
 
 
 
 
 

Checklist fysieke wijkkenmerken van de gebouwde omgeving 
 

 
Deze checklist is tot stand gekomen ten behoeve van het onderzoeksproject ‘Wijk en Jeugd’, 
waar gekeken wordt naar de fysieke (in)activiteit van kinderen uit stadswijken en de 
samenhang met kenmerken van de gebouwde omgeving. De checklist is o.a. gebaseerd op de 
Neighborhood Environment Walkability Scale (NEWS) van Sallis et al. (2002) en aangepast 
aan de Nederlandse situatie. 
 
De checklist dient ingevuld te worden, terwijl men te voet door de wijk loopt. De observatie 
van de wijk dient door twee personen uitgevoerd te worden. Een persoon kan de aandacht op 
de omgeving richten (de observator), de ander vult de checklist in en zorgt ervoor dat alle 
items van de checklist aan het einde van de observatie aan bod zijn gekomen. De items 
worden pas aangevinkt nadat overeenstemming is bereikt tussen beide personen. Alle 
observatoren ontvangen een korte instructie  voor het invullen van de checklist. 
Indien verschillende stadswijken met elkaar worden vergeleken, verdient het de voorkeur de 
betreffende observaties door hetzelfde observatorenpaar uit te laten voeren. De observatie 
dient overdag op een doordeweekse dag na schooltijd plaats te vinden. 
 
De checklist brengt wijkkenmerken in kaart die relevant geacht worden voor kinderen van 6-
10 jaar oud.  
 
 
Algemeen 
 
Namen observatoren:…………………………………………………………………………… 
 
Stad:………Rotterdam…………………………………………………………………………. 
 
Wijk:………Spangen ………………………………………………………………….. 
 
Datum:…………………………………………………………………………………………... 
 
Weersomstandigheden (temperatuur):…………………………………………………………. 
 
Tijdstip begin en eind observatie: ………:……….en ………:………………………….. 
 
 
 
 
 
 

© 2004 TNO Preventie en Gezondheid  



Let op: markeer na afloop met een merkstift de gelopen route op de kaart!  
 
Geef eventuele bijzonderheden (bijv. bouwwerkzaamheden) op de kaart aan. 
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A Soort bebouwing  
Hoe veel komen onderstaande type woningen in 
de wijk voor? 

Vink het hokje aan dat het meest van toepassing is  

1. Vrijstaand 1. 1 geen  2 enkele  3 nogal wat  4 het merendeel  5 allemaal  

2. Twee onder één kap 2. 1 geen  2 enkele  3 nogal wat  4 het merendeel  5 allemaal  
3. Rijtjeswoning/ eengezinswoning 3. 1 geen  2 enkele  3 nogal wat  4 het merendeel  5 allemaal 
4. Bovenwoning/ portiekwoning (≤ 3 etages) 4. 1 geen  2 enkele  3 nogal wat  4 het merendeel  5 allemaal  
5. Flat 1-3 etages hoog 5. 1 geen  2 enkele  3 nogal wat  4 het merendeel  5 allemaal  
6. Flat 4-6 etages hoog 6. 1 geen  2 enkele  3 nogal wat  4 het merendeel  5 allemaal 
7. Flat 6-12 etages hoog 7. 1 geen  2 enkele  3 nogal wat  4 het merendeel  5 allemaal  
8. Appartement/flat met meer dan 12 etages 8. 1 geen  2 enkele  3 nogal wat  4 het merendeel  5 allemaal  
9. Verhouding woningen / bedrijven en winkels 
    (bijv. 60/40) 

9.  …..  /  …… 

10. Leegstand van woningen en/of bedrijven 10. 1 geen  2 enkele  3 nogal wat  4 het merendeel  5 allemaal  

Opmerkingen: 
 
 

 
B Sportaccommodaties (voor leden en/of met entreekosten) 
Vink de faciliteiten aan die in de wijk voorkomen  B. Toelichting/Opmerkingen (bijv. aantal) 

 Vink het hokje aan dat het meest van toepassing is  
   1. Sporthal 1. 

 
   2. Sportveld 2. 

 
   3. Atletiekbaan 3. 

 
   4. Tennisbaan 4a. 1 binnen  2 buiten  3 gecombineerd  

4b. 
 

   5. Zwembad 5a. 1 binnen  2 buiten  3 gecombineerd  
5b. 
 

   6. Kunstijsbaan 6a. 1 binnen  2 buiten  3 gecombineerd 
6b. 
 

   7. Fitnesscentrum/sportschool 7. 
 

   8. Tafeltennis/badminton/tennis- en/of squashhal 8. 
 

   9. Klimhal  9. 
 

 10. Kartbaan 10a. 1 binnen  2 buiten  3 gecombineerd  
10b. 
 

 11. Kunstskibaan 11a. 1 binnen  2 buiten  3 gecombineerd  
11b. 
 

 12. Golfbaan 
 
 

12. 
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 13. Anders nl…………………………………… 13. 
 

Opmerkingen: 
 
 
 
C Openbare ruimte en groenvoorzieningen  
Vink de faciliteiten aan die in de wijk 
voorkomen  

Beoordeling  
Vink het hokje aan dat het meest van toepassing is   

 1. Speeltuin (bijv. met schommel, 
zandbak en/of wip) 
a. Aantal  
 
b. Ligging 
 
 
c. Toezicht (overdag) 
 
d. Staat van onderhoud 
 
e. (Straat) verlichting 
 
f. Type speeltoestellen/ attributen  
    (de 4 meest voorkomende) 
 
 
g. Afscherming van weg/straat (d.m.v. 
bijv. een hek, begroeiing etc.) 
 
h. Toegang 

1. Indien er meerdere speeltuinen zijn, geef dan een algemeen oordeel. 
 
a. ……. 
 
b.  1 niet in de buurt van woningen 
     2 dichtbij woningen 
 
c.  1 niet aanwezig  2 aanwezig 
 
d.  1 slecht   2  matig  3 goed 
 
e.  1 niet aanwezig   2  aanwezig   
 
f.   1 …………………………………………………………………………………………………….. 
     2 …………………………………………………………………………………………………….. 
     3 ……………………………………………………………………………………………………... 
     4 …………………………………………………………………………………………………….. 
 
g1. 1 niet aanwezig   2 aanwezig, maar nauwelijks zinvol  3 aanwezig en zinvol 
g2. Soort afscherming (meest voorkomend):………………………………………. 
   

h. 1 onder beheer en/of met speelgoed uitleenschuur (niet vrij toegankelijk voor iedereen) 
     2  zonder beheer en/of speelgoed uitleenschuur (vrij toegankelijk voor iedereen) 

Opmerkingen:  
 
 

 2. Schoolplein  
a. Aantal  
 
b. Ligging 
 
c. Staat van onderhoud 
 
d. (Straat) verlichting 
 
e. Type speeltoestellen/ attributen  
    (de 4 meest voorkomende) 
 
 
f. Afscherming van weg/straat (d.m.v. 
bijv. een hek, begroeiing etc.) 
 
g. Toegang 

2. Indien er meerdere schoolpleinen zijn,  geef dan een algemeen 
oordeel.  
a. ……. 
 
b.  1 niet in de buurt van woningen 
     2 dichtbij woningen 
 
c. 1 slecht   2  matig  3 goed 
 
d. 1 niet aanwezig   2  aanwezig   
 
e.   1 …………………………………………………………………………………………………….. 
     2 …………………………………………………………………………………………………….. 
     3 ……………………………………………………………………………………………………... 
     4 …………………………………………………………………………………………………….. 
 
f. 1 niet aanwezig   2 aanwezig, maar nauwelijks zinvol  3 aanwezig en zinvol 
  

g. 1  niet toegankelijk buiten schooltijd   2 altijd toegankelijk 
 

Opmerkingen:  
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 3. Verhard speelplein (bijv. 
basketbalveld, voetbalveld) niet 
behorend bij een school of (sport) 
vereniging 
a. Aantal  
 
b. Ligging 
 
 
c. Toezicht (overdag) 
 
d. Staat van onderhoud 
 
e. (Straat) verlichting 
 
f. Type faciliteiten/attributen voor  
   kinderen (bijv. baskets, hinkeltegels) 
    (de 4 meest voorkomende) 
 
 
g. Afscherming van weg/straat (d.m.v. 
bijv. een hek, begroeiing etc.) 

3. Indien er meerdere verharde speelpleinen zijn, geef dan een algemeen 
oordeel. 
 
a. ……. 
 
b.  1 niet in de buurt van woningen 
     2 dichtbij woningen 
 
c.  1 niet aanwezig  2 aanwezig 
 
d.  1 slecht   2  matig  3 goed 
 
e.  1 niet aanwezig   2  aanwezig   
 
f.   1 …………………………………………………………………………………………………….. 
     2 …………………………………………………………………………………………………….. 
     3 ……………………………………………………………………………………………………... 
     4 …………………………………………………………………………………………………….. 
 
g. 1 niet aanwezig   2 aanwezig, maar nauwelijks zinvol  3 aanwezig en zinvol 
 

Opmerkingen: 
 
 

 4. Halfpipe/ skatebaan 
 
a. Aantal  
 
b. Ligging 
 
 
c. Toezicht (overdag) 
 
d. Staat van onderhoud 
 
e. (Straat) verlichting 
 
f. Type faciliteiten/attributen voor  
   kinderen (bijv. baskets, hinkeltegels) 
    (de 4 meest voorkomende) 
 
 
g. Afscherming van weg/straat (d.m.v. 
bijv. een hek, begroeiing etc.) 
 

4. Indien er meerdere halfpipes/ skatebanen zijn, geef dan een algemeen 
oordeel. 
a. ……. 
 
b. 1 niet in de buurt van woningen 
    2 dichtbij woningen 
 
c. 1 niet aanwezig  2 aanwezig 
 
d. 1 slecht   2  matig  3 goed 
 
e. 1 niet aanwezig   2  aanwezig   
 
f.   1 …………………………………………………………………………………………………….. 
     2 …………………………………………………………………………………………………….. 
     3 ……………………………………………………………………………………………………... 
     4 …………………………………………………………………………………………………….. 
 
g. 1 niet aanwezig   2 aanwezig, maar nauwelijks zinvol  3 aanwezig en zinvol 
 
 

Opmerkingen: 
 
 
 

 5. Grasveld (≥ 100 m2) niet 
behorend bij een (sport)vereniging 
of gelegen in een park 
a. Aantal  
 
b. Ligging 
 
c. Toezicht (overdag) 
 

5. Indien er meerdere grasvelden zijn, geef dan een algemeen oordeel. 
a. ……. 
 
b.  1 niet in de buurt van woningen 
     2 dichtbij woningen 
 
c.  1 niet aanwezig  2 aanwezig 
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d. Staat van onderhoud 
 
e. (Straat) verlichting 
 
f. Type faciliteiten/attributen voor  
   kinderen (bijv. voetbaldoel) 
   (de 4 meest voorkomende) 
 
 
g. Afscherming van weg/straat (d.m.v. 
bijv. een hek, begroeiing etc.) 

d.  1 slecht   2  matig  3 goed 
 
e.  1 niet aanwezig   2  aanwezig   
 
f.   1 …………………………………………………………………………………………………….. 
     2 …………………………………………………………………………………………………….. 
     3 ……………………………………………………………………………………………………... 
     4 …………………………………………………………………………………………………….. 
 
g.  1 niet aanwezig   2 aanwezig, maar nauwelijks zinvol  3 aanwezig en zinvol 
 

Opmerkingen: 
 
 

 6. Park 
a. Aantal  
 
b. Ligging 
 
 
c. Toezicht (overdag) 
 
d. Staat van onderhoud 
 
e. (Straat) verlichting 
 
f. Type faciliteiten/attributen voor  
   kinderen (bijv. kinderboerderij, vijver) 
   (de 4 meest voorkomende) 
 

6. Indien er meerdere parken zijn, geef dan een algemeen oordeel. 
a. ……. 
 
b.  1 niet in de buurt van woningen 
     2 dichtbij woningen 
 
c.  1 niet aanwezig  2 aanwezig 
 
d.  1 slecht   2  matig  3 goed 
 
e.  1 niet aanwezig   2  aanwezig   
 
f.   1 …………………………………………………………………………………………………….. 
     2 …………………………………………………………………………………………………….. 
     3 ……………………………………………………………………………………………………... 
     4 …………………………………………………………………………………………………….. 

Opmerkingen: 
 
 

 7. Meer/recreatiewater (bijv. 
sloot, kanaal, vijver) 
a. Aantal  
 
b. Ligging 
 
 
c. Toezicht (overdag) 
 
d. Staat van onderhoud 
 
e. (Straat) verlichting 
 
f. Type faciliteiten/attributen voor  
   kinderen (bijv. volleybalnet, kanoverhuur  
   etc.) (de 4 meest voorkomende) 
 

7. Indien er meerdere meren/ recreatieplassen zijn, geef dan een 
algemeen oordeel. 
a. ……. 
 
b.  1 niet in de buurt van woningen 
     2 dichtbij woningen 
 
c.  1 niet aanwezig  2 aanwezig 
 
d.  1 slecht   2  matig  3 goed 
 
e.  1 niet aanwezig   2  aanwezig   
 
f.   1 …………………………………………………………………………………………………….. 
     2 …………………………………………………………………………………………………….. 
     3 ……………………………………………………………………………………………………... 
     4 …………………………………………………………………………………………………….. 

Opmerkingen: 
 
 

 8. Anders nl………………… 
a. Aantal  
 
b. Ligging 
 
c. Toezicht (overdag) 

8. 
a. ……. 
 
b.  1 niet in de buurt van woningen 
     2 dichtbij woningen 
c.  1 niet aanwezig  2 aanwezig 
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d. Staat van onderhoud 
 
e. (Straat) verlichting 
 
f. Type faciliteiten/attributen voor  
   kinderen (bijv. kinderboerderij, vijver) 
   (de 4 meest voorkomende) 
 
 
g. Afscherming van weg/straat (d.m.v. 
bijv. een hek, begroeiing etc.) 

d.  1 slecht   2  matig  3 goed 
 
e.   1 niet aanwezig   2  aanwezig   
 
f.   1 …………………………………………………………………………………………………….. 
     2 …………………………………………………………………………………………………….. 
     3 ……………………………………………………………………………………………………... 
     4 …………………………………………………………………………………………………….. 
 
g. 1 niet aanwezig   2 aanwezig maar nauwelijks zinvol  3 aanwezig en zinvol 
 

Opmerkingen: 
 
 
 
 
D. Groen en Water 
Hoeveel ‘groen’ komt er in de wijk voor? 
(bomen, gras, plantsoenen etc.) 

Vink het hokje aan dat het meest van toepassing is  

1. Aanwezigheid groen in de wijk 1. 1 geen    2 een beetje    3 nogal wat     4 veel     

2. Verhouding bebouwing/ groen naar oppervlak  
   (bijv. 60/40)  

2. ….. / …… 

3. Aanwezigheid water in de wijk  
    (slootjes, plas, meer etc.) 

3. 1 geen    2 een beetje    3 nogal wat     4 veel   

Opmerkingen: 
 
 

 
E. Straten (netwerk) 
Bestrating 
 

Vink het hokje aan dat het meest van toepassing is  

1. Trottoirs 

a. Aanwezigheid  

 
b. Kwaliteit (breedte, egaal, ruimte etc.) 
 
c. Soort bestrating (meest voorkomend) 
 

1.  Geef een algemeen oordeel 

a. 1 weinig  2 niet veel/niet weinig 3 veel   

 
b. 1 slecht  2 matig  3 goed 
 
c. 1 tegels  2 asfalt  3 klinkers   
    4 kinderkopjes  5 anders nl,……… 
 

2. Fietspaden 

a. Aanwezigheid  

 

 
b. Type (meest voorkomend) 
 
 
 
c. Soort bestrating (meest voorkomend) 
 

2. Geef een algemeen oordeel 

a. 1 weinig  2 niet veel/niet weinig 3 veel   

 
b. 1   geen fietspad   
    2 stippellijn (onderdeel van weg)   
    3 doorgetrokken streep (onderdeel van weg)     

       4   apart fietspad (geen onderdeel van weg) 
 
c. 1 tegels  2 asfalt  3 klinkers   
    4 anders nl,……………………… 

Opmerkingen: 
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F. Stank overlast 
Aanwezigheid  van……. Vink het hokje aan dat het meest van toepassing is  

1. Afval/ zwerfvuil 1. 1 weinig  2 niet veel/niet weinig 3 veel   
2. Hondenpoep op straat 2. 1 weinig  2 niet veel/niet weinig 3 veel   
Opmerkingen: 
 
 
 
G. Verkeersveiligheid  
A. Aanwezigheid  van……. B. Vink het hokje aan dat het meest van toepassing is  

 1. Hard rijdende auto’s of motoren 1. 1 weinig  2 niet veel/niet weinig 3 veel   

 2. Hard rijdende scooters en/of brommers 2. 1 weinig  2 niet veel/niet weinig 3 veel   

 3. Auto’s geparkeerd op straat (buiten het parkeervak) 3. 1 weinig  2 niet veel/niet weinig 3 veel   

 4. Druk verkeer 4. 1 weinig  2 niet veel/niet weinig 3 veel   

 5. Zwaar vracht- of busverkeer 5. 1 weinig  2 niet veel/niet weinig 3 veel   

 6. Andere problemen, nl……………………… 6. 1 weinig  2 niet veel/niet weinig 3 veel   
Opmerkingen 
 
 

 

C. Aanwezigheid van…… D. Vink het hokje aan dat het meest van toepassing is   
 

1. Zebrapaden  1. 1 weinig  2 niet veel/niet weinig 3 veel   
2. Officiële oversteekplaatsen  2. 1 weinig  2 niet veel/niet weinig 3 veel   
3. Verkeerslichten 3. 1 weinig  2 niet veel/niet weinig 3 veel   
4. Vluchtheuvels/middenbermen  4. 1 weinig  2 niet veel/niet weinig 3 veel   

5. Parkeerplaatsen 
a) overdekt 
b) aan een straat/ langs het trottoir 
c) gegroepeerd/ parkeervakken 

5.  
a) 1 weinig  2 niet veel/niet weinig 3 veel   
b) 1 weinig  2 niet veel/niet weinig 3 veel   
c) 1 weinig  2 niet veel/niet weinig 3 veel   

6. Verkeersdrempels/bulten 6. 1 weinig  2 niet veel/niet weinig 3 veel   

7. Woonerven (30 km/u zones) 7. 1 weinig  2 niet veel/niet weinig 3 veel   

8. Autoluwe zones (bijv. alleen ’s avonds na 19.00 toegankelijk) 8. 1 weinig  2 niet veel/niet weinig 3 veel   

9. Rotondes 
10. Kruispunten (4 haakse wegen) 

9. 1 weinig  2 niet veel/niet weinig 3 veel   
10. 1 weinig  2 niet veel/niet weinig 3 veel   

Opmerkingen: 
 
 

 
 
 

H. Algemene indruk van de wijk om te spelen/ wandelen/ fietsen voor kinderen (6-10 jr) 
Op een schaal van 1 tot 10 : ……… 
Opmerkingen: 
 
 
 
 
 


