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Resultaten enquête

237 respondenten

0 50 100 150 200 250

Dagelijks

Paar keer per week

Wekelijks

Paar keer per maand

Minder vaak

Hoe vaak ga je (zelf of met je kind) naar buiten?
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Ik vul deze enquête in als:
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Wat zorgt ervoor dat je vaker naar buiten gaat? Kies maximaal 

2 antwoorden



Waar je woont
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Meest genoemd:

1. Groen (oude boswallen en Dennenallee)

2. Hoogteverschillen

3. Jong en oud, fijne sfeer, snel een praatje, veel kinderen om mee te spelen

4. Oude kazerne

5. Veel wandelen en fietsen vanuit huis

6. Rust en ruimte (en toch dicht bij de stad)

Mooi/bijzonder/leuk aan Kornputkwartier:



Kornputkwartier: Ontmoeten
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Ontmoeting: Wat doe je 

hier?



Kornputkwartier: Spelen
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Kornputkwartier: Sporten
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Kornputkwartier: Routes
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Routes: Hoe gebruik je deze 

route?
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Stellingen over de centrale ontmoetingsplek
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Meest genoemd:

Natuurlijke uitstraling, biodiversiteit, natte delen ook echt natte natuur, nestkasten, 
insectenhotel, meer groen

Openheid: Niet overal speelplek of andere invulling, weidsheid behouden,  (voornamelijk 
aan oostzijde)

Niet te veel toestellen, combinatie met speelnatuur: bosjes, hoogteverschil, bomen, parcours

Picknick/zitplekken ja, maar geen forse ontmoetingsplek. Alleen voor Kornputkwartier. Niets 
overdekt.

Hondenuitlaatplek: zowel voor- als tegenstanders

Sportmogelijkheden: crossbaantje in wadi, en sportveld behouden/uitbreiden (dichte 
goals/korfbal/basket//panna/tafeltennis)

Speeltoestel: waterspeelplek, kabelbaan, schommels. En voor alle leeftijden iets (zonering)

Thema: leger, stormbaan, oude bunkers, ruige bosjes, soldaatje, ondergronds (water), 
bulten/eilanden, 

Open opmerkingen (samengevat)
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Ingestuurde ontwerpen (selectie)
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Top 5 gekozen onderdelen in ontwerp:

1. zitten

2. touwen en klimmen

3. Waterspel

4. parcours

5. bosjes/huttenbouw/ruigte

Verder genoemd van veel naar weinig:

schommelen

slingeren/kabelbaan

klimboom

balspel

insectenhotel/bloemenwei

glijden

bomen

duikelen

kei

skaten/steppen

route er naar toe: veilige oversteek en brede stoep 

water 

zand

leeg veld

draaien

heuvel

wilgentenenhut/gang

crossbaan

hondenverbod

vlonderpad

freerun

Ingestuurde ontwerpen



Kinderrondgang en deurgesprekken
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Resultaten enquête

Kinderrondgang fotoverslag



Resultaten enquête

• (Bijna) hele wijk is speelruimte, 

• Spelen in het groen is supergaaf

• Toestellen missen uitdaging en variatie

• Alles is te lopen, veilige stoepen, 

veel speelplekjes

• Hondenpoep 

• De bunker is echt spannend

• Er zijn veel kinderen buiten

• De wadi moet veel spannender

Kinderrondgang samenvattend
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Algemene aandachtspunten:

• Ruimte en rust bewaren in centrale wadi

• Meer gevarieerde en natte natuur

• Duidelijkheid over waar honden wel/niet mogen en kunnen

• Spelen op centrale wadi is leuk, maar liever niet recht voor de deur

• Ontmoeting op centrale wadi is oke, maar wel kleinschalig en alleen voor de eigen buurt

• Mag wel groener en bosjes/bomen, maar moet wel overzichtelijk en sociaal-veilig blijven

• Niet alle aanwonenden van de centrale wadi staan positief tegenover spelen en ontmoeten in de wadi. 
Aandacht voor afstand tot huizen en ruimtelijkheid behouden

Deurgesprekken verslag
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