, omschrijven jongeren het aanwezige groen op die 

manier. In eerste instantie lijken de jongeren zich op deze plekken weinig bewust van de aanwezigheid 

van groen, maar als ze er even over nadenken blijken ze wel degelijk een mening te hebben over het 

groen. De plantsoentjes rondom de hangplek ‘geven sfeer en gezelligheid’. De bomen en bloembakken 

rondom de speelplek maken de plek ‘kleurig en minder saai’ en het uitzicht op water met treurwilgen is 
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‘gewoon mooi om naar te kijken’. Een stad die alleen maar uit stenen bestaat, lijkt de jongeren niets; 

dat zou maar kaal en leeg zijn. De aanwezigheid van groen is dus van invloed op hoe mooi of 

aantrekkelijk jongeren een plek vinden. Dergelijke positieve omschrijvingen ontbreken dan ook op 

ontmoetingsplekken waar groen vrijwel ontbreekt of waar het groen slecht onderhouden is. Ze kunnen 

er zelfs uitgesproken negatief over zijn. Zo heeft een groep voetballende jongens in Amsterdam Noord 

geen goed woord over voor het karige struikgewas rondom hun voetbalveldje. Ze vinden het niet mooi 

en snappen niet wat de functie er van is: ‘zet er dan een hek neer’.  

Op ontmoetingsplekken waar meer groen of natuur aanwezig is zoals in grotere parken lijkt de 

esthetische beleving van het groen nog sterker. Er wordt minder gesproken over het groen in termen 

van decoratie en ‘opleuking’, maar meer in termen van schoonheid en natuurschoon. Doordat jongeren 

er letterlijk omringd worden door groen lijkt de beleving van die schoonheid intenser te zijn dan op 

plekken met minder groen. Uit de interviews blijkt dat ze er echt van genieten en die kwaliteit van het 

groen ook bewust opzoeken. Zo vertelt een jongen van achttien dat hij graag naar een veldje gaat aan 

de Sloterplas om te genieten van het mooie en weidse uitzicht over de plas. Hij beschrijft hoe uniek dat 

is in de stad. ‘Er zijn niet zoveel plekken waar zoveel water is en je zo ver kunt kijken’.  

 

Functioneel groen 

Tijdens de interviews beschrijven veel jongeren ook de praktische waarde van het groen. Op de groene 

recreatieplekken wordt het groen het meest intensief en fysiek gebruikt. Bomen worden gebruikt om 

tegenaan te zitten of een hangmat aan op te hangen, het water wordt gebruikt om pootje te baden, en 

het gras wordt gebruikt om op te zitten.‘Gras is lekker zacht om op te liggen en zitten, dat doe je niet op 

straat’, vertellen een paar meiden die met picknickkleedjes aan de Sloterplas zitten.  

Op hangplekken is soms ook sprake van functioneel groen, maar daar wordt het wat indirecter 

gebruikt. Op de eerder beschreven hangplek in de Indische buurt zoeken jongens verkoeling op een 

snikhete zomerdag in de schaduw van een paar bomen. Op een regenachtige herfstdag fungeren 

diezelfde bomen als ‘een soort paraplu tegen de regen’, vertellen ze. In het laatste geval merken de 

jongeren overigens op dat die bomen net zo makkelijk ingewisseld worden voor de beschutting van 

een portiek.  

Groen fungeert niet alleen als goede beschutting tegen de elementen, maar ook tegen omwonenden of 

ongewenste pottenkijkers. Hand in hand lopen met een nieuwe liefde, hangen met vrienden, of een 

jointje roken, doen jongeren niet altijd graag onder het toeziend oog van de hele buurt. Het groen kan 

een soort privacy bieden die jongeren graag hebben bij bepaalde activiteiten. Sommige jongeren 

vertellen dat ze naar deze beschutte of wat meer afgelegen plekken gaan omdat ze weten dat ze 

anders overlast zullen veroorzaken of weggestuurd worden. Buurtbewoners en politie tolereren weinig, 

zo vinden twee jongens uit Geuzenveld. ‘Je wordt tegenwoordig al voor ’t kleinste ding opgepakt. Als je 

met meer dan twee man bent, noemen ze dat al samenscholing’.  

Natuurlijk leent de privacy die het groen biedt zich ook voor zaken die het daglicht echt niet kunnen 

verdragen. Zo is een jongerenwerker die we spraken niet erg optimistisch over het gebruik van het 

groen in zijn buurt. ‘Jongeren gebruiken het groen alleen maar om gestolen spullen in te verstoppen of 

drugs te gebruiken’. Hij voegt daar wel aan toe dat hij in zijn werk vooral met probleemjongeren te 

maken heeft.  
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Groen en de gemoedstoestand 

Groen is ook van invloed op de gemoedstoestand en het mentaal welbevinden van jongeren, zo blijkt 

uit hun verhalen. Dit is vooral het geval op plekken waar het groen in grotere hoeveelheden aanwezig 

is en jongeren zich omringd voelen door het groen.  

 

Weg van de drukte - Veel jongeren beschrijven dat groen een rustgevend effect op ze heeft. ‘Door hier 

lekker aan het water te zitten krijg ik een soort vakantiegevoel, vertelt een meisje dat aan het water zit. 

Opvallend is dat jongeren dit rustgevende ‘effect’ vooral beschrijven in relatie tot de drukte van de stad 

of de hectiek in hun leven. Een jongen die met zijn vrienden op een bankje in het Rembrandtpark zit, 

vertelt dat de drukte in de stad hem wel eens teveel wordt en hij dan de rust van het park opzoekt: ‘de 

stad is hoofdpijn, groen is ontspanning’. Zijn vriend voegt daar aan toe dat hij net z’n taakstraf erop 

heeft zitten en dat dit een goeie manier is om bij te komen.  

Een studerende jongen die met twee huisgenootjes in het Westerpark zit vertelt: 'Ik ben hier om te 

'zennen' [..] te genieten van de natuur en om stress kwijt te raken, even weg van de drukte'. Waar die 

rustgevende werking van het groen vanuit gaat vinden de jongeren moeilijk om te omschrijven. ‘Ik weet 

niet, ik voel me gewoon lekkerder in m’n vel in het groen’, antwoordt een jongen als we doorvragen.  

 

Rust in je hoofd - Een aantal jongeren beschreven hoe de rustgevende werking van natuur niet alleen 

hun gemoedstoestand beïnvloedt, maar hen ook helpt om bepaalde beslissingen te nemen of bepaalde 

gesprekken te voeren. Zo spreken we een jongen die normaal gesproken houdt van drukte van de 

stad, maar op cruciale momenten in zijn leven de rust van het park opzoekt . ‘Ik ga soms in m’n eentje 

naar het park als ik over iets moet nadenken. Bijvoorbeeld over belangrijke keuzes voor m’n toekomst’. 

Meisjes zoeken de groene ontmoetingsplekken vaak op om ongestoord te kunnen praten met 

vriendinnen. Door de privacy en de rust die het groen biedt, lenen deze plekken zich beter voor 

bepaalde gespreksonderwerpen dan het ouderlijk huis of een andere openbare ontmoetingsplek. Een 

meisje uit Amsterdam Noord vertelt: 'Hier hebben we ander soort gesprekken dan bijvoorbeeld thuis. 

Zij [haar vriendin] had bijvoorbeeld ruzie met haar ouders, dus dan gaan we hier zitten en kunnen we 

daar rustig over praten.' 

 

Gevoel van vrijheid - Naast de veelgenoemde rust en ontspanning vertellen een aantal jongeren dat ze 

een gevoel van vrijheid ervaren in het groen. Het meisje uit Noord vertelt bijvoorbeeld hoe ze zich vaak 

uitgelaten gedraagt in het groen. ’Als ik in de natuur ben voel ik me wel anders dan in de stad. Wat 

vrijer. Ik durf er gekker te doen, en krijg bijvoorbeeld zin om op m’n hoofd te staan. Je voelt je er minder 

bekeken dan hier.’ Het gevoel van vrijheid komt volgens de jongeren doordat er in het groen andere 

regels en gedragscodes gelden dan elders in de stad. Je mag er bijvoorbeeld barbecueën en het is 

normaal dat je er op de grond zit. Maar het komt ook doordat het groen er toe uitdaagt om je vrijer te 

gedragen. Je kan er op je blote voeten door het gras rennen of in een boom klimmen.  

 

Milieu en gezondheid 

Als we jongeren vragen of ze natuur en groen in het algemeen belangrijk vinden, antwoorden ze vrijwel 

allemaal instemmend. Maar waarom dan? Dat is een lastigere vraag. Sommigen kunnen het maar 

moeilijk onder woorden brengen, maar zijn zeer stellig. ‘Groen heb je nodig om te leven. Gewoon 

daarom’. De meest genoemde antwoorden zijn gezondheid gerelateerd. Vrijwel alle jongeren zeggen 

dat groen belangrijk is voor de zuurstof in de stad. Het is soms moeilijk in te schatten in hoeverre dit 

antwoord sociaal wenselijk is en direct opgedreund uit een schoolboekje, of dat de jongeren ook echt 

doordrongen zijn van het belang. Sommige jongeren illustreren hun antwoord met eigen ervaringen of 

relateren het aan de groene ontmoetingsplek. ‘Groen is ook belangrijk voor de gezondheid. Waar ik 

woon zijn veel uitlaatgassen, dat verschil met hier ruik je wel’. 
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Daarnaast zijn er een beperkt aantal jongeren die verhalen over hun persoonlijke fascinatie of liefde 

voor de natuur. Soms komen die uit onverwachte hoek. Een jongen op scooter die eerst nog klaagt 

over het samenscholingsverbod in zijn buurt, leeft op als hij begint te praten over de natuur. ‘Ik ben een 

echt natuurmens ik hou van de bergen en de bossen!’. En een jongen die eerst nog aangeeft een 

echte stadsjongen te zijn, blijkt ook een opmerkzame liefhebber van de flora en fauna in het 

plaatselijke Vliegenbos. ‘Ik vind het echt bijzonder om te zien hoe een zaadje uitgroeit tot een boom’. 

Een aantal jongeren merkt op dat ze zich meer bewust zijn van de seizoenen in het groen.. 

 

Groen als ontmoetingsplek  

Groene plekken vormen voor veel jongeren een vertrouwde en vanzelfsprekende plek om samen te 

komen. Het groen biedt soms simpelweg een locatie, of herkenningspunt - een grasveld waar je met 

een groep kan zitten – maar biedt daarnaast ook allerlei (bovengenoemde) voordelen die het tot een 

aangename ontmoetingsplek maken. Daarmee heeft openbaar groen een belangrijke sociale functie. 

Het leent zich voor ontmoetingen plaats die elders niet plaats kunnen vinden. En dat is nou juist zo leuk 

vertelt een meisje ons. ‘Als ik in m’n tuin ga zitten ben ik ook buiten, maar daar ontmoet je geen andere 

mensen’. Sommige plekken zijn zeer populair onder veel jongeren. Het Vondelpark is zo’n plek; dat 

heeft te maken met de centrale ligging en haar bekendheid. Social media blijken daar een belangrijke 

rol in te vervullen. ‘Het Vondelpark is de laatste tijd heel erg druk. Het is echt een soort hype. Dat komt 

ook door social media; dan zie je dat mensen posten: ‘ben in ’t Vondel’ of ‘Ga naar ’t Vondel 

vanavond’. Op die manier weten jongeren uit de hele stad het Vondelpark te vinden.  

 

Ervaringen met groen bepalen beleving van groen  

De wijze waarop jongeren groen waarderen, lijkt voor een groot deel bepaald te worden door de 

ervaringen die ze hebben gehad met groen. Veel jongeren vertellen daarbij over situaties uit hun jeugd. 

Zo vertelt de jongen die gaat vissen om tot rust te komen, dat hij dat vroeger altijd al deed met zijn 

vader. Een jongen die houdt van het water en graag bootjes kijkt, zegt: ‘ik hou echt van water want dat 

heb ik van huis uit meegekregen, we gingen altijd zeilen enzo’. Een andere jongere vertelt dat hij van 

het buitenleven houdt omdat hij zulke goeie herinneringen heeft aan het kamperen met zijn ouders. 

Met die positieve jeugdervaringen lijken ze een liefde voor groen te ontwikkelen die zich doorzet in de 

puberteit en waardoor ze ook zonder hun ouders groen opzoeken.  

Allochtone jongeren refereren vaak aan de natuur in het land waar hun ouders geboren zijn. Daar gaan 

ze regelmatig naar toe op vakantie waardoor ze het contrast zien met de natuur in Nederland. De 

Marokkaanse meisjes die we spraken in de speeltuin op het Van Beuningenplein, zien het groen ter 

plekke als decoratie maar niet als natuur. Natuur dat heb je hier bijna niet, menen ze. ‘In Marokko is de 

natuur heel anders, daar heb je veel bergen en veel meer natuur, echte natuur. En daar leven de 

mensen ook van de natuur, ze verbouwen hun eigen groenten, ze plukken samen appels; dan komt het 

dorp samen om appels te plukken. Iedereen kent elkaar daar ook. Hier ken je minder mensen’.  

Een autochtone jongen vindt ook dat je het groen in een park geen natuur kan noemen. ‘Nee dit is niet 

echt natuur, want het is gemaakt door mensen. Natuur is de wildernis in Canada waar je dagen kunt 

verdwalen. In Nederland heb je dat niet.’  

 

Naast alle positieve verhalen over groen zijn er ook jongeren die nauwelijks een mening hebben over 

het groen of zich er negatief over uitlaten. De jongeren zonder mening, blijken bij navraag nauwelijks in 

aanraking te komen met groen. Omdat zij in een buurt wonen met weinig groen en omdat zij het groen 

daarbuiten nauwelijks opzoeken. Een jongerenwerker van stichting Dock meent dat een negatieve 

attitude ten opzichte van groen terug te voeren is op het principe ‘onbekend maakt onbemind’. ‘Ik heb 

die jongens wel eens meegenomen naar het Amsterdamse bos maar dan gaan ze zich vervelen en 
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lopen klieren, ze weten niet wat ze er mee aan moeten. Ze hebben dat niet van huis uit meegekregen. 

Als je ze bewuster wil maken van natuur moet je bij de ouders beginnen.’ 

De jongeren die negatieve associaties hebben met groen hebben vaak ook negatieve ervaringen met 

groen. Alleen in Amsterdam Noord ontmoetten we deze jongeren. Ze ervaren een ‘overkill’ aan slecht 

onderhouden ‘kijkgroen’ zonder functie. Het is een onbestemd soort groen dat ze niet mooi vinden en 

niet uitnodigt om te gebruiken. Groen dat slecht onderhouden is trekt bovendien rare types aan vertelt 

een meisje. Ze omschrijft hoe een speeltuintje overwoekerd raakte met struikgewas en vervolgens 

‘overgenomen’ werd door alcoholisten en druggebruikers.  

Het ongenoegen wordt gevoed door het algehele gebrek aan ontmoetingsplekken en activiteiten voor 

jongeren. ‘Er is echt helemaal niets te doen voor jongeren in Noord’. Ze vinden het onbegrijpelijk dat er 

zoveel ruimte is in de wijk en er toch zo ‘weinig te doen is voor jongeren.  

 

3.3 De gebruikers van groene ontmoetingsplekken 

Groene ontmoetingsplekken hebben een diverse gebruikersgroep. Groene ontmoetingsplekken worden 

gebruikt door jongeren van verschillende leeftijdscategorieën en sociaal economische status en door 

zowel jongens als meisjes. Uit de interviews met jongeren blijkt dat verschillende kenmerken van de 

jongeren van invloed zijn op het type ontmoetingsplek waar zij vaak te vinden zijn en de wijze waarop 

zij de plek gebruiken. Het gaat hier om kenmerken als leeftijd, opleidingsniveau, thuissituatie en sekse. 

We bespreken de invloed van deze kenmerken hieronder.  

 

Leeftijd  

Jongeren onder de vijftien jaar troffen we meestal aan op de lokale speel- en soms ook hangplekken. 

Hun actieradius is beduidend kleiner dan van oudere jongeren; ze mogen nog niet ver van huis zonder 

toezicht en zijn vaak in de directe omgeving van hun huis te vinden. Op ontmoetingsplekken buiten 

woonwijken, kwamen we jongeren in deze leeftijdscategorie niet tegen zonder ouders. Ook is de wijze 

waarop ze de ontmoetingsplekken gebruiken anders dan van oudere jeugd. De ontmoetingen staan in 

het teken van spel met buurtkinderen. Ze spelen tikkertje, maken gebruik van speeltoestellen en 

voetballen met elkaar. Vaak kennen ze elkaar uit de buurt en jongens en meisjes spelen samen.  

Opvallend was dat de jongste jongeren die we interviewden vaak minder te vertellen hadden over 

groen; ze hadden hier geen uitgesproken mening over of vonden het moeilijker om onder woorden te 

brengen. Gezien hun jonge leeftijd is dat niet zo verwonderlijk. Als we er bij een jongen op doorvragen 

zegt hij ‘Jongeren krijg je niet in aanraking met groen, want ze hebben andere dingen aan hun hoofd. 

Ze zijn nog veel te speels’. Opmerkelijk was ook dat het aanwezige groen op de lokale speelplekken 

zelden gebruikt werd om in of mee te spelen. We kwamen nauwelijks jongeren tegen die bomen 

gebruikten om in te klimmen, struiken om zich achter te verstoppen of het groen op andere wijze 

gebruikten in hun spel. Wellicht speelde ook mee dat de interviews met de jongste jongeren vaak 

plaatsvonden op plekken met relatief weinig groen om het over te hebben of om in te spelen.  

 

Naarmate jongeren ouder worden verandert het gebruik en het gedrag van de jongeren op de 

ontmoetingsplaatsen. Het echte spelen houdt op. Afgezien van het voetballen en uitoefenen van 

andere straatsporten, worden de activiteiten van de jongeren op ontmoetingsplekken wat passiever. Ze 

staan en zitten vaker, slenteren wat, maar rennen niet meer achter elkaar aan. Klimrekken worden 

ingeruild voor bankjes en wipkippen voor scooters en i-pods. Jongeren spelen niet meer met elkaar 

maar kletsen, luisteren samen muziek, roken en drinken wat. Een jongen verwoordt het als volgt; ‘We 

zijn eigenlijk te oud om te spelen, dus hangen we alleen maar’. Typerend is het verschil tussen het spel 

van de oudere jongens en jongere jongens op een Cruyff Court. De jongere jongens zijn serieus aan 
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het voetballen en gaan op in het spel. De oudere jongens zijn sneller afgeleid door wat er om hen heen 

gebeurt en vervallen af en toe in ‘hang gedrag’.  

 

Opleidingsniveau en thuissituatie  

Zowel jongeren met een lager als hoger opleidingsniveau, weten hun weg te vinden naar de grote 

groene recreatieplekken. Een paar respondenten menen echter dat er wel een verschil is in gebruik 

van het groen. Een politieagente die we aanspreken meent dat hoger opgeleide jongeren het groen 

bewuster opzoeken en gebruiken: “Als je jongeren hier echt in ’t groen tegenkomt op ’t gras of onder 

een boom ziet lezen, dan zijn het meestal jongeren die hoger opgeleid zijn of studeren. De jongens met 

VMBO vind je veel meer in hun eigen buurt op de straathoeken.” Interessant in dit verband is het Grote 

groen onderzoek in Amsterdam waaruit blijkt dat hoger opgeleiden meer ‘stedelijke’ activiteiten 

ondernemen zoals terrasbezoek, lezen, en het bezoeken van culturele voorzieningen en dat bij lager 

opgeleiden traditionele activiteiten, zoals zonnen, barbecueën en eenden voeren, 

oververtegenwoordigd zijn (DRO 2009).  

Een paar meisjes nuanceren het beeld dat de politieagente schetst. ‘Het gaat niet zo zeer om 

opleidingsniveau, maar om of je weet wat je wilt. ‘Zij benadrukken dat jongeren met een bepaalde mate 

van onafhankelijkheid en ondernemendheid hun weg ook goed weten te vinden buiten de vertrouwde 

omgeving van hun eigen buurt. Dit sluit aan bij wat een aantal laagopgeleide jongens in Amsterdam 

Noord ons vertelt. Zij pakken regelmatig een bus of metro naar een groene ontmoetingsplek in Zuid-

Oost aan de andere kant van de stad, omdat ‘daar iedereen is en hier niets te doen is’. In de 

waardering van het groen zien we ook geen duidelijke verschillen tussen jongeren met een laag en 

hoog opleidingsniveau. Wel zien we dat de jongeren die negatieve ervaringen hebben met groen in 

een omgeving wonen met veel sociale huurwoningen en minder goed onderhouden groen.  

 

Een duidelijk verschil in opleidingsniveau is wel waar te nemen op de lokale hangplekken. Daar troffen 

we vaker jongeren met een lager opleidingsniveau. Zij spenderen een groot deel van hun vrije tijd in de 

openbare ruimte van hun directe woonomgeving. Zij hebben vaker een kleine actieradius en hun 

alternatieven voor de straat zijn beperkt zo blijkt uit hun verhalen. ‘Wat ik verder doe? Een beetje 

computeren, tja wat kan je anders?’. Er zijn nauwelijks jongeren die vertellen dat ze andere hobby’s 

hebben dan televisie kijken en internetten. Een enkeling danst in z’n vrije tijd, maar we spreken 

niemand die muziek maakt of andere hobby’s beoefent. Ook de thuissituatie van de jongeren blijkt van 

invloed op de tijd die ze buitenshuis doorbrengen. Sommige jongeren vertellen dat de straat 

noodgedwongen hun ‘tweede huiskamer’ is. Zij wonen met een groot gezin in een klein appartement 

en zoeken bij gebrek aan eigen kamer de straat op of ontvluchten het huis vanwege ruzie of andere 

redenen.  

 

Sekse 

Bij de jongeren tot circa 14 jaar zijn nog veel overeenkomsten te zien in de wijze waarop jongens en 

meisjes de groene ontmoetingsplekken gebruiken (zie leeftijd). Na deze leeftijd ontstaat er een 

duidelijke tweedeling tussen jongens en meisjes. Wat in de eerste plaats opvalt is de sterke 

ondervertegenwoordiging van meisjes op lokale hang- en speel- en sportplekken. De plekken worden 

gedomineerd door groepjes jongens met soms één of twee meisjes in hun midden. Een stoer meisje 

dat regelmatig met zo’n grote groep jongens optrekt legt uit dat de meeste meisjes dat niet prettig 

vinden. Zij voelen zich niet op hun gemak in het gezelschap van zo’n grote groep jongens. Ze voelen 

zich geïntimideerd door de jongens die de meisjes vaak een plagen of naroepen. ‘Je moet een beetje 

sterk in je schoenen staan en ze leren kennen, dan valt het best mee’ , vertelt ze. Een ander meisje dat 

de jongens juist mijdt zegt: ‘Als ze iets tegen je roepen en je zegt niks terug dan noemen ze je meteen 

een hoer.’  
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Wat ook meespeelt, is dat meisjes andere interesses hebben, vertellen verschillende jongeren. 

‘Meisjes gaan bijvoorbeeld vaker naar de stad om te shoppen. En ze zijn meer met jongens bezig’, 

vertelt het stoere meisje. Ook merkt ze op dat meisjes hun vrije tijd bewuster invullen dan jongens en 

dat meisjes vaker binnen zijn. ‘Meisjes zijn minder buiten omdat ze meer bezig zijn met werken aan 

hun toekomst, en met andere hobby’s zoals pianospelen.’ De ontmoetingsplekken op straat sluiten niet 

aan bij de interesses en wensen van meisjes meent ze. ‘Veel meisjes houden niet van voetballen of 

een beetje rondhangen, dus wat moeten ze hier?’.  

Tijdens de observaties merkten we op dat jongens en meisjes ook ander gedrag vertonen op de 

groene ontmoetingsplekken. Meisjes zien we minder vaak in grote groepen op ontmoetingsplekken. 

Vaak zijn ze met z’n tweeën verwikkeld in een gesprek en zitten ze daarbij. Jongens zien we vaker 

voetballen en meer passieve en onbestemde activiteiten uitvoeren zoals ergens tegen aanleunen en 

zwijgend een sigaretje roken. Op de groene recreatieplekken lijken meisjes beter voorbereid dan 

jongens. Ze nemen vaak een kleed mee om op te zitten, zonnebrandcrème en eten en drinken. In de 

beleving en waardering van groen zien we nauwelijks verschillen tussen jongens en meisjes. Meisjes 

lijken wel gevoeliger voor het onderhoud van het groen en de veiligheid van een plek. Zij zullen een 

slecht onderhouden plek met weinig toezicht eerder mijden.  

 

3.4 Succes- en faalfactoren van groene ontmoetingsplekken 

Om de succes en faalfactoren van groene ontmoetingsplekken in kaart te brengen vroegen we alle 

jongeren om te reflecteren op positieve en negatieve eigenschappen van de betreffende 

ontmoetingsplek. Ook vroegen we hen naar eigenschappen van andere ontmoetingsplekken die ze 

regelmatig bezochten. Ten slotte vroegen we ze hun ideale ontmoetingsplek te omschrijven; hoe zou 

hun perfecte ontmoetingsplek er uit zien? 

 

Faalfactoren 

Ruimte onder druk 

Hoewel veel jongeren flexibel en creatief zijn in het zoeken en het zich eigen maken van groene 

ontmoetingsplekken, klagen veel jongeren die de speeltuin ontgroeid zijn over het gebrek aan goede 

ontmoetingsplekken voor jongeren. Dit geldt met name voor jongeren die aangewezen zijn op de 

openbare ruimte voor hun vrijetijdsbesteding en zich buiten het bereik van het vertier in de stad 

bevinden. Vooral in Amsterdam Noord klagen veel jongeren dat er niets te doen is voor jongeren. ‘Er 

zijn wel speeltuinen voor kleine kinderen en ouders, maar voor ons is er bijna niets’. Volgens andere 

jongeren is niet zozeer het gebrek aan plekken problematisch, maar zijn de bewoners of de politie het 

probleem. Overal waar ze neerstrijken, worden ze weggestuurd of met de nek aangekeken. De 

jongeren krijgen hierdoor het gevoel dat ze er niet mogen zijn.  

 

Slecht onderhoud en overkill aan groen 

Jongeren storen zich aan slecht onderhoud of zwerfafval op groene ontmoetingsplekken. ‘Het 

vondelpark lijkt soms net een vuilnisbelt’. Jongeren kunnen zich verbazen over het gebrek aan 

vuilnisbakken in parken, die daardoor uitpuilen na een drukke dag, en over het asociale gedrag van 

mensen die hun afval achterlaten. Een meisje zegt daarover: ‘Ik neem m’n afval desnoods mee naar 

huis’. Een enkeling geeft toe dat hij zelf ook wel eens de hand heeft in het ontstaan van zwerfafval. ‘Als 

er binnen 15 meter geen afvalbak is, dan laat ik het liggen. Dan vind ik het de schuld van de overheid’, 

vertelt een jongen. Op plekken waar al zwerfafval ligt, is de drempel lager om zelf je afval neer te 

gooien, vertellen een aantal jongeren. Zo kan een neerwaartse spiraal ontstaan waardoor een plek 

steeds meer bezaaid met afval raakt. Groen dat slecht onderhouden wordt heeft een slechte reputatie 
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bij de meeste jongeren. Het geeft ze een onprettig en soms zelfs onveilig gevoel. Het maakt een 

ontmoetingsplek onoverzichtelijk en soms aantrekkelijk voor rare types of junkies. Vooral meisjes 

mijden deze plekken. Sommige jongeren gebruiken het groen op deze plekken echter zelf om dingen 

te doen die het daglicht moeilijk kunnen verdagen.  

Jongeren vinden het soms ook onprettig als er teveel groen is in een buurt zonder duidelijke functie 

heeft. Het gaat hierbij om het type groen dat veel te zien is in naoorlogse wijken. Mogelijk bijkomend 

nadeel is dat de reputatie van groen in het geheel aantast.  

 

Uitpuilende afvalbak Sloterplas 

 
 

Territoriumdrift 

De toegankelijkheid van bepaalde ontmoetingsplekken wordt mede bepaald door territoriumgedrag van 

jongeren. Op veel voetbalplekken hoorden we dat jonge jongens het veld moeten ruimen zodra er 

oudere jongens verschijnen. Ook op buurtniveau kan sprake zijn van territoriumdrift. Dit blijkt uit de 

interviews met jongeren uit Amsterdam Noord. Dit verloopt vooral via etnische lijnen vertelt een meisje 

ons. ‘Hier wonen vooral Marokkanen, in Tuindorp wonen vooral Nederlanders en in de Banne 

Surinamers.’ Ze beschrijft hoe deze groepen uit de verschillende buurten soms met elkaar op de vuist 

gaan en elkaar slecht tolereren. ‘In deze buurt wonen vooral Marokkanen, Nederlandse meisjes zie je 

hier niet zoveel op straat. Dat komt vooral door de Marokkaanse meisjes. Veel Nederlandse meisjes 

hebben Marokkaanse vriendjes en dat vinden ze niet leuk. Die schelden je al snel uit voor hoer als je 

met een Marokkaanse jongen praat. Nederlandse meisjes zie je daardoor minder op straat hier dan 

Marokkaanse meisjes’. Een paar Surinaamse jongens die klagen dat er zo weinig te doen is in Noord, 

vertellen dat er wel een buurthuis is, maar dat ze dat niet gebruiken ‘want daar komen alleen maar 

Mocro’s’. Een van de jongens slaat daarop snel z’n arm om de enige Marokkaanse jongen in het 

gezelschap heen, om er aan toe te voegen ‘Maar hij is een goeie Mocro hoor’.  

 

Succesfactoren  

Herkenbaarheid en bereikbaarheid 

Voor alle groene ontmoetingsplekken geldt dat herkenbaarheid en bereikbaarheid een belangrijk 

pluspunt vormt. Voor jongeren met een kleine actieradius betekent bereikbaar vaak binnen loopafstand 

van het huis. Dit is cruciaal voor de lokale speel, sport en hangplekken. Als ze goed bereikbaar en 
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herkenbaar zijn kunnen ze als centraal ontmoetingspunt van een buurt gaan fungeren. Speeltoestellen, 

een kunstwerk of groen kunnen op deze plekken fungeren als herkenningspunt.  

 

Vormgeving en onderhoud 

Jongeren kunnen genieten van een plek die mooi is vormgegeven; van een mooi aangelegd park; een 

goed ontworpen speeltuin of kunst bij een ontmoetingsplek. Slecht onderhouden plekken vinden ze 

onaantrekkelijk en geven soms een onveilig gevoel. Dit laatste geldt vooral voor groen. Een 

overwoekerde speeltuin of hangplek kan een plek onoverzichtelijk maken en ongewenst publiek 

aantrekken. Opmerkelijk is dat veel jongeren aangeven dat ze hun ideale ontmoetingsplek van 

bloemen zouden voorzien. Ook water is opvallend populair. Het draagt bij aan een gevoel van 

ontspanning en fungeert met z’n beweging, waterleven en lichtreflectie als een levendig decor. Veel 

jongeren vinden een vijver, fontein, sloot of waterval onmisbaar op hun droomontmoetingsplek.  

 

Combinatie van openbaarheid en privacy 

Op de hangplekken en groene recreatieplekken lijkt een goede combinatie van privacy en 

openbaarheid van belang. Jongeren houden er niet van om te ‘chillen’ op een plek waar ze teveel 

bekijks hebben. Anderzijds houden veel jongeren ook van gezelligheid en vinden ze een veilig gevoel 

op een plek belangrijk. Een goede jongeren ontmoetingsplek verenigd die kwaliteiten vaak. De 

gewenste mate van privacy en openbaarheid kan verschillen per plek en gewenste activiteit. Voor een 

romantisch afspraakje of zoeken jongeren meer privacy dan voor een picknick met vrienden.  

Voor lokale speel- en sportplekken geldt dat een grote mate van privacy minder wenselijk is. 

Gezelligheid, een veiligheid zijn voor de jongeren van groter belang dan privacy. Toezicht vanuit 

omringende huizen, aanwezigheid van ouders en een divers publiek lijken bij te dragen aan het succes 

van deze plekken.  

 

Variatie en een grote gebruikswaarde 

Jongeren houden van variatie en plekken met een grote gebruikswaarde. Op een speelplek zit dit ‘m in 

een multifunctioneel aanbod van speeltoestellen en speelzones. Jongeren vinden het leuk en fijn als er 

verschillende activiteiten mogelijk zijn op zo’n plek en er een divers publiek aanwezig is. Opvallend is 

dat het groen op deze plekken nooit gebruikt wordt om mee te spelen: daar is het ook duidelijk niet 

voor aangelegd.  

Op de groene recreatieplekken geldt dat jongeren houden van een gevarieerd ‘landschap’. Juist de 

combinatie van bijvoorbeeld gras waar je op kan zitten, bomen die beschutting geven en bloemen ter 

decoratie spreekt hen aan. Als we jongeren op recreatieplekken en hangplekken vragen hoe deze plek 

er idealiter uit zou zien, noemen de jongeren vaak elementen die de gebruikswaarde van de plek 

zouden vergroten. Een meisje aan de Sloterplas fantaseert hoe leuk het zou zijn als er een 

volleybalveld zou zijn, of iets anders waardoor je wordt uitgedaagd om ‘echt iets met elkaar te doen en 

andere mensen te ontmoeten’. Hoewel de meeste jongeren van water houden, moeten ze er meestal 

niet aan denken om in de plaatselijke vijver te zwemmen. Sommigen vinden dat bij nader inzien best 

jammer; water dat schoon genoeg is om in te zwemmen of pootje te baden lijkt ze heerlijk.  

Veel jongeren noemen ook elementen die je vaak in horeca gelegenheden of strandtenten ziet zoals 

loungebanken, zitzakken, heaters of kraampjes waar je wat te eten kan kopen.  
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4 Conclusies  

In dit onderzoek gingen we op zoek naar het potentieel van groene stedelijke ontmoetingsplekken voor 

jongeren. Doel was om kennis te verkrijgen over het gebruik en de beleving van stedelijke groene 

ontmoetingsplekken en inzicht te krijgen in de effecten en succesfactoren van groene 

ontmoetingsplekken en de toegevoegde waarde van het groen.  

 

Verschillende typen groene ontmoetingsplekken  

 

Groene ontmoetingsplekken zijn stedelijke plekken in de openbare ruimte waar jongeren graag hun 

vrije tijd doorbrengen. De waarde van deze plekken voor jongeren is dat ze zich goed lenen voor 

ontspanning, ontmoetingen met leeftijdsgenoten, gezamenlijke activiteiten, experimenteergedrag en 

het ontwikkelen van een eigen identiteit. In dit opzicht zijn er veel overeenkomsten met ‘grijze’ of ‘rode’ 

ontmoetingsplekken (Karsten e.a. 2001; RMO 2008). Het groen op de groene ontmoetingsplekken 

heeft een toegevoegde waarde door te functioneren als decoratie of herkenningspunt, beschutting (of 

andere gebruikswaarde) en bron van rust. De variëteit in ontmoetingsplekken blijkt groot. Er zijn 

verschillende typen groene ontmoetingsplekken te onderscheiden die verschillen qua functie, 

schaalgrootte, gebruik, gebruikers en toegevoegde waarde van groen. De typen die wij in dit 

onderzoek tegenkwamen zijn: 

 

(1) De lokale hangplek is een informele plek zonder specifieke inrichting waar jongeren uit de 

directe omgeving komen om te ‘chillen’. Het samenzijn en ontspannen is er belangrijker dan 

een activiteit ondernemen. Er ontstaan vooral ontmoetingen met jongeren uit de buurt. 

Jongeren die gebruik maken van hangplekken hebben vaker een lage ses en/of kleine 

actieradius. Jongens zijn er in de meerderheid. Het groen is er vooral decoratief 

(bloembakken) of functioneel (bomen bieden beschutting tegen regen en pottenkijkers).  

 

(2) De lokale speelplek is een formeel ingerichte speeltuin met speeltoestellen die gebruikt wordt 

door buurtkinderen en jongeren tot ca. 15 jaar. Soms worden de speelplekken later op de 

avond gebruikt door oudere jongeren. Vooral de grotere speeltuinen met multifunctionele 

inrichting zijn populair onder jongeren. Spel en ontmoeting staan centraal. Jongens en meisjes 

uit de buurt ontmoeten elkaar zonder van te voren af te spreken. Het groen op de lokale 

speelplek is vooral decoratief van aard en wordt weinig betrokken in het spel.  

 

(3) De lokale sportplek is een plek die is ingericht met sportfaciliteiten zoals voetbalvelden en 

basketballvelden. Sport en de ontmoetingsfunctie van jongeren uit de buurt staan centraal op 

deze plekken. Jongens zijn er in de meerderheid. De kwaliteit en inrichting van verschillende 

sportplekken varieert sterk. Soms wordt er gesport op gras, maar meestal op steen. Het groen 

op de lokale speelplek is dan ook vooral decoratief van aard.  

 

(4) Op de grote groene recreatieplek neemt het groen een veel prominentere plek in dan op de 

andere plekken. Het gaat om parken, oevers en recreatieplekken met kwantitatief veel groen. 

Anders dan op de andere ontmoetingsplekken zoeken jongeren deze plekken specifiek op 

vanwege het groen. Recreëren (picknicken, zonnen, liggen) en ontmoeting met vrienden staan 

centraal op deze plekken. Bezoekers komen uit de wijde omtrek. Het groen op deze plekken 

wordt bewust ervaren en gebruikt. Het groen functioneert er als bron van rust en natuurschoon 

en wordt ook actief gebruikt. 
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(5) De kiss & greetplek is een plek waar jongeren elkaar kort treffen om af te spreken en vanaf 

daar naar een andere plek te gaan. Deze plekken zijn vaak centraal gelegen en herkenbaar. 

Het groen kan er functioneren als herkenningspunt of decoratie.  

 

De toegevoegde waarde van groen voor jongeren 

 

Affiniteit met groen en natuur 

De in hoofdstuk 1 beschreven zorgen over gebrek aan affiniteit met groen lijken in eerste instantie 

gerelativeerd te worden door ons onderzoek (Buijs e.a. 2006, Van den Boorn 2007). De meeste 

jongeren die wij interviewden zijn opvallend positief over groen op groene ontmoetingsplekken en 

natuur in het algemeen. Groen is voor veel jongeren gevoelsmatig een levensbehoefte: groen heb je 

nodig om te leven, zeker in de stad. Jongeren vinden groen in de stad van belang voor de gezondheid. 

Groen is nodig voor zuurstof ter compensatie van alle uitlaatgassen in de stad. Ze vinden het daarom 

vanzelfsprekend en noodzakelijk dat er groen is in de stad. Ook waarderen veel jongeren de 

schoonheid van groen en genieten ze er van om omringd te zijn door groen. Sommige jongeren geven 

zelfs aan echte natuurliefhebbers te zijn. Ze hebben oog voor het groeien en bloeien van natuur en 

voor de seizoenen die zichtbaar worden in de natuur. Jongeren maken wat dat betreft een onderscheid 

tussen ‘natuurlijk groen’ zoals natuurgebieden en aangelegd stedelijk groen.  

 

Groen als decoratie en sfeermaker 

Veel jongeren waarderen groen ook als een belangrijke sfeerbepalende factor op stedelijke 

ontmoetingsplekken. Deze toegevoegde waarde wordt genoemd in relatie tot alle typen 

ontmoetingsplekken. Jongeren houden van kleur, bloemen en vergezichten. Waterpartijen vormen een 

extra pluspunt. Groen kan ontmoetingsplekken aantrekkelijk en sfeervol maken of fungeren als 

herkenningspunt. Zonder groen vinden veel jongeren een ontmoetingsplek maar saai en kaal. Echter, 

het is cruciaal dat stedelijk groen goed onderhouden is. Slecht onderhouden, woekerend groen kan de 

kracht van een ontmoetingsplek ook breken en jongeren afschrikken. 

 

Groen is functioneel 

Groen op ontmoetingsplekken kan voor jongeren ook functioneel zijn en een gebruikswaarde hebben. 

Dit is met name het geval op grote groene recreatieplekken en hangplekken. Bomen kunnen 

bijvoorbeeld schaduw bieden en functioneren als afdak tegen de regen. Op grote groene 

recreatieplekken wordt het groen het meest fysiek en tactiel gebruikt; gras om op te zitten en bomen 

om tegenaan te leunen. Interessant is dat dit andere effecten lijkt te versterken: door het groen zo 

fysiek en dichtbij te ervaren is men zich meer bewust van het groen en lijkt de rustgevende werking en 

het natuurbewustzijn versterkt te kunnen worden. Groene beschutting kan ook privacy bieden, een plek 

weg van volwassenen om te experimenteren en een eigen identiteit te ontwikkelen. Soms houdt dit 

eventuele overlast binnen de perken; jongeren zoeken een rustig plekje op waar ze anderen niet tot 

last zijn. Soms werkt het overlast in de hand; sommige jongeren doen in privacy eerder dingen die het 

daglicht niet kunnen verdagen.  

 

Groen is rust en vrijheid 

Groen is ook van invloed op de gemoedstoestand van jongeren. Op grote groene recreatieplekken 

ervaren jongeren een rustgevende werking van groen. Groen betekent voor jongeren weg van de 

drukte (‘being away’) en rust in het hoofd. Die rust zorgt niet alleen voor een ontspannen gevoel of 

vermindering van stress, het biedt ook ruimte om na te denken over belangrijke levensvragen en 

bepaalde serieuze gesprekken te kunnen voeren. Groen functioneert als compensatie voor de drukte in 

de stad. Vooral jongeren die last hebben van de hectiek van de stad of stress in hun dagelijks leven 
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ervaren, hebben baat bij rustgevende werking van groen. Opmerkelijk is dat jongeren parken en 

recreatiegroen om deze reden ook bewust op zoeken. Deze conclusie lijkt in tegenspraak met het 

onderzoek van Buijs e.a. (2006) waarin geconcludeerd wordt dat jongeren natuur niet ervaren als 

geschikte omgeving om de dagelijkse drukte te vergeten en te ontspannen. Een mogelijke verklaring is 

dat niet ieder type groen even geschikt wordt bevonden voor ontspanning. Uit het onderzoek van Buis 

e.a. (2006) blijkt dat jongeren het stadspark veruit prefereren boven andere (natuurlijke) groene 

landschappen. Mogelijk zijn ook factoren als bereikbaarheid, herkenbaarheid, programmering en 

vertrouwdheid met het groen ter plaatse van belang voor de mate waarin jongeren een plek geschikt 

vinden voor ontspanning. Hiervoor is meer inzicht nodig in de effecten van verschillende typen groen 

natuur op verschillende locaties.  

 

Groen is vrijheid 

Onderzoek naar kinderen wees er al eerder op dat natuurlijke omgevingen kinderen kunnen uitdagen 

tot bewegen, experimenteren en grenzen ontdekken (Kahn en Kellert, 2002; van den Berg, Koenis & 

van den Berg, 2007). Wat betreft jongeren is dit relatief onontgonnen terrein. Uit ons onderzoek blijkt 

dat sommige jongeren een gevoel van vrijheid in het groen ervaren. Dat biedt ruimte voor 

uitgelatenheid en experimenteergedrag. Rondrennen, op je hoofd staan, stoeien; in het grote groen 

gelden andere normen, waarden en gedragscodes dan in de stad. Bovendien is er ver van ouders en 

buutbewoners sprake van relatieve anonimiteit. Tegelijkertijd biedt het groen zelf ook aanleiding voor 

experiment en ‘ander’ gedrag: gras stoeit lekkerder dan beton en een boom nodigt meer uit om in te 

klimmen dan een gladde lantarenpaal. Voor de grenzen van wat toelaatbaar is kijken jongeren 

ondermeer naar het gedrag van andere mensen ter plekke (stoken zij een vuurtje, dan mogen wij dat 

ook) en de normen en waarden mee die ze van huis uit hebben meegekregen.  

 

Grote groene recreatieplekken veelbelovend 

We kunnen concluderen dat jongeren die gebruik maken van groene ontmoetingsplekken profiteren 

van diverse voordelen van groen. Die voordelen verschillen echter van plek tot plek. In onderstaande 

tabel is schematisch weergegeven welke waarden jongeren het groen toekennen in relatie tot de 

verschillende ontmoetingsplekken. Grote groene recreatieplekken lijken het meest veelbelovend; er 

worden de meeste waarden aan toegekend. Gevoel van vrijheid en ontspanning worden enkel 

genoemd in relatie tot het groen in de groene recreatieplekken en niet tot het groen op de andere 

plekken. Dit roept de vraag op of hier geen sprake is van onbenut potentieel. Is het wellicht mogelijk is 

om hang- speel- en sportplekken te creëren met meer toegevoegde waarden van groene 

recreatieplekken? 
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De waarde van groen per type ontmoetingsplek  

 1. Hangplek 2. Speelplek 3. Sportplek 4. Recreatie 

plek 

5. Kiss & greet 

Decoratie en sfeer X X X X X 

Herkenningspunt X X X X X 

Functioneel X   X  

Vrijheid    X  

Rust & ontspanning    X  

 

 

Nadelen van groen en gemiste kansen 

Eng groen 

Niet al het groen heeft een positieve uitwerking. In 2011 concludeerde het SCP in een onderzoek naar 

wijkinterventies dat groen in woonwijken een ongunstig effect kan hebben op verloedering, 

onveiligheidsbeleving en de tevredenheid van buurtbewoners (Wittebrood en Permentier, 2011). De 

onderzoekers speculeren dat de inrichting of het onderhoud van het groen wellicht verantwoordelijk is 

voor deze negatieve effecten. Ook vermoeden ze dat (onbekende) passanten van buiten de buurt 

kunnen zorgen voor een gevoel van onbekendheid en onveiligheid. Ons onderzoek wijst in dezelfde 

richting. Jongeren laten zich zeer negatief uit over groen op ontmoetingsplekken dat slecht is 

onderhouden. Een voetbalveld met hobbels en gaten is vragen om blessures. Slecht begaanbare 

donkere stukjes groen kunnen een plek onoverzichtelijk maken en kunnen bovendien een publiek 

aantrekken dat jongeren afschrikt. Groen kan daarmee ook een reden zijn om een plek te mijden. Met 

name voor meisjes is dit het geval. Daarnaast bestaat ook het risico dat jongeren zelf sneller 

grensoverschrijdend gedrag zullen vertonen op plekken die slecht zijn onderhouden. Op plekken waar 

het groen er onverzorgd uitziet en er afval ligt, zullen sommige jongeren eerder geneigd zijn om ook 

afval te laten liggen of vernielingen aan te brengen. Zo kan een neerwaartse spiraal ontstaan (broken 

windows theory) De juiste mate van toezicht en onderhoud op groene ontmoetingsplekken is dan ook 

cruciaal.  

 

Groen wordt nauwelijks gebruikt om te sporten. 

Hoewel uit onze eigen observaties en diverse onderzoeken blijkt dat groen door volwassenen veel 

gebruikt wordt om te bewegen, wordt groen op ontmoetingsplekken door jongeren relatief weinig 

gebruikt om in te sporten. Jongeren sporten wel, maar het stedelijke groen speelt daarin nauwelijks 

een rol. Dat lijkt ondermeer te maken te hebben met het aanbod aan openbare groene sportplekken; 

dat is in Amsterdam vrij eenzijdig en beperkt. Sportplekken voor jongeren zijn met name stenen 

voetbal- en basketballveldjes met decoratief groen eromheen. Het groen wordt niet betrokken bij sport 

en spel. Sporten in een park, zonder specifieke faciliteiten, zoals volwassenen dat doen met joggen, 

lijkt jongeren nauwelijks aan te spreken. Groen lijkt door ontwerpers van jongerenontmoetingsplekken 

nauwelijks ingezet te worden om spel en beweging te stimuleren. Gezien de positieve effecten bij 

volwassenen en kinderen, ligt ook hier een onbenutte kans (RMNO 2004; den Hertog e.a. 2006).  
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Gebruik en waardering van groene ontmoetingsplekken 

De wijze waarop jongeren groen en groene ontmoetingsplekken gebruiken en waarderen is afhankelijk 

van de ervaringen die jongeren hebben gehad met groen en groene ontmoetingsplekken, de 

actieradius van de jongeren en diverse demografische en sociale kenmerken van de jongeren.  

 

Positieve ervaringen zijn cruciaal 

Niet alle jongeren waarderen groen evenveel. De affiniteit die jongeren hebben met groen lijkt mede 

bepaald te worden door de verschillende ervaringen met groen die jongeren hebben gehad gedurende 

hun jeugd en in hun woonomgeving. Jongeren die de waardering voor groen van huis uit hebben 

meegekregen en positieve ervaringen hebben met groen zijn doorgaans positiever over groen en 

natuur en zijn eerder geneigd groen op te zoeken. Jongeren die negatieve ervaringen hebben met 

groen of nauwelijks in aanraking komen met groen hebben minder affiniteit met groen. Groene 

ontmoetingsplekken kunnen daarmee een rol spelen in het vergroten van de affiniteit van jongeren met 

groen. Belangrijk is wel dat jongeren er positieve ervaringen opdoen: een slecht ingerichte 

ontmoetingsplek met overwoekerd groen kan mogelijk averechts werken.  

 

Kenmerken van jongeren en actieradius  

De gebruikersgroep van groene ontmoetingsplekken is divers. Groene ontmoetingsplekken worden 

gebruikt door jongeren van verschillende leeftijdscategorieën en sociaal economische status en door 

zowel jongens als meisjes. Opvallend is echter dat niet alle jongeren gebruik maken van alle typen 

groene ontmoetingsplekken. Groen ontmoetingsplekken die ver van woonwijken liggen zijn niet voor 

alle jongeren bereikbaar. Hierdoor profiteren sommige jongeren minder van de voordelen van groen 

dan andere.  

De bereikbaarheid is afhankelijk van de actieradius van jongeren. Hierin zijn drie verschillende 

categorieën jongeren te onderscheiden: 1) Jongeren die zich vooral richten op directe woonomgeving; 

2) Jongeren die zich richten op de wijdere omgeving ;3) Jongeren die zich vooral richten op 

binnenshuis. Hoe groter de actieradius hoe groter de kans op een divers groengebruik en hoe groter 

het profijt van grote groene recreatieplekken. De actieradius heeft te maken met diverse factoren zoals 

opleidingsniveau, ondernemendheid, thuissituatie, sekse en leeftijd. 

Jongeren tot zestien jaar en jongeren met een lagere sociaal economische en kleine actieradius zijn 

meer op hun directe woonomgeving georiënteerd. Zij maken vooral gebruik van lokale 

ontmoetingsplekken op een lager schaalniveau (waar kwantitatief gezien minder groen aanwezig is). 

Van ontmoetingsplekken op een hoger schaalniveau met kwantitatief meer groen zoals parken, maken 

deze jongeren relatief minder zelfstandig gebruik. De kans dat deze jongeren profiteren van de 

voordelen de grote groene ontmoetingsplekken zoals stressreductie, is hierdoor kleiner.  

Meisjes maken minder vaak gebruik van groene ontmoetingsplekken dan jongens. Dit geldt vooral voor 

de lokale hang- en speelplekken. Dit lijkt te maken te hebben met de actieradius en interessegebieden 

van meisjes: zij zijn meer georiënteerd op activiteiten binnenshuis of elders. Bij het ontwerp van deze 

plekken wordt nog onvoldoende rekening gehouden met de activiteiten die meisjes graag ondernemen. 

Ook blijken meisjes extra gevoelig voor het onderhoud en de ervaren veiligheid op groene 

ontmoetingsplekken. 
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5 Aanbevelingen 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat groen in steden van positieve invloed is op de gezondheid en het 

welzijn van bewoners. Dit onderzoek laat zien dat niet alleen volwassenen en kinderen baat hebben bij 

groen, maar ook jongeren. Op stedelijke groene ontmoetingsplekken kunnen jongeren profiteren van 

de voordelen van groen en affiniteit opdoen met groen.   

 

Geef groen de ruimte 

Groen op jongerenontmoetingsplekken is van waarde en heeft diverse voordelen voor jongeren. Groen 

verdient het dan ook om als zodanig erkend en ingezet te worden door beleidsmakers, bestuurders, 

ontwerpers en beheerders. Maar groen staat onder druk van stedelijke verdichting en bezuinigingen. 

Dit kan resulteren in een afname van de kwantiteit van groen: plantsoenen ruimen het veld voor 

woningen of grasvoetbalvelden worden vervangen door stenen veldjes. Ook kan het leiden tot een 

afname van de kwaliteit van groen: er wordt bezuinigd op onderhoud of gebruiksgroen wordt 

omgetoverd in onderhoudsvrij kijkgroen. Een afname van zowel kwaliteit als kwantiteit van stedelijk 

groen zou betekenen dat jongeren minder profiteren van de voordelen van groen en dat de affiniteit 

van jongeren met groen mogelijk afneemt. Bovendien kan slecht onderhouden groen een negatieve 

uitwerking hebben op de leefbaarheid van een buurt.  

Het is daarom cruciaal om stedelijk groen de ruimte te geven en te blijven investeren in kwalitatief 

hoogwaardig groen en het onderhoud daarvan. Dit geldt zowel voor groen op een hoger schaalniveau 

(parken) als op een lager schaalniveau (wijkgroen).  

 

Jong geleerd is oud gedaan 

Ervaringen met groen gedurende de jeugd zijn cruciaal voor de waardering en het gebruik van groen 

op latere leeftijd. Als kinderen al op jonge leeftijd kennismaken met groen en er positieve ervaringen 

mee opdoen kan dit bijdragen aan de waardering en het gebruik van groen op latere leeftijd. Zorg er 

dus voor dat alle kinderen positieve groen ervaringen op doen, vooral als ze dit niet van huis uit 

meekrijgen. Groenprojecten op school, natuur- en milieu educatieprojecten, moestuintjes in 

woonwijken, uitstapjes met buurtwerk naar parken en vooral ook een toegankelijk aanbod van plekken 

om te spelen en plezier te hebben in het groen, kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Geef ook 

ouders een plek of rol in dergelijke projecten: de waardering voor groen wordt immers vaak van ouders 

overgedragen op kinderen. Als zij enthousiast zijn over groen is de kans groot dat ze dit overdragen op 

hun kinderen.  

 

Maak groen bereikbaar 

Niet alle jongeren profiteren evenveel van groen. Dat heeft met de actieradius van jongeren te maken 

en met de schaalgrootte van het groen. Grote groene recreatieplekken die juist erg waardevol zijn 

vanwege hun rustgevende werking, worden door jongeren met een kleine actieradius minder bezocht: 

ze zijn niet bereikbaar of bekend genoeg. Vooral jongeren onder de vijftien jaar en jongeren uit minder 

kansrijke gezinnen in buurten met een lagere sociaal economische status, lopen zo de kans om de 

voordelen van groen mis te lopen. De oplossing? Breng de jongeren naar het groen of breng het groen 

naar de jongeren. Door vanuit woonwijken jeugdvriendelijke en aantrekkelijke toegangsroutes naar 

parken te creëren, kunnen parken ontsloten worden. Jongerenwerk en naschoolse opvang kunnen 

hierin ook een rol vervullen. Door uitstapjes en activiteiten te organiseren in de – toegankelijk 

gemaakte - parken kunnen jongeren kennismaken met het groen en de weg er naar toe. Een andere 

mogelijkheid is om het groen naar de jongeren toe te brengen door in woonwijken bestaande of nieuwe 

ontmoetingsplekken in te richten met groen. Gebruik groen niet alleen als decoratie maar geef het 

groen een gebruiksfunctie en benut de rustgevende werking van groen. Ontwikkel lokale 
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ontmoetingsplekken met kenmerken van groene recreatiegebieden (door bijvoorbeeld picknicktafels, 

speeltoestellen en zitmogelijkheden te plaatsen).  

 

Betrek jongeren bij ontwerp en ontwikkeling 

Jongeren zijn zeer gevoelig voor het ontwerp en de inrichting van een ontmoetingsplek. Ze hebben hier 

specifieke ideeën en wensen over. Deze verschillen per gebruikersgroep. In het ontwerp van huidige 

ontmoetingsplaatsen wordt hier niet altijd rekening mee gehouden. Hierdoor is er bijvoorbeeld maar 

een beperkt aantrekkelijk aanbod voor meisjes en worden sommige ontmoetingsplekken nauwelijks 

gebruikt. Door in een woonwijk te inventariseren wat er aan ontmoetingsplekken aanwezig is en in 

gesprek te gaan met bewoners en gebruikers, kan worden blootgelegd wat er nog ontbreekt of beter 

kan en welke groepen nog onvoldoende bediend worden. Betrek de jongeren ook bij het 

ontwerpproces en ontwikkelen van groene ontmoetingsplekken. Zo zijn jongeren niet alleen consument 

maar ook medeontwikkelaar van hun eigen omgeving. Dit vergroot de kans op succesvol gebruik, 

commitment en zorg voor een plek.  

 

Ontwerp multifunctioneel en flexibel 

Groene ontmoetingsplekken worden gebruikt door verschillende gebruikersgroepen met allemaal hun 

eigen wensen en gebruiken. En omdat jongeren snel opgroeien veranderen die wensen ook snel. Hier 

kan op ingespeeld worden door een divers aanbod aan verschillende typen ontmoetingsplekken aan te 

bieden. Zo is er voor ieder wat wils. Een andere mogelijkheid is om multifunctionele 

ontmoetingsplekken te ontwikkelen voor verschillende gebruikersgroepen. Door te werken met 

verschillende zones voor verschillende activiteiten en gebruikers wordt een plek optimaal benut. Hierbij 

kan ook gedacht worden aan verschillende activiteiten en gebruikersgroepen gedurende de dag: een 

speeltuin kan zo ingericht worden dat deze overdag aantrekkelijk is voor kinderen en ’s avonds voor 

jongeren. Zorg ook dat ontwerpen dynamisch zijn en aangepast kunnen worden aan veranderende 

behoeften. Flexibiliteit en ruimte voor experiment en tijdelijkheid zijn ook manieren om in te spelen op 

de veranderlijke wensen van de jeugd. Braakliggende stukken terrein kunnen met minimale middelen 

en de inzet van jongeren en bewoners prima omgetoverd worden tot een tijdelijke ontmoetingsplek of 

zelfs pop-up park
3
. 

 

Geef meer groen een gebruiksfunctie en daag uit tot bewegen 

Jongeren waarderen ook de gebruiksfunctie van groen: een boom om onder te schuilen, groen voor 

enige beschutting, gras om op te liggen of te voetballen. Groen dat dichtbij komt, groen dat gevoeld, 

geroken en gebruikt kan worden; het lijkt de affiniteit van jongeren met groen en de rustgevende 

werking van groen te versterken. Bovendien kan het jongeren een gevoel van vrijheid bieden en 

avontuurlijk gedrag stimuleren. De gebruiksfunctie van groen is op de meeste lokale 

ontmoetingsplekken echter onderbenut; het groen dient er vooral ter decoratie. Groen wordt opvallend 

weinig gebruikt om in te spelen of te bewegen. Jongeren met een kleine actieradius lopen die intensere 

groenervaring hierdoor mis. Ontwerpers zouden na kunnen denken over het ontwikkelen van lokaal 

groen met gebruiksfunctie. Denk aan groen dat beweging uitlokt, bomen om in te klimmen, grasveldjes 

speciaal bedoeld voor picknicks, water om in te zwemmen of vijver met loopbrug en chill-eiland.  

 

 

 

 

 

                                                      
3
 Zie http://popuppark.posterous.com 
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Balanceren tussen vrijheid en veiligheid, toezicht en privacy 

Een goed evenwicht in vrijheid en toezicht op groene ontmoetingsplaatsen is cruciaal. Jongeren 

zoeken vaak plekken op waarbij ze niet teveel bekijks hebben; waar ze ongestoord hun gang kunnen 

gaan zonder dat anderen zich daarmee bemoeien. Hierdoor kunnen jongeren experimenteren met 

sociale contacten, intimiteit, onderhandelingsvaardigheden en vriendschappen. Tegelijkertijd houden 

jongeren van de gezelligheid van anderen en kan teveel privacy ongewenst gedrag of overlast in de 

hand werken. Het is dus zoeken naar een balans in privacy en vrijheid enerzijds en openbaarheid en 

toezicht anderzijds. Groen kan hierin een belangrijke rol vervullen: hoogte verschillen, halfhoge 

struiken, semitransparante heggen of bomenrijen kunnen precies de juiste mate van privacy bieden.  

 

Wifi en social media 

Steeds meer mensen hebben de beschikking over laptop en smartphone en steeds meer mensen 

werken en studeren in het groen. De beschikbaarheid van Wifi op groene ontmoetingsplekken kan een 

belangrijke pullfactor van vormen. Daarnaast kunnen social media een rol spelen in de populariteit van 

een plek. Jongeren brengen elkaar op de hoogte van hun aanwezigheid of eventuele evenementen ter 

plekke. Nieuwe en social media kunnen gericht ingezet worden om gebruikers aan te trekken en 

eventueel te betrekken bij ontwerp en ontwikkeling van ontmoetingsplekken.  
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Bijlage 1 Analysemodel effecten groen 

 

Analysemodel opgesteld na literatuurstudie waarin mogelijke effecten van groen in relatie tot gebruik & 

beleving, en kenmerken van groene ontmoetingsplekken & jongeren schematisch wordt weergegeven. 

Dit model is gebruikt voor het opstellen van een observatiematrix, een vragenlijst en ten slotte voor het 

analyseren van het verzamelde onderzoeksmateriaal.  

 

 
 

 

 

Type groene 

ontmoetingsplek 

Kenmerken: 

- Kwantiteit groen 

- Kwaliteit groen 

- Doel/functie groen 

- Locatie/wijk 

 

Gebruik, beleving, 

activiteiten in ’t groen 

- Groenbeleving  

- Groengebruik  

 - Aard gebruik 

 - Intensiteit gebruik 

- Ontmoeting/interactie 

 

 

Ervaren/mogelijke 

effecten 

- Gezondheid: 

fysiek/mentaal 

- Sociaal welbevinden 

- Sociale contactencohesie 

- Sociale veiligheid 

- Milieu/groenbewustzijn 

- Place attachment 

- Sociale controle 

- Overlast 

Kenmerken jongeren 

- Sekse 

- Leeftijd 

- Opleidingsniveau 

- Thuissituatie 

- Vrijetijdsbesteding 

 

Gewenste kenmerken groen 
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Bijlage 2 Observatiematrix Groene ontmoetingsplekken 

 

KENMERKEN GOP 

Buurt & directe 

omgeving 

 

 

 

 

 

Alg. omschrijving 

GOP 

 

 

 

 

 

 

 

KENMERKEN 

GROEN Kwaliteit 

groen 

(bron: van 

Dillen e.a. 

2011) 

1 2 3 4 5  Toelichting 

Kwantiteit groen* 

 

Zeer weinig      Zeer veel  

Kwaliteit groen*         

Bereikbaarheid Zeer 

bereikbaar 

     Zeer onbereikbaar  

Onderhoud 

 

Zeer goed       Zeer slecht  

Natuurlijkheid Zeer 

onnatuurlijk 

     Zeer natuurlijk  

Kleur Zeer weinig 

kleurrijk 

     Zeer kleurrijk  

Overzichtelijkheid 

 

Zeer 

onoverzichtelijk 

     Zeer overzichtelijk  

Beschutting Zeer gesloten      Zeer open  
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(Zwerf) afval 

 

Zeer veel afval      Zeer weinig afval  

Veiligheid Zeer veilig      Zeer onveilig  

Variatie Zeer 

gevarieerd 

     Zeer weinig 

gevarieerd 

 

Toezicht Zeer veel toez      Zeer weinig toez.  

Overig         

* Niet objectief meetbaar vanwege schaal: onderzoeker bepaalt op basis van variatie gehele aanbod 

INRICHTING GOP   

 Sportfaciliteiten  

 Bankjes  

 Tafel  

 Speeltoestellen  

 Kunst/decoratie  

 Horeca  

 Clubhuis  

 Aanwezigh. 

professional 

 

Toelichting 

 

 

GEBRUIK GOP Anders  

 Ontmoeting  

 Activiteiten  

 Sport  

 Educatie  

 Groen recreatie  

Toelichting 
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DOEL/FUNCTIE GOP Formeel  

 Informeel  

 Ontmoeting  

 Activiteiten  

 Sport  

 Educatie  

 Groen recreatie  

 Anders  

Toelichting 

 

 

KENMERKEN 

JONGEREN 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6  

 Grootte groep        

 Leeftijd        

 Etniciteit        

 Opleidingsniveau        

 M/V        

 Woonbuurt        

 Vrijetijdsbesteding        

 Taalgebruik        

 Omgangsvormen        

 Uitingen sociaal 

en cultureel 

kapitaal 

(beschrijven) 
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Bijlage 3 Vragenlijst 

 

Topic Vraag 

Achtergrond 1) Kom(en) je/ jullie hier vaak? 

a. Sinds wanneer?  

b. Op welke tijdstippen? Waarom?  

c. Hoe heb je deze plek ontdekt?  

 

Achtergrond 2) Woon je hier in de buurt?  

a. Waar kennen jullie elkaar van? 

b. Kom je altijd met dezelfde groep? 

c. Ontmoet je ook andere mensen hier? 

 

Gebruik & beleving 3) Waarom spreken jullie hier af / gaan jullie hier naar toe? 

 

Gebruik & beleving 

Succesfactoren 

4) Is het een goeie chill/ontmoetingsplek?  

a. Waarom wel niet? 

b. Wat zou het nog beter maken? 

Gebruik  5) Wat doe je hier precies? 

 

Gebruik & beleving 

Succesfactoren 

6) Ga je ook nog naar andere ontmoetingsplekken? Welke?  

a. Doen je daar andere dingen dan hier? Waarom? 

b. Zijn er ook chillplekken waar je echt niet heen 

gaat/gezien wil worden? Waarom ? 

 

Gebruik & beleving groen 

Effecten groen 

7) Stel dat er alleen maar stenen zouden zijn hier, zou het dan 

nog steeds een goeie chillplek zijn? Waarom wel/niet? 

 

Gebruik & beleving groen 

Effecten groen 

8) Hoe belangrijk is ’t voor je dat het hier groen is / dat er 

bomen staan ?  

 

Gebruik & beleving groen 

Effecten groen 

 

 

9) Wat doet het groen hier met je? 

a. Voel je je anders op een plek waar het groen is?  

b. Gedraag je je anders op een plek waar het groen 

is?  

c. Doe je andere dingen op een plek waar het groen 

is? 

 

Effecten groen & 

milieubewustzijn 

10) Vind je het belangrijk dat er groen of natuur is (in de stad)?  

a. Waarom vind je dat? 

b. Zijn er volgens jou voordelen van natuur, welke? 

c. Ervaringen met groen in ’t algemeen (mee van 

thuis?) 

d. Denk je dat je natuur en milieu belangrijker bent 

gaan vinden doordat je hier (regelmatig) in het 

groen zit?  
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Succesfactoren 11) Hoe ziet jullie ideale chill/ontmoetingsplek er uit?  

a. Wat moeten er voor mogelijkheden zijn? 

b. Stel je krijgt 10.000 euro om deze plek naar jouw 

wensen in te richten wat zou je dan doen? 

 

Achtergrondvragen  

• Hoe oud ben je? 

• Waar zit je op school, welke opleiding? 

• Wat wil je later worden? Doen je ouders dat ook? 

• Doorvragen op thuissituatie (ses) 

• Wat doe je verder in je vrije tijd? 

• Vakantieplannen? 
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Bijlage 4 Locaties onderzochte groene ontmoetingsplekken 

 
 

 

1. Westerpark 

2. Speeltuin van Beuningenplein 

3. Erasmuspark 

4. Rembrandtpark 

5. Voetbalveldje nabij Sloterplas 

6. Zonneveld Sloterplas 

7. Groenstrook Sloterplas 

8. Voetbalkooi osdorp 

9. Hangplek hoek Osdorperban, Reimerswaalstraat 

10. Hangplek Indische buurt 

11. Speelplein Ambonplein 

12. Masthof 

13. Buiksloterweg, rand Noorderpark 

14. Hoek Schoenerstraat 

15. Sumatraplantsoen Cruyff Court (alleen observatie geen interviews)  
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Bijlage 5 Overzicht Respondenten 

 

Interview/locatie Respondent Leeftijd Geslacht Opleidingsniveau Herkomst ouders 

1 1 20 M WO Nederlands 

 2 21 V HBO Nederlands 

 2 21 V WO Nederlands 

2 3 12 V Basisschool Marokkaans 

 4 12 V Basisschool Marokkaans 

 5 13 V VMBO Marokkaans 

 6 13 M VMBO Marokkaans 

3 7 15 V MBO Braziliaans 

 8 15 M MBO Braziliaans 

 9 18 M MBO Braziliaans 

4 10 20 M VMBO Voormalig 

Joegoslavië  

 11 18 M VMBO Marokkaans 

 12 18 M VMBO Nederlands 

 13 ? M ? ? 

 14 ? M ? ? 

 15 ? V ? ? 

5 16 16 M VWO Marokkaans 

 17 15 M HAVO Nederlands 

6 18 18 M MBO Marokkaans 

 19 18 M MBO Marokkaans 

7 20 18 V HBO Nederlands 

 21 18 V HBO Nederlands 

 22 18 V WO Nederlands 

8 23 13 M Basisschool Nederlands 

 24 13 M Basisschool Marokkaans 

 25 14 M VMBO Marokkaans 

9 26 19 M VMBO Nederlands 

 27 19 M MAVO Marokkaans 

10 28 18 M HBO Turks 

 29 18 M MBO Turks 

 30 18 M MBO Turks 

11 31 14 V VMBO Marokkaans 

 32 15 V HAVO Marokkaans 

 33 15 V VMBO Marokkaans 

 34 15 V HAVO Marokkaans 

12 35 20 M MBO Antilliaans 

 36 18 M MBO Surinaams 

 37 15 M VMBO Surinaams 

 38 16 M VMBO Surinaams 

 39 13 M VMBO Marokkaans 

 40 17 V HBO Surinaams 
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13 41 16 V VMBO Nederlands 

 42 16 V VMBO Nederlands 

14 43 14 M Havo Antilliaans 

 44 15 M Havo Antilliaans 

 45 15 V VMBO Marokkaans 

 

NB. Bij een aantal interviews was het niet mogelijk om alle gegevens van alle respondenten te 

achterhalen. Een paar respondenten haakten af gedurende het interview en/of wensten hier geen 

antwoord op te geven.   


