
Speelruimte in de wijk 

Hoe gemeten? Het percentage van inwoners van centrumsteden die wonen op percelen of adrespunten 
gelegen binnen 400m (reële loopafstand) of 300 m (in vogelvlucht) van publiek toegankelijke 

speelruimtes. 
 

Voor kinderen  gaat het over het percentage van  kinderen tussen 0 en 11 jaar in de 
centrumsteden die wonen op percelen of adrespunten gelegen binnen 400m (reële 

loopafstand) of 300 m (in vogelvlucht) van publiek toegankelijke speelruimtes.  
 

Wanneer gemeten?  2014  

Bron   Stadsmonitor, GIS-verantwoordelijken van de 13 centrumsteden berekenen deze indicator 

 

 

DUIDING  

Speelruimte staat voor alle publieke toegankelijke open ruimtes die door de stad worden onderhouden en waar een speel- 

of sporttoestel is opgesteld. 

Het aandeel inwoners is het aantal inwoners dat woont binnen 400m loopafstand van speelruimte op het totaal aantal 

inwoners. Het aandeel kinderen is het aantal 0-11 jarigen dat woont binnen 400m loopafstand van speelruimte op het 

totaal aantal 0-11 jarigen. 

Het aandeel inwoners en jongeren dat kan beschikken over speelruimte in de wijk verschilt sterk van stad tot stad. Het 

aandeel inwoners dat op minder dan 400m loopafstand van speelruimte woont is het grootst in Antwerpen, die hiermee 

een sterke inhaalbeweging maakte. Ook Turnhout kende een sterke stijging. Alle steden, behalve Aalst, evolueerden naar 

een situatie waarbij minstens de helft van hun bewoners speelruimte hebben op minder dan 400m loopafstand.  

Het aandeel kinderen dat in de nabijheid van speelruimte woont is opnieuw het grootst in Antwerpen en Turnhout, meer 

dan 80% van de kinderen woont er op minder dan 400m loopafstand van speelruimte. In Leuven heeft meer dan 70% van 

de kinderen een speelruimte op 400m. Slechts een derde van de kinderen kan op speelruimte in de nabijheid rekenen in 

Aalst, in de meeste centrumsteden blijven de cijfers hangen op 50-70%. In Oostende en Kortrijk ging de situatie er op 

achteruit. In zo goed als alle steden is het aandeel kinderen dat in de nabijheid van speelruimte woont groter dan het 

aandeel inwoners. Enkel in Hasselt en Oostende is dit niet het geval. 

Het Kinderrechtenverdrag (art. 27) waarborgt het recht van kinderen op een passende levensstandaard. De ouders of 

opvoedingsverantwoordelijken zijn hiervoor, aldus het Kinderrechtenverdrag, de eerste verantwoordelijken. De overheid 



moet hen daarin evenwel bijstaan. Zo nodig moet de overheid voorzien in programma’s voor materiële bijstand en 

ondersteuning, met name wat betreft voeding, kleding en huisvesting. In de algemene commentaar nr. 17 van 17 april 

2013 over het recht van kinderen op vrijetijdsbesteding (art. 31) legt het Kinderrechtencomité het verband tussen het niet-

naleven van art. 27, zoals onaangepaste levensstandaard, onveilige en overbevolkte woonomstandigheden en de 

gevolgen voor het recht op vrijetijd. Bij het beleid inzake huisvesting en ruimtelijke ordening moet rekening gehouden 

worden met het recht van kinderen op vrijetijdsbesteding, in het bijzonder voor degenen die in eigen huis geen 

mogelijkheden hebben om te spelen of zich te ontspannen. Verder wijst het comité in deze commentaar op de lokale 

besturen. In het kader van de ruimtelijke ordening zouden de lokale overheden gelijke spel- en 

ontspanningsmogelijkheden voor alle groepen van kinderen moeten waarborgen.  

MEER INFORMATIE  

Meer informatie over de grafiek? 

We hebben voor deze indicatoren geen bijkomende achtergrondgegevens over de kinderen.  

Er wordt geen opsplitsing gemaakt naar, afkomst, éénoudergezinnen,… 

Meer informatie over de bron? 

http://www.thuisindestad.be/speelruimte-in-de-wijk_8.html 

http://www.thuisindestad.be/Stadsmonitor/domeinen.aspx 

Volgende update komt uit samen met de nieuwe stadsmonitor (2018). 

De statistiek van het aantal gedomicilieerde bewoners per adres is zeer betrouwbaar (bevolkingsregister). Deze houdt 

geen rekening met niet-gedomicilieerde bewoners. Dit aandeel varieert van stad tot stad (studenten, mensen met een 

tweede verblijf, mensen zonder papieren die nergens geregistreerd staan,…). 

De kwaliteit van de GIS kaarten met adrespunten (SPL, CRAB, WPB,…) is hoog, maar niet altijd volledig en/of actueel. 

Dit geldt vooral voor het CRAB omdat gemiddeld 5% tot 10% van de adressen ontbreekt.  

De GIS kaarten worden gekoppeld aan de gegevens uit het bevolkingsregister. Dit gebeurt door een koppeling van de 

adressen uit de bevolkingsregisters aan de adrespunten van de GIS kaarten. Hierdoor  verkrijgt men een kaart met het 

exacte aantal inwoners per adrespunt. Dit gebeurt in alle steden. De koppeling blijkt nooit 100% te lukken: in Aalst is 1,2% 

van de inwoners niet aan adrespunten gekoppeld, in Brugge 0,01%, in Genk 1,01%, in Kortrijk 1,05%, in Mechelen 0,29%, 

in Oostende 5%, in Roeselare en in Sint-Niklaas 2,03%. De fout in Antwerpen, Genk, Hasselt, Leuven en Turnhout is niet 

meegedeeld. 

Meer informatie over het onderwerp?   

http://www.thuisindestad.be/speelruimte-in-de-wijk_8.html
http://www.thuisindestad.be/Stadsmonitor/domeinen.aspx

