BUITEN BEWEGEN EN SPORTEN
ZET JE GEMEENTE IN BEWEGING

#SPORTERSBELEVENMEER

VOORWOORD
Omdat Vlamingen vandaag meer dan ooit buiten sporten. Omdat zij het
liefst zelf kiezen waar, wanneer en met wie ze dat doen, doen wij er
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bij Sport Vlaanderen alles aan om onze buitenomgeving zo beweeg- en

• Waarom sporten we buiten, in de natuur?

sportvriendelijk mogelijk te maken. Samen met de steden en gemeenten

• Wat leerden we uit eerder onderzoek

realiseerden we zo al heel wat: mountainbikeroutes en -netwerken,

• De toekomstige buitensporter aan het woord

loopomlopen, kano- en kajakroutes op onze waterlopen en ruiterpaden.

• Welke motieven hebben we om buiten te sporten

Maar we zijn er nog niet. We hebben nog heel wat plannen.

• Suggesties en aanbevelingen

We lieten marktonderzoeksbureau Ipsos een onderzoek uitvoeren. Om
het aanbod buiten nog beter af te stemmen op wat de Vlaming wil,
gingen we op zoek naar de noden en de behoeften van de Vlaming. Want
die wil niet alleen in de natuur sporten, maar ook gewoon buiten, in

Deel 1. Marktonderzoek Ipsos - De (toekomstige)
buitensporter aan het woord

p22

Deel 2. Op weg naar een publieke ruimte die je
uitnodigt om te bewegen en te sporten

de publieke ruimte. Samen met jullie willen we het bestaande aanbod

• Wat is een open ruimte, wat is een publieke ruimte?

gericht uitbreiden. Hoe? Door op zoek te gaan naar de meest geschikte

• Een kwaliteitsvolle ruimte nodigt uit tot bewegen

plekken en infrastructuur in jouw gemeente om mensen aan te zetten tot

• Hoe begin je eraan?

sporten en bewegen.

• Sport Vlaanderen en gemeenten zetten iedereen aan tot

bewegen en sporten

Klaar om je gemeente in beweging te zetten?
Perfect! Deze brochure geeft je meer info over sporten in de natuur, en
sporten in de publieke ruimte, over wat we al deden, over wat Vlaamse
buitensporters missen en over hoe we kunnen samenwerken om ons
sportieve doel te bereiken.
PHILIPPE PAQUAY - ADMINISTRATEUR-GENERAAL
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WAT LEERDEN WE OVER ‘SPORTEN EN
BEWEGEN BUITEN’ UIT EERDER ONDERZOEK?

DEEL 1

WAT WETEN WE OVER SPORTEN
EN BEWEGEN BUITEN?

- Uit de participatiesurvey van 2009 en 2014 leren we dat outdoor-sportlocaties de populairste zijn om aan sport te doen in Vlaanderen. Denk aan
bossen, pleinen en parken. Dat hebben we natuurlijk ook mee te danken
aan de aantrekkingskracht van loop-, wandel- en fietsroutes. Die maken
het gemakkelijk om zonder veel gedoe te sporten en te bewegen in de
publieke ruimte. Recreatief wandelen en sportief fietsen zijn dan ook de
populairste beweegactiviteiten, gevolgd door lopen en joggen.

48%

WAAROM SPORTEN EN BEWEGEN BUITEN
IN DE NATUUR GOED VOOR JE IS

sport in bos,
plein, park ...

“Door de verdichting hebben steeds minder mensen
een eigen tuin. In openbare ruimtes kan iedereen in contact komen
met de natuur, er fysiek actief zijn én sociale contacten hebben. Drie
dingen die een positief effect hebben op onze fysieke, mentale en sociale
gezondheid.” – Linde Van Hecke, onderzoeker UGent 2018

Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos “heeft de natuur fysiek en mentaal
een positieve invloed op je. Natuur helpt je tot rust te komen, je hoofd leeg te
maken en energie te tanken. Ze laat je bloeddruk zakken en je cortisolwaarden
dalen. Stress smelt er weg als sneeuw voor de zon, zodat je weer kunt focussen
op wat belangrijk is. Zonder wifi connecteer je er met jezelf en met anderen.
De natuur verhoogt ook de kwaliteit van onze leefomgeving, met betere
luchtkwaliteit, minder fijnstof, minder lawaaihinder en zachtere omgevingstemperaturen. Ze nodigt uit tot meer bewegen”.
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38%

sport buiten op
de openbare weg
Jongeren (16-24
jaar) en mannen
sporten het vaakst
in de natuur.

18%

gebruikt openlucht
sportinfrastructuur
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SPORT VLAANDEREN BLIJFT INZETTEN OP
SPORTMOGELIJKHEDEN BUITEN EN IN DE
NATUUR

- ‘Bijna de helft van de Vlamingen gaat maandelijks naar een park, bos of
groenzone’. (Uit de Gemeente- en stadsmonitor 2017)
- Uit het Nationaal sportonderzoek van het Mulierinstituut (Nederland)
uit 2017 blijkt dat sporten en bewegen in de openbare ruimte ook bij
onze Noorderburen aan populariteit wint. Recreatief wandelen en
fietsen zijn de populairste beweegactiviteiten in de openbare
ruimte, gevolgd door hardlopen. en wielrennen/mountainbiken. Voor
de recreatieve wandelaar en fietser is ‘buiten zijn’, de belangrijkste
reden om te bewegen. Voor de hardloper en de wielrenner/fietser is dat
gezond en sportief bezig zijn. Ze noemen het aanbrengen of
verbeteren van verlichting de voornaamste maatregel die gemeenten
kunnen nemen om sport en bewegen in de openbare ruimte te
bevorderen.

Permanente loopomlopen Vlaanderen
Permanente
loopomlopen
(augustus
2020)
(september 2019)

Maatschappij en technologie evolueren in een razendsnel tempo. Dat
heeft ook zijn gevolgen voor sport en beweging. Onze drijfveren veranderen, de manier waarop we aan sport doen en ze beleven eveneens.
We hebben het alsmaar drukker en willen liever sporten op een niet- of
anders georganiseerde manier wanneer en waar we het zelf willen.

Vlaanderen

Ravels

De Haan

Kaprijke

Koekelare

Kruibeke

Evergem

Oostkamp

Zedelgem

Hoboken
Hoboken
Sint-Niklaas

Lievegem

Beernem

Nieuwpoort

Moerbeke

Schelle

Waasmunster

Lokeren

Lochristi

Lovendegem

De Panne

Hemiksem
Aartselaar

Temse
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Ichtegem

Veurne

Wingene

Diksmuide

Zele
Gent

Ruiselede

Deinze
Pittem

Tielt

Lo-Reninge

Langemark-

Vleteren

Izegem

Poelkapelle

Ingelmunster

Oostrozebeke
Wielsbeke

Wichelen

Gavere

Opwijk
Aalst

Sint-LievensHoutem

Lendelede
Ledegem

Poperinge

Harelbeke

Oudenaarde

Zonnebeke

Ieper

Kuurne

Deerlijk
Anzegem

Wevelgem
Wervik

Mesen

Maarkedal
Avelgem

Zottegem

Asse

Liedekerke

Kluisbergen

Wemmel

Tessenderlo

Brussel

Galmaarden

Beersel

Pepingen
Herne
Bever

Halle

ScherpenheuvelZichem

Dilsen

As

Diest
Lummen

Zonhoven

Maasmechelen

Genk
Rotselaar

Kampenhout
Holsbeek

Herk-de-Stad

Bekkevoort
Tielt-Winge

Zutendaal

Hasselt
Diepenbeek

Herent

Lanaken
Kortenaken

Lubbeek

Kortenberg

Kraainem
WezenbeekOppem

Geetbets

Niewerkerken

GlabbeekZuurbemde

Leuven
Bertem
Bierbeek

Tervuren

Oud-Heverlee

Tienen

Linter

Bilzen

Wellen

Zoutleeuw

Boutersem

Alken

Sint-Truiden

Kortessem

Hoeselt

Borgloon

Riemst

Huldenberg

Sint-Pieters-Leeuw Drogenbos

Hoegaarden

Linkebeek
Ronse

Aarschot
Haacht

Steenokkerzeel

Lennik

Gooik

Geraardsbergen

Houthalen-Helchteren

Heusden-Zolder

Boortmeerbeek

Zaventem

Ternat

Tremelo

Begijnendijk

Halen

Machelen

Anderlecht

Lierde

Oudsbergen
Beringen

Herselt

Keerbergen

Grimbergen

Roosdaal

Brakel

Maaseik
Ham
Laakdal

Meise

Jette

Ninove

SpiereHelkijn
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Merchtem

Denderleeuw

Herzele

Horebeke

Menen

Zwevegem

Londerzeel

Dilbeek

WortegemPetegem

Kortrijk
Heuvelland

Zwalm

Westerlo

Bonheiden

Vilvoorde

Haaltert

Waregem

Peer

Leopoldsburg

Heist-op-den-Berg Hulshout

Sint-Katelijne-Waver

Kinrooi

Bree
Hechtel-Eksel
Meerhout

Duffel

Kapelleop-denBos

ErpeMere
Affligem

Moorslede

Balen

Lier

Zemst

Kruisem

Geel

Olen

Mechelen

Lebbeke

Lede
Oosterzele

Zulte

Lint

Willebroek

Merelbeke
Nazareth

Meulebeke
Roeselare

Wetteren

Melle

De Pinte
Dentergem

Staden

Herentals

Herenthout
Kontich

Rumst

Dendermonde
Buggenhout

Ardooie

Houthulst

Bocholt
Grobbendonk
Nijlen

Putte
Berlare

SintMartensLatem

Hooglede
Alveringem

Puurs-Sint-Amands

Destelbergen
Laarne

Lichtervelde

Kortemark

Pelt

Ranst

Berlaar
Boom

Lommel

Mol

Boechout

Hove

Niel

Bornem
Hamme

Torhout

Edegem

5 Natuurlopen (137,02 km)
17 Loopomlopen (226,45 km)

Dessel

Vorselaar

Zandhoven

Limburg

Hamont-Achel

Lille
Kasterlee

Mortsel

Wilrijk
Wilrijk

Zoersel

Schilde
Wijnegem

Wommelgem
Berchem
Berchem Borsbeek

Zelzate
Wachtebeke

Schoten

Merksem
Merksem

Deurne
Deurne
Borgerhout
Borgerhout

Stekene

Maldegem

Arendonk

OudTurnhout

Vosselaar

Retie
Antwerpen
Zwijndrecht Antwerpen

Sint-GillisWaas

Oudenburg

Turnhout
Beerse

Ekeren
Ekeren

Assenede

Gistel

Kapellen

Malle

Beveren

Jabbeke

Brecht
Brasschaat

Damme

Brugge
Oostende

Middelkerke

Merksplas
Rijkevorsel

Berendrecht
Berendrecht
Zandvliet
Zandvliet
Stabroek
Lillo
Lillo

4 Natuurlopen (50 km)
26 Loopomlopen (370,57km)

Sint-Laureins

Zuienkerke

5 Natuurlopen (44,90 km)
32 Loopomlopen (329,3 km)

Wuustwezel

Kalmthout

Oost-Vlaanderen

Blankenberge

Bredene

Antwerpen

Baarle-Hertog

Knokke-Heist

7 Natuurlopen (72,63 km)
11 Loopomlopen (92,50 km)

Hoogstraten

Essen

28 Natuurlopen (392,95 km)
105 Loopomlopen (1265,67 km)

West-Vlaanderen

Koksijde

Sport was nog nooit zo in beweging als nu. De missie van Sport Vlaanderen bestaat erin om zoveel mogelijk Vlamingen tot sporten en bewegen
aan te zetten, liefst zo lang mogelijk en in kwaliteitsvolle omstandigheden.

SintGenesiusRode

Hoeilaart

Heers

Overijse

Tongeren

Landen

Voeren

Gingelom

Vlaams-Brabant

Herstappe

7 Natuurlopen (88,4 km)
19 Loopomlopen (246,85 km)
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Sport Vlaanderen speelt al jaren in op o.a. de trend naar individualisering.
Samen met de gemeenten worden meer dan 8000 km mountainbiketrajecten en 1500 km loopomlopen in de natuur of in een natuurlijke
en landelijke omgeving aangelegd en andere routestructuren van hoge
kwaliteit ontwikkeld zoals kano- en kajakroutes en ruiter- en menpaden.

Daarbij werden ook de provincies (tot 2018), het Agentschap Natuur en
Bos, de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Waterweg en verschillende sportfederaties betrokken.

Permanente mountainbikeroutes Vlaanderen
Permanente mountainbikeroutes Vlaanderen
(februari 2020)
(augustus 2020)

Antwerpen
22 routes
832 km

169 bewegwijzerde routes
7910 km
Gemeenten met bewegwjzerde
verbindingstrajecten
West-Vlaanderen
38 routes
1735 km

Essen
Baarle-Hertog

Oost-Vlaanderen
41 routes
2178 km
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Dentergem
Meulebeke
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Izegem
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Zonnebeke

Oostrozebeke
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Lendelede

Moorslede
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Menen
Wervik

Merelbeke
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Herzele
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ErpeMere

Anzegem

WortegemPetegem

Oudenaarde

Horebeke

Ninove

Zwevegem

Mesen

Helkijn

Spiere-

Maarkedal
Avelgem

Kluisbergen

Brakel

Liedekerke
Roosdaal

Gooik

Geraardsbergen

Galmaarden
Bever

Meise Grimbergen
Wemmel

Brussel

Dilbeek
Lennik
Sint-Pieters-Leeuw

Aarschot

Vilvoorde
SteenokkerMachelen zeel

Tielt-Winge

Lubbeek

Bierbeek

Overijse

Halle

Dilsen

Lummen

Diest

Genk
Halen

Bekkevoort

As

Zonhoven

Herk-de-Stad

Maasmechelen
Zutendaal

Hasselt
Diepenbeek

Lanaken

Geetbets

GlabbeekZuurbemde

Niewerkerken

Boutersem

Oud-Heverlee
Huldenberg

Hoeilaart

ScherpenheuvelZichem

Kortenaken

Bertem

Tervuren

Linkebeek
Beersel
SintGenesiusRode

Beringen

Holsbeek

Leuven

Maaseik
Oudsbergen

Houthalen-Helchteren

Herent
Kortenberg

Kraainem
WezenbeekOppem

Drogenbos

Tessenderlo

Herselt

Peer

Ham

Laakdal

Kinrooi

Bree

Hechtel-Eksel
Leopoldsburg

Heusden-Zolder

Rotselaar

Linter

Bilzen
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Zoutleeuw
Tienen

Alken
Hoeselt
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Riemst

Borgloon
Tongeren
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Heers
Gingelom
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Vlaams- Brabant
41 routes
1777 km
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Westerlo

Haacht

Kampenhout

Zaventem

Ternat

Pepingen
Herne

Boortmeerbeek

Balen
Meerhout

BegijnenTremelo dijk

Keerbergen

Bocholt

Geel

Olen

Hulshout

Bonheiden

Kapelleop-denBos

Dender- Hekelgem
leeuw

Lierde

Ronse

Merchtem

Herentals

Herenthout

Lier

Sint-Katelijne-Waver

Zemst

Asse
Haaltert

Zottegem

Kortrijk

Londerzeel

Lebbeke
Opwijk

Nijlen

Heist-op-den-Berg

Mechelen

Pelt

Lommel
Mol

Grobbendonk

Rumst

Dessel

Vorselaar

Zandhoven
Ranst

Kasterlee

Putte

Dendermonde
Buggenhout

Lille

Berlaar

Boom

Willebroek
Puurs-Sint-Amands

Berlare

Wetteren

Melle

Antwerpen

Niel

Bornem

Lede

Nazareth

Kuurne
Wevelgem

SintMartensLatem
De Pinte

Zwijdrecht

Hamme

Destelbergen
Laarne

Waregem
Deerlijk
Harelbeke

Heuvelland

Gent
Deinze

Staden

Lokeren

Waasmunster
Zele

Lichtervelde
Pittem

Poperinge

Lochristi

Wingene
Ruiselede

Kortemark

Vleteren

Temse

Aalter
Torhout

Diksmuide

Lo-Reninge

Arendonk

OudTurnhout

Hamont-Achel

Zoersel

Schilde
Wijnegem

Wommelgem
Borsbeek
Mortsel
Boechout
Kruibeke
Edegem
Hove
Hemiksem Aartselaar
Kontich
Lint
Schelle

Sint-Niklaas

Evergem

Koekelare

Beveren

Moerbeke

Beernem

Oostkamp

Zedelgem

Alveringem

Stekene

Eeklo

Wachtebeke

Nieuwpoort

Sint-GillisWaas

Assenede

Kaprijke

Maldegem

Jabbeke

Gistel

Veurne

Vosselaar

Retie

De Haan

De Panne

Beerse
Malle

Brasschaat

Bredene

Koksijde

Ravels
Turnhout

Kapellen

Blankenberge

Middelkerke

Merksplas

Rijkevorsel
Brecht

Stabroek

Knokke-Heist

Oudenburg

Wuustwezel

Limburg
28 routes
1388 km
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DE (TOEKOMSTIGE) BUITENSPORTER AAN HET
WOORD
Om het aanbod van buitensporten in Vlaanderen zo goed mogelijk af te
stemmen op de behoeftes van de bevolking schakelde Sport Vlaanderen
een onderzoeksbureau in. Immers als we de behoeften kennen, kunnen de
verschillende overheden het aanbod en de organisatie van het sport- en
beweegaanbod hierop afstemmen.

BELANGRIJKSTE CONCLUSIES UIT HET
MARKTONDERZOEK
HOE VAAK SPORTEN WE BUITEN?
39% geeft aan minstens eenmaal per week buiten te
sporten. 21% doet dat nooit!

HET MARKTONDERZOEK IN 2 FASES
-FASE 1In een eerste fase onderzochten we de sportbehoeftes in focusgroepen. Dat
was nodig om een diepgaand inzicht te krijgen en op basis daarvan een
relevante vragenlijst op te stellen voor de tweede fase van het onderzoek.

6%
17%

Dagelijks

Meerdere keren
per week

16%
Wekelijks
9%
6%
5%
20%

Meerdere keren per maand

Maandelijks

Ongeveer 1 keer om de 2 à 3 maand
Minder vaak

-FASE 2-

21%

Nooit

In die tweede fase beantwoordde een representatieve steekproef van 1207
personen een gestructureerde vragenlijst. Daarmee wilden we de resultaten van de eerste fase verifiëren, en gedrag, behoeften en percepties meten.

10

11

WAAR SPORT DE VLAMING BUITEN/IN DE
NATUUR?

Wandelen, fietsen en lopen zijn de populairste sporten.
Deze sporten hebben een totaal aandeel van 85%. Andere
sporten scoren onder de grens van 4%.

wandelen
Fietsen
Lopen & joggen

1
2
3

4
5
Fit-o-meter
Krachttraining/ bootcamps 6
7
Skeeleren/ skaten
8
Kano/ kajak / SUP
9
Paardrijden
10
Frisbee
11
Golfen

35%
29%
21%

wandelen
sportief fietsen
Lopen & joggen

4%

Zwemmen

2%

Fit-o-meter

89% 43% 33% 27% 24% 15% 12% 2% 15% 12% 7%

In

Zwemmen

10% van de respondenten geeft spontaan aan dat veilige fiets- en wandelpaden een mogelijke oplossing zijn om eenvoudig en makkelijk te kunnen
sporten buiten / in de natuur.

EN HOEVEEL % DOET
DAT OOK?
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WELKE SPORTEN BEOEFENT
DE VLAMING GRAAG
BUITEN/IN DE NATUUR?

Als we buiten of in de natuur sporten, doen we dat meestal los van een
accommodatie (89%). Slechts 15% maakt gebruik van sportinfrastructuur,
zoals een Finse piste of een mountainbikeroute.
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WAT ZAL HET MAKKELIJKER MAKEN OM IN DE
NATUUR TE SPORTEN?

Accommodatie

18%

Mooi weer

12%

Meer tijd

9%

DE 8 MOTIVATIES VAN DE VLAMING OM
BUITEN TE SPORTEN

Energie en afwisseling

Ongebondenheid

Delen van een ervaring

Presteren

Fit worden en blijven

Tot zichzelf komen

Samenhorigheid

Zich onderscheiden
van anderen

Meer natuur /
5%
nabijheid natuur / betere
toegang tot natuur /
grotere terreinen
Gezelschap

3%

Betere fysieke of
2%
mentale gezondheid
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Weet het niet

20%

Niets

19%
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DE MOTIVATIONELE STRATEGIEËN MET
BETREKKING TOT SPORTEN IN DE NATUUR
Elk individu wordt gedreven door een combinatie van motivaties en
behoeften om buiten te sporten. Aan elk van de respondenten vroegen we
naar hun belangrijkste trigger. Elke behoefte appelleert aan een bepaalde
leeftijdsgroep en bepaalde sporten.

18% SPORT BUITEN OM
ONGEBONDEN TE ZIJN
Sporten om te doen wat je wil, wanneer je wil en waar je wil. De natuur
geeft je een gevoel van vrijheid. Deze mensen genieten en laten hun zintuigen prikkelen. Meest aangehaalde sport hier is lopen. Deze motivatie is
relatief hoger bij 55- tot 75-jarigen.

26% SPORT BUITEN OM TOT
ZICHZELF TE KOMEN
Sport om te ontstressen. Het helpt om het hoofd volledig leeg te maken
en creëert een moment van rust. Je wordt één met de natuur. De sport
die respondenten bij deze behoefte het vaakst vermelden, is wandelen.
deze motivatie is relatief hoger bij 45- tot 54-jarigen.

“In de natuur sporten is gratis, enkel
voor een uitrusting moet je zelf zorgen”.

“Je mag ervan uitgaan dat de lucht gezonder is in de
natuur dan in de stedelijke omgeving”.

18% SPORT BUITEN OM FIT TE
WORDEN EN TE BLIJVEN
Sport vanuit een functionele behoefte: deze mensen sporten vaak omdat
het moet om op gewicht te blijven, om af te vallen. Dit type sporter
verplaatst zich van A naar B op een sportieve manier. ‘Twee vliegen in
één klap’ verwoordt deze manier van sporten het best, want naast de
verplaatsing kan ook het ‘verplicht nummertje’ sport afgevinkt worden.
Meest vermelde sport bij deze behoefte is wandelen. Deze motivatie is
relatief hoger bij 55- tot 75-jarigen.
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14% SPORT BUITEN OMDAT ZE
ENERGIE EN AFWISSELING ZOEKEN
Deze mensen willen onbekend terrein verkennen, nieuwe routes en paden
ontdekken. Deze sporters nemen graag deel aan sportevenementen die
hen nieuwe omgevingen laten ontdekken. Meest aangehaalde sporten bij
deze behoefte zijn wandelen, fietsen en lopen. Deze motivatie is relatief
hoger bij 55- tot 75-jarigen.
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13% SPORT BUITEN VOOR
DE SAMENHORIGHEID
Sport om samen te zijn met vrienden en familie in de natuur en deze
ervaring met hen te delen. Samen sporten zorgt voor extra verbondenheid, motivatie en steun bij elkaar. Sporters trekken elkaar mee in het
moment. Meest aangehaalde sporten bij deze behoeften zijn: wandelen,
recreatief fietsen, mountainbiken en tennis. Deze motivatie is relatief
hoger bij 35-44 jarigen.

4% SPORT BUITEN OM ZICH TE
ONDERSCHEIDEN VAN ANDEREN
Jezelf onderscheiden door het type sport, de specifieke manier waarop
je sport of het doel dat je wil bereiken. Deze groep is bijna professioneel
bezig met spiergroepen en hoe ze te trainen. Ze hecht veel waarde aan
‘body shaping’, sportuitrusting en uiterlijk vertoon. Meest aangehaalde
sporten bij deze behoeften zijn krachttraining en bootcamps. Deze motivatie is relatief hoger bij 25- tot 34-jarigen.

“Je geniet van de fauna en
flora om je heen”.

“In de natuur kan je
helemaal tot rust komen”.

4% SPORT BUITEN OM
TE PRESTEREN
Deze mensen willen zich altijd verbeteren met een snellere tijd of een
grotere afstand. Deze sporters laten graag ook aan anderen zien wat
ze kunnen. Sportevenementen motiveren hen omdat ze daar prestaties
kunnen tonen (denk aan de 10 miles). Dit type sporter put zelfvertrouwen
uit zijn prestaties. Meest aangehaalde sporten bij deze behoefte is lopen.
Deze motivatie is relatief hoger bij 16- tot 24-jarigen.
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3% SPORT BUITEN OM
ERVARINGEN TE DELEN
Deze sporters sporten voor het contact met andere sporters. Deze sporters, sporten om in contact te komen met andere sporters. Dit type
sporter vindt het fijn om gelijkgezinde sporters tegen te komen en bezig
te zien, ook al sport hij zelf individueel, zonder behoefte te hebben om
dat in groepsverband te doen. Anderen om zich heen zien sporten en een
teken van erkenning krijgen (zoals een knikje en een glimlach), creëert
verbondenheid. Meest aangehaalde sporten bij deze behoefte is mountainbiken. Deze motivatie is relatief hoger bij 16- tot 24-jarigen.
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SUGGESTIES EN AANBEVELINGEN
Hoe verbeteren we het bestaande aanbod?
Sporters zien vooral een nood aan verbetering mogelijk op het vlak van
bekendheid, centralisatie, digitalisatie en modernisering van bestaande
initiatieven.

Bekendheid
Alle sportactoren moeten het bestaande aanbod meer
bekend maken bij de bevolking, vooral bij de minder
sportieve inwoners.
• Het bestaande aanbod laagdrempeliger en aantrekkelijker maken kan door de buiteninfrastructuur multifunctioneler in te
zetten. Dat kan o.a. door trailwalks, trailruns, obstacle runs, wandelen
op loopomlopen, en start-to’s te organiseren op bestaande mountainbikeroutes, loopomlopen, ruiterpaden, ... .
• Bij het in de markt zetten van sporten in de publieke ruimte kan je
rekening houden met de motivatie waarom bepaalde leeftijdsgroepen
graag sporten buiten / in de natuur:
- zo sporten 16 - 24 jarigen het liefst om tot zich- zelf te komen.
- 25 tot 34 jarigen sporten om fit te worden en te blijven en ook om
tot zichzelf te komen.
- 35 tot 44 jarigen doen het vooral om tot zichzelf te komen.
- 45 tot 54 jarigen doen het uitgesproken om tot zichzelf te komen.
- 55 tot 75 jarigen vinden het leuk om ongebonden te kunnen sporten.
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Centralisatie
• Door outdoor-faciliteiten zoveel mogelijk te centraliseren, maken we het mogelijk om ‘samen te sporten’ maar
ook ‘samen apart te sporten’.
• Nogal wat mensen, en vaak zijn dat ook vrouwen, vinden het comfortabeler om buiten te sporten als er wat sociale controle is.

Digitalisatie en modernisering
• Inspelen op nieuwe ontwikkelingen door een digitale
ondersteuning te voorzien van het bestaande sportaanbod is mooi meegenomen.
• De infrastructuur moderniseren vraagt om een combinatie van fysieke en digitale componenten (‘phygital’).
• Daarom kan het interessant zijn om outdoor sportfaciliteiten dicht
bij een sporthal in te plannen. Sociale controle geeft een veiliger
gevoel en verlaagt de kans op vandalisme en zwerfvuil.
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“ De tijd is duidelijk rijp om in Vlaanderen samen met de lokale actoren
nog meer werk te maken van beweeg- en sportvriendelijke ruimten. Bij

DEEL 2

OP WEG NAAR EEN PUBLIEKE
RUIMTE DIE JE UITNODIGT OM TE
BEWEGEN EN TE SPORTEN

De coronacrisis toonde aan hoe belangrijk woon- en leefomstandigheden
zijn in het algemeen en de toegang tot publieke en groene ruimte in het
bijzonder. Het is essentieel om iedereen goede woonomstandigheden te
geven en de leefkwaliteit in dorpen en steden verder te versterken.

diezelfde lokale actoren zien we een herstructurering met meer en meer
overkoepelende ‘vrijetijdsdiensten’, waarbij kruisbestuivingen tussen de
diensten sport, jeugd, cultuur, welzijn, senioren, ... vanzelfsprekender
worden. Daarmee staat het beleidsdomein ‘ vrije tijd ‘ ook sterker om
ruimte te vragen. “(uit tijdschrift ‘ Publieke ruimte’)

Tegelijk neemt de privatisering van diezelfde publieke ruimte toe. Ruimtes
met een privé-statuut zijn dan wel vaak toegankelijk voor het publiek,
maar is er voldoende aandacht voor een bredere maatschappelijke visie
op het gebruik ervan?
Uit onderzoek door UCL over diverse types van publieke ruimtes in
Wallonië, blijkt dat nog heel wat ruimtes van lage kwaliteit zijn, hun
aantrekkingskracht afneemt en dat ze onvoldoende veilig zijn. Anderzijds
heeft de publieke ruimte duidelijk een impact op onze leefomgeving, het
bewonerswelzijn en de aantrekkelijkheid van de regio’s.
“Redenen genoeg om meer aandacht te besteden aan de ontwikkeling
van kwaliteitsvolle, uitnodigende en veilige publieke ruimten “ (onderzoek door Elisabetta Rosa en Bénédicte Dawance, researchers CREAT,

“Zet in op kwaliteitsvolle publieke ruimtes die ontmoeting, actieve
verplaatsing en vrije tijd en (intergenerationele) ontmoeting
stimuleert. Heb tegelijk meer aandacht voor sociale verdringingseffecten op buurtniveau bij groot- en kleinschalige (her)inrichtingen
van de publieke ruimtes. Een belangrijke positieve evolutie is dat
veel meer mensen aan het bewegen gingen, met name vooral wandelen, joggen en fietsen in de vrije tijd. Deze gedragswijziging biedt
een opportuniteit om op verder te bouwen. (‘Vlaanderen herleeft’
Aanbevelingen voor maatschappelijke relance naar aanleiding van
COVID-19, Expertadvies van 13 juli 2020)”
Samen met steden en gemeenten streven we er dan ook naar om bij de
verdere uitbouw, het aanbod in de publieke ruimte te verbreden. Niet
alleen op een afgeschermd terrein of op een bewegwijzerde route, maar
ook vlakbij, in de stad of in de woonwijk, op nieuwe plaatsen of in combinatie met bestaande buiteninfrastructuur.
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Volgens de Vlaams Bouwmeester hebben we pas levenskwaliteit als er
meer open ruimte is voor natuur, biodiversiteit, voedselproductie, recreatie, ontspanning, drinkwatervoorziening en waterhuishouding.
Daarnaast is ook de belevingswaarde van belang:
• we hechten waarde aan open landschappen omdat we ze
mooi vinden,
• omdat ze sporen van het verleden dragen,
• omdat we er de stilte kunnen opzoeken,
• omdat we er in vrijheid door kunnen bewegen,
• omdat we er graag op vakantie gaan.
Als we in Vlaanderen open ruimte én andere duurzaamheidsdoelstellingen (betere mobiliteit, efficiëntere dienstverlening) willen vrijwaren en
creëren, dan is het absoluut noodzakelijk om het ruimtebeslag terug te
dringen.

WAT ZIJN OPEN RUIMTES EN OPENBARE
RUIMTES?
Uit het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen blijkt dat de term
‘open ruimte’, lees een onbebouwde ruimte, exact zegt wat het is en
waarom het zo belangrijk is:
• voor voedselproductie, waterbeheer, biodiversiteit en het
behoud van ons landschap.
• om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen,
• bij het winnen van energie en als rust- en recreatiegebied.
• duidelijk dus ook om te bewegen en te sporten.
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Door er in ons Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen voor te
kiezen om de bestaande sportinfrastructuur zo optimaal mogelijk open
te stellen en de openbare ruimte zo goed mogelijk te benutten, zitten we
daar al in de goede richting.
We willen dat diezelfde open en publieke ruimte uitnodigt tot sporten,
spelen en bewegen. Dat kan namelijk overal, niet alleen in daartoe voorziene sportinfrastructuur, zoals voetbalvelden en basketpleintjes.
De publieke ruimte is alle openbare ruimte, gratis toegankelijk voor alle
mensen, ongeacht hun leeftijd, oorsprong, fysieke beperkingen of andere
kenmerken.
Denk aan parken, speelterreintjes, pleinen, straten, … maar ook parkings.
Zowel de overheid als de privésector kan publieke ruimtes beheren.
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EEN KWALITEITSVOLLE PUBLIEKE RUIMTE
NODIGT UIT TOT BEWEGEN.
“De publieke ruimte is rijp voor een upgrade: meer groen en natuur in
de stad is wenselijk, en nodig”. (Vlaamse bouwmeester, Leo Van Broeck)
Linde Van Hecke, (onderzoeker UGent, 2018) dient openbare ruimtes
vanzelfsprekend een belangrijke rol toe in de promotie van beweging,
simpelweg omdat ze overal aanwezig zijn en je ze gratis kan gebruiken.
In de VS en diverse Europese landen worden ze al heel veel gebruikt voor
beweging en sport. In Vlaanderen is dit nog veel minder het geval. Een
kwaliteitsvolle openbare ruimte creëren is meer dan een bank en een
boom zetten op pleintjes.
Met een slimme inrichting maak je er een sportieve, beweegvriendelijke
ruimte van. En als we samenwerken met relevante partners en beleidsdomeinen kunnen we dit makkelijker realiseren én promoten.
“Ruim baan voor de fietser en voetganger, sport is om de hoek, de
stad is een speeltuin, in een stad wordt er niet stilgezeten.” – uit
Amsterdam de Bewegende stad”
Het Globaal Infrastructuurplan Vlaanderen noemt kwaliteitsvolle
publieke ruimtes een hefboom voor maatschappelijke, ruimtelijke, economische en ecologische ontwikkeling.
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Steden en gemeenten hebben wel degelijk een impact op de ruimtelijke
ordening en het samenspel tussen publieke en private ruimte. Gemeenten
geven met name structuur aan deze ruimte.
Remco Hoekman, (Mulier Instituut, Nederland) voorspelt dat in 2029
ongeveer 60 procent van de bevolking de plekken die aanzetten
tot bewegen in steden en gemeenten zal benutten voor haar sportdeelname.
Fysieke activiteit is noodzakelijk voor een gezonde levensstijl.
Vanuit sport stimuleren we enerzijds ‘beweegvriendelijkheid’ in alle
aspecten van de publieke ruimte.
Anderzijds is het voor ruimtelijke planning essentieel dat sportsites een
meer publieksgericht karakter krijgen.
De sportsector kan zijn expertise over sporten en bewegen alvast
delen met ruimtelijke planners en landschapsarchitecten om de
publieke ruimte te optimaliseren.
Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) stelt
dan ook terecht dat onze ambitie om meer mensen aan te zetten tot
sporten en bewegen, alleen maar kans op slagen heeft als de ruimtelijke
planners en ontwerpers daarmee aan de slag gaan.
De stad Amsterdam neemt al enkele jaren het voortouw in beweegvriendelijke publieke ruimte. De Nederlandse hoofdstad richt haar publieke
ruimte zoveel mogelijk zo in dat ze de logische beweegmomenten (lees:
actieve verplaatsing) stimuleert.
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- PROJECTOPROEP ‘BEWEGEN EN SPORTEN IN DE PUBLIEKE
RUIMTE’

HOE BEGIN JE ERAAN ?
Zowel bij ons als bij onze buren vind je al heel wat goede praktijkvoorbeelden die je als stad of gemeente op weg kunnen helpen om de
publieke ruimte beweegvriendelijk in te richten. We maakten een selectie.

TRAJECTBEGELEIDING, PROJECTOPROEP EN
HANDVATTEN
- TRAJECT ISB VZW ‘SPORT EN RUIMTE IN BEWEGING’
In opdracht van Sport Vlaanderen begeleidde ISB vzw samen met expertisecentrum Buurtsport en Kind en Samenleving vijf lokale besturen bij het
ontwerpen van een beweegvriendelijke publieke ruimte.

Vlaams minister van Sport en Sport Vlaanderen lanceerde in april 2019
een projectoproep om initiatieven te steunen die sporten en bewegen in
de publieke ruimte stimuleren en een omgeving creëren die dat mogelijk
maakt. Met deze projectoproep werd er consequent gemikt op creatieve
en innovatieve concepten die meer mensen aanzetten om te bewegen en
te sporten in de publieke ruimte. Graag toegankelijk voor alle Vlamingen,
maar evengoed mag een idee één of meerdere groepen van Vlamingen
bereiken (zoals senioren, drukbezette werkende ouders, kinderen, mensen
uit kansengroepen,…). Belangrijk was dat de projecten schaalbaar zijn
naar heel Vlaanderen. Projecten konden maximum tot 50 procent van hun
totale kostprijs gesubsidieerd worden, met een maximum van 100.000
euro. Je kan inspiratie bij de 12 goedgekeurde projecten vinden op:
www.sport.vlaanderen/lokale-besturen en klik op ‘subsidiëring sportinfrastructuur’ onder ‘ondersteuning’.

- PROJECTOPROEP ‘BEWEEGVRIENDELIJKE EN GEDEELDE
SPEELPLAATSEN’
We motiveerden Vlaamse scholen om hun speelplaatsen buiten de
schooluren open te stellen voor jeugdwerk en andere gebruikers. Zo
groeien ze uit tot kwaliteitsvolle, groene beweegruimtes waar kinderen
en jongeren graag zijn en prikkels krijgen om te bewegen en te sporten.
Je kan inspiratie vinden bij de geselecteerde projecten.
www.sport.vlaanderen/nieuws/projectoproep-bewegingsvriendelijke-schoolspeelplaatsen

Daarnaast reikt ISB vzw enkele handvatten aan om zelf aan de slag te
gaan. Daarvoor werd een stappenplan gemaakt dat samenvat hoe je een
beweegvriendelijk project in de publieke ruimte kan realiseren. Uiteraard
is elke lokale situatie anders, maar het plan vormt een goede leidraad om
een project op te starten.
www.isbvzw.be en klik op ‘beweegvriendelijke ruimte’ onder ‘sportinfrastructuur’.
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- TRAGE WEGEN VZW

- KIND EN SAMENLEVING

Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer: wandelaars, fietsers, ruiters en mensen die steppen of
skeeleren. Lokale besturen kunnen een beroep doen op Trage Wegen vzw
om hun tragewegen-netwerk aan te pakken en zo hun inwoners nog
meer aan te zetten om zich te voet te verplaatsen.

Kind en Samenleving heeft een quickscan voor beweegvriendelijke buitenruimtes. Handig voor al wie een buurt of een plek wil screenen op zijn
geschiktheid om jong en oud te laten bewegen.
www.k-s.be en klik op kindgerichte publieke ruimte > QuickScan beweegvriendelijke buitenruimte (onder
speel- en sportruimte)

www.tragewegen.be

- WALKABILITY TOOL
PLEIN VOL GEZONDHEID
Wil je pleinen herinrichten tot ze gezonde pleintjes zijn? Liefst in een participatief traject? De tool ‘Plein vol gezondheid’ van het Vlaams Instituut
Gezond Leven helpt je op weg.
www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/op-weg-naar-beleid-publie-

Deze analyse-tool helpt ruimtelijke planners, gezondheidsambtenaren
en sportdiensten om alle aspecten van een buurt beter te begrijpen.
Die analyse kan een aanzet zijn om de buurt beweegvriendelijker in te
richten en het aangenamer te maken om je te voet, met de fiets of lopend
te verplaatsen.

ke-ruimte/participatie/plein-vol-gezondheid

www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/walkability-tool

TOOLS EN INSTRUMENTEN

- FIX THE MIX-RAPPORT

- KERNINDICATOR BEWEEGVRIENDELIJKE OMGEVING (KBO)
De KBO geeft weer hoeveel gelegenheid een woonomgeving biedt om te
bewegen. De kernindicator is een optelsom van zes deelindicatoren, gebaseerd op de dichtheid van de (publieke) sportaccommodaties, het aantal
(informele) sport- en speelplekken, sport-, speel- en beweegruimte, routes
en paden, buitengebied en voorzieningen in de nabijheid.

MIX-wijken zijn gezonde, bereikbare buurten met ruimte om te ontmoeten, te spelen en te verblijven. In dit rapport lees je meer over MIX-wijken
en hoe ze bewoners stimuleren om meer te bewegen.
www.fietsberaad.be en klik op Fietsbeleid en -monitoring > Fietsbeleid

www.tragewegen.be en klik op > mulierinstituut.nl > Beleidsondersteunend onderzoek >
Beweegvriendelijke omgeving

- KIND EN SAMENLEVING
Kind en Samenleving heeft een quickscan voor beweegvriendelijke buitenruimtes. Handig voor al wie een buurt of een plek wil screenen op zijn
geschiktheid om jong en oud te laten bewegen.
k-s.be en klik op kindgerichte publieke ruimte > QuickScan beweegvriendelijke buitenruimte (onder speelen sportruimte)
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GOEDE VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK
- IPITUP-BEWEEGBANK
Een innovatief all-in-one toestel dat een brede waaier aan lichaams- oefeningen mogelijk maakt. Deze bank nodigt uit om te bewegen op wandel- en
looppaden, in parken, op pleinen, straathoeken, sport- en zakencomplexen,
schooldomeinen, campings en bij seniorenvoorzieningen.
www.ipitup.be

- TRAILWALK
Wandelsport Vlaanderen lanceerde de website trailwalk.be: vol nieuwe
wandelevents zoals challenges, family walks, experiences, nature walks.
Een challenge is een afstand van minimaal 60km en familiewandelingen
zetten dan weer het gezin centraal met kortere buggy-vriendelijke routes
vol beleving voor kinderen.
www.trailwalk.be

- YOGA BUITEN
Het marktonderzoek van Ipsos leert ons dat 26% van de inwoners in
Vlaanderen buiten sport om tot zichzelf te komen. Meer redenen om yoga
buiten te stimuleren hebben we niet nodig.
In de provincie Oost-Vlaanderen hebben de recreatiedomeinen De Boerekreek (Sint-Laureins) en in De Ster (Sint-Niklaas) yogapaden. Daarop leren
beginnende yogi eenvoudige yogahoudingen midden in de natuur. Dat
kan individueel, in groep of met het gezin.
www.oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/de-boerekreek/ontspannen/yogapad.html
of surf naar https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/de-ster/ontspannen/yogapad.html

In Nederland loopt ook een heuse campagne: ‘Ervaar yoga in de buitenlucht! Ontdek Nederland op je yogamat - in verbinding met jezelf, de
natuur en elkaar.’
www.buiten-yoga.nl/
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- BOSBADEN
Onze hectische maatschappij gunt ons weinig tot geen rust, waardoor we vaak overspannen en oververmoeid geraken. Daarom ontwikkelde Natuur en Bos natuuroases,
stukjes stille natuur waar je je hoofd even helemaal kunt leegmaken, zonder smartphones, verkeerslawaai en andere drukte. Sluit je ogen, zet je zintuigen op scherp en
voel de stress wegglijden.
www.tragewegen.be/nieuwsoverzicht/item/4540-het-kan-wel-ziekenhuis-in-brugge-stuurt-zijn-patienten-het-bos-in

- AMSTERDAM BEWEEGT
Looproutes door de stad is een van de acties waarmee Amsterdam zijn inwoners tot
bewegen wil aanzetten. Omdat in het verleden de routemarkeringen al eens onduidelijk waren, is nu gekozen voor punaises: die markeringen zijn van roestvrij staal,
onderhoudsvrij en relatief klein.
www.hardlopen.nl/artikelen/beleving/21-hardlooproutes-in-amsterdam

- SMART CITIES
Met het project Smart Sporting Cities willen Sport Vlaanderen en de Stad Leuven
de dataverzameling en kennisontwikkeling over sport en bewegen op lokale schaal
optimaliseren met behulp van Internet-of-things-toepassingen. Sportparticipatie
verhogen en mensen in beweging brengen zijn belangrijke beleidsdoelstellingen van
Sport Vlaanderen en lokale overheden. Maar tot nog toe ontbreken correcte, fijnmazige, lokale data over sportparticipatie en bewegen. Hierdoor kan de impact van
bepaalde beleidsmaatregelen amper gemonitord worden. Dit project wil deze data
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gap invullen en tegelijkertijd ook de bestaande (veeleer administratieve)
datastromen digitaliseren/automatiseren. Met een kleinschalig proefproject in Leuven in 2021 wil Sport Vlaanderen een instrument ontwikkelen
om sport en bewegen op lokaal vlak (buurt- of wijkniveau) correcter,
beter, sneller en efficiënter in kaart te kunnen brengen, te kwantificeren
en te analyseren in functie van genomen of te nemen beleidsmaatregelen, zodat elke stad/gemeente in de toekomst een ‘evidence-informed’ of
kennis-gestuurd sport- en beweegbeleid kan uitstippelen.
www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten/smart-sporting-cities

SPORT VLAANDEREN EN GEMEENTEN ZETTEN
IEDEREEN AAN TOT SPORTEN EN BEWEGEN.
Ook Sport Vlaanderen biedt concepten aan om samen met de lokale
besturen de openbare ruimte sport- en beweegvriendelijker in te richten,
zoals het Multimovepad, het technisch mountainbikeparcours, de stadsen wijkomloop , het Zensportenplatform, 10000 stappen gaat voor meer .
- MULTIMOVEPAD
Sport Vlaanderen ontwikkelde vanuit het bestaande concept Multimove
samen met Natuur en Bos het ‘Multimovepad’.
Het allereerste Multimovepad vind je in het Meerdaalwoud, aan de
onthaalpoort De Torenvalk. Met natuurlijke hindernissen en (houten) constructies dagen we kinderen van 3 tot 12 jaar uit om op ontdekking te
gaan en ondertussen 12 bewegingsvaardigheden te oefenen. Je kan ook
een Multimovepad laten aanleggen in jouw gemeente. Om de gemeenten
op weg te zetten ontwikkelden we een draaiboek met praktische tips en
vormen van ondersteuning. Vanaf 2021 voorziet Sport Vlaanderen een
groepsaankoop van een aantal toestellen. In de derde week van oktober
2020 organiseren Sport Vlaanderen en Natuur en Bos een inspiratiedag
in Oud-Heverlee.
www.sport.vlaanderen/multimovepad
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- TECHNISCH MOUNTAINBIKEPARCOURS
Sport Vlaanderen stelde een inspiratiegids op met handvatten voor
de gemeenten om zelf een technisch parcours te ontwikkelen. Met een
technisch parcours kan je een bestaande mountainbikeroute uitbreiden,
verbeteren of aantrekkelijker maken.
Een technisch parcours aanleggen vraagt een planmatige aanpak om de procedure te doorlopen waarmee je op het eind een duurzaam parcours hebt.
We ontwikkelden naast de inspiratiegids ook een digitale tool met videobeelden en technische uitrol om gemeenten ook praktisch te begeleiden.
In Sport Vlaanderen Genk openden we een gloednieuwe bikepark. Dit
parcours biedt voor elk wat wils: trainen voor toppers in het olympische
‘cross country mountainbike’ tot recreatief gebruik voor elke liefhebber.
Voor het high level trainingspark creëerde Sport Vlaanderen met 3000m
zand en 200 ton rotsblokken een heuvellandschap met ‘rock gardens’ en
een ‘north shore’, verbonden door een single track van om en bij de 4 km.
De geasfalteerde pumptrack is met een lengte van 240 m bij de langste
van Europa en uniek dankzij haar multifunctioneel gebruik. Het behendigheidsparcours is dan weer ideaal om initiatielessen te geven.
In Herentals vind je in het SV-centrum vanaf het najaar van 2019 een technisch parcours. Het is een ‘skill area’ die we ontwikkelen met de Vlaamse
Wielerschool en Cycling Vlaanderen. De oude ‘skiberg’ is daarvoor met de
uitbreiding van een lus uitermate geschikt. Het nieuwe parcours sluit ook
aan op de vaste mountainbikeroute van Herentals-Kasterlee.
www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/ondersteuning/pimp-je-mountainbikeparcours/

- STADS-EN WIJKOMLOOP
Naar analogie met Amsterdam Beweegt willen we steden en gemeenten
stimuleren om in hun ruimtelijk beleid naast wandel- en fietsinfrastructuur ook loopinfrastructuur aan te leggen in een stedelijke omgeving.d.m.v.
punaises of loopcirkels bewegwijzerde looppaden. Met deze stads- of wijkomlopen, willen we de looppaden dichtbij huis of werk brengen. Ze zijn
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complementair aan de loopomlopen in de natuur of in een landelijke
omgeving.
Looppaden in de stad of wijk leiden niet alleen tot een sportieve
gedragsverandering van de inwoner, maar verhogen ook het aantal
actieve verplaatsingen in de stad/wijk. De ontwikkeling van een stadsof wijkomloop vraagt een integrale aanpak met samenwerking tussen
verschillende beleidsdomeinen (sport, toerisme, cultuur en mobiliteit),
een brede visie, aandacht voor verlichting en veiligheid en promotie via
start-to en toeristrun.
De eerste stadsloop in Aalst werd begin juni gerealiseerd. Een tweede
pilootproject loopt nu in Izegem en zal in het najaar 2020 klaar zijn.
Vanaf 2021 voorziet Sport Vlaanderen een financiële ondersteuning voor
nieuwe stads- of wijkomlopen. Er wordt ook een draaiboek ter beschikking gesteld om lokale besturen op weg te zetten bij de aanleg ervan.
www.sport.vlaanderen/waar-sporten/sporten-in-de-natuur/loopomlopen/routes/

- ZENSPORTENPLATFORM
Meer en meer mensen sporten in de natuur om tot zichzelf te komen. Om
hieraan tegemoet te komen zet Sport Vlaanderen een proeftuin op in het
Sport Vlaanderen centrum in Hofstade. De proeftuin met de naam zensportplatform is een houten platform midden in de natuur waar je in een
stille omgeving yoga, tai chi, pilates en andere rustige bewegingsvormen
kan doen. Aan de hand van een 5-tal oefenborden kan je kennis maken
met een serie van oefeningen ( zonnegroet,maan, ademhaling, pilates,
tai-chi). Bedoeling is om op dit platform ook initiaties aan te bieden door
een lokale zensportenclub. Vanaf november 2020 kunnen geïnteresseerde
steden en gemeenten deze proeftuin bezoeken.

- 10000 STAPPEN GAAT VOOR MEER
Een stad of gemeente met gezonde, fitte inwoners, dat willen we toch
allemaal? Vaak kan je daar als stad of gemeente met weinig moeite en investeringen voor een groot stuk toe bijdragen. Het Vlaams Instituut Gezond
leven en Sport Vlaanderen lanceren daarom in september 2020: 10.000
stappen gaat voor meer. Met dit grootschalig beweegproject willen we de
inwoners van jouw stad of gemeente aanzetten tot meer beweging en investeren het Vlaams Instituut Gezond Leven en Sport Vlaanderen de komende
vier jaar extra in het bekende project 10.000 stappen.

2021: stappensignalisaties in het straatbeeld
2022: beweegroutes in jouw gemeente
2023: lokale beweegacties opzetten i.s.m. het verenigingsleven
2024: inzetten op het stop-principe en gezonde mobiliteit

In 2021 kunnen lokale besturen die 10000 stappen in het straatbeeld willen
brengen beroep doen op een gratis basispakket van signalisaties.
www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/campagnes/

Om lokale besturen op weg te zetten bieden we in het voorjaar van 2021
een draaiboek aan met praktische tips hoe je zo’n zensportenplatform
kan aanleggen.
www.sport.vlaanderen/zensportplatform
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COLOFON
We staan ook klaar om jullie te helpen met concepten op

Deze publicatie is een initiatief van Vlaamse overheid

maat of met begeleiding om dit te realiseren.

Sport Vlaanderen

Ook enthousiast om je gemeente beweegvriendelijker
te maken? Informeer naar alle mogelijkheden bij de

Arenbergstraat 5, 1000 Brussel
Website: www.sport.vlaanderen

consulent van Sport Vlaanderen.
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#SPORTERSBELEVENMEER

