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1. Inleiding
Gemeente Katwijk heeft het buitenspelen hoog in het vaandel staan en wil dit steeds verder
aanmoedigen en ondersteunen. Eén van de mogelijkheden is het realiseren van sport- en
beweegvoorzieningen in de buitenruimte, dus op straat, in parken en/of pleinen. Zoals in het
jeugdbeleid geformuleerd is: “Sport bevordert de sociale vaardigheden en attitudes. Na het gezin en
de school is sport immers het derde opvoedingsmilieu. Naast deze opvoedkundige waarden kunnen
sport en bewegen ook een zeer grote bijdrage leveren aan de gezondheid.” Immers, bewegen doe je
buiten?!

2. De opgave
Vanuit het Speelruimtebeleidsplan is voor 2017 en 2018 geld beschikbaar om een aantal plekken (of
1 plek) up-to-date te maken. Het gaat om extra voorzieningen, bovenop het huidige aanbod. Ook is
in het coalitieakkoord aangegeven dat extra aandacht nodig is voor de leeftijdscategorie 12 tot 18
jaar en om (nieuwe) speelruimten aan te passen naar hun behoefte.
Op basis van deze beleidsdoelstellingen is de opdracht voor dit behoefteonderzoek als volgt
geformuleerd:
Bepaal de behoefte onder jongeren van 12 tot 18 jaar: wat willen ze in de openbare ruimte doen aan
sporten en bewegen?
Op basis hiervan kan bepaald worden welke voorziening nodig en haalbaar is en welke plek zich
hiervoor leent.

3. Uitgangspunten
Om te onderzoeken wat de behoefte om te sporten en bewegen onder de jeugd is de volgende
startpositie bepaald.
•

Het gaat om de jongeren van Katwijk, van 12 tot 18 jaar (5090 jongeren per 1-1-2017);

•

De voorziening heeft bij voorkeur ook een bovenwijkse aantrekkingskracht;

•

We onderzoeken het hele grondgebied van de gemeente;

•

Ontmoetingsplaatsen creëren gaat over binnen en buiten, daarom de vragen ook richten aan
de jongeren die veelal binnen zitten. Juist deze groep willen we proberen te bereiken;

We hebben in dit onderzoek geen wetenschappelijke onderbouwing nagestreefd, maar juist ingezet
op zoveel mogelijk contacten met de doelgroep via de kanalen die aansluit bij hun leefstijl.

4. Aanpak
De onderzoeksmethode is gebaseerd op zowel online als offline contactmomenten met de
doelgroep. Er zijn jongeren gesproken van 10 tot 18 jaar. Op verschillende momenten waar jongeren
bijeen waren zijn interviews afgenomen, zoals tijdens Come4Sports, voetbaltoernooi op het Cruyff
Court, bij Scum en tijdens losse interviewmomenten. De interviews zijn afgenomen door de
opdrachtnemer en door de medewerkers van het Welzijnskwartier.
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Hiernaast is een online enquête uitgezet. Hierbij is gebruik gemaakt van de bekende online kanalen
(Facebook, Instagram en website) van Kattuk.nl, Welzijnskwartier en gemeente.
Hierbij is de volgende vragenlijst gebruikt, waarvan de antwoorden in bijlage 1 te vinden zijn.
1. Sport of beweeg je wel eens in de openbare ruimte van Katwijk?
2. Wat doe je voor sport of activiteit?
3. Waarom doe je deze activiteit?
4. Maak je gebruik van bestaande sport- en speelvoorzieningen in Katwijk, zoals
speeltoestellen, speelveld of workout-toestellen?
5. Waar doe je buiten aan sporten/bewegen?
6. Wanneer doe je aan sporten/bewegen?
7. Wat vind je (op het gebied van sporten/bewegen) goed aan de openbare ruimte in Katwijk?
8. Wat vind je (op het gebied van sporten/bewegen) slecht aan de openbare ruimte in Katwijk?
9. Wat zou je anders doen en op welke plek zou je dit willen?
10. Wat wil je zelf doen om jouw omgeving klaar te maken om te sporten en spelen?
11. Wat zijn jouw hobby’s?
12. Waarom doe je niet aan beweging, sporten of spelen?
13. Wat heb je nodig om dit wel te gaan doen?
14. Zou je mee willen doen aan een georganiseerde beweegactiviteit (vb: sportdag,
Come4Sports, etc.)
15. Hoe zou die dag er uit moeten zien?
16. Zou je zelf willen helpen om de buitenruimte in te richten, zodat er gesport en gespeeld kan
worden?
17. Stel, je bent de burgemeester van Katwijk: wat zou je doen om het sporten en bewegen in
Katwijk te stimuleren?

In de vragenlijst zijn de blauwe vragen (1, 16&17) aan alle deelnemers gesteld. De groene vragen (2
t/m 10) zijn gesteld aan degenen die aangeven wel eens te sporten of te bewegen. De oranje vragen
(11 t/m 15) zijn juist voorgelegd aan degenen die aangeven niet te sporten of bewegen op dit
moment.
Tot slot is de leeftijd gevraagd en is de mogelijkheid geboden om gegevens achter te laten wanneer
ze verder mee willen denken over de inrichting van sport- en speelplekken. Dit heeft 53 contacten
opgeleverd die we later nog eens persoonlijk kunnen benaderen bij de uitwerking of inrichting van
sport- of speelplekken.
Vervolgens zijn de antwoorden geanalyseerd en gespiegeld aan de beleidsvoornemens van Katwijk
en getoetst op technische haalbaarheid. Hiervoor zijn verschillende disciplines vanuit de gemeente
Katwijk en Welzijnskwartier benut, op het gebied van wijkbeheer, communicatie, beheer en
onderhoud, sport en sportactivatie. Op basis van deze input waarbij bleek dat niet alles haalbaar is, is
deze kwalitatieve analyse omgezet in aanbevelingen welke in hoofdstuk 6 zijn opgenomen.
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Ter onderbouwing zijn alle reacties, zowel op de enquête als de notities van de interviews in de
bijlage opgenomen.

Wat beweegt de puber?
Naast de interviews leren we van experts, zoals kinderpsychologen, “dat de vrije tijd van kinderen en
pubers steeds drukker wordt en wordt ingevuld met gestructureerde activiteiten en steeds minder
met ‘vrij’ buiten spelen” (Kom van die bank af!, Borgsteede en Beckers, 2017). Welke plekken zijn dus
interessant om te bewegen, zonder gek aangekeken te worden is een belangrijke vraag. Dat kan dus
bij de sportverenigingen en gyms die daar op zijn ingericht. En om dan als niet-sporter van niets naar
een sportclub te gaan met al die fitte mensen is dan ook een hele stap. Daarom zijn kleine stapjes
belangrijk. En ook geldt voor pubers dat het belangrijk is om aan te sluiten bij het gevoel dat het van
hen is. Een door de overheid gerealiseerde voorziening, is dat niet per definitie stom? Wat beweegt
een puber? Die zoekt toch zichzelf en zet zich af tegen common sense?

5. Onderzoeksresultaten
In deze paragraaf volgen de resultaten van het onderzoek. De resultaten van de onderzoeksvragen
worden weergegeven, waarna een ruimtelijke vertaling wordt gemaakt en tot slot volgen de
aanbevelingen.
In totaal zijn bij dit onderzoek via online kanalen Facebook en Instagram
3432 mensen bereikt, waarvan we kunnen zien dat er 3157 tieners van
13 tot 24 zijn bereikt (deze categorieën hanteert dit platform). Dit zijn
1252 jongens en 1905 meisjes. De meisjes klikken vaker op de link (126
keer) ten opzichte van de 91 jongens die dat deden. Uiteindelijk zijn er
211 enquêtes online ingevuld.
Naast deze online interviews zijn er ook 51 jongeren geïnterviewd aan de hand van dezelfde
vragenlijst als online. Deze resultaten zijn niet kwantitatief vertaald in dit rapport, maar hieruit is een
kwalitatieve rode lijn gehaald, bovenop de kwantitatieve resultaten uit de enquête.
Hieronder volgen eerst de hoofdpunten uit de interviews, gevolgd door de resultaten van de
enquête.
Het fietsverkeer van en naar school is in dit onderzoek niet boven gekomen. Dit is echter wel relevant
wanneer je wilt weten hoe de Katwijkse jeugd scoort voor de nieuw vastgestelde beweegrichtlijn
door VWS. In deze nieuwe beweegrichtlijnen, vastgesteld in augustus 2017, wordt voor kinderen tot
en met 17 gesteld dat “bewegen goed is, maar meer bewegen beter is. Doe minstens elke dag een
uur aan matig intensieve inspanning. Langer, vaker en/ of intensiever bewegen geeft extra
gezondheidsvoordeel. Doe minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten. En:
voorkom veel stilzitten.”

5.1 Resultaten interviews
Tijdens de bijeenkomsten van Come4Sports, voetbaltoernooi op Cruyff Court en bij Scum is de jeugd
geïnterviewd. De conclusies die we hieruit kunnen halen zijn dat 85% van de ondervraagden weleens
sport of speelt in de buitenruimte.
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Tijdens het evenement Come4Sports in juli kwam naar voren dat vooral activiteiten de
nieuwsgierigheid wekken. De kinderen uit de buurt komen veelal ‘even buurten’. De oudere
categorie van onze doelgroep (circa 14+) was niet vertegenwoordigd.
Tijdens het voetbaltoernooi op het Cruyff Court (Zonnebloemstraat) kwam heel duidelijk de
tegenstelling tussen de jonge tieners en oudere tieners naar voren. De jongste klasse heeft last van
de ‘hangers’. Belangrijk aandachtspunt dus bij het gebruik van de beweegplek.
Als suggestie voor speelplekken in de openbare ruimte kwamen naar voren:
-

Speeltoestel(len) toevoegen aan Cruyff court (Noot: voorkomen van overlast door
hangjongeren is hierbij een belangrijk aandachtspunt);
Iets in Rijnsburg.

Tijdens de bijeenkomst van de jongeren in Katwijk Noord, buurtcentrum De Schelp kwamen het
skaten bij Scum en voetballen (op Cruyff
court en buiten op straat) sterk naar voren.
Als suggesties voor speelplekken in de
openbare ruimte kwamen naar voren:
-

Een skatebaan in de Zanderij. En
sporttoestellen;
Cruyff Court, want er zijn heel veel
voetballers;
Meer elementen bij voetbalveldje
Cleyn Duin;
Verlichting op sportplekken.

5.2 Resultaten enquête
211 keer is de enquête ingevuld. In de naastliggende
grafieken zien we de opbouw in leeftijd en herkomst
van de respondenten.
Wat opvalt is dat ook kinderen van 10 en 11 zijn
geïnterviewd, 17% van de respondenten. De resultaten
uit deze leeftijdscategorie zijn wel meegenomen in de
analyse, met in het achterhoofd dat de
beweegbehoefte zal veranderen, maar lokale kennis
van de jeugd over plekken en inzicht in de
beweegbehoefte is nog steeds zinvol.

Opbouw leeftijd
respondenten (leeftijd; %)

18; 14%

10;
8%
11; 9%

17; 13%

68% van de deelnemers geeft aan wel eens te sporten
of bewegen in de buitenruimte. Dit kwam als antwoord
op de eerste vraag: “Sport of beweeg je wel eens in de
openbare ruimte van Katwijk?”. Na deze vraag hebben
de ‘bewegers’ andere vragen gekregen dan de ‘nietbewegers’.

12; 10%

16; 13%
15; 12%

13; 10%
14; 11%

Ook is het goed om te zien dat 82% van de geënquêteerde bewegers/sporters gebruik maakt van de
huidige speelvoorzieningen.
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Omdat dit onderzoek gericht is op de verkenning van ruimtelijke mogelijkheden voor (nieuwe)
sportplekken, behandelen we niet alle onderzoeksvragen op deze plek. Deze resultaten zijn in de
bijlage te raadplegen.
Enkele grote lijnen die uit de enquête naar voren komen zijn:
-

vernieuwen of opknappen skatebaan bij Scum;
voorzieningen voor work-out/calisthenics op verschillende plekken;
opknappen trapveldjes en basketbalveldjes om aantrekkelijker te maken;
Een enorme verscheidenheid aan wensen is naar voren gekomen, waaruit een behoefte aan
variatie blijkt.

5.3 Ruimtelijke vertaling behoefte
Om de vertaling te maken naar een specifieke locatie (waar gaan we iets extra’s doen?) zijn in deze
paragraaf locaties aangegeven waar op dit moment gesport wordt en waar de jeugd graag beweegen speelplekken ziet in de toekomst. Op onderstaande kaartbeeld zijn de concrete plekken
aangewezen, waarbij een snelle scan laat zien dat aandacht voor Rijnsburg op basis van de
benoemde plekken in dit onderzoek (enquête en interviews) op z’n plaats is.

Huidige speelplekken (in blauw, op basis van vraag 5) en toekomstig gewenste plekken (in
oranje, op basis van vraag 9). Er ligt op basis van dit onderzoek een behoefte in Rijnsburg
(oranje omcirkeld).
Naast de ruimtelijke positionering zijn de meeste antwoorden gegeven gericht op de invulling van
een plek. Dus welke soort sport. Of wat voor attributen zonder concrete plaatsduiding. Deze
kwalitatieve analyse, rekening houdend met de geografische antwoorden leveren de volgende
aanbevelingen op.
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6 Aanbevelingen
De aanbevelingen zijn opgedeeld in drie denklijnen:
1. Van plekken naar verbindingen; hiermee bedien je net weer andere sporten en activiteiten,
zodat het totale palet in Katwijk wordt verbreed. Vanuit het
concept om een ‘beweegweb’, bestaande uit plekken en
Sporten, bewegen of toch lekker
verbindende routes, te realiseren door Katwijk heen, kun
chillen?!
je de ontwikkeling van bewegen nog verder ontwikkelen.
Dus niet alleen de plekken, maar ook de routes daar
Tieners willen niet altijd sporten of
naartoe. Het bewegen door de hele gemeente stimuleert
bewegen. Ontmoeten en chillen met
zo het onderbewuste ‘zien bewegen, doet bewegen’.
vrienden is ook belangrijk, in gevallen
2. Benut sociaal kapitaal in gemeente; mensen maken de
belangrijker. Dit lezen we heel veel in de
plek en kunnen een speellocatie écht activeren, een
reacties. En daarnaast geven de tieners
voorbeeld voor de jeugd doet wonderen;
die nu al sporten voornamelijk
3. Verbetering van bestaande plekken; opdat speelplekken
aanbevelingen voor verbetering van de
meegroeien met de demografie van de wijk en er een
huidige locaties. Een aantoonbare
divers speelaanbod blijft bestaan.
behoefte voor een nieuwe locatie is niet
naar boven gekomen in dit onderzoek.
Bovenstaande aanbevelingen worden in de volgende
De hoge positieve reactie op de vraag
paragrafen verder toegelicht.
wat men zelf kan doen om dit te
realiseren geeft veel voedingsbodem
6.1 Van plekken naar verbindingen
om plekken met potentie voor en door
o In hoeverre gaan deze tieners met de fiets naar school
de jeugd zelf te laten inrichten.
en zijn die fietsverbindingen in orde?
o Ontwikkel nieuwe verbindingen en vertel dat ze
bestaan. Structuur en bekendheid kan de
sportparticipatie versterken.
o Een ruiterpadenplan, benut de duinen;
o Conceptontwikkeling van een Kattukse kralenketting van workout toestellen door
gemeente heen;
 Combineren hardloop-/sportroutes in combinatie met calesthenics, zoals
bijvoorbeeld obstacle runs, stoer en snel;
 Met inbreng van vooraanstaande sporters uit Katwijk die als voorbeeld voor
de jeugd kunnen dienen;
 Plekken die hiervoor genoemd werden in de enquête zijn de speeltuin bij de
Zeester, Rijnsoever, Boulevard, Rijnsburg;
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Figuur 1. Ideeën jeugd tijdens bijeenkomst.

6.2 Benut sociaal kapitaal in gemeente
o

o

o
o
o

Combineren gamen en bewegen
o Laat de kinderen met competenties in gamen, software ontwerpen en creatief
tekenen helpen bij de inrichting van sport- en beweegplekken. Sterker nog, dat
kunnen zij doen in opdracht van de gemeente. Op die manier verbindt je de sporters
en niet sporters en stimuleer je ook de trots bij de niet sporters. En onbewust zullen
ze tóch geactiveerd worden: zien bewegen doet bewegen, zeker op je eigen
speelplek!
o Vervolg op vraag 16 ‘wil je helpen inrichten?’: ontwerper en minecrafters/Sims
spelers aan de slag: bewegers en niet bewegers verbinden.
Middelen inzetten voor gebruik/activatie/monitoring van
speelplekken in de openbare ruimte, naast de puur fysieke
inrichting;
o Juist activatie helpt om de jeugd in beweging te
krijgen, om de beleving van een plek te vergroten
(zie figuur hiernaast). Tegelijkertijd kan niet alle
druk op de schouders van de medewerkers van het
jeugd- en jongerenwerk rusten. Financiële inzet,
danwel verschuiving vanuit de begrotingspost
‘openbare ruimte’ aan de post ‘welzijn’, kan hier
een oplossing voor zijn.
Deze enquête heeft 53 interessante jongeren opgeleverd om samen verder een speelplek
vorm te geven. Benut dit.
Die ene tiener die heeft aangegeven te willen meedoen met een activiteit, als ‘niet-beweger’
volgende keer persoonlijk uitnodigen.
Be good and tell it! Katwijk heeft veel routes en plekken om te spelen. De Speel- en
sportplekken flyer is al in februari 2013 uitgegeven. Een mooi voorbeeld!
o Een beweegroutekaart als opvolger;
o Plus een ‘Kom van die bank af!-kaart’, gericht op de doelgroep van pubers. Deze
kunnen ze zelf maken.
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6.3 Verbetering van bestaande plekken
o

o
o

o

o
o
o

Vernieuwing skatepark op basis van vraag
o Uitwerken plan jeugd
o In samenwerking met Jari Roggeveen en Levi van Rijn (talenten uit Katwijk)
Bij uitbreiding van speelplekken kiezen voor Rijnsburg
Combineer speel en hangplek voor de oudste jeugd;
o Een stang om je op te trekken is al interessant genoeg als ontmoetingsplek en
workout element
Aanhaken op adviezen van onderhoud huidige plekken
o Basketbalveld langs kanaal in Rijnsburg
o Basketbalveldje Cleijn Duijn samen met de Grasshoppers nieuw leven inblazen;
 Wellicht is de professionele basketbalclub ZZ Leiden als sponsor interessant
(zowel club als bedrijf);
 Ook Solar-Systems om duurzaamheid te promoten (wellicht kan dat zorgen
voor stroom voor LED-light-basketbalbord?);
 In combinatie met het nieuwe 3x3 basketbal interessant, snel en
aansprekend voor de jeugd.
Plekken zijn er wel, stimuleer goed gebruik, samen met voorbeelden uit de sportwereld en
Welzijnskwartier.
Verlichting van speelplekken verbeteren, daar waar mogelijk.
Bij de reacties wordt een aantal keer verwezen naar de skeeler-/schaatsbaan bij de Goerie.
Wellicht kan in overleg met de vereniging vaker openstelling en betere benutting van het
terrein worden gerealiseerd.
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Bijlage 1. Uitgebreide resultaten enquête
1. Sport of beweeg je wel eens in de openbare ruimte van Katwijk?
211 reacties.

Sport of beweeg je wel eens in de
openbare ruimte van Katwijk?
80,00%
70,00%

[WAARDE], 144
reacties

60,00%
50,00%
[WAARDE], 67
reacties

40,00%

Responses

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Ja

Nee

De 144 reacties uit bovenstaande tabel gaan hieronder door met de vragen 2 t/m 10, welke dus zijn
gesteld aan degenen die aangeven wel eens te sporten of te bewegen. De invullers ‘Nee’ uit
bovenstaande grafiek zijn doorgegaan bij de vragen 11 t/m 15, welke dus zijn voorgelegd aan
degenen die aangeven niet te sporten of bewegen op dit moment.

2. Wat doe je voor sport of activiteit?
90 reacties

(Hard)lopen
American Football
Ballen
basketbal
Basketbal
Basketbal
Basketbal & hardlopen
Basketbal en voetbal
Bij overduin
Bmx
Bmxen / skateboarden
Boothcampen
Ruimte voor Sport

Calisthenics
Dansen (intensief),
fitness (soms)
Dansen skaten surfen
Door Katwijk (of op
strand)
wandelen/hardlopen
en rijden met mijn
pony.
Fiets graag buiten en
skeeleren vind ik ook
leuk en ik voetbal

graag bij speeltuintjes.
Fietsen
fietsen
Freerunnen
Hardlopen
Hardlopen
Hardlopen
hardlopen en hockey
Hardlopen,
Longboarden
(skateboarden)
Hardlopen, surfen

Bewegen doe je buiten!?

Hockey
Hockey tennis
Hockey, hardlopen en
workout
Hockey, zwemmen
Judo
longboarden
niks
Paardrijden
paardrijden en soms
sportschool
pleintje voetballen
P a g i n a 12 | 31

Scateboarden
Skate
Skate
Skate
Skate
Skate
Skateboarden
Skateboarden
Skateboarden
Skateboarden en
fitness
Skaten
Skaten
skaten
skaten

Skaten
Skaten
Skaten
Skaten
Skaten en
mountainbiken
skaten en voetballen
skaten, ateletiek
Skeeleren
Sportschool
stuntsteppen
trampoline springen
Van alles
vissen
voetbal

Voetbal
Voetbal
Voetbal
Voetbal
Voetbal
Voetbal
Voetbal
Voetbal
Voetbal
Voetbal
Voetbal
Voetbal
Voetbal
Voetbal en skaten
Voetbal lummelen

Voetbal, chillen met
vrienden
Voetballen
voetballen
Voetballen
Voetballen
Voetballen ,kan je
randen
Volleybal
Waterpolo en naar
buiten gaan
Wielrennen
Zeeverkenners
Zwemmen

te houden
Omdat ik me hier
enorm goed bij voel
Omdat ik dat een gave
sport vind
Gezellig
Mooie sport
Lekker sporten toch
Omdat ik het leuk vind
Ik vind dat leuk
Omdat ik dan lekker
kan bewegen
Is leuk en gezellig
het is leuk
ik vind dit leuk
het is cool om bieuwe
trick te doen
Vind ik leuk
het voelt alsof je vrij
bent
om lekker tot rust te
komen
Ik vind dat leuk en
verdien me geld
ermee
Omdat het leuk is

Scum
Het geeft een kick en
als altijd gezelig op de
skatebaan
het is gezellig met
vrienden
Omdat ik het leuk vind
Omdat ik het leuk vind
Voor plezier
Nou het is leuk
Om dat ik het leuk
vindt
Hobby en gezelligheid
omdat het super leuk
is!
Leuk
Ik vind het leuk om te
doen en ook vooral
met vrienden
Om dat ik het leuk
vind
Omdat het leuk is
dat vind ik leuk
Het is leuk
Ik kan me ei er in kwijt
en het is een mooie

3. Waarom doe je deze activiteit?
89 reacties

rust en ontspanning
Om conditie op peil te
houden
Hobby, daarnaast
conditie opbouwen
Leuk
omdat ik het leuk vind
en gezond wil blijven
Omdat ik game niet
leuk vind en dan ga ik
naar buiten
Omdat het leuk is
wekelijks
Omdat ik dat leuk vind
Omdat het erg leuk is
en je goed moet
nadenken met
strategiën
Dansen omdat ik het
leuk vind, fitness
omdat ik mijn conditie
moet bijhouden in
vakantie's
Ik hou van springen,
het is gezond en het is
leuk om andere

Ruimte voor Sport

sprongen te leren
Om gezond te blijven.
Gezond te blijven
Omdat ik het leuk vind
om te doen
Hobby
omdat ik het leuk vind
Omdat ik het leuk vind
T is daar leuk
Omdat het leuk en
goed is
Omdat ik het leuk
vindt
Comditie opbouwen
Het is leuk
.
Omdat we graag de
buitenwereld
verkennen en niet
telkens saai rondjes
door de bak willen
hobbelen! :)
Omdat ik het leuk
vindt om te doen
Ik vind het super
Om mijzelf in conditie

Bewegen doe je buiten!?
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sport
Omdat het een vrije
sport is
ik vind het fijn om in
beweging te zijn
omdat ik het leuk
vindt
Omdat ik er
gezelligheid, plezier en
vriendschappen uit
haal
Dat is gezond en leuk
Het geeft mij een goed

gevoel.
Omdat ik graag met de
sport bezig ben en je
Het in de zomer op
strand kan doen
Om te trainen
Het is leuk
super leuk
Het is super leuk!
Alleen jammer dat de
skatebaan niet meer
bepaald up to date is..
Omdat ik het leuk vind

Ik vind een teamsport
leuk om te doen en je
bent altijd lekker bezig
Gezond en leuk
Voor de lol en
gezelligheid
Omdat ik t leuk vind
Leuk
Omdat ik het leuk vind
om te doen en je bent
lekker buiten.
Omdat ik het leuk vind
Omdat het leuk is

Doe ik al lang
In beweging blijven
Leuk
Om rustig te worden
Dat het leuk is
Omdat ik het leuk vind
Leuk

4. Maak je gebruik van bestaande sport- en speelvoorzieningen in Katwijk, zoals
speeltoestellen, speelveld of workout-toestellen?
90 reacties.

Maak je gebruik van bestaande sport- en
speelvoorzieningen in Katwijk, zoals
speeltoestellen, speelveld of workouttoestellen?
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

0,8222

Responses
0,1778

Ja

Nee

5. Waar doe je buiten aan sporten/bewegen?
90 reacties.

Ruimte voor Sport
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aan de waterkant
Duinen, strand, boulevard en
overige stoepen
Openbare weg, fietspaden
Niet
op de berg bij het hockeyveld
Skate
Overal
niks
Voetbal
Op het QuickBoys voetbal veld
Bij mij in de buurt ga ik soms
met vriendinnen naar een
soort speeltuin.... En daar kan
je op een rond ding rennen aan
trapeze hangen ect .
Sporttoestellen bij de krom,
het strand
Trimbaan bij atletiek/
hockeyveld/ op straat
Voetbalpleintjes
Johan cruijf court het rooie
plein
Quick boys
basketbal
Katwijks veld
Fitnessapparten & parcours
Voetbal veldjes
Bij basketbal/voetbal veldjes
Overal
Scum
niks
Katwijk, Wassenaarseweg.
Op voetbalvelden
Op skatepark Scum
De duinen
Scum katwijk en Mountainbike
parkour katwijk

Skatepark scum
Skatebaan
Skatbaan
Kattuk veld
Scum
Voetbal
Parcours bij de hockey
Voetbal veldjes en oo t
zeeverkenners terrein en op
school
skatepark scum
voetballen
katwijk aan zee (skatepark
scum)
Scum en valkenburg
op straat
voetbalveldje bij andreas
colege locatie pietergroen
Ja op het skatepark BMX-en
Voetbalveld
Scum
Scum katwijk
boekhorstplein katwijk
Hardlopen en voetballen
Op verschillende plaatsen
Sport park de Krom
Scum katwijk
Bij de skatebaan
Skatebaan noord duinen /
scum
skatebaan
Zanderij voetbalkooi
Bij scum katwijk
Skatebaan en de zee
Op de atletiekbaan AVR
de trimbaan
Tricks
Scum skatebaan

Op de skatebaan van Scum.
in de duinen
Hc catwijck
Omdat het gezellig is
Op het hockeyveld
Basketbal veldje
Beweegtuin overduin
Naast av rijnsoever
Scum
bij rijnsburgse boys of buiten
op straat
Skaten
Sportpark nieuwzuid of op de
goeri
Fitness apparaten
Hardlopen, boothcampen,
krachttraining, zwemmen en
fietsen
Rijnsoever Noord
Sporthal rijnsoever
Niks
De krom, Hoorneslaan
De skate baan en zandgat
In het Park naast de rijn op het
voetbalveld
Skaten, voetballen
Duinen, door woonwijk
Strand, zee
Rijnsoever
Achter ons huis in de slop
tussen de schuurtjes
In de straat. Of speeltijn ,
voetbalveld bij Salem
Voetbalveldje of op velden bij
Quick Boys/Katwijk
Strand, straat, basketbalveld
Zandgat

6. Wanneer doe je aan sporten/bewegen?
90 reacties.
smorgens vroeg of savonds
Voorjaar, zomer en najaar in de
avonduren
5x per week

Ruimte voor Sport

Af en toe
elke dag
Elke dag
Bijna elke dag

na mijn werk of op een vrije
dag
Vaak in de zomer
Elke week een paar keer als het

Bewegen doe je buiten!?

P a g i n a 15 | 31

veld vrij is in ieder geval
Elke dag (op school), maar niet
buiten want daar heb ik geen
tijd voor (school)
Begin van de avond/eind van
de middag en in het weekend
ook 's ochtends
Als ik geen school heb of met
gym
4x in de week
Bijna elke dag
Verschilt
in de avond / middag
Wekelijks
Elke week wel een keer in de
avond
Als ik buiten ben
Elke dag wel
4 x in de week
Af een toe
op school
Elke dag.
Na school
Gelijk als ik tijd heb
Elke dag
Als het lekker weer is
Zoveel mogelijk
Soms in weekend
Wanneer het droog is
Wanneer niet is de vraag
Als ik zin heb
S middags, s avonds en
weekend
3x in de week

Dinsdag woensdag vrijdag en
zaterdag
elke dag
elke dag
de hele week
In mn vrije tijd
na schooltijd
wanneer ik tijd heb en mijn
vrienden tijd hebben
Iedere dag
In de avond
Elke dag
Ongeveer 4 keer per week
elke dag
Meestal in het weekend
Na school
door de weeks
Elke dag
Als ik vrijetijd
Soms na school of in het
weekend
bijna iedere dag
Elke dag
Elke dag wel eigenlijk
Elke dag een uur
3 keer per week
elke dag als het niet regend en
ik bijna geen huiswerk heb
Wanneer ik zin heb
Elkedag bn ik er 4 uur aant
oefenen
Eigenlijk elke dag. Na school of
na het werk
elke dag

Maandag,dinsdag,woensdag en
zaterdag
In het weekend, de vakanties
en de avonden
4x in de week
Dinsdag en zaterdag
Op dagen als ik ga hardlopen
en als ik even de deur uit wil
Bijna elke dag van de week
Ongeveer 2x per week
zo vaak mogelijk
Als het goed weer is
Maandag woensdag en
zaterdag
Als ik ga hardlopen ga ik
daarheen
Het liefst elke dag
Dat verschilt heel erg
Als ik er zin in heb
Avond
Gewoon door de weeks in de
middag of in de avond.
In mijn vrije tijd
Ongveer 3 keer in de week
Als ik zin heb
Meestal ochtend of avond
Avond, weekend
Na school en weekend
Na school tussen het huiswerk
maken
Na school tijd
5x per week 90 minuten
Na school en in weekend

7. Wat vind je (op het gebied van sporten/bewegen) goed aan de openbare
ruimte in Katwijk?
90 reacties.

voor mijn sport weining
Duinen en strand zijn lekker rustig, terwijl je
toch niet ver van bewoonde wereld bent
Fietspaden in duinen zijn fantastisch
Er is redelijke variatie maar het kan beter
de ruimte
Je hoeft niet te betalen

Ruimte voor Sport

Het is ruim
het vaak grote vlakke zijn waar het kan
Het is overal wel
Je kan altijd overal in en op het veld
Dat je leuke speeltuin hebt (spelen) maar ook
sportvelden om te voetballen en naast een
leuke speeltuin ook een speeltuin die leuk is
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maar waar je ondertussen en goeie activiteit
doet
Dat er op sommige plekken sporttoestellen
staan, dat maakt het bereikbaarder
Veel open plekken om te sporten
Voor ieder wat wils
Je hoeft niet per de bij sport vereniging te zitten
om te sporten
Dicht in de buurt
veel speeltuintjes
Niks
T is voor jong en oud en het is best wel groot
Nou er zijn wel leuke veldjes maar er mogen er
nog wat bij komen bijv een work-out veldje
Er zijn heel veel bewegings ruimtes maar het is
allemaal voor kleine kinderen
Jawel alleen er zou wel wat meer plekken
mogen komen zoals buiten gyms
Er is veel te doen
de mountenbike baan is leuk
Dit deel van Katwijk (Wassenaarseweg,
Cantineweg etc.) is nog erg veel groen.
Dat er genoeg plek is
Ik vind het leuk, alleen er zou wat vaker
vernieuwing moeten komen. Dat de oude
dingen worden gerepareerd
Het ziet er altijd netjes uit en niet verwaarloosd
Ik vind het Mountainbike parkour klein
Dat er na gekeken wordt
Niet veel
Dat het er is... skatebaan is alleen verouderd en
wordt na jaren nog steeds niet vernieuwd
Sociale contacten, leuk hangplek.
?
Dat er meerdere sportvelden in de wijk zijn
Ja
Ik sport niet in katwijk
het is redelijk groot
kan wel beter
het is lekker groot
Ja
er zijn weinig mensen in katwijk en daardoor
loop je ook niemand in de weg
groot voetbalveldje met hekken er om heen
Ze doen er wel wat aan
Niet veel
Er is veel ruimte op het skatepark
Ruimte voor Sport

Er zijn veel dingen
het is beter dan hangen
Nou er zijn er niet zo veel
Er is veel gedacht aan kleine kinderen
De toegankelijkheid
De scum kan wel wat groter
Ik vind de skatebaan leuk
Er zijn veel speel gelegenheden
dat er best veel pleintjes zijn enz.
Veel mogelijkheden
Het is groot
Ja
De variatie
ze zijn gratis
Weet ik niet
Op scum zijn allen ramps enzo goed
Dat er genoeg opstakels staan om je tricks op te
oefenen
veel veldjes
Ja
Dat jullie nu iets willen doen aan de openbare
ruimte verder vind ik het goed dat er opbenbare
ruimtes zijn
Veel variatie aan sporten
Je bent altijd toegangelijk
Dat als je er met kleine kinderen er naartoe gaat
dat die ook veilig kunnen spelen
Veel verschillende toestellen
Toegankelijk
weinig ..er is bij mij in de biirt gewoon niks
dichrbij...dus moet verplicht op straat spelen.
Schoolplein wordt ik weg gestuurd. en zondags
is het hek bij rbb gesloten.
Het skatepark is wel groot maar kwalitatief niet
goed meer
Veel ruimte om te sporten
Goed verzorgd en het zijn geen oude vervallen
apparaten
Er zijn goede voetbalvelden
Dat er veel openbare sportgelegenheden zijn in
Katwijk
Er zijn aardig veel speeltuinen in de buurt
Leuk voor de kleintjes
Dat er leuke speeltoestellen zijn waar kinderen
in beweging mee zijn.
Het voetbalveltje
Netjes
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Alleen veldje rode plein maar is te ver weg
Weinig....te weing
Lekker rustig
Makkelijk te bereiken. Vlak bij huis

Ruimte genoeg
Speeltijn.
Dat je meestal met meerdere speelt
Veld is dichtbij

8. Wat vind je (op het gebied van sporten/bewegen) slecht aan de openbare
ruimte in Katwijk?
89 reacties.
viswateren worden slecht onderhouden
Voor fietsers is Katwijk erg druk
Geen afgesloten wielerbaan, voor wedstrijden
etc.
Dat het altijd het zelfde is
veel voetvalveldjes vind ik niet goed
Te druk soms
Te veel pleintjes
je ziet niet veel plekken waar het kan
Er mohet is swinters snel donker dus kan je niet
meer
Er is geen American Football veld of in iedergeval
ook geen kleintje
Dat sommige dingen heel slecht staat Of er staat
2 dezelfde toestellen in 1 speeltuin... Ja dan kan
je er beter iets anders neerzwtteb
Er is niet genoeg te doen er staan geen
trampolines, te weinig sporttoestellen, er is niet
voor iedereen zoiets dichtbij
Allemaal op 1 plek, dus niet echt in de buurt
voor mij.
Niks
Er wordt veel politie gebeld voor onzinnige
redenen
Niet schoon en het is vaak niet belicht in het
donker
geen goed basketbal veld
Het werd steeds saai
als het avond is is het donker
Er zijn te weinig plekken
Dat het vaak op afgelegen plekken ligt
Er is zo veel ruimte en amper openbare sport
ruimtes
Er is niet genoeg variatie en het is te klein
beetje weinig en het is veel voetbal en daar hou
ik niet van. en daar zijn ook veel hang jongeren
waardoor ik dan niet kan sporten
Er is weinig rekening gehouden met de
paardensport, nu weet ik van kenissen in
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Noordwijk dat het daar een stuk beter geregeld
is! Het zou onwijs gaaf zijn als er in de toekomst
mooie ruiterpaden komen, of meer
voorzieningen!
Geen idee
Het is vaak allemaal best oud
Geen lantaarpalen in bijvoorbeeld het duin
Sommige ruimtes worden niet benut
Het skate park, het is aan vernieuwing toe
Te weinig
Skatebaan wordt niet bijgehouden of vernieuwd.
Aan deze tak van sport wordt weinig aandacht
aan besteedt. Dat vind ik heel jammer niet
iedereen in Katwijk voetbalt. Voor voetbal wordt
veel geld opzij gelegd, maar voor skaters en BMX
ers niet,'terwijl er heel veel skaters en BMX ers
zijn
Miss een beetje overlast na twaalve
Het asfalt op scum
Sportveld Steenbok is slecht onderhouden
Niks
het asfalt is slecht elke maand nieuwe wielen
kopen en als je valt lig je open van top tot teen
er is geen mini ramp
de dingen moeten vernieuwd worden en
veranderd worden
Asfalt bij scum
er zijn niet veel (parkeerplaatsen) plekken met
goed betuum zodat je longboard en jezelf niet
kapot gaat
dit voetbalveldje licht aan een sloot waardoor de
bal heel vaak in de sloot terecht komt
Het skate park moet vernieuwd worden
Het veldje is van steen
De grond is vreselijk gevaarlijk
(Skatebaan scum) de grond is heel slecht en de
ramps zijn vol gespoten met graffiti
niks
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Dat er niet zo veel zijn
Er is niet veel gedacht aan de grotere kinderen
en Veel speeltuinen zijn toe aan vernieuwing
Dat er niet veel plaatsen zijn
Er zijn wijnig skate parken
De grond van de skatebaan vind ik niet lekker
als je valt
De skatebaan en sport dingen voor ouderen
mogen wel extra aandacht krijgen
dat het best verouderd is
De staatw waarin speeltoestellen verkere
Het asfalt is heel slecht en de skateramps zijn
aan het verouderen
Niks
Dat alles bij elkaar staat en niet versprijt
ze worden niet heel goed onderhouden
Geen parkour
Het asfalt is zeer gevaarlijk voor vallen en je kan
er niet op rijden met een skateboard dan sta je
bijna direct stil
Er is hele slechte asfalt en banen zijn verouderd
(verroest)
weinig gratis sportparken
Dat onze speeltuin nooit is aangepast terwijl er
veel gebruik van wordt gemaakt (speeltuin in
Rijnsburg aan de siegelaan met een berg)
Niets
Basket’s zijn niet zo goed

Sommige mensen gaan het slopen
Te weinig calisthenics
Klein
zie vorige antwoord
De kwaliteit
Dat deze vaak bezet zijn
Er mag meer in het dorp komen
Er zijn niet genoeg krachttraining objecten
Dat je slecht kan blijven staan als de grond nat is
Doelen mogen wat beter onderhouden worden
Weinig en niet veel voor de wat ouderen
Soms is het speeltoestel niet zo veilig meer en
moet het wel sneller vervangen worden.
Ik vind dat er een binnen skatepark moet komen
om ook in de winter gebruik te maken van
beweging
Soms hangjongeren
Heel slecht de straat bij de skatebaan
noordduinen, vaak gevallen en grote wonden.
Te weinig voorzieningen in Rijnsburg
Weinig plekken
Vlak bij de vijver. Geen hoge hekken waardoor
de bal vaak in de sloot beland.
Veel mopperende oude mensen
Op straat mag je niet voor de auto's .
Roken rondom de ruimte
vaak glas en rotzooi

9. Wat zou je anders doen en op welke plek zou je dit willen?
88 reacties.
door de gehele gemeente betere beleid voor de
wateren van de gemeente
n.v.t.
/
boven op de berg bij het hockeyveld ook een
voetbalveldje
Het asfalt vernieuwe op het skate park en
hogere banen
Bij quickboys
ik zou der meer plaatsen, op plekken waar niet al
te veel mensen komen zoals in een park
Lampen plaatsen bij voetbal velden
American Football veld waar er plek is
Bij de speeltuin vlak bij het kattuk veld (bij de
zeester) niet 2 glijbanen maar een soort fitness
ding dan heb je meer beweging....
Meer sporttoestellen en trampolines en zorgen
dat zoiets voor iedereen dichtbij is
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Ik zou in het parkje bij de schutterswei wel
workout toestellen willen hebben.
Meer voetbalveldjes, overal waar het kan
Op een plek die niet dicht bij huizen is want die
mensen bellen al bijna de poltitie als je alleen al
met je ogen knippert
Meet voetbalveldjes in woonwijken.
bij de goerie mooiere basketbalborden
ophangen met een bijpassende ondergrond
Meer plekken voor workouts
Meer licht
Nou een soort Bubble jungle idee maar dan
gewoon in Katwijk
Uhm ergens midden in katwijk waar iedereen
dichtbij woont
.
Bij scum het grasveld en het bascetballvelt
gebruiken voor de scatebaan, en er bijv. Een
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pool te maken
bv in de parkjes zo'n sportbaan maken langs het
pad. of iets voor te tennissen
Ruiterpaden door duin/Panbos, een stoep langs
het fietspad op de Wassenaarseweg zodat wij
(wandelaars met paarden) niet telkens de
fietsers in de weg zitten, en het voor iedereen
een plezier blijft om deel te nemen aan het
verkeer!
Geen idee
Ik zou het skatepark sim vernieuwen.
Bijvoorbeeld in ieder geval het asfalt vernieuwen
In het duin licht palen met zonne panelen
neerzetten
In katwijk aan de Rijn zou een Mountainbike
parkour moeten komen, daar zou zand gestort
moeten worden en en mooi parkour gemaakt
moeten worden
Dezelfde plek bij scum alleen groter en van
beton en meer variatie
Fitness route
Mooie nieuwe skatebaan van asfalt en een pool
om in te droppen.
Achja verzin is iets leuks
Nieuw asfalt op scum en ook bankjes
Niets
Een waterveld op de hockeyclub
-nieuw skatepark van beton in plaats van asfalt
want asfalt word na een paar jaar slecht en
beton gaat langer mee en als je valt verwond je
je zelf minder
het voetbal veldje weg en dan de skatebaan
groter maken skatepark scum
een mini spine
Scum opnieuw bouwen
betere betuum om het parkeerplaats bij de
soefie tempel of bij scum
weet ik niet
Ja nog meer BMX-en op het skatepark
Kunstgras neerleggen
Een andere grond
De vloer beton maken (skatebaan scum)
ik zou nieuwe velden willen hebben voor onze
pleintje want wij klagen daar heel lang al over
Ik zou hele mooie Speelplekken maken in
Rijnsburg
Zou ik niet weten
Meer fitness apparaten in de buurt van de
Ruimte voor Sport

boulevard
Scum opknappen en verbouwen
Nieuwe grond bij de skatebaan
Op skatebaan noord duinen / scum, heel graag
nieuw asfalt en een nieuwe indeling van de baan
een nieuwe skatebaan bij de scum
De stenen voettbal kooien moeten ruber worden
Het liefst een baan van beton en dat dan op de
plek waar de huidige skatebaan staat
Weet nie
Meer beweeg plekken maken over heel katwijk
ik zou een indior skatepark maken bij het
keegstaande gebouw bij de grote appie
Ik zou ergens gewoon een plek met veel
obstacles van verschillende hoogtes
Het asfalt in beton verandere of een betone
skatepark dan zou dat meer mense sneller en
beyer leren skate
Ik zou het liefst een heel nieuw park laten
bouwen voor de opkomende generatie. Want nu
zie je al minder kinderen op scum omdat het
asfalt niet goed is. Ik denk als ze het asfalt gaan
opknappen dat er meteen veel meer mensen
komen net zoals vroeger (toen het asfalt nog
goed was). Ik heb zelf 2 opties zoals (als het kan)
gewoon scum vernieuwen en het op deze plek
laten bouwen of de Zanderij een nieuw park
laten bouwen
in duin een sportpark
nieuw waterhockeyveld
Ik zou een leuke speel en hangplek Willem op de
speeltuin in Rijnsburg gelegen tussen de
Siegenlaan, Klaproos, Kamille en Aronskelk
Een extra hockeyveld, bij hcc
In een plek waar heel veel mensen komen maar
wel veel ruimte
Een goed calisthenics park, naast av rijnsoever
Wat groter en vernieuwd, op het terrein van
scum
centrum van rijnsburg iets voor kinderen.
X
Ik zou zelf een soort sportparkje maken mer
verschillende onderdelen zoals een pannakooi
maar ook baskerbalveldje en een plaats waar je
oefeningen kan doen
Ik zou een voetbalkooi/pannakooi neerzetten in
redershaven
In de duinen een speciaal sportpark aanleggen
In Rijnsoever noord een andere bodem
neerleggen dat er ook met nat weer gesport ken
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worden
Rijnsoever sporthal, betere doelem
Zie 8
Bij de goerie, dat het hek meer open is en er
leuke speeltoestellen komen.
Een binnen skatepark bouwen in de duinen
Speciale plek voor hangjongeren, wat zij fijn
vinden
Andere straat bij de skatebaan

Park, toestellen op plein ipv speeltuinen
Meer parken, strandplein
Kunstgras op het voetbalplein bij de
helmbergweg.
Niets
Meer groen en speeltuinen met gras . Zanderij.
Is nog plek er voor
Rookhok plaatsen
?

10. Wat wil je zelf doen om jouw omgeving klaar te maken om te sporten en
spelen?
90 reacties
het in beeld en onderzoeken
om het viswater in KATWIJK TE
VERBETERE
N.v.t.
n.v.t
/
niks
Geen idee
Meer bewegen
mensen motiveren te sporten
Niks
Alles wat nodig is
Ik wil wel wat doen door met
vriendinnen meer naar een
speeltuin te gaan... Maar ik heb
geen tijd door school dus ja...
Ik ben tot best veel bereid
Meer dingen voor 16-jarige en
niet iets kinderachtigs of saais
Veel
Geen idee
Niet veel
niks
Ik zou wel willen helpen met
creeren
Kijk naar overduin
Zorgen dat iedereen uit Katwijk
ermee eens is dat er meer
speel plaatsen moeten komen
Uhm weet ik eigenlijk niet haha
Geen idee
Geen idee
bij mij in cleinduin staat er een
basketbal pleintje wat heel erg
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verwaarloost is. zou leuk
wezen als daar iets aan gedan
werd. daar kan je denk ik wel
iets heel leuks van maken.
Een jaarlijkse dag organiseren
waarbij de ruiters/wandelaars
die gebruik maken van de
paardenvoorzieningen helpen
met het onderhoud hiervan.
Meer laten organiseren
Plezier maken
Mijn afval netjes weggooien in
de daarvoor bestemde
prullenbakken
Niet alleen voor mijn ongeving
maar ook mensen buiten de
gemeente Katwijk
Tips geven
Niks
Wil wel helpen met opruimen
en schoonhouden
Eigenlijk helemaal niks
Weet ik niet
?
Geen idee
praten met de gemeente met
me vrienden die het zelfde
willen
niks ik wil zelf sporten
een nog roteren skatebaan
Niks
meer na schoolse activiteiten
aanbieden
geen idee

Genoeg
Idk
Samen met de gemeente een
nieuwe grond neerleggen
Mensen deze survey geven
de gemeente inschakelen
Een sportdag organisere
Het zelf ontwerpen
Deze enquête invullen
Mensen motiveren om wat
tedoen
Afval opruimen
Helpen met ideeën
??
Niks
Misschien een keer een
wedstrijd organiseren zodat er
meer mensen gemotiveerd
raken om te gaan skaten
Sport spullen thuis
Geld inzamelen
afval weg gooien
Het testen
Ik en me groep skaters kunne
evenemente en wedstrijde
organizeren
Weer wedstrijden kunnen
organiseren op scum. Vroeger
was dat heel gezellig. En als dat
weer komt komen er steeds
meer mensen naar dit park om
te sporten
idee ontwerpen en uitvoeren
voor een sportpark
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helpen met activiteiten
Zorgen dat er goed wordt om
gegaan met het speelmatriaal
Geld inzamelen
Speelvelden aanpassen
Ook toegangbaar voor mensen
met een beperking
Helpen
zeg het maar
X
.
Onderhouden
Helpen met het idee

Niks
Niks
Niks
Leuke speeltoestellen in de
buurt zodat de kinderen zich
niet gaan vervelen en lekker in
beweging zijn, zo stimuleer je
ook de jeugd om naar buiten te
gaan.
Ik zou wel langs de deurwn
willen gaan daarvoor
Het verspreiden
?
Netjes houden

Niks, gemeentetaak
Boel schoonhouden
Misschien een basket
ophangen, maar dan gaat de
bal steeds op het dak
Bij de zanderij meer groen gras
om the voetballen
Activiteiten voor eens in de
week
Helpen opruimen

Vanaf dit punt volgen de vragen die aan de ‘niet-sporters’ zijn gesteld, dus de selectie op basis van
vraag 1.

11. Wat zijn jouw hobby’s?
33 reacties.

ik game, teken en kijk tv.
Volleyballen
met vrienden chillen
Hockey piano gitaar kitesurfing
surfing
tekenen met me caafjes
paardrijden chillen
Waterpolo, gamen,
bordspelletjes, netflix
Turnen
Motorcross
Paardrijden, lezen ,niks doen
Drone
Buiten

Skeeleren
Piano, zingen, werken, Netflix
Tv kijken muziek luisteren.
Tekenen
Muziek maken, lopen en op
leuke plekken pauzes nemen
Computeren - Gamen
Netflixen
Netflixxe
Paardrijden
Shoppen
Scouting, longboarden en
muziek maken
Coputeren

anoniem
Muziek en fotografie
Majorette
Hockey
Creatief
Gamen
gamen
Zeeverkenners
Zwemmen.turnen
dansen..buiten met vrienden
Klimmen fietsen
Kitesurfen

12. Waarom doe je niet aan beweging, sporten of spelen?
32 reacties
ik hou niet van echt sporten,
wel doe ik aan "krachttraining"
Omdat er in katwijk niks is
geen tijd en geen leuke plekken
Ik doe er wel aan
Ruimte voor Sport

ik sport wel maar op het vitaal
Doe ik wel, alleen niet buiten
Ik vind het niet zo interessant
hier
De enige x per jaar dat het

mogelijk was heeft de
gemeenten afgeschaft omdat
het te weinig opleverde
volgens de oranje vereneging
Te druk
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Geen zin in
Buiten is er geen leuke plek
waar je kan zitte
Er is niet veel te doen
Ik maak geen tijd voor sporten.
Geen. Tijd voor en geen zin in
Er niks niks leuks in katwijk om
te doen
Omdat er in de buurt van ons
een slecht pleintje is en ik hou

niet van sporten in groepen
Geen tijd voor
Last van mijn rug
Ik hockey
Ik doe het wel, maar thuis
Geen dingenidee in de buurt
dat doen de meesten niet die ik
ken
Geen leuke plekken
Ik zit op majorette

Geen tijd
Zit liever binnen
Omdat ik te dik ben en
daardoor last van mijn rug krijg
saai, te veel moeite.
geen tijd denk?
Doe ik wel.maar in mijn buurt
is niks
Er is niks in valkenburg
Stom

13. Wat heb je nodig om dit wel te gaan doen?
33 reacties.
een barpark, iets waar je jezelf
aan kan optrekken en dat soort
dingen. Ik zie ze vaak op
youtube maar in mijn
omgeving is er niets wat
daarop lijkt.
Een plek waar jongeren bijeen
komen en iedereen een beetje
kan chillen
minder school
Een plek voor 15 tot 18 jarigen
om te zitten, katwijk heeft niks
voor 15 tot 17 jarigen.
idk
Niks
Plekken met de goede
benodigheden

Een stuk brak liggend terrein
Geen idee
Meer vrije tijd
Een plek
Een leuke plek
Een soort sportpas (met
korting) voor heel gemeente
Katwijk waarbij verschillende
sportscholen en -verenigingen
aangesloten zijn zou erg
helpen!
Weet niet
Een super grootte gave vet cool
speeltuin
Een beter pleintje voor onze
deur
Geen werk

Weten we nog niet
Meer ruiterpaden
Winkels
.
Voetbal veld of iets anders
tja, motivatie van iedereen
Een lekkere hang plek
Een zaal voor training enz
Meer tijd
Geen idee
Afvalcoach misschien
niks
Motivatie?
Een plek in de buurt
Mountainbike routes en een
klimbos
Een schop onder me reet

14. Zou je mee willen doen aan een georganiseerde beweegactiviteit (vb:
sportdag, Come4Sports, etc.)
33 reacties.

Ruimte voor Sport
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Antwoord; aantal; %
Ja; 1; 3%

Twijfel; 6; 18%

Nee; 26; 79%

15. Hoe zou die dag er uit moeten zien?
32 Reacties.
wat ik al eerder vermelde, het
zou gaaf zijn als meerdere
mensen trainen met elkaar.
Niet
leuk
heel warm en hete zon
Weet ik niet
Nee
Niet
Gezellig
Niet
Nee dat wil ik niet
Geen idee

N.v.t.
Gezelig heid en plezier
Kussengevechten,
springkussens en ballenbakken
ook voor oudere
Leuk
Vol vreugde
Vol met sport natuurlijk!
Met veel leuke mensen en
shoppn
Nee.
Geen idee
n
Niet

Gewoon
Gezellig
Geen idee
Niet
gamen
Gezelligheid met Mn vrienden
Verschillende sporten
Fietsen klimmen
Binnen voor de computer met
minecraft

16. Zou je zelf willen helpen om de buitenruimte in te richten, zodat er gesport
en gespeeld kan worden?
96 reacties.

Ruimte voor Sport
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Antwoord; aantal; %
Misschien; 10;
10%

Nee; 26; 27%
Ja; 60; 63%

17. Stel, je bent de burgemeester van Katwijk: wat zou je doen om het sporten
en bewegen in Katwijk te stimuleren?
95 reacties.
mensen die goed ermee zijn, een soort showtje
geven zodat jongeren daardoor motivatie krijgen
meer onderhoud aan de gemeente wateren
Zelf langsgaan op scholen
Hetzelfde als amerika sport bij school,
schooluniforms etc
toernooie organiseren
Asfalt vernieuwen
plekken maken met bepaalde leeftijden
Meer sport zalen en speeltuintjes
het meer bekend laten worden
Leuke events opzetten met prijzen waar
iedereen aan mee kan doen
Goedkoper maken, betere trainers
Openbare trampolines
Geen idee
Ik zou kleurrijke speeltoestellen neerzetten (niet
te veel want jongeren moet je ook stimuleren)
maar dat het een leuk of grappig speeltoestel
lijkt maar dat je uiteindelijk toch sport
Zorgen dat er dus meer mogelijkheden zijn, want
als de optie er niet is gaat er zeker niemand
sporten. Misschien ook iets dat overdekt is voor
wanneer het regent. En zorgen dat er ook dingen
zijn die jongeren graag doen.
Een sport school in Katwijk aan zee zelf
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Internet er uit gooien zodat de jeugd wel iets
anders gaat doen
de hoeveelheid van speeltoestellen etc
verminderen ennxe groter en van betere
kwaliteit te maken evenals basketbal veld
Ik zou na verschillende scholen gaan om
kinderen persoonlijk te vragen
Meer overdekte pleintjes zodat als het gaat
regenen je als nog kan sporten
Meer sportveldjes aanleggen
Mooiere veldjes maken en ook meer aandacht
aan dingen te doen voor oudere kinderen
Meer ruimtes creëren want er is alleen een skate
baan
Alles wat leuker maken
com for sport doet veel leuke dingen. Ik zou daar
meer geld in steken zodat hun hun werk kunnen
uitbrijden
Ik zou zoveel mogelijk groen aanleggen op de
plekken waar het kan, zodat die stenen jungle
deels verdwijnt en mensen worden uitgedaagd
om de natuur te ontdekken (fietsend of
paardrijdend etc)
Meer organiceren
Ja, dat is beter dan dat de kinderen binnen zitten
Sportscholen goedkoper maken zodat het ook
voor armere mensen beschikbaar is

Bewegen doe je buiten!?

P a g i n a 25 | 31

Speeltuinen voor kinderen opzetten en naar de
jeugd luisteren
Andere sporten meer laten zien dan alleen
voetbal
Buiten gebeurd het... lekker naar buiten en je
ding doen
De clubs subsidiëren zodat het goedkoper word
Workshops geven
Iets meer ruimtes maken en misschien ook iets
meer dingen doen op zondag, zo komen mensen
ten minste buiten
Meer mogelijkheden bieden en goed onderhoud
Open dagen op alle sportclubs en dan gratis
sporten
meer skateparken
Wedstrijden houden
meerdere soorten buiten activiteiten plannen
zoals het welzijnskwartier doetm maar dan voor
ook rond de 18
Een sportpas introduceren voor jongeren tussen
de 12-25.
Sport. Dingen neer zetten in en rond katwijk
het zo goed mogelijk de voetbalveldjes te laten
maken waar de bal niet in de sloot kan komen
Betere en leuke speeltuinen met veel
vsrschillende dingen
Ja skatepark vernieuwen
Meer geld spenderen aan sportactiviteiten dan
voor domme AZC
Het beter maken
Het meer aandacht geven dat meer mensen het
weten en de dingen groter maken
activiteiten oprichten
Om kinderen zelf de speeltuinen in hun buut
mogen ontwerpen
Meer activiteiteen voor de jogeren met sporten
Mensen kennis laten maken met de activiteiten
Scum verbouwen
De grond van asvalt maken
Goedkoper maken in het algemeen, vooral voor
kinden en studenten
meerdere pleintjes misschien maken en dingen
opknappen
Meer activiteiten
Veel dingen organiseren en op scholen flyers
ophangen, zorgen dat er lessen komen om te
leren
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Sport advertenties plaatsen en meer sport
plekken maken zodat iedereen kan sporten zelfs
gehandicapten
een soort van sport challenge organiseren
De meerdere interesses een plek geven
Wedstrijden lessen en evenemente organizeren
wedstrijden en evenementen organiseren voor
sporten die dit eigenlijk nooit krijgen
dwingen
Elke school een sport laten doen
Veel leuke plekken bieden en het leuker maken
dan gamen
Reclame maken, door bijv zelf te sporten
Bij scholen informeren en een keer in de week
een activiteit organiseren
Evenementen organiseren, familiedagen
Meer speel plekken en hang plekken maken in
katwijk
Veel samenwerken met sportverenigingen om
clinics te geven
meer plekken voor kinderwn....ook in valkenburg
en rijnsburg
Dagen organiseren voor kinderen/jongeren waar
ze gratis mee kunnen doen aan bepaalde
activiteiten
Sportdagen in katwijk organiseren en kinderen
gratis 1 keer mee laten trainen met een sport die
ze leuk vinden
Reclame maken in de krant en via de media
Weet ik niet
Acties opzetten met daar tegenover een leuke
prijs bijv
Meer activiteiten organiseren
Door meer workshops te doen op verschillende
plekken waarbij je kinderen stimuleert om
buiten te spelen, de workshops die er dan
komen worden op folders geplakt en die worden
in de scholen opgehangen.
Verschillende sporten en speeltuinen
Apsolut
Goede voetbalvelden
Weet ik niet
Meer toestellen plaatsen voor onze leeftijd.
Waar we op kunnen trainen met arm been en
buik spieren
Geen idee
Weet ik niet
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Goedkopere contributie clubs, betere trainers
Zeggen dat de volwassen mensen wat minder
moeten zeuren
Zou meer groen en speeltuinen bouwen en
minder huizen want groen is heel belang rijk
Zoveel mogelijk activiteiten te organiseren van
voetbal tot waterpolo
ik heb geen interesse
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Meer mooie speel en sport plekken maken
In valkenburg heb je de dorpsweide meer
uitdaging voor jongens vanaf 12 jaar
Sportscholen gratis maken
weet niet
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Bijlage 2. Notities interviews.
In deze bijlage zijn de verslagen die voorhanden zijn opgenomen. Niet van ieder interview is een kort
verslag gemaakt.

Meisje
11 jaar oud
Speelplekken: Pleintje aan de Hartweg, bij Hoornes.
Heinsiusstraat is een losloopgebied, ook mooi.
Hobby: foto’s maken voor Instagram. Paardrijden door de duinen en strand. Rockgitaar spelen
Noot DR: Combi scouting en Minecraft?

Meisje
11 jaar oud
Als ik verveeld ben ga ik gamen. Minecraft.
Scouting.
Idee: Grote schuimbaan, glijden. Maar vooral trampolines.

Meisje
19 jaar oud.
Werkt bij Reddingsbrigade. In tienertijd veel buitenspelen en voetballen.
Bij ‘De Krom’ en bij begraafplaats.
Idee: Geef aan waar de (speel)pleinen zijn. Zorg voor veiligheid (hekken).
Opvallend dat er geen netten zijn voor basketbal en strandvolleybal. Of ze worden niet opgezet.
EA Borgerstraat is schitterend.
Parkeren inwisselen voor spelen?
Minecraft is happening.
Noot DR: Kern van spellen in het echt willen spelen, dat triggert. Breng die essentie naar buiten.

Jongen
13 jaar
Houd van gamen. Speelt ook wel eens tennis en volleybal. Speelt niet veel buiten.
Gamen: Diep.io, agar.io.
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Bewegen doe je buiten!?

P a g i n a 28 | 31

Jongen
11 jaar.
Hobbys: Scouting, varen, Scum.
Idee: Bij de KRR, bij de brandweer een vaaroversteek maken, anders moet je zover omrijden.
Idee: Jumping Katwijk bouwen. Met airbags en foampits.

Jongen
10 jaar.
Hobbys: buitenspelen, klimmen, kermis.
In de speeltuinen moeten meer schommels komen. Deze zijn nu alleen voor baby’s.
Hij deed ook aan judo, maar dat deden de kinderen niet meer serieus genoeg.

Jongen
12 jaar.
Hobbys: Scum, vader helpen met TV’s sjouwen, zwemmen (3x per week in zee, 1x per week in
zwembad, gamen.
Bij buitenspelen: balletje trap, schommelen in de bandenschommel. Grotere schommels zijn
gewenst.
Ook een stap/speelapparaat/trapvoetschommel zou cool zijn. Of een klimrek van 2 meter hoog.
Bijvoorbeeld op het Rijnvogelsveld (Kraaiennnest).
Meer netten moeten er op het strand komen en de bankjes niet vergeten.
De locatie Kalkoven is ‘uit’, niet meer happening. Bij het voetbalveldje.
Hij zou wel eens bij de gemeente binnen willen kijken, met Scum hebben ze een keer bij brandweer
gekeken, gaaf.
Bij skaten moet juist ook op de kleine kinderen worden gelet.

Jongen
11, voetbalt bij Valken 68. Zwemt.
Belletje lellen.

Jongen
11 jaar.
Buitenspelen is naar de speeltuin, in de heuvels, steppen, bmx, freerun, glijbaan.
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Bij de Hoorneslaan waar de flats gesloopt zijn is kans voor nieuwe speelplekken. Daar kun je
combineren met de aanwezige quarterpipe.
Ook bij nieuwbouwwijk bij De Krom is een heel groot grasveld waar meer mee mogelijk is.
Scheidt wel de sporten, bijvoorbeeld geen quarterpipe naast een wipkip.
Skaten zou ook kunnen bij bijvoorbeeld SpaceExpo (bij Estec)
Noot DR: wat doet Katwijk met deze unieke kans? Combi bewegen en ruimtevaart?

Jongen
10 jaar
Hobby’s: freerun, ‘streeten’ op de step, bij de straten Zandbank en Deining.
“Kinderen van alle leeftijden moeten genoeg kunnen sporten”.
Activiteiten voor oudere kinderen ontbreken, van 10-16 jaar.
Idee: Maak een combinatie van glijbaan, halfpipe, wip en speelrek, zodat jongens en meisjes bij
elkaar bezig kunnen zijn, van verschillende leeftijden.

Twee meisjes 10-11 jaar (gaan naar groep 8)
1 zit op de Katwijkse reddingsbrigade, de andere zit niet bij sportvereniging.
Goed in tekenen, knutselen.
Hun idee:
1. Organiseer dingen op het strand, zoals zandkastelen bouwen.
Bijvoorbeeld in groepjes, en dan een wedstrijd wie het mooiste object op het strand maakt. Kan ook
met bv materiaal wat je vind op het strand.
2. Verder willen ze meer ruimte voor spelen en activiteiten (zoals deze street4you)
Idee: http://www.schoolplein14.nl/

4 meisjes, 2 van 11 en 2 van 12, gaan alle 4 na de zomer naar het Pieter Groen College.
 Overal Wifi of zelf op te laden via een fiets.
 Zandgat is heel leuk geworden.
 Meer turntoestellen, verschillende hoogtes achterelkaar.
 Meer volleybal op het strand
 Meer georganiseerde feestjes (zoals dit) en koopavonden
 Trampolines
 Groots klimmen
 Met water (eroverheen)
 Hangmatten langs de boulevard
 Grote beeldschermen om buiten film te kijken
 Bij elkaar zijn buiten
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