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Inleiding 

 

In het document wat voor u ligt zijn de resultaten

Pijnacker Noord over hun ontmoetings

De gemeente Pijnacker-Nootdorp, 

Spelen Pijnacker Noord en DN Urbland

 

Het te doorlopen proces staat hieronder samengevat.

 

• Fase 1: Inventariseren van de wensen en ideeën van de 12+ jeugd uit Pijnacker Noord op 

basis van twee workshops en 

o September 2011

 

• Fase 2: Verwerken en analyseren van de resultaten waarbij 

gevormd en als basis dient voor de ontwerpfase.

o September – Oktober 2011

 

• Fase 3: De ontwerpfase start met een schetsontwerp 

ontmoetings-, sport- en speelplek

o November 2011 

 

• Fase 4: Een voorlopig ontwerp 

verwerkt. 

o April 2012 

 

• Fase 5: Het definitief ontwerp

o Juni 2012 

 

• Fase 6: Uitvoering. 

o Eind 2012 

 

 

• Tussen de verschillende fasen is er een terugkoppeling tussen

betrokken partijen.  

• Er wordt na het SO en het 

omwonenden worden geïnformeerd over het ontwerp en 

Commentaar dat inhoudelijk gaat 

worden voor de betreffende fase wordt a

• Het DO zal voor de zomervakantie van 2012 gepresenteerd worden aan de 12+ jeugd en 

omwonenden. 
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In het document wat voor u ligt zijn de resultaten, van de wensen en ideeën, van de 12+ jeugd uit 

ontmoetings-, sport- en speelplek verwerkt. 

Nootdorp, Jeugd- en jongerenwerk Pijnacker-Nootdorp, de 

DN Urbland zijn gezamenlijk betrokken bij het ontwerp

staat hieronder samengevat. 

nventariseren van de wensen en ideeën van de 12+ jeugd uit Pijnacker Noord op 

workshops en een enquête in het basis en middelbaar onderwijs

September 2011 

Verwerken en analyseren van de resultaten waarbij één brondocument wordt 

gevormd en als basis dient voor de ontwerpfase. 

Oktober 2011 

De ontwerpfase start met een schetsontwerp (SO) waarbij de inrichting van de 

en speelplek ruimtelijk is vormgegeven. 

November 2011 – Januari 2012 

Een voorlopig ontwerp (VO) waarbij opmerkingen uit het schetsontwerp zijn 

Het definitief ontwerp (DO). 

Tussen de verschillende fasen is er een terugkoppeling tussen- en binnen de verschillende 

en het VO een presentatie gegeven waarbij de 12+ jeugd en 

worden geïnformeerd over het ontwerp en er hun reactie 

Commentaar dat inhoudelijk gaat over het voorgestelde ontwerp zal meegenomen moeten 

worden voor de betreffende fase wordt afgerond. 

l voor de zomervakantie van 2012 gepresenteerd worden aan de 12+ jeugd en 

Werkgroep Spelen Pijnacker Noord, DN Urbland 

van de 12+ jeugd uit 

de Werkgroep 

ontwerpproces. 

nventariseren van de wensen en ideeën van de 12+ jeugd uit Pijnacker Noord op 

in het basis en middelbaar onderwijs.  

n brondocument wordt 

waarbij de inrichting van de 

waarbij opmerkingen uit het schetsontwerp zijn 

en binnen de verschillende 

waarbij de 12+ jeugd en 

hun reactie op kunnen geven. 

het voorgestelde ontwerp zal meegenomen moeten 

l voor de zomervakantie van 2012 gepresenteerd worden aan de 12+ jeugd en 
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1. Resultaten workshop 1 

 

Op 27 mei 2010 heeft de Werkgroep Spelen Pijnacker Noord in

12+ jeugd uit Pijnacker Noord georganiseerd. 

cola en chips’. De gemeente was door ziekte van de “speelfunctionaris” niet vertegenwoordigd, 

Jeugd- en jongerenwerk is door een mis

voor de workshop daadwerkelijk kon starten.

 

De werkgroep Spelen had bedacht hoe de eerste workshop inhoudelijk vormgegeven zou kunnen 

worden. Een jongere werd betrokken bij het ontwerp van de uitnodig

dat het aanspreekbaar zou zijn voor de doelgroep. Ook over 

jongerensociëteit in Pijnacker Noord), was nagedacht.

 

Fig. 1: De jongeren geven hun mening over ontmoeten, s

 

1.1. Ontmoeten 

De jongeren vertelden dat ontmoeten een belangrijk punt moet zijn 

contacten vinden vooral in de buitenruimte plaats. Dat doen ze het hele jaar door, daarom zou een 

overkapping gewenst zijn. Bij het zitgedeelte zouden ze een prullenbak/asbak willen, een deel van 

jeugd neemt namelijk ook drinken en

• Overkapping 

• Voldoende ruimte om te zitten/hangen (geen standaard bankje)

• Zitkuil 

• Prullenbak/asbak 

 

1.2. Sporten 

Sporten vinden de meeste jongeren leuk. De voorkeur ligt bij e

Ze denken dat hier grote groepen gebru

sporten te combineren, basketbal werd samen genoemd met voetbal.

• Voetbalveld  

o Twee grote doelen

o Een grote afscheiding (net/hek) achter de doelen

• Basketbal  

o Veld met zachtere ondergrond dan tegels

• Fitness in de buitenlucht

Nootdorp, Jeugd- en jongerenwerk Pijnacker-Nootdorp, Werkgroep Spelen Pijnacker Noord, DN Urbland

, sport- en speelplek 12+ jeugd Pijnacker Noord 

Resultaten workshop 1 – mei 2010 

Op 27 mei 2010 heeft de Werkgroep Spelen Pijnacker Noord in de Poort de eerste workshop voor de 

12+ jeugd uit Pijnacker Noord georganiseerd. Het motto van de avond was ‘informeel en interactief, 

cola en chips’. De gemeente was door ziekte van de “speelfunctionaris” niet vertegenwoordigd, 

en jongerenwerk is door een misverstand niet uitgenodigd en DN Urbland was vertrokken 

voor de workshop daadwerkelijk kon starten. 

De werkgroep Spelen had bedacht hoe de eerste workshop inhoudelijk vormgegeven zou kunnen 

Een jongere werd betrokken bij het ontwerp van de uitnodiging (flyer), hiermee hoopten we 

dat het aanspreekbaar zou zijn voor de doelgroep. Ook over een locatie voor jongeren,

jongerensociëteit in Pijnacker Noord), was nagedacht. 

De opkomst was lager dan 

verwacht. Er 

en twee jong

workshop was 

Het gesprek kwam geleidelijk op 

gang en ging over groepsgedrag, 

internet (Hyves, Facebook en 

chatten) en natuurlijk de wensen 

en ideeën van de jongeren.

 

geven hun mening over ontmoeten, sporten en spelen. 

De jongeren vertelden dat ontmoeten een belangrijk punt moet zijn in het ontwerp. De sociale 

contacten vinden vooral in de buitenruimte plaats. Dat doen ze het hele jaar door, daarom zou een 

overkapping gewenst zijn. Bij het zitgedeelte zouden ze een prullenbak/asbak willen, een deel van 

jeugd neemt namelijk ook drinken en eten mee. 

Voldoende ruimte om te zitten/hangen (geen standaard bankje) 

Sporten vinden de meeste jongeren leuk. De voorkeur ligt bij een voetbalveld met twee grote doelen. 

Ze denken dat hier grote groepen gebruik van zullen gaan maken. Ook zou het mogelijk zijn twee 

sporten te combineren, basketbal werd samen genoemd met voetbal. 

Twee grote doelen 

Een grote afscheiding (net/hek) achter de doelen 

met zachtere ondergrond dan tegels 

Fitness in de buitenlucht 

Werkgroep Spelen Pijnacker Noord, DN Urbland 

eerste workshop voor de 

Het motto van de avond was ‘informeel en interactief, 

cola en chips’. De gemeente was door ziekte van de “speelfunctionaris” niet vertegenwoordigd, 

verstand niet uitgenodigd en DN Urbland was vertrokken 

De werkgroep Spelen had bedacht hoe de eerste workshop inhoudelijk vormgegeven zou kunnen 

ing (flyer), hiermee hoopten we 

voor jongeren, de Poort (een 

was lager dan 

verwacht. Er waren drie meiden 

en twee jongens gekomen. De 

was echter wel nuttig. 

Het gesprek kwam geleidelijk op 

gang en ging over groepsgedrag, 

internet (Hyves, Facebook en 

chatten) en natuurlijk de wensen 

van de jongeren. 

het ontwerp. De sociale 

contacten vinden vooral in de buitenruimte plaats. Dat doen ze het hele jaar door, daarom zou een 

overkapping gewenst zijn. Bij het zitgedeelte zouden ze een prullenbak/asbak willen, een deel van 

en voetbalveld met twee grote doelen. 

Ook zou het mogelijk zijn twee 
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1.3. Spelen 

Voor het spelen kwamen er een aantal leuke ideeën naar voren. Afwisseling in de toestellen en de 

functies zijn belangrijk. 

• Ligschommel  

o Voor meerdere personen

• Exponentiële hoorn  

o Zodat een iPod zonder elektriciteitsaansluit

buurt door een groep beluisterd kan worden

• Een waterfontein (bedriegertjes)

• Een kabelbaan over het water

• Stapstenen in het water 

• Graffitimuur 

• Skatebaan 

o Met veel hoogteverschil

• Een vloer die geschikt is 

 

1.4. Algemeen 

Naast specifieke onderwerpen over het ontmoeten, sporten en spelen 

suggesties die interessant kunnen zijn voor iedereen (jong en oud) in Pijnacker Noord.

• Muziekfeest 

• Barbecue 

• Graffitiartiest 

• Plek voor creatieve mensen
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, sport- en speelplek 12+ jeugd Pijnacker Noord 

Voor het spelen kwamen er een aantal leuke ideeën naar voren. Afwisseling in de toestellen en de 

Voor meerdere personen 

Zodat een iPod zonder elektriciteitsaansluiting en zonder geluidoverlast voor de 

buurt door een groep beluisterd kan worden 

fontein (bedriegertjes) 

water 

 

Met veel hoogteverschil 

is voor Breakdance 

Naast specifieke onderwerpen over het ontmoeten, sporten en spelen waren er een 

die interessant kunnen zijn voor iedereen (jong en oud) in Pijnacker Noord.

Plek voor creatieve mensen 

Werkgroep Spelen Pijnacker Noord, DN Urbland 

Voor het spelen kwamen er een aantal leuke ideeën naar voren. Afwisseling in de toestellen en de 

ing en zonder geluidoverlast voor de 

er een aantal 

die interessant kunnen zijn voor iedereen (jong en oud) in Pijnacker Noord. 
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2. Resultaten workshop 

 

Donderdag 22 september 2011 is de tweede workshop gehouden waarop de jeugd aan zet was in 

Pijnacker Noord. Na de eerste workshop hoopten alle partijen meer jongeren te bereiken die hun 

mening wilden geven over de inrichting van hun favoriete o

 

Aanwezig: 

Werkgroep Spelen Pijnacker Noord

Gemeente Pijnacker-Nootdorp 

Jeugd- en jongerenwerk Pijnacker

 

Afwezig: 

DN Urbland 

 

De avond startte rond 19:15 uur met een korte introductie waarin de werkgroep Spelen, de 

gemeente Pijnacker-Nootdorp en de lan

vijftien aanwezige jongens en meiden (leeftijd 11

een andere locatie waar over werd gediscussieerd. Groep 1 had de speelplek aan de 

Goudenregensingel, groep 2 had de speelplek aan de Vlierlaan.

 

De jongens en meiden startten met het vast

de leegte is een zwak punt, er is hierdoor te weinig uitdaging voor de jeugd om veelvuldig gebruik te 

willen maken van de speelplekken.

In beide groepen waren de jongeren het er over eens dat het een plek voor iedereen moest worden. 

Zowel de jongens en meiden willen hun eigen plekje hebben, maar ook gezamenlijk kunnen 

verblijven, sporten en spelen in dezelfde ruimt

Na ruim een uur te hebben gepraat onder het motto ‘informeel en interactief, cola en chips’ werden 

de plannen van beide groepen centraal gepresenteerd. Op de volgende pagina

punten die in beide voorstellen overeen kwamen.

 

Nootdorp, Jeugd- en jongerenwerk Pijnacker-Nootdorp, Werkgroep Spelen Pijnacker Noord, DN Urbland

, sport- en speelplek 12+ jeugd Pijnacker Noord 

Resultaten workshop 2 – september 2011 

is de tweede workshop gehouden waarop de jeugd aan zet was in 

Pijnacker Noord. Na de eerste workshop hoopten alle partijen meer jongeren te bereiken die hun 

mening wilden geven over de inrichting van hun favoriete ontmoetings-, sport- en speelplek

Werkgroep Spelen Pijnacker Noord 

jongerenwerk Pijnacker-Nootdorp 

De avond startte rond 19:15 uur met een korte introductie waarin de werkgroep Spelen, de 

Nootdorp en de landschapsarchitect werden voorgesteld. Hierna gingen de ruim 

vijftien aanwezige jongens en meiden (leeftijd 11-16 jaar) in twee groepen uiteen. Per groep was er 

een andere locatie waar over werd gediscussieerd. Groep 1 had de speelplek aan de 

el, groep 2 had de speelplek aan de Vlierlaan. 

met het vaststellen wat er miste op de desbetreffende plek. Vooral 

de leegte is een zwak punt, er is hierdoor te weinig uitdaging voor de jeugd om veelvuldig gebruik te 

ken van de speelplekken. 

In beide groepen waren de jongeren het er over eens dat het een plek voor iedereen moest worden. 

willen hun eigen plekje hebben, maar ook gezamenlijk kunnen 

verblijven, sporten en spelen in dezelfde ruimte. 

Na ruim een uur te hebben gepraat onder het motto ‘informeel en interactief, cola en chips’ werden 

epen centraal gepresenteerd. Op de volgende pagina staan de belangrijkste 

punten die in beide voorstellen overeen kwamen. 

Fig. 

gezamenlijk 

ideeën voor hun gewenste 

plek op papier aan het zetten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkgroep Spelen Pijnacker Noord, DN Urbland 

is de tweede workshop gehouden waarop de jeugd aan zet was in 

Pijnacker Noord. Na de eerste workshop hoopten alle partijen meer jongeren te bereiken die hun 

en speelplek. 

De avond startte rond 19:15 uur met een korte introductie waarin de werkgroep Spelen, de 

dschapsarchitect werden voorgesteld. Hierna gingen de ruim 

16 jaar) in twee groepen uiteen. Per groep was er 

een andere locatie waar over werd gediscussieerd. Groep 1 had de speelplek aan de 

te op de desbetreffende plek. Vooral 

de leegte is een zwak punt, er is hierdoor te weinig uitdaging voor de jeugd om veelvuldig gebruik te 

In beide groepen waren de jongeren het er over eens dat het een plek voor iedereen moest worden. 

willen hun eigen plekje hebben, maar ook gezamenlijk kunnen 

Na ruim een uur te hebben gepraat onder het motto ‘informeel en interactief, cola en chips’ werden 

staan de belangrijkste 

Fig. 2: Jongens en meiden zijn 

gezamenlijk de wensen en 

ideeën voor hun gewenste 

plek op papier aan het zetten. 
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2.1. Gezamenlijke punten in het ontwerpvoorstel

1. Een belangrijk punt is de centrale ligging van een voetbalveld, waar twee doelen en een hoge 

afscheiding achter de doelen moet komen. Voetbal vinden jongens en meiden een leuke 

sportactiviteit om te beoefenen, hoewel de jongen

afscheiding achter de doelen moet ballen tegenhouden zodat ze niet meer onbedoeld

mensen in de tuin, sloot of tussen de bosjes

2. Langs het veld ziet de jeugd graag een grotere zitgelegenheid in de vorm van een tribune. 

Hierdoor kunnen meerdere partijen gebruik maken van de ruimte, ook al spelen ze niet 

allemaal tegelijkertijd op het voetbalveld.

3. Het veld dat door de jeugd intensief zal worden gebruikt, willen ze het liefst uitgevoerd zien 

in kunstgras. Daardoor kan ook in nattere periode

4. Buiten het voetbalveld zouden in een ‘groene’ setting (bomen

picknicktafels moeten komen, waar aan 

sociale contacten tussen de jeugd zijn. Er zouden ook prullenbak

verlichting bij geplaatst moeten worden.

5. Een tafeltennis vinden de jongeren een leuke activiteit voor duo’s of kleine groepen. 

 

2.2. Plek aan de Goudenregensingel

Het ontwerp van groep 1 gaat over 

 

Algemene wensen 

• Speelplek voor de leeftijden 12

• Speelplek moet uitdagend zijn om te 

ontmoeten, sporten en spelen.

• Indeling in twee gedeelten:

1. Het sportgedeelte.

2. Het speel- en ontmoetingsgedeelte.

• Vlak terrein met kunstgrasondergrond bij het 

sportgedeelte, bij de speeltoestellen rubber 

tegels en verharding bij de zitgedeel

• Een groene aankleding met bomen, struiken en 

heesters rondom het speel

ontmoetingsgedeelte. 
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Gezamenlijke punten in het ontwerpvoorstel 

Een belangrijk punt is de centrale ligging van een voetbalveld, waar twee doelen en een hoge 

afscheiding achter de doelen moet komen. Voetbal vinden jongens en meiden een leuke 

sportactiviteit om te beoefenen, hoewel de jongens het meer in competitieve zin 

afscheiding achter de doelen moet ballen tegenhouden zodat ze niet meer onbedoeld

mensen in de tuin, sloot of tussen de bosjes belanden.  

Langs het veld ziet de jeugd graag een grotere zitgelegenheid in de vorm van een tribune. 

Hierdoor kunnen meerdere partijen gebruik maken van de ruimte, ook al spelen ze niet 

ijd op het voetbalveld. 

Het veld dat door de jeugd intensief zal worden gebruikt, willen ze het liefst uitgevoerd zien 

in kunstgras. Daardoor kan ook in nattere perioden het veld bespeeld worden.

Buiten het voetbalveld zouden in een ‘groene’ setting (bomen, struiken, heesters) meerdere 

moeten komen, waar aan gezeten kan worden. Hier zou vooral ontmoeting en 

sociale contacten tussen de jeugd zijn. Er zouden ook prullenbakken, een fietsenrek

verlichting bij geplaatst moeten worden. 

tennis vinden de jongeren een leuke activiteit voor duo’s of kleine groepen. 

Goudenregensingel 

Het ontwerp van groep 1 gaat over de plek aan de Goudenregensingel.  

Speelplek voor de leeftijden 12-18 jaar. 

agend zijn om te 

ontmoeten, sporten en spelen. 

Indeling in twee gedeelten: 

Het sportgedeelte. 

en ontmoetingsgedeelte. 

Vlak terrein met kunstgrasondergrond bij het 

sportgedeelte, bij de speeltoestellen rubber 

tegels en verharding bij de zitgedeelten. 

Een groene aankleding met bomen, struiken en 

heesters rondom het speel- en 

Fig. 3: Luchtfoto van de plek aan de Goudenregensingel (Google Earth).

Fig. 4: De huidige situatie van de plek.

Werkgroep Spelen Pijnacker Noord, DN Urbland 

Een belangrijk punt is de centrale ligging van een voetbalveld, waar twee doelen en een hoge 

afscheiding achter de doelen moet komen. Voetbal vinden jongens en meiden een leuke 

s het meer in competitieve zin spelen. De 

afscheiding achter de doelen moet ballen tegenhouden zodat ze niet meer onbedoeld bij 

Langs het veld ziet de jeugd graag een grotere zitgelegenheid in de vorm van een tribune. 

Hierdoor kunnen meerdere partijen gebruik maken van de ruimte, ook al spelen ze niet 

Het veld dat door de jeugd intensief zal worden gebruikt, willen ze het liefst uitgevoerd zien 

het veld bespeeld worden. 

, struiken, heesters) meerdere 

kan worden. Hier zou vooral ontmoeting en 

een fietsenrek en 

tennis vinden de jongeren een leuke activiteit voor duo’s of kleine groepen.  

Luchtfoto van de plek aan de Goudenregensingel (Google Earth). 

De huidige situatie van de plek. 
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Ontwerptekening  

1. Het voetbalveld met een afscheiding eromheen. Op het veld staan twee grotere doelen.

2. Een tribune langs de lange zijde van het veld.

3. Een brede ingang en fietsenrek bij de toegang.

4. Een bandschommel voor meerdere personen.

5. Een tafeltennistafel. 

6. Meerdere picknicktafels die ruim zijn opgesteld, en waar meerdere groepen 

kunnen zitten. Bij de picknicktafels komen prullenbakken en verlichting.

7. Een klimrek. 

8. Een hangmat voor meerdere personen.

9. Waterfontein. 

 

De nummering correspondeert met figuur 5.

 

Fig. 5: Het ontwerpvoorstel van groep 1 voor de plek aan de Goudenregensingel.

 

 

 

 

 

 

Nootdorp, Jeugd- en jongerenwerk Pijnacker-Nootdorp, Werkgroep Spelen Pijnacker Noord, DN Urbland

, sport- en speelplek 12+ jeugd Pijnacker Noord 

voetbalveld met een afscheiding eromheen. Op het veld staan twee grotere doelen.

Een tribune langs de lange zijde van het veld. 

Een brede ingang en fietsenrek bij de toegang. 

chommel voor meerdere personen. 

afels die ruim zijn opgesteld, en waar meerdere groepen 

kunnen zitten. Bij de picknicktafels komen prullenbakken en verlichting. 

Een hangmat voor meerdere personen. 

De nummering correspondeert met figuur 5. 

Het ontwerpvoorstel van groep 1 voor de plek aan de Goudenregensingel. 

Werkgroep Spelen Pijnacker Noord, DN Urbland 

voetbalveld met een afscheiding eromheen. Op het veld staan twee grotere doelen. 

afels die ruim zijn opgesteld, en waar meerdere groepen jongeren aan 
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2.3. Plek aan de Vlierlaan 

Het ontwerp van groep 2 gaat over de 

 

Algemene wensen 

• Speelplek voor de leeftijden 12

• Speelplek moet uitdagend zijn om te

ontmoeten, sporten en spelen.

• Indeling in twee gedeelten:

1. Het sportgedeelte.

2. Het speel- en ontmoetingsgedeelte.

• Vlak terrein met kunstgrasondergrond bij het 

sportgedeelte, bij de speeltoestellen rubber 

tegels en verharding bij de zitgedeelten.

• Een groene aankleding met bomen, struiken en 

heesters rondom het speel

ontmoetingsgedeelte. 

 

Fig. 7: De huidige situatie van de plek. 

 

 

 

 

 

 

Nootdorp, Jeugd- en jongerenwerk Pijnacker-Nootdorp, Werkgroep Spelen Pijnacker Noord, DN Urbland

, sport- en speelplek 12+ jeugd Pijnacker Noord 

gaat over de plek aan de Vlierlaan.  

Speelplek voor de leeftijden 12-18 jaar. 

Speelplek moet uitdagend zijn om te 

ontmoeten, sporten en spelen. 

Indeling in twee gedeelten: 

Het sportgedeelte. 

en ontmoetingsgedeelte. 

Vlak terrein met kunstgrasondergrond bij het 

sportgedeelte, bij de speeltoestellen rubber 

tegels en verharding bij de zitgedeelten. 

aankleding met bomen, struiken en 

heesters rondom het speel- en 

Fig. 6: Luchtfoto van de plek aan de 

Werkgroep Spelen Pijnacker Noord, DN Urbland 

: Luchtfoto van de plek aan de Vlierlaan (Google Earth). 
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Ontwerptekening  

1. Het voetbalveld met een afscheiding 

2. Een tribune langs de lange zijde van het veld.

3. Een brede ingang en fietsenrek bij de toegang.

4. Een ligschommel voor meerdere personen.

5. Een tafeltennistafel. 

6. Meerdere picknicktafels die ruim zijn opgesteld, en w

kunnen zitten. Bij de picknicktafels komen prullenbakken en verlichting.

 

De nummering correspondeert met

 

Fig. 8: Het ontwerpvoorstel van groep 2 voor de plek aan de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nootdorp, Jeugd- en jongerenwerk Pijnacker-Nootdorp, Werkgroep Spelen Pijnacker Noord, DN Urbland

, sport- en speelplek 12+ jeugd Pijnacker Noord 

Het voetbalveld met een afscheiding eromheen. Op het veld staan twee grote doelen.

Een tribune langs de lange zijde van het veld. 

Een brede ingang en fietsenrek bij de toegang. 

schommel voor meerdere personen. 

Meerdere picknicktafels die ruim zijn opgesteld, en waar meerdere groepen jongeren aan 

kunnen zitten. Bij de picknicktafels komen prullenbakken en verlichting. 

correspondeert met figuur 8. 

voor de plek aan de Vlierlaan. 

Werkgroep Spelen Pijnacker Noord, DN Urbland 

eromheen. Op het veld staan twee grote doelen. 

aar meerdere groepen jongeren aan 
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2.4. Samenvattend beeld 

De ontwerpvoorstellen van groep 1 en 2 voor hun o

overeenkomsten. Het feit of er daadwerkelijk ook 

maar de jeugd geeft wel aan afwisseling belangrijk te vinden i

willen verblijven. Het samen willen verblijven in de openbare ruimte is een goe

om draagvlak vanuit de jongens en meiden 

 

Om het ontwerpvoorstel van de jongeren samen te vatten en hun wens

de; Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Jeugd

Pijnacker Noord en DN Urbland is er 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9: Het ontwerpvoorstel van de jongeren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nootdorp, Jeugd- en jongerenwerk Pijnacker-Nootdorp, Werkgroep Spelen Pijnacker Noord, DN Urbland

, sport- en speelplek 12+ jeugd Pijnacker Noord 

ontwerpvoorstellen van groep 1 en 2 voor hun ontmoetings-, sport- en speelplek

overeenkomsten. Het feit of er daadwerkelijk ook één of twee plekken komen is nog niet vastgesteld, 

maar de jeugd geeft wel aan afwisseling belangrijk te vinden in het aanbod op de plekken waar zij 

willen verblijven. Het samen willen verblijven in de openbare ruimte is een goede stap in het verhaal 

jongens en meiden te krijgen. 

Om het ontwerpvoorstel van de jongeren samen te vatten en hun wensen duidelijk te maken naar 

Nootdorp, Jeugd- en jongerenwerk Pijnacker-Nootdorp, Werkgroep Spelen 

is er één beeld ontstaan.  

 in één beeld. 

Werkgroep Spelen Pijnacker Noord, DN Urbland 

en speelplek hebben veel 

n of twee plekken komen is nog niet vastgesteld, 

de plekken waar zij 

de stap in het verhaal 

en duidelijk te maken naar 

Nootdorp, Werkgroep Spelen 
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3. Resultaten enquête basisonderwijs 

 

3.1. De enquête  

• Aantal geënquêteerden: 49

• Locatie: Tweemaster Pijnacker

• Leeftijd: 10-12 jarigen 

• Initiatief: Brenda de Wit (jongerenwerker) i.s.m. 

o Werkgroep Spelen Pijnacker

o Gemeente Pijnacker

o DN Urbland 

 

De enquêtes zijn gescand en genummerd

Werkgroep Spelen Pijnacker Noord.

 

3.2. Resultaten 

 

De basisantwoorden van de enquête

 

Aantallen 

1 2 

Speelgedeelte 20 Loopbrug

  Kabelbaan

  Schommel

 

Procentueel 

1 2 

Speelgedeelte 41% Loopbrug

  Kabelbaan

  Schommel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nootdorp, Jeugd- en jongerenwerk Pijnacker-Nootdorp, Werkgroep Spelen Pijnacker Noord, DN Urbland

, sport- en speelplek 12+ jeugd Pijnacker Noord 

Resultaten enquête basisonderwijs – september 2011 

Aantal geënquêteerden: 49 

Tweemaster Pijnacker Noord 

Initiatief: Brenda de Wit (jongerenwerker) i.s.m.  

Werkgroep Spelen Pijnacker Noord 

Pijnacker-Nootdorp 

De enquêtes zijn gescand en genummerd. Het document ligt bij Jaap Roos, voorzitter van 

erkgroep Spelen Pijnacker Noord. 

De basisantwoorden van de enquête 

3 4 

Loopbrug 18 Ontmoetingsplek 17 Tafel/bankjes

Kabelbaan 32   Overdekt huisje

Schommel 23    

3 4 

Loopbrug 37% Ontmoetingsplek 35% Tafel/bankjes

Kabelbaan 65%   Overdekt huisje

Schommel 47%    

Werkgroep Spelen Pijnacker Noord, DN Urbland 

Jaap Roos, voorzitter van de 

 

Tafel/bankjes 24 

Overdekt huisje 26 

 

 

Tafel/bankjes 49% 

Overdekt huisje 53% 
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De aanvullingen op basisantwoorden van het

 

Aantallen 

3x of hoger vastgesteld 

Glijbaan 

Klimrek 

Voetbalveld/kooi  

Trampoline 

Bomen en struiken  

(om in te spelen/klimmen) 

Tafeltennis 

Hindernisbaan 

 

Procentueel 

3x of hoger vastgesteld 

Glijbaan 

Klimrek 

Voetbalveld/kooi  

Trampoline 

Bomen en struiken  

(om in te spelen/klimmen) 

Tafeltennis 

Hindernisbaan 

 

 

De aanvullingen op basisantwoorden van het  

 

Aantallen 

3x of hoger vastgesteld 

Hangmat 

Hangplek/chillplek 

 

Procentueel 

3x of hoger vastgesteld 

Hangmat 

Hangplek/chillplek 

 

 

De tekeningen 

Er zijn een aantal overeenkomende onderwerpen die worden getekend.

1. Voetbalveld 

2. Kabelbaan 

3. Speelhuis 

4. Bankjes 

 

Nootdorp, Jeugd- en jongerenwerk Pijnacker-Nootdorp, Werkgroep Spelen Pijnacker Noord, DN Urbland

, sport- en speelplek 12+ jeugd Pijnacker Noord 

De aanvullingen op basisantwoorden van het  speelgedeelte (2) 

5 

3 

23 

3 

5 

6 

3 

10% 

6% 

47% 

6% 

10% 

12% 

6% 

De aanvullingen op basisantwoorden van het  ontmoetingsgedeelte (4) 

3 

6 

6% 

12% 

Er zijn een aantal overeenkomende onderwerpen die worden getekend. 

Werkgroep Spelen Pijnacker Noord, DN Urbland 
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Opmerkingen, vragen en ideeën  

 

Aantallen 

3x of hoger vastgesteld 

Vrolijke aankleding/uitstraling van de plek

 

Procentueel 

3x of hoger vastgesteld 

Vrolijke aankleding/uitstraling van de plek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nootdorp, Jeugd- en jongerenwerk Pijnacker-Nootdorp, Werkgroep Spelen Pijnacker Noord, DN Urbland

, sport- en speelplek 12+ jeugd Pijnacker Noord 

Opmerkingen, vragen en ideeën   

Vrolijke aankleding/uitstraling van de plek 5 

Vrolijke aankleding/uitstraling van de plek 10% 

Werkgroep Spelen Pijnacker Noord, DN Urbland 
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4. Resultaten enquête middelbaar o

 

4.1. De enquête  

• Aantal geënquêteerden: 

• Locatie: Stanislas Pijnacker

• Leeftijd: 10-13 jarigen 

o 10 jaar: 28 % 

o 11 jaar: 32% 

o 12 jaar: 24 % 

o 13 jaar: 16 % 

• Initiatief: Brenda de Wit (jongerenwerker) i.s.m. 

o Werkgroep Spelen Pijnacker

o Gemeente Pijnacker

o DN Urbland 

 

4.2. Resultaten 

 

1. Pijnacker Noord 

Daar woon ik 

Daar kom ik wel eens     

Daar ben ik vaak 

Kom ik niet, ik kom uit: (elders) 

 

 

 

2. Ik game liever … 

op de pc / x-box / wii / playstation

op de telefoon / nintendo ds / gameboy / 

iphone 

 

 

 

3. Favoriete muziek 

Top 40 

 

 

 

4. Beoefen je een sport? 

Nee, geen interesse     

Nee, maar wil wel 

Ja, namelijk: 

turnen, paardrijden, voetbal, judo,

volleybal, tennis, korfbal 

 

 

Nootdorp, Jeugd- en jongerenwerk Pijnacker-Nootdorp, Werkgroep Spelen Pijnacker Noord, DN Urbland

, sport- en speelplek 12+ jeugd Pijnacker Noord 

middelbaar onderwijs – september 2011

Aantal geënquêteerden: 85 

Pijnacker en Tweemaster Pijnacker Noord 

Initiatief: Brenda de Wit (jongerenwerker) i.s.m.  

Werkgroep Spelen Pijnacker Noord 

Gemeente Pijnacker-Nootdorp 

67% 

14% 

9% 

 10% 

tation 82% 

ds / gameboy / 14% 

87% 

10% 

20% 

judo, handbal, 

70% 

2. Ik game liever

alleen 

samen met 

vrienden 

Werkgroep Spelen Pijnacker Noord, DN Urbland 

september 2011 

Ik game liever … 

7% 

45% 
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5. Dit vind ik interessant 

 

Muziek (80%) 

Dansen 31% 

Zingen 0% 

Instrumenten 19% 

Tekst schrijven 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ik verveel me … 

nooit     

weleens 

vaak 

 

 

 

7. Zo ja, wanneer? 

 

 

 

8. Ik ben het liefste … 

thuis    

buiten 

bij vrienden/vriendinnen 

bij familie 

bij de sportvereniging 

in de speeltuin 

 

 

 

Creatief

Tekenen

Knutselen

Fotograferen

Internet

Televisie

Zorg (3%) 

Ouderen 20% 

Jongeren 70% 

Gehandicapten 0% 

Verzorging

Kleding

Visagie

Vakantieperiode (78%)

Ochtend

Middag

Avond

Schoolperiode (65%) 

Avond 55% 

Weekend 65% 

Nootdorp, Jeugd- en jongerenwerk Pijnacker-Nootdorp, Werkgroep Spelen Pijnacker Noord, DN Urbland

, sport- en speelplek 12+ jeugd Pijnacker Noord 

5% 

35% 

60% 

 

 

 

 

 

80% 

65% 

54% 

35% 

45% 

23% 

Creatief (74%) 

Tekenen 67% 

Knutselen 63% 

Fotograferen 17% 

Internet 94% 

Televisie 78% 

Verzorging (15%) 

Kleding 14% 

Visagie 23% 

Sporten (82%) 

Zwemmen 12

Fitness 8

Voetbal 45%

Volleybal 17%

Hockey 14%

Paardrijden 21%

Vakantieperiode (78%) 

Ochtend 23% 

Middag 67% 

Avond 54% 

Werkgroep Spelen Pijnacker Noord, DN Urbland 

 

 

 

 

12% 

8% 

45% 

17% 

14% 

21% 
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9. Als ik problemen heb kan ik naar

mijn ouders 

mijn vrienden/vriendinnen 

mijn familie/kennissen 

niemand 

anders, namelijk de leerkracht 

 

 

 

10. Ik rook …                             Ik drink …

 

 

11. Op de computer bezoek ik geregeld 

spelletjes 

chat 

forum 

 

 

 

12. Ik heb een vaste plek waar ik kom met mijn 

vrienden/vriendinnen 

Thuis 

Speeltuin 

Bij anderen thuis 

Gewoon buiten, vaste plek 

Snackbar 

 

 

13. Als ik een plek voor mijzelf mocht ontwerpen, komt daar 

het volgende in 

 

 

 

 

 

Aanvullingen die zijn opgeschreven: m

niet 70% 

soms 20% 

veel 10% 

niet

soms

veel

Speelgedeelte  

Ontmoetingsgedeelte (85%) 

Nootdorp, Jeugd- en jongerenwerk Pijnacker-Nootdorp, Werkgroep Spelen Pijnacker Noord, DN Urbland

, sport- en speelplek 12+ jeugd Pijnacker Noord 

Als ik problemen heb kan ik naar … 

85% 

65% 

45% 

5% 

35% 

10. Ik rook …                             Ik drink … 

 

 

 

 

 

Op de computer bezoek ik geregeld … 

85% 

95% 

60% 

Ik heb een vaste plek waar ik kom met mijn 

85% 

25% 

80% 

70% 

15% 

Als ik een plek voor mijzelf mocht ontwerpen, komt daar 

 

 

 

 

Aanvullingen die zijn opgeschreven: multicourt, voetbaldoelen, chillplek, snoepwinkel

iet 85% 

oms 15% 

eel 0% 

� Loopbrug 45% 

Kabelbaan 45% 

Schommel 35% 

� Tafel/bankjes 75% 

Overdekt huisje 

voor 4 tot 6 

personen    

40% 

Werkgroep Spelen Pijnacker Noord, DN Urbland 

snoepwinkel  
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5. Voortgangsoverleg 
 

Na de twee gehouden workshops en de enquêtes voor het basis en middelbaar onderwijs is het aan 

de betrokken partijen zelf een waardeoordeel te vellen over de wensen 

uit Pijnacker Noord. 

De functies en speeltoestellen die zijn benoemd door de 12+ jeugd moeten een meerwaarde 

hebben. Dat betekent dat de partijen zich het beste kunnen richten op de ideeën en wensen met een 

groot draagvlak en die nog niet of in onvoldoende mate aanwezig zijn i

 

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 27 oktober 2011 in het gemeentehuis van Pijnacker

Nootdorp. Dan zal in het overleg overeenstemming moeten komen welke doelen er zijn voor de in te 

richten ontmoetings-, sport- en speelplek(ken).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nootdorp, Jeugd- en jongerenwerk Pijnacker-Nootdorp, Werkgroep Spelen Pijnacker Noord, DN Urbland

, sport- en speelplek 12+ jeugd Pijnacker Noord 

Na de twee gehouden workshops en de enquêtes voor het basis en middelbaar onderwijs is het aan 

partijen zelf een waardeoordeel te vellen over de wensen en ideeën van de jongeren 

De functies en speeltoestellen die zijn benoemd door de 12+ jeugd moeten een meerwaarde 

de partijen zich het beste kunnen richten op de ideeën en wensen met een 

groot draagvlak en die nog niet of in onvoldoende mate aanwezig zijn in Pijnacker Noord.

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 27 oktober 2011 in het gemeentehuis van Pijnacker

overleg overeenstemming moeten komen welke doelen er zijn voor de in te 

speelplek(ken). 

Werkgroep Spelen Pijnacker Noord, DN Urbland 

Na de twee gehouden workshops en de enquêtes voor het basis en middelbaar onderwijs is het aan 

ideeën van de jongeren 

De functies en speeltoestellen die zijn benoemd door de 12+ jeugd moeten een meerwaarde 

de partijen zich het beste kunnen richten op de ideeën en wensen met een 

n Pijnacker Noord. 

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 27 oktober 2011 in het gemeentehuis van Pijnacker-

overleg overeenstemming moeten komen welke doelen er zijn voor de in te 
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6. Bijlage 

 

De bijlage geeft de enquêtevragen

 

6.1. Enquêtevragen middelbaar onderwijs

 

 

Postcode     

 

Huisnummer     

 

 
1 Pijnacker Noord   

 

� Daar woon ik 

 

� Daar kom ik wel eens 

 

� 
Daar ben ik 

vaak 

 

� Kom ik niet. Ik kom uit:___________________________

 
 

2 Ik game liever � alleen

 

� op de pc / x-box / wii / play

 

� op de telefoon / nintendo ds / gameboy / iphone

 

� buiten 

 

� op school 

 

� ___________________________

 
 

3 Mijn favoriete muziek: 

 

      

 

      

 
4 Beoefen je een sport? 

 

� Nee, geen interesse in 

 

� Nee, maar wil wel 

 

� Ja, nl:__________________________________________________________

 
5 Dit vind ik interessant 

 

� Muziek � Creatief

 

� Dansen � Tekenen

 

� Zingen � Knutselen

 

� Instrumenten � Fotograf

 

� Tekst schrijven � Internet

 

 

� Zorg � Verzorging

 

� Ouderen � Kapper

 

� Jongeren � Visagie

 

� Gehandicapten � Kleding

 
  

Nootdorp, Jeugd- en jongerenwerk Pijnacker-Nootdorp, Werkgroep Spelen Pijnacker Noord, DN Urbland

, sport- en speelplek 12+ jeugd Pijnacker Noord 

en weer voor het middelbaar onderwijs. 

Enquêtevragen middelbaar onderwijs 

Leeftijd: ____ jaar 

� Jongen 

� Meid 

            

Kom ik niet. Ik kom uit:___________________________ 

alleen � samen         

laystation 

ds / gameboy / iphone 

______ 

            

            

            

        
 

  

 

 

Ja, nl:__________________________________________________________

          

Creatief � Sporten Noteer zelf een interesse

Tekenen � Zwemmen �   

Knutselen � Fitness �   

Fotograferen � Voetbal �   

Internet � Volleybal �   

� Hockey 
 

Verzorging � Paardrijden 
 

Kapper � Honkbal 
 

Visagie 

Kleding 

Werkgroep Spelen Pijnacker Noord, DN Urbland 

    

    

    

    

    

    

Ja, nl:__________________________________________________________ 

Noteer zelf een interesse 
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6 Ik verveel me � nooit 

 
 Hoe komt dat? _________________________________________________

7 Zo ja, wanneer? 

 

Schoolperiode Vakantieperiode

 

� Avond � Ochtend

 

� Weekend � Middag

 

� Avond

 
8 Ik ben het liefste   

 

� thuis 

 

� 
buiten (Buurt/Straat: 

____________________________________)

 

� bij vrienden/vriendinnen 

 

� bij familie 

 

� bij de sportvereniging 

 

� in de speeltuin 

 

� __________________________________

 
9 Als ik problemen heb kan ik naar

 

� mijn ouders 

 

� mijn vrienden/vriendinnen 

 

� mijn familie/kennissen, nl: ___________________________

 

� niemand 

 

� __________________________________

 
10 Ik rook Alcohol drink ik

 

� niet � niet 

 

� soms � soms 

 

� veel � veel 

 
11 Op de computer bezoek ik geregeld

 

� Spelletjes � Spelen.nl

 

� Zylom.nl

 

�   

 

� Chat � Msn 

 

� 
Chatplaza

 

�   

 

� Forum � Fok 

 

�   

 
 

 
 

 
 

 

 

Nootdorp, Jeugd- en jongerenwerk Pijnacker-Nootdorp, Werkgroep Spelen Pijnacker Noord, DN Urbland

, sport- en speelplek 12+ jeugd Pijnacker Noord 

 � wel eens � vaak     

Hoe komt dat? _________________________________________________

Vakantieperiode 

Ochtend 

Middag 

Avond 

            

____________________________________) 

__________________________________ 

Als ik problemen heb kan ik naar           

 

mijn familie/kennissen, nl: ___________________________ 

__________________________________ 

Alcohol drink ik             

 

Op de computer bezoek ik geregeld         

Spelen.nl � Pijnacker � Pijnacker.nl

Zylom.nl � jonginpijnackernootdorp.nl

�   

� Overige � Hyves 

Chatplaza 
� 

Web-

log.nl 

� Partyflock

� Facebook

� Clipjes.nl

�   

�   

�   

 

Werkgroep Spelen Pijnacker Noord, DN Urbland 

    

Hoe komt dat? ______________________________________________________ 

    

    

    

    

Pijnacker.nl 

jonginpijnackernootdorp.nl 

 � You Tube 

� 
My 

Space 

Partyflock � Twitter 

Facebook � Habbo 

Clipjes.nl � Kennisnet.nl 
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12 Ik heb een vaste plek waar ik kom met mijn vrienden/vriendinnen

 

� Thuis  

 

� Speeltuin  

 

� Bij anderen thuis 

 

� Gewoon buiten, vaste plek 

 

� Snackbar  

 

� 
Anders, nl. 
___________________________________________

 
 

13 Als ik een plek voor mijzelf mocht ontwerpen, komt daar het volgende in

 

� Speelgedeelte � Loopbrug

 
 

� Kabelbaan

 
 

� Schommel

 
 

� ______________________

 

� Ontmoetingsplek � Tafel/bankjes

 
 

� Overdekt huisje voor 4

 

� ______________________

 
 

14 Zo zou mijn speeltuin eruit komen te zien

  

 

     

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

     

 

 

 

Nog opmerkingen, vragen of ideeën:

 

      

 

      

 

Nootdorp, Jeugd- en jongerenwerk Pijnacker-Nootdorp, Werkgroep Spelen Pijnacker Noord, DN Urbland

, sport- en speelplek 12+ jeugd Pijnacker Noord 

Ik heb een vaste plek waar ik kom met mijn vrienden/vriendinnen 

 

 

 

  

 

___________________________________________  

 

Als ik een plek voor mijzelf mocht ontwerpen, komt daar het volgende in 

Loopbrug �   

Kabelbaan �   

Schommel �   

______________________ �   

Tafel/bankjes �   

Overdekt huisje voor 4-6 personen �   

______________________ �   

 

Zo zou mijn speeltuin eruit komen te zien         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog opmerkingen, vragen of ideeën:        

            

            

Werkgroep Spelen Pijnacker Noord, DN Urbland 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

 

    

 

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

    

    


