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Inge Dijkstra



Bewegen in de openbare ruimte



Omgevingswet biedt kansen





De bedoeling… 





Om mee te nemen…  

•Wees creatief

• Je hebt veel te bieden

• Inhoud en proces



Jeroen Hoyng



Beweegvriendelijke Omgeving is een leefomgeving 
die mensen faciliteert, stimuleert en uitdaagt om 
te bewegen, te spelen en te sporten (NISB, 2012)

Wat is een beweegvriendelijke omgeving?



FIETSEN

SKEELEREN
MOESTUINIEREN

ONTMOETEN URBAN SPORT



https://www.allesoversport.nl/artikel/model-
beweegvriendelijke-omgeving-bvo-model

BVO-model

SPORT ABC MOVES people



Gedragsverandering d.m.v. BVO

Pamperen?  Verplichten? Uitdagen?  

Verleiden/nudging? Belonen?



Drie beleidsniveaus voor aanpak beweegvriendelijke omgeving

1. Macro-niveau: strategische visie of omgevingsvisie
Dient als paraplu voor al het gemeentelijk beleid rondom de gezonde leefomgeving. 

à E-book

2. Meso-niveau: beleidsplan(nen)
Gemeentelijk beleidsplannen t.a.v. sport/ (buiten)spelen/ lopen & fietsen maar ook actief 
transport, gezonde mobiliteit, het lokaal sportakkoord, het preventieakkoord, etc. 

à Binnenkort stappenplan (reisgids) in e-learning omgeving

3. Micro-niveau: actieplan beweeglocatie
Het uitvoeringsniveau bevat actieplannen voor aanleggen van een beweeglocatie (inrichting, 
onderhoud, activiatie, etc.).

à op www.beweegvriendelijkebuurt.nl vind je een stappenplan voor 
het realiseren van een beweeglocatie.



Sport & Bewegen Buitenspelen Lopen & Fietsen

OM
GEVINGS-
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E-book



Werkzame elementen BVO

1. Het fysieke ontwerp buitenruimte beïnvloedt gevoelens van sociale veiligheid;

2. Het fysieke ontwerp buitenruimte beïnvloedt gevoelens van fysieke veiligheid;

3. De aanwezigheid van infrastructuur voor actief transport stimuleert wandelen en fietsen;

4. Een buurt met meer connectiviteit zorgt voor meer actief verplaatsingsgedrag, als de 
infrastructuur van goede kwaliteit is;

5. Esthetisch aangename omgevingen bevorderen gevoelens van veiligheid;

6. Beweegfaciliteiten zorgen voor meer beweeggedrag, mits gecombineerd met programmatisch 
aanbod;

7. Als meer mensen de buitenruimte gebruiken leidt dat tot positievere gevoelens van sociale 
veiligheid, waardoor meer mensen de buitenruimte gebruiken.

Bron: Prins, Ruikes, Hoekman (2020). Werkzame elementen van de 
beweegvriendelijke omgeving. Utrecht: Mulier Instituut



Raamwerk voor 
bouwstenen BVO

• Sport in the City (Casas-Valle & Kompier, 
2013)

• Ontwerpprincipes voor een 
beweegvriendelijke omgeving 
(Cammelbeeck, Engbers, Kunen & L’abee, 
2014)

• Prettige Plekken (Kuitert & Maas, 2016)

• De Beweegvriendelijke Stad (Urhahn, 
2017)

• Loop! (Molster, 2020)

• Diverse artikelen op 
www.allesoversport.nl



https://tools.kenniscentrumsportenbewegen.nl/
beweegvriendelijke-omgeving/onderwerp/visie-en-beleid/

BVO-Kennisdossier



Vragenlijsten:
- Wijk scan
- Schoolplein scan (medio april)
- …





Atlas beweegvriendelijke omgeving in ontwikkeling

BVO-Atlas



Is een beweegvriendelijke omgeving maakbaar?
• Zoek voor gedeelde doelen
• Zoek voor gedeelde middelen
• Start met quick wins
• Vier successen
• Bottom up proces met burgers

.

Voorbeeld: doorfietsroutes
- verminderen kans op files bij woon-

werkverkeer (bereikbaarheid)
- minder CO2 uitstoot 

(duurzaamheid)
- meer actief bewegen (gezondheid)
- toename recreatiemogelijkheden 

(sport & bewegen)
- toename gezondheid
- …



www.allesoversport.nl

www.kenniscentrumsportenbewegen.nl

jeroen.hoyng@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Horapark 4, 6717 LZ Ede  
Postbus 643, 6710 BP Ede 
0318 - 490 900

http://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/
mailto:Jeroen.Hoyng@kcsport.nl


Oane Hornstra



Beweging in de 
openbare ruimte
Sociaal en fysiek verbinden

31-mrt 2022





Bewegen in een vitale leefomgeving



Beheer in beweging: verbinden met sociaal domein 

omgevingsvisie

Kapitaalgoederennota

Beleid voor Spelen

Coalitieakkoord: gezondheid, 
bewegen, OR voor bewoners

Integrale 
meerjarenplanning

Spelen|w
andelen|fietsen

| sporten



Vergrijzing - ouderen in beweging

Ontgroening - afname jeugd in kleine dorpen

Jeugd - spelen minder buiten (tv, gaming)

Gezondheidsverschillen - lage sociale economische status

Gezonde leefomgeving - voorlichtingsprogramma’s en voor handicap

Jongeren op gezond gewicht - stimuleren bij school, verenigingen en 
supermarkten

Verenigingsleven - nu meer individualisering in hardlopen en fietsen.

Sport aanbieders - koppeling met commerciële organisaties

Buurtsportcoaches - verbinding met sociaal domein, scholen en in de 
wijken

Sportbeleid Opsterland

25 verenigingen
Voetbal, tennis, korfbal, rugby



Integraal beleid Heerenveen
Kapitaalgoederen zijn de assets van de 
leefomgeving. Dit zijn alle objecten in de 
openbare ruimte: fietspaden, bruggen, 
speeltoestellen, bomen en grasvelden. Deze 
assets dragen integraal bij aan het functioneren 
van de gemeenschap in sociaal en economisch 
opzicht: gezonde en leefbare wijken en dorpen! 

We willen van A naar B om te werken,  een stukje 
fietsen of wandelen, onze kinderen veilig naar 
school brengen en speelgelegenheid voor
ontwikkeling en gezondheid bieden. 

ontmoeten, 
ontspannen, 
sporten, 
spelen.



Beweging in GBI: wat is er gepland? 



Beweging in GBI: welke keuzes 



Beweging in GBI: welke keuzes 

• Welke keuzes maak je in beheer
• Slijtlaat draaien Æ lastig voor skeeleren
• Stoep verhogen Æ ouderen
• Groene inrichting
• Speelvoorzieningen Æ kind
• Afvalbakken Æ ouderen
• Wandelroutes
• Fietsroutes / knooppunten
• Mobiliteit (pedelecs, voldoende brede fietspaden)

• Onze rol
• Stimuleren
• Meedenken / co-creëren
• Inzicht geven / effecten onderbouwen 









Video BIOR Sport Fryslân – KennisLab BIOR Noord

https://www.kennislabbiornoord.nl/video-bior-sport-fryslan/


“Een buitenruimte die je uitnodigt, inspireert en uitdaagt 
om te bewegen, dat is ons doel!”

Bedankt voor 
uw aandacht 



Marieke Verhaaf































Frank Zijlstra
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DE ONTMOETINGPLEK VAN DE TOEKOMST
KENNISLAB BIOR NOORD

Frank Zijlstra
31 maart 2022
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VECHTEN OM DE RUIMTE

VERANDERENDE MOBILITEIT



AARDVARKEN ARNHEM
BRAAKLIGGENDE BOUWGROND
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TIJDELIJKHEID/ FLEXIBILITEIT
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VERANDERENDE 
TOEKOMST
Alkmaar 18 juni 2021



3 PROJECTEN
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• Israels Plads Kopenhagen
• Zeeburgereiland
• Sweco Design Challenge ’21
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ISRAELS PLADS
KOPENHAGEN
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ISRAELS PLADS
PARKEREN
GROEN
WATER
SPORT
RECREATIE
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ZEEBURGEREILAND

Ism Glyfberg+Lykke



3 PROJECTEN
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- Israels Plads Kopenhagen
- Zeeburgereiland

- Bajeskwartier Amsterdam

ZEEBURGEREILAND
GROEN
SPORT
RECREATIE
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ZEEBURGEREILAND
STIMULEREN VERSCHILLENDE DOELGROEPEN



Sweco Design 
Challenge ’21
WHAT IF PUBLIC 
SPACES FEEL LIKE 
HOME? 

Drie ontwerpers creëerden 
een oplossing voor deze 
vraagstelling. Met verrassende 
resultaten!
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Sweco Design 
Challenge ’21
WHAT IF PUBLIC 
SPACES FEEL LIKE 

Studio 1:1
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Maakt van ‘vergeten ruimtes’, zoals onder viaducten en 
bruggen, weer een prettige plek. Deze shadow spaces 
hebben, met het oog op klimaatverandering, enorm 
veel potentie om slimmer in te richten.



Sweco Design 
Challenge ’21
WHAT IF PUBLIC 
SPACES FEEL LIKE 
HOME?

• Studio 1:1
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Maakt van ‘vergeten ruimtes’, zoals onder viaducten en 
bruggen, weer een prettige plek. Deze shadow spaces 
hebben, met het oog op klimaatverandering, enorm 
veel potentie om slimmer in te richten.

Onderzoeks- en ontwerpbureau STUDIO 1:1 ziet alle potentie in de 
vele onbenutte ruimtes onder viaducten en bruggen. Met oog op het 
veranderende klimaat, waarin het heter zal worden en het vaker en 
harder zal regenen, lenen deze ruimtes zich uitstekend voor de 
toenemende behoefte aan schaduw en beschutting.
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