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1. Onderdeel van een duurzaam 
   10.000-stappenproject in jouw stad 
   of gemeente
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Het 10.000-stappenproject brengt Vlaanderen al sinds 2005 in beweging. En het doet burgers 
effectief méér bewegen als de stad of gemeente een integrale aanpak hanteert en dus inzet op 
verschillende factoren: 

De vier jaar durende campagne ‘10.000 
stappen: Elke stap telt’ is een onderdeel van 
het grotere, overkoepelende 10.000-stappen-
project. Met deze campagne willen we vooral 
inzetten op het creëren van een leefomgeving 
die meer beweging mogelijk maakt en dit 
ook stimuleert. Vlaanderen heeft echt een 
tekort aan beweegruimte buiten. Dat zijn we 
ons nog meer gaan realiseren door de CO-
VID-19-pandemie, die Vlamingen massaal aan 
het wandelen en fietsen zette in eigen streek. 
De coronacrisis leidde op dat vlak tot een 
gedragswijziging die een grote opportuniteit 
biedt om op verder te bouwen. Vlaanderen 
heeft nood aan een sterke beweegboodschap 
en beweegvriendelijke buurten.

Dit proberen we te verwezenlijken aan de 
hand van vier hoofdthema’s die gebaseerd zijn 
op deze verschillende factoren. We gaan voor 
één thema per jaar: 

- 2021: STAPPENSIGNALISATIES IN HET     
   STRAATBEELD
- 2022: BEWEEGROUTES IN JOUW 
  GEMEENTE
- 2023: INZETTEN OP HET STOP-
  PRINCIPE EN GEZONDE MOBILITEIT
- 2024: LOKALE BEWEEGACTIES 
  OPZETTEN I.S.M. HET VERENIGINGS 
  LEVEN

Zo kan jouw stad of gemeente groeien naar 
een volledige integratie van 10.000 stappen in 
een gezonde publieke ruimte. Doorloop je als 
lokaal bestuur het volledige vierjarige traject, 
dan eindig je met een stapvriendelijkere buurt 
die inwoners motiveert om meer te bewegen. 

10.000 stappen 
een volwaardig project

promotie
vanuit de omgeving

promotie
naar het individu

logo en 
campagnebeeld

stappentellers

concrete
beweegacties

persoonlijk contact

folders intermediairs-
intersectorale
samenwerking

(sociale)
media

straatsignalisaties 
& affiches

website en app
10.000 stappen

250 stappen

250 stappen
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Ze zijn LAAGDREMPELIG:

• De beweegroutes zijn geschikt voor:

 - fysiek inactieven en beginnende actievelingen;

 - jong en oud;

 - mensen alleen of in groep.

• De beweegroutes kunnen geïmplementeerd 
worden met specifieke aandacht voor mensen in 
maatschappelijk kwetsbare situaties. 

• De beweegroutes zijn gratis, altijd open en vrij te 
gebruiken voor iedereen. 

• De beweegroutes zijn relatief goedkoop voor 
het lokaal bestuur en kunnen zelf geïnstalleerd 
worden.

Ze zijn GOED VOOR DE GEZONDHEID

• De beweegroutes kunnen bijdragen aan gezond-
heidswinst op fysiek én mentaal vlak.

• De beweegroutes zorgen mogelijk voor meer 
sociaal contact.

• De beweegroutes kunnen bijdragen aan de 
beweegaanbevelingen voor volwassenen en 
ouderen, en de aanbevelingen voor valpreventie 
bij ouderen.

2. Waarom beweegroutes ontwikkelen?

Ze kaderen in een BEWEGINGSBELEID:

• Een beweegroute is een positieve, eenvoudige 
en duurzame methode om de inwoners van jouw 
stad of gemeente meer te laten bewegen.

• Een beweegroute is een permanente laagdrem-
pelige lokale beweegmogelijkheid waarnaar deel-
nemers lokaal doorverwezen kunnen worden.

• Beweegroutes kunnen gemakkelijk gekoppeld 
worden aan andere (beweeg)initiatieven waar-
door de boodschap nog sterker wordt (bv. aan 
het Bewegen Op Verwijzing-project, aan gezond-
heidsthema’s voeding, mentaal welbevinden …).

• Een beweegroute kan een actie zijn binnen een 
groter proces om een beweegvriendelijke ge-
meente te worden. Met Gezonde Gemeente heb 
je als lokaal bestuur een houvast om een kwali-
teitsvol gezondheidsbeleid uit te bouwen en het 
helpt je om bruggen te slaan tussen verschillende 
beleidsdomeinen.

In het eerste jaar (2021) van de 4 jaar durende 
campagne motiveerden jullie met straatsignalisaties 
jullie inwoners om meer stappen te zetten, onder 
het motto ‘Elke stap telt!’. Straatsignalisaties laten 
zien dat kleine afstanden tussen nuttige locaties in 
de buurt ook extra stappen opleveren. Die succes-
volle techniek heet ‘nudging’: via kleine aanpassin-
gen in de omgeving sturen we ons gedrag richting 
gezonde keuzes. 

250

805

stadhuis

stadspark

De geselecteerde beweegroutes voor deze 
campagne hebben heel wat voordelen.

In dit tweede campagnejaar (2022) gaan we lokale 
besturen ondersteunen bij het ontwikkelen van 
beweegroutes.

https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag#meer-bewegen
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente
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3. Beweegroutes koppelen aan georganiseerde 
     activiteiten of het bestaande aanbod

Beweegroutes opzetten alleen is niet voldoende om inwoners meer te doen bewegen. Je integreert de 
beweegroutes ook best binnen een ruimere beleidsaanpak voor bewegingspromotie en koppelt deze 
aan meer en andere laagdrempelige georganiseerde activiteiten (bewegingsactiviteiten of sociocultu-
rele activiteiten) of het georganiseerde aanbod binnen de stad of gemeente. Die activiteiten maken dan 
gebruik van de beweegroutes om zo tot een groter bereik en gebruik te komen, zeker door mensen in 
maatschappelijk kwetsbare situaties.

Denk bijvoorbeeld aan de koppeling aan:

• Begeleidingssessies van gezondheidsprofessio-
nals die de beweegroutes gebruiken in functie 
van hun coaching:

 - Bewegen Op Verwijzing-coaches;

 - kinesisten en ergotherapeuten van woonzorg-
centra of assistentiewoningen;

 - preventiewerkers;

 - gezondheidspromotoren van wijkgezondheids-
centra.

• Buurtwerkers of sleutelfiguren die de routes  
promoten in hun buurten.

Hiervoor is samenwerking met partners, 
verenigingen en organisaties cruciaal. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 - Beweging Op Verwijzing-coaches uit 
de buurt;

 - het OCMW;

 - adviesraden (seniorenraad, welzijns-
raad, sportraad …);

 - wijkgezondheidscentra;

 - woonzorgcentra;

 - assistentiewoningen;

 - lokale dienstencentra;

 - kinesisten en ergotherapeuten;

 - lokale preventiewerkers;

 - buurtwerkers;

 - voorzieningen voor personen met een 
handicap;

 - verenigingen waar mensen in armoe-
de het woord nemen;

 - ontmoetingscentra;

 - Huizen van het Kind;

 - Okra;

 - Neos;

 - lokale trekkers van Beweging Op 
Verwijzing;

 - SAAMO;

 - …

• Events en acties zoals:

 - Kwispelstappers (Ouderen gaan samen met 
vrijwilligers wekelijks op stap met een hond in 
hun eigen buurt. Zo gaan ze meer bewegen, an-
dere ouderen uit de buurt ontmoeten én voor 
dieren zorgen.);

 - Gezondheidsrally (een quizwandeling rond de 
voedings- en bewegingsdriehoek);

 - (Groeps)activiteiten rond beweging van part-
ners. 

Maar ook het koppelen aan activiteiten los van 
beweging is nuttig! Een wandelsessie waarbij het 
lokale ontmoetingscentrum de plek van samenko-
men is waar iets gedronken kan worden voor en na 
de sessies, zal zeker meer deelnemers lokken … En 
er kan ook zeker gelinkt worden aan acties rond 
thema’s als gezonde voeding, mentaal welbevinden 
…

https://netwerktegenarmoede.be/nl/lid-verenigingen
https://netwerktegenarmoede.be/nl/lid-verenigingen
https://www.saamo.be
https://10000stappen.gezondleven.be/in-jouw-organisatie/actiefiches/kwispelstappers
https://www.gezondleven.be/projecten/gezondheidsrally-1
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4. Praktische uitwerking van 
     verschillende types beweegroutes

Voor deze campagne zijn er verschillende types van beweegroutes geselecteerd. In dit hoofdstuk lichten 
we de verschillende types toe met de nodige aandachtspunten en geven we een korte oplijsting van de 
bijhorende materialen. Er zijn beweegroutes rond een bepaald thema of op maat van een bepaalde doel-
groep. Jullie kunnen zelf bekijken en onderzoeken aan welke route het lokaal bestuur het meeste nood 
heeft. Voor die voorbereiding is het stappenplan in hoofdstuk 6 heel nuttig. In hoofdstuk 5 leggen we alle 
beschikbare materialen (specificaties, lay-out, opdruk) en de werking van de bestelling via de webwinkel 
uit.

WAT?

Deze beweegroute bestaat uit een wandeling met 
onderweg eenvoudige beweegoefeningen. De 
oefeningen maken gebruik van bestaande elemen-
ten in de straten, zoals een zitbank, boom, trap ... 
De deelnemers volgen de wandelroute en doen on-
derweg opdrachten om hun kracht, uithoudingsver-
mogen en balans te onderhouden. De oefeningen 
zijn laagdrempelig opgevat en daarom ook geschikt 
voor jong en oud.

Interesse in beweegoefeningen voor jonge 
kinderen? Bekijk dan zeker de beweegroute 
voor gezinnen.”

HOE?

• Bereid deze actie nauwkeurig en participatief 
voor: zie hoofdstuk 6.

• Bepaal de locatie en het traject.

• Bepaal de stopplaatsen en bijhorende beweegoe-
feningen. Je kan kiezen uit 49 oefeningen.

• Bestel de nodige materialen in de webwinkel van 
10.000 stappen: zie hoofdstuk 5.

• Plaats de borden en signalisaties.

• Promoot de nieuwe beweegroute: zie hoofdstuk 
8.

• Houd de beweegroute levendig: zie hoofdstuk 9.

• Evalueer de beweegroute na ongeveer 1 jaar: zie  
hoofdstuk 6.

Beweegroutes met beweegoefeningen

Voorbeeld van Logo Oost-Brabant
(Tremelo, Diest, Tienen)

http://10000stappen.gezondleven.be/nodes/2022beweegroutes/nl
https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
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AANDACHTSPUNTEN?

• Beweegroutes hebben meestal een lengte van 
ongeveer 800 à 1.500 stappen (500 à 1.000  
meter) met onderweg 10 à 20 eenvoudige  
beweegoefeningen. Langere routes kunnen   
zeker ook, maar test de haalbaarheid op  
voorhand zeker uit.

• Denk goed na over het traject:

 - Beweegroutes die gebruikt zullen worden door 
coaches en bewoners van woonzorgcentra, 
assistentiewoningen … worden het best in een 
lus of cirkel opgesteld. Het startpunt is dan ook 
het eindpunt of ligt daar niet ver van.  

 - Je kan ook meerdere beweegroutes maken die 
eventueel samenkomen op een bepaald punt.

 - Je kan ook vertrekken vanuit bestaande routes 
of lussen.

•  Weet dat er naast de beweegpunten ook enkele 
rustpunten aanwezig moeten zijn op de route.

• Geef de rust- en/of beweegpunten weer op het 
grondplan, en eventueel ook de openbare toilet-
ten en AED-toestellen.

• Hou rekening met de aandachtspunten voor het 
bereiken van maatschappelijk kwetsbare groe-
pen. Kies bijvoorbeeld voor een makkelijk be-
reikbare beweegroute, voor oefeningen die voor 
iedereen haalbaar zijn … 

• Installeer de beweegroute op een plek waar veel 
mensen van de doelgroep wonen. Zien gebrui-
ken, doet gebruiken. 

• Natuur en groen maken het aangenamer en 
aantrekkelijker maar plaats de route niet op een 
afgelegen locatie. Het vraagt een te grote inspan-
ning om er te geraken en mensen willen andere 
mensen bezig zien. 

• Zorg dat het startbord in het oog springt voor de 
voorbijgangers.

• Zorg eventueel ook voor beschutting tegen 
regen en wind.

• Koppel andere georganiseerde of begeleide 
activiteiten of programma’s aan de beweegrou-
te. Doe dus een beroep op partners om promo te 
maken bij hun deelnemers.

4. Praktische uitwerking van 
     verschillende types beweegroutes

Beweegroutes met beweegoefeningen
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MATERIALEN?

Voor deze beweegroute kan je de volgende materi-
alen bestellen in de webwinkel van 10.000 stap-
pen:

• een startbord van de route (A1 of A0). Graag 
meer info over de aanmaak van het startbord? Zie 
hoofdstuk 5;

• borden met beweegoefeningen (A3). Zelf oefe-
ningen ontwikkelen kan niet, maar dat is ook niet 
nodig. Want je kan kiezen uit 49 verschillende 
oefeningen!

• palen, stellages en/of beugels om borden en 
plaatjes te plaatsen;

• kleine ronde signalisatieplaatjes (Ø 100 of 200 
mm) met pijl of markeringsnagels (Ø 100 mm) 
met pijl voor aanduiding van de route;

• kleine rechthoekige bordjes die het aantal stap-
pen weergeven;

• postkaarten (A6) om de beweegroute te promo-
ten.

Wil je meer weten over de materialen? Ga dan 
kijken in hoofdstuk 5.

BESTAANDE VOORBEELDEN?

Deze laagdrempelige beweegroute 
is uitgetest en positief geëvalueerd 
door Logo Oost-Brabant. Er zijn dus 
al mooie voorbeelden van dit type 
beweegroute in die regio: Aarschot, 
Kortenberg, Tremelo, Kampenhout …

Ook de KWIEK beweegroute in 
Kortrijk en Allez Bougez in Gent zijn 
beweegroutes met beweegoefenin-
gen, maar ze zijn met andere materi-
alen gemaakt.  De KWIEK beweeg-
route in Kortrijk gebruikt bijvoorbeeld 
minder opvallende stoeptegels. Die 
tegels kosten meer en zijn ook niet 
voor  elke ondergrond mogelijk.  
Allez Bougez maakt dan weer  
gebruik van een houten stelling voor 
de beweegoefeningen die vatbaarder 
zijn voor vandalisme en slijtage.  
Een absolute troef van Allez Bougez 
is dat deze beweegroute gekoppeld 
is aan wandelingen vanuit het wijkge-
zondheidscentrum!

Sommige steden en gemeenten ko-
pen liever outdoor-beweegtoestellen 
aan om die langs de beweegroute 
te installeren. De toestellen nodigen 
– met de nodige randvoorwaarden – 
voorbijgangers, inwoners, kinderen, 
ouderen … uit om op een laagdrempe-
lige manier buiten te bewegen en om 
het sociale contact te verhogen. Maar 
het kostenplaatje van zulke toestellen 
ligt natuurlijk wel veel hoger!
De centrale boodschap is dat inves-
teren in outdoortoestellen alleen 
rendeert als de toestellen genoeg 
bereik hebben én als de doelgroep 
ze effectief gebruikt. De absolute 
minimumvoorwaarden hiervoor zijn 
een optimale bereikbaarheid en de 
koppeling aan meer en andere laag-
drempelige beweegactiviteiten.

4. Praktische uitwerking van 
     verschillende types beweegroutes

Beweegroutes met beweegoefeningen

https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
http://10000stappen.gezondleven.be/nodes/2022beweegroutes/nl
http://10000stappen.gezondleven.be/nodes/2022beweegroutes/nl
https://www.aarschot.be/beweegroute
https://www.kortenberg.be/beweegroute-kortenberg
https://www.visit-tremelo.be/beweegroute-balenberg
https://www.kampenhout.be/beweegroute
https://www.kortrijk.be/kwiekroute
https://www.kortrijk.be/kwiekroute
https://www.allezbougez.be
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4. Praktische uitwerking van 
     verschillende types beweegroutes

voetgangerscirkels

WAT?

Een voetgangerscirkel is een aaneengesloten 
wandelroute waar ook minder mobiele voetgan-
gers zelfstandig en op eigen tempo hun doel al 
stappend kunnen bereiken (al dan niet met hulp-
middelen). Voetgangerscirkels verbinden belangrij-
ke voorzieningen met elkaar. Het traject passeert 
namelijk langs de meest courante handelszaken 
(slager, bakker, apotheker, bank, kledingzaken …) 
en ook andere voorzieningen (dienstencentrum, 
ontmoetingsplaatsen zoals cafetaria’s/buurthuizen, 
post, gemeentehuis, bibliotheek …). Hiermee verho-
gen ze de zelfredzaamheid van zorgbehoevenden 
die moeite hebben bij het stappen. Voetgangers-
cirkels zijn vaak gevestigd in een woonzorgzone. 
Dat is een gebied waarin wonen en zorg zo goed 
mogelijk op elkaar afgestemd zijn. 

HOE?

• Bereid deze actie nauwkeurig en participatief 
voor: zie hoofdstuk 6.

• Bepaal de locatie en het traject aan de hand van 
de te verbinden handelszaken en voorzieningen.

• Maak het traject fysiek mogelijk voor minder 
mobiele voetgangers: laat trottoirs effenen, maak 
afritjes, installeer oversteekplaatsen (met meer 
groentijd), ruim obstakels op de trottoirs op, leg 
rustpunten aan en zorg voor voldoende verlich-
ting.

• Bestel de nodige materialen voor een duidelijke 
bewegwijzering in de webwinkel van 10.000 
stappen: zie hoofdstuk 5.

• Plaats de borden en signalisaties.

• Promoot de voetgangerscirkel: zie hoofdstuk 8.

• Houd de voetgangerscirkel levendig: zie  
hoofdstuk 9.

• Evalueer de voetgangerscirkel na ongeveer 1 jaar: 
zie hoofdstuk 6.

Voorbeeld van Olen en Wervik

https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
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4. Praktische uitwerking van 
     verschillende types beweegroutes

voetgangerscirkels

AANDACHTSPUNTEN?

• Ontwikkel dit in nauwe samenwerking met alle 
betrokkenen.

• Hou rekening met de aandachtspunten voor het 
bereiken van maatschappelijk kwetsbare groe-
pen.

• Houd de afstanden binnen de cirkel zo kort 
mogelijk. Met de walkabilityscore-tool kan je het 
wandelbereik voor minder mobiele ouderen ana-
lyseren in elke buurt, en vanuit elk woonzorgcen-
trum of elke assistentiewoning. Die analyse helpt 
bij de opmaak van de voetgangerscirkel!

• Zorg dat het traject toegankelijk is voor minder 
mobiele voetgangers. Test dat uit met een knel-
puntenwandeling!

• Voorzie voldoende rustpunten onderweg. Geef 
de rustpunten weer op het grondplan, en eventu-
eel ook de openbare toiletten en AED-toestellen.

• Houd de voetgangerscirkel verkeersveilig én so-
ciaal-veilig. Vermijd daarom afgelegen gebieden, 
koppel de voetgangerscirkel aan ontmoetings-
plaatsen …

• Koppel andere georganiseerde of begeleide 
activiteiten of programma’s aan de voetgan-
gerscirkel. Doe dus een beroep op partners om 
promotie te maken bij hun deelnemers.

https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/walkability-tool
https://vlaamselogos.be/content/knelpuntenwandeling-de-buurt
https://vlaamselogos.be/content/knelpuntenwandeling-de-buurt
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MATERIALEN?

Voor een voetgangerscirkel kan je de volgende 
materialen bestellen in de webwinkel van 10.000 
stappen:

• een startbord van de route (A1 of A0). Graag 
meer info over de aanmaak van het startbord?  
Zie hoofdstuk 5;

• aangezien de voetgangerscirkel niet echt een 
startpunt heeft, kunnen er ook meerdere start-
borden geplaatst worden in de woonzorgzone;

• palen, stellages en/of beugels om borden en 
plaatjes te plaatsen;

• markeernagels (Ø 100 mm) of kleine ronde sig-
nalisatieplaatjes (Ø 100 of 200 mm) met pijl om 
onderweg het traject duidelijk aan te duiden;

• postkaarten (A6) om de voetgangerscirkel te 
promoten.

Wil je meer weten over de materialen? 
Ga dan kijken in  hoofdstuk 5.

4. Praktische uitwerking van 
     verschillende types beweegroutes

voetgangerscirkels

BESTAANDE VOORBEELDEN?

Al heel wat steden en gemeenten 
hebben succesvolle voetgangerscir-
kels ontwikkeld: Olen, Wervik, Malle, 
Zedelgem, Dentergem …

https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
https://www.duurzame-mobiliteit.be/sites/default/files/inline-files/ACT_voetgangerscirkels%20Olen.pdf
https://docplayer.nl/144785418-De-voetgangerscirkel.html
https://www.nieuwsblad.be/cnt/blkma_01889040
https://www.zedelgem.be/voetgangerscirkel
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4. Praktische uitwerking van 
     verschillende types beweegroutes

WAT?

10.000-stappenroutes zijn wandelingen waarbij het 
aantal stappen duidelijk wordt getoond aan de 
start van het traject en ook tijdens de route. Laat je 
niet misleiden door de naam: het is geen must dat 
deze routes 10.000 stappen lang zijn! Integendeel. 

HOE?

• Bereid deze actie nauwkeurig en participatief 
voor: zie hoofdstuk 6.

• Bepaal de locatie en het traject.

• Bestel de nodige materialen voor een duidelijke 
bewegwijzering in de webwinkel van 10.000 
stappen: zie hoofdstuk 5.

• Plaats de borden en signalisaties.

• Promoot de 10.000-stappenroute: zie hoofdstuk 
8.

• Houd de 10.000-stappenroute levendig:   
zie hoofdstuk 9.

• Evalueer de 10.000-stappenroute na ongeveer 1 
jaar: zie hoofdstuk 6.

10.000-STAPPENROUTES

kortere routes (bv. 2.500, 4.000 en 
6.000 stappen) zijn net de belang-

rijkste routes omdat ze ook minder 
actieve inwoners kunnen bereiken met 

haalbare beweegdoelen.

Voorbeeld van Logo Limburg

https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
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AANDACHTSPUNTEN?

• Zorg dat het traject een cirkel of lus is waarbij het 
startpunt eigenlijk ook het eindpunt is. 

• Probeer een combinatie aan te bieden van na-
tuurwandelingen en wandelingen in en rondom 
de kern van de gemeente of stad.

• Zorg voor rustplaatsen onderweg. Geef de rust-
punten weer op het grondplan, en eventueel ook 
de openbare toiletten en AED-toestellen.

• Hou rekening met de aandachtspunten voor het 
bereiken van maatschappelijk kwetsbare groe-
pen. Kies bijvoorbeeld voor een makkelijk bereik-
bare beweegroute niet ver van de doelgroep.

• Zorg dat het startbord in het oog springt voor de 
voorbijgangers.

• Koppel andere georganiseerde of begeleide ac-
tiviteiten of programma’s aan deze 10.000-stap-
penroute. Doe dus een beroep op partners om 
promo te maken bij hun deelnemers.

• Je kan deze 10.000-stappenroute ook combine-
ren met themawandelingen.

MATERIALEN?

Voor deze 10.000-stappenroutes kan je de vol-
gende materialen bestellen in de webwinkel van 
10.000 stappen: 

• een startbord van de route (A1 of A0). Graag 
meer info over de aanmaak van het startbord?  
Zie hoofdstuk 5;

• aangezien deze wandellus niet echt een start-
punt heeft, kunnen er ook meerdere startborden 
geplaatst worden;

• kleine rechthoekige bordjes die het aantal stap-
pen weergeven;

• palen, stellages en/of beugels om borden en 
plaatjes te plaatsen;

• kleine ronde signalisatieplaatjes (Ø 100 of 200 
mm) met pijl of markeringsnagels (Ø 100 mm) 
met pijl voor aanduiding van de route;

• postkaarten (A6) om de 10.000-stappenroute te 
promoten.

Wil je meer weten over de materialen? 
Ga dan kijken in hoofdstuk 5.

BESTAANDE VOORBEELDEN?

Logo Limburg heeft in samenwerking met de 
Limburgse Regionale Landschappen al een mooie 
bundeling van 10.000-stappenroutes ontwikkeld.

Ook in steden en gemeenten in de regio van Logo 
Brugge-Oostende, Logo Leieland, Logo Mid-
den-West-Vlaanderen en West-Vlaanderen zijn er 
al 10.000-stappenroutes.

4. Praktische uitwerking van 
     verschillende types beweegroutes

10.000-STAPPENROUTES

https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
https://www.limburg.be/webfiles/limburg/product/vitaminelimburg_10000stappen.pdf
https://www.contreilive.be/nl/page/10000-stappenwandeling
https://www.westvlaamsehart.be/uploads/8/2/1/0/8210596/90000_stappen_west-vlaamse_hart_lr.pdf
https://www.westvlaamsehart.be/uploads/8/2/1/0/8210596/90000_stappen_west-vlaamse_hart_lr.pdf
https://www.west-vlaanderen.be/artikel/60-keer-10000-stappen-west-vlaanderen
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4. Praktische uitwerking van 
     verschillende types beweegroutes

WAT?

Als je véél mensen in beweging wil krijgen, maak 
je de wandelingen best zo aantrekkelijk mogelijk. 
Ontwerp daarom wandelingen op maat van een 
bepaalde doelgroep of rond een bepaald thema. 
Enkele voorbeelden:

Routes voor een specifieke doelgroep 
of met een aantrekkelijk thema

De beweegroute voor gezinnen bestaat uit een 
wandellus van 2 tot 4 kilometer met tal van be-
weegoefeningen onderweg. Er zijn 2 verhaallijnen 
beschikbaar waar Moovie (de Multimovekikker) en 
zijn vriendjes je mee op pad nemen en tonen hoe je 
de oefeningen moet uitvoeren. In de webwinkel
kan je een startbord kiezen met een stedelijke of 
meer natuurlijke verhaallijn. Er zijn 30 beweegbor-
den beschikbaar met oefenstof van de 12 bewe-
gingsvaardigheden op maat van kinderen tussen 3 
tot 8 jaar. Als lokaal bestuur kan je zelf, afhankelijk 
van het beschikbare straatmeubilair en natuurlijke 
spelelementen, de oefeningen en de wandeling 
samenstellen. 

Een beweegroute voor gezinnen wordt op dezelfde 
manier ontwikkeld als de beweegroutes met   
beweegoefeningen. De borden met beweegoe-
feningen en andere materialen kunnen besteld 
worden in de webwinkel van 10.000 stappen: zie 
hoofdstuk 5.

doelgroep gezinnen:  
een ludieke gezinswandeling

https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
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4. Praktische uitwerking van 
     verschillende types beweegroutes

Routes voor een specifieke doelgroep 
of met een aantrekkelijk thema

Hier gaat het over een route met voldoende zit-
banken (max. 250 meter tussen 2 rustplaatsen) die 
dus oog heeft voor rust en babbel (sociaal contact). 
Maak de banken eventueel extra aantrekkelijk door 
ze aan te kleden met gespreksstarters, richtingaan-
wijzers, inspirerende spreuken (in het dialect) of 
beweegopdrachten.

Hiervoor kan je de personaliseerbare borden uit de 
webwinkel gebruiken.

voorbeelden: antwerpen, blankenberge, 
bonheiden, deinze, de panne, gistel, koksijde…

Deze wandelingen worden georganiseerd in de 
buurt van bedrijven met de bedoeling om een 
frisse neus te halen tijdens de pauzes of om verga-
deringen al wandelend te houden.
De route is best 2 tot 3,5 km lang met een wandel-
tijd van 15 à 30 minuten (2.000 – 4.000 stappen). 
Het is handig om routes in te delen volgens de 
duur van de wandeling. Afhankelijk van de duur van 
de pauze of vergadering kunnen de werknemers 
dan een geschikte wandelroute kiezen. Zorg voor 
voldoende rustplaatsen onderweg: die zijn handig 
om iets te noteren of om iets te eten en drinken.

voorbeeld: loopbanen van sport vlaanderen, 
colruyt halle …

Een stads- of gemeentewandeling is een leuke ma-
nier om de omgeving eens van dichtbij te bekijken 
en ze op een andere manier te ontdekken. Vaak 
leren mensen op die manier verborgen pareltjes 
kennen, zowel eigen inwoners als toeristen. Zorg 
voor een traject dat voor zoveel mogelijk mensen 
toegankelijk en aantrekkelijk is. Loods hen langs 
leuke plaatsen in eigen stad of gemeente.

Je kan toeristische info tonen op verschillende 
plaatsen langs de route: gebruik hiervoor de perso-
naliseerbare borden uit de webwinkel.

voorbeeld: gent, brugge, mechelen, leuven …

doelgroep ouderen: 
een zitbankenwandeling of 
zilverroute

doelgroep werknemers: 
lunchwandelingen of 
wandelmeetings 

thema toerisme: 
toeristische wandelingen 

https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
https://www.antwerpen.be/info/602d2042693582d06d63051b/zilveren-linten-een-actieplan-voor-gebruiksvriendelijke-wandelroutes-voor-senioren
https://docplayer.nl/11786209-Zitbankenroute-stap-in-de-stad-www-blankenberge-be.html
https://www.kempen.be/route/vergeet-mij-nietjes-wandeling
https://www.deinzeonline.be/2021/02/nieuwe-zitbankenwandelroutes-in-het-stadscentrum-van-deinze/
https://neemmemeemagazine.be/zitbankenwandeling-met-west-vlaamse-spreuken/
https://www.gistel.be/zitbankenroute
https://atlas.vicinia.be/nl/initiatives/890/
https://www.sport.vlaanderen/sportbedrijf/loopbaan/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20190429_04364528
https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
https://visit.gent.be/nl/goed-om-weten/praktische-info/rondtoeren/wandelen-gent-doen
https://www.visitbruges.be/wandelen-en-fietsen-in-de-stad
https://visit.mechelen.be/groepen/wandelingen-door-de-stad
https://www.visitleuven.be/toegankelijke-toeristische-wandeling
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4. Praktische uitwerking van 
     verschillende types beweegroutes

Routes voor een specifieke doelgroep 
of met een aantrekkelijk thema

Een wandeling die mensen gelukkig en veerkrach-
tig maakt: wie wil dat niet in zijn stad of gemeente? 
Er zijn daar verschillende mogelijkheden voor:

• een wandeling in de natuur langs de mooiste 
plekjes;

• een wandeling met onderweg kunst of inspireren-
de spreuken;

• een wandeling rond één van de seizoenen,   
bv. een winterwandeling;

• een culinaire wandeling waarbij gezonde streek-
producten geproefd kunnen worden;

• een wandeling met tips om je geluk te verho-
gen. Hang daarvoor op stopplaatsen bordjes 
met QR-codes die linken naar een vraag of die 
een tip geven rond het verhogen van geluk en 

thema mentaal welbevinden: 
de gelukswandeling

andere themawandeling 
naar eigen creativiteit

veerkracht. Voor volwassenen kan je hiervoor de 
reflectievragen gebruiken die bij de geluksdrie-
hoek horen. Voor kinderen en jongeren zijn er de 
toffe NokNok-oefeningen die je kan verspreiden 
op de wandeling;

• een bankenwandeling waarbij de bank als ont-
moetingsplaats dient. Tijdens de 10-daagse van 
de Geestelijke Gezondheid in 2021 stonden ban-
kenacties centraal. Beweegroutes kunnen ook 
hier mooi bij aansluiten.

voorbeeld: gelukswandeling van 
eerstelijnszone herkenrode, wandeling 
#samenveerkrachtig van logo mechelen, 
bankontakt sint-katelijne-waver, 
winterwandelingen …

voorbeeld: het verbinden van troostplekken, 
cultureel erfgoed …

https://www.gezondleven.be/themas/mentaal-welbevinden/geluksdriehoek
https://www.gezondleven.be/themas/mentaal-welbevinden/geluksdriehoek
https://www.noknok.be/knaltips
https://www.samenveerkrachtig.be/images/2021/2021_Inspiratiegids_10-daagse_GG_FINAL_1.pdf
https://www.samenveerkrachtig.be/images/2021/2021_Inspiratiegids_10-daagse_GG_FINAL_1.pdf
https://www.eerstelijnszone.be/de-gelukswandeling
https://www.eerstelijnszone.be/de-gelukswandeling
https://logomechelen.be/wandeling-samenveerkrachtig
https://logomechelen.be/wandeling-samenveerkrachtig
https://www.sintkatelijnewaver.be/producten/detail/1718/bankontakt
https://www.kempenskarakter.be/tijd-voor-een-winterwandeling/
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HOE?

• Bereid deze actie nauwkeurig en participatief 
voor: zie hoofdstuk 6.

• Bepaal de locatie en het traject. Test het traject 
uit met de doelgroep en pas aan indien nodig.

• Bestel de nodige materialen in de webwinkel van 
10.000 stappen: zie hoofdstuk 5.

• Plaats de borden en signalisaties.

• Promoot de nieuwe beweegroute: zie  
hoofdstuk 8.

• Houd de beweegroute levendig: zie hoofdstuk 9.

• Evalueer de beweegroute na ongeveer 1 jaar: zie 
hoofdstuk 6.

MATERIALEN?

Voor deze beweegroutes kan je de volgende 
materialen bestellen in de webwinkel van 10.000 
stappen:

• een startbord van de route (A1 of A0). Graag 
meer info over de aanmaak van het startbord?  
Zie hoofdstuk 5;

• borden die inhoudelijk te personaliseren zijn (A3);

• palen, stellages en/of beugels om borden en 
plaatjes te plaatsen;

• kleine ronde signalisatieplaatjes (Ø 100 of 200 
mm) met pijl of markeringsnagels (Ø 100 mm) 
met pijl voor aanduiding van de route;

• kleine rechthoekige bordjes die het aantal stap-
pen weergeven;

• postkaarten (A6) om de wandeling te promoten.

Wil je meer weten over de materialen? Ga dan 
kijken in hoofdstuk 5.

AANDACHTSPUNTEN? 

• Bewegwijzer het traject duidelijk met materialen 
uit de webwinkel van 10.000 stappen.

• Geef de afstanden steeds weer in het aantal stap-
pen en eventueel in minuten of kilometers.

• Maak de routes niet te lang: ga voor een gemid-
delde van 1,5 tot 4 kilometer.

4. Praktische uitwerking van 
     verschillende types beweegroutes

Routes voor een specifieke doelgroep 
of met een aantrekkelijk thema

• Hou rekening met de aandachtspunten voor het 
bereiken van maatschappelijk kwetsbare groe-
pen. Kies bijvoorbeeld voor een makkelijk bereik-
bare beweegroute die voor iedereen haalbaar is.

• Test het traject op voorhand uit samen met de 
doelgroep. Zorg dat zilverroutes toegankelijk zijn 
voor minder mobiele voetgangers, dat routes 
voor lunchwandelingen voor genoeg ontspanning 
zorgen (groen, minder verkeer …) …

• Zorg voor voldoende rustpunten of banken. Geef 
de rustpunten weer op het grondplan, en eventu-
eel ook de openbare toiletten en AED-toestellen.

• Alle routes liggen in het openbaar domein en zijn 
altijd voor iedereen toegankelijk.

• Zorg dat de routes vlot bereikbaar zijn met het 
openbaar vervoer.

• Koppel andere georganiseerde of begeleide ac-
tiviteiten of programma’s aan deze beweegrou-
te. Doe dus een beroep op partners om promotie 
te maken bij hun deelnemers.

• Installeer de beweegroute op een plek waar veel 
mensen van de doelgroep wonen. Zien gebruiken, 
doet gebruiken.

https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
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4. Praktische uitwerking van 
     verschillende types beweegroutes

bestaande wandel- en looproutes

WAT?

Hebben jullie al leuke wandelingen of routes in 
jullie stad of gemeente? En zijn die aan een nieuw 
hoofdstuk toe? Doop ze dan om tot ‘10.000 stap-
pen-routes’! Voeg borden en/of signalisaties van 
10.000 stappen toe op het bestaande traject. 

Enkele tips daarbij:

• Bestaande pijlen en borden zijn niet verloren en 
moeten niet per se vervangen worden. Kleef stic-
kers met het aantal stappen op bestaande pijlen 
of borden.

• Plaats extra kleine bordjes met het aantal stap-
pen op het traject.

• ‘Pimp’ de wandeling tot een echte beweegroute 
door borden toe te voegen met de beweegoefe-
ningen van 10.000 stappen, met eigen QR-codes 
die linken naar oefeningen of info, eigen info …

• Plaats een nieuw startbord aan de start van de 
wandeling.

HOE?

• Bereid deze actie nauwkeurig en participatief 
voor: zie hoofdstuk 6.

• Bestel de nodige materialen voor de aanpassing 
van de wandeling in de webwinkel van 10.000 
stappen: zie hoofdstuk 5.

• Plaats de borden en signalisaties.

• Promoot de nieuwe beweegroute:    
zie hoofdstuk 8.

• Houd de beweegroute levendig: zie hoofdstuk 9.

• Evalueer de beweegroute na ongeveer 1 jaar:   
zie hoofdstuk 6.

https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
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AANDACHTSPUNTEN?

• Een beweegroute is best niet langer dan 6.000 
stappen om ze laagdrempelig te houden. Bete-
kent dit dat je de bestaande wandelingen van 
meer dan 6.000 stappen links moet laten liggen? 
Zeker niet. Maar zorg dan dat ze afgesneden kun-
nen worden tot maximaal 6.000 stappen.

• Koppel andere georganiseerde of begeleide  
activiteiten of programma’s aan deze beweeg-
route. Doe dus een beroep op partners om 
promotie te maken bij hun deelnemers.

MATERIALEN?

Voor de aanpassing van deze wandelroutes kan je 
de volgende materialen bestellen in de webwinkel 
van 10.000 stappen: 

• stickers die het aantal stappen weergeven om op 
de bestaande borden te kleven;

• kleine rechthoekige bordjes met het aantal stap-
pen op;

• een startbord van de route (A1 of A0). Graag 
meer info over de aanmaak van het startbord?  
Zie hoofdstuk 5;

• borden die inhoudelijk te personaliseren zijn (A3);

• borden met beweegoefeningen (A3) (keuze uit 49 
oefeningen!);

• palen, stellages en/of beugels om borden en 
plaatjes te plaatsen;

Wil je meer weten over de materialen? 
Ga dan kijken in hoofdstuk 5.

4. Praktische uitwerking van 
     verschillende types beweegroutes

bestaande wandel- en looproutes

https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
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5. Materialen: overzicht, webwinkel en opdruk
Beschikbare materialen

De volgende materialen zijn beschikbaar in de webwinkel van 10.000 stappen en zijn bruikbaar om alle beweegroutes vorm te geven:
Afbeeldingen zijn puur ter illustratie en zijn dus geen weergave van het definitieve materiaal. 
Voor definitieve afbeeldingen van deze materialen: zie website 10.000 stappen of webwinkel van 10.000 stappen vanaf maart 2022.

specificaties opdruk standaard opdruk te personaliseren

startbord van de route

borden met beweegoefeningen

 - A0 (1198*841mm) of A1 
(841*594mm)

 - HPL/Trespa 6mm

 - anti- graffiti-laminaat

 - A3 (420*297mm)

 - HPL/Trespa 6mm

 - anti-graffiti-laminaat

 - een beweegoefening met een 
afbeelding, tekst en 3 moeilijk-
heidsgraden. Er is keuze uit 49 
verschillende oefeningen. Zelf 
oefeningen ontwikkelen kan niet. 

 - ook borden met oefeningen be-
schikbaar specifiek voor gezinnen 
met jonge kinderen

 - logo’s projectpartners

 - website en QR-code van 10.000 
stappen

 - geen personalisatie mogelijk

 - logo’s projectpartners

 - website en QR-code van 10.000 
stappen

 - grondplan van de buurt waarop 
route en stopplaatsen aangeduid 
staan

 - uitleg over de beweegroute/voet-
gangerscirkel/wandeling

 - aantal stappen en/of afstand van 
de route

 - eigen logo’s

 - iconen (bv. het icoontje dat aan-
duidt dat een plaats rolstoeltoe-
gankelijk is)

https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
http://10000stappen.gezondleven.be/nodes/2022beweegroutes/nl
https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
http://10000stappen.gezondleven.be/nodes/2022beweegroutes/nl
http://10000stappen.gezondleven.be/nodes/2022beweegroutes/nl
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5. Materialen: overzicht, webwinkel en opdruk
Beschikbare materialen

specificaties opdruk standaard opdruk te personaliseren

borden langsheen de route

rond signalisatieplaatje met pijl

rond signalisatieplaatje met pijl

 - A3 (420*297mm)

 - HPL/Trespa 6mm

 - anti-graffiti-laminaat

 - Ø 100 mm

 - aluminium

 - anti-graffiti-laminaat

 - Ø 200 mm

 - dibond

 - anti-graffiti-laminaat

 - pijl voor aanduiding van de route 
onderweg

 - pijl voor aanduiding van de route 
onderweg

 - geen personalisatie mogelijk

 - geen personalisatie mogelijk

 - logo’s projectpartners

 - website en QR-code van 10.000 
stappen

 - personalisatie is mogelijk binnen 
de grenzen van een sjabloon: 
tekstvelden, afbeeldingen en 
logo’s. Bv. voor toeristische info, 
QR-codes, eigen teksten …

 - nummering

De volgende materialen zijn beschikbaar in de webwinkel van 10.000 stappen en zijn bruikbaar om alle beweegroutes vorm te geven:
Afbeeldingen zijn puur ter illustratie en zijn dus geen weergave van het definitieve materiaal. 
Voor definitieve afbeeldingen van deze materialen: zie website 10.000 stappen of webwinkel van 10.000 stappen vanaf maart 2022.

https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
http://10000stappen.gezondleven.be/nodes/2022beweegroutes/nl
https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
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rechthoekig plaatje met
aantal stappen

 - het aantal stappen om dit langs-
heen de route weer te geven

 - geen andere personalisatie   
mogelijk

5. Materialen: overzicht, webwinkel en opdruk
Beschikbare materialen

specificaties opdruk standaard opdruk te personaliseren

markeringsnagel met pijl

 - Ø 100 mm

 - RVS 316 - geborsteld (mat)

 - lichtbolle kop

 - anker: Ø 12 mm / 120 mm

 - 50 x 100 mm

 - aluminium

 - anti-graffiti-laminaat

 - geen standaard opdruk

 - afbeelding wandelaar en pijl  
gegraveerd - voor aanduiding van 
de route onderweg

 - geen personalisatie mogelijk

rechthoekige sticker 
met aantal stappen

 - 100 x 150 mm

 - transparant

 - zwarte of witte tekst

 - Geen standaard opdruk  - het aantal stappen om dit langs-
heen de route weer te geven - om 
op bestaande borden te kleven

 - geen andere personalisatie   
mogelijk

800
800

800

De volgende materialen zijn beschikbaar in de webwinkel van 10.000 stappen en zijn bruikbaar om alle beweegroutes vorm te geven:
Afbeeldingen zijn puur ter illustratie en zijn dus geen weergave van het definitieve materiaal. 
Voor definitieve afbeeldingen van deze materialen: zie website 10.000 stappen of webwinkel van 10.000 stappen vanaf maart 2022.

https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
http://10000stappen.gezondleven.be/nodes/2022beweegroutes/nl
https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C


palen, stellages en/of beugels om borden en plaatjes te plaatsen. 
Borden kunnen ook aan eigen palen bevestigd worden.

5. Materialen: overzicht, webwinkel en opdruk
Beschikbare materialen

specificaties opdruk standaard opdruk te personaliseren

postkaart voor promotie 
van de beweegroute

 - A6 (105*148mm)  - personalisatie mogelijk binnen de 
grenzen van een sjabloon: tekst-
velden, afbeeldingen en logo’s

www.10000stappen.be

bewegen 
is fun 

zeker met de beweegroute

De volgende materialen zijn beschikbaar in de webwinkel van 10.000 stappen en zijn bruikbaar om alle beweegroutes vorm te geven:
Afbeeldingen zijn puur ter illustratie en zijn dus geen weergave van het definitieve materiaal. 
Voor definitieve afbeeldingen van deze materialen: zie website 10.000 stappen of webwinkel van 10.000 stappen vanaf maart 2022.

https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
http://10000stappen.gezondleven.be/nodes/2022beweegroutes/nl
https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
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5. Materialen: overzicht, webwinkel en opdruk
prijzen en korting

Om de prijzen van deze materialen te kennen: zie 
prijslijst (richtprijzen) en webwinkel (definitieve 
prijzen). De prijzen in de webwinkel zijn meerdere 
jaren geldig.

De materialen die je bestelt in de webwinkel betaal 
je rechtstreeks aan de leveranciers. Indien je als ge-
meente of stad recht hebt op de tegemoetkoming 
van € 250 (nl. de steden en gemeenten die voor 
de deadline ingeschreven waren voor deze actie 
en hiervan een bevestiging ontvangen hebben), zal 
dit bedrag in mindering worden gebracht op de 
orderbevestiging. De tegemoetkoming van € 250 is 
alleen geldig op de eerste bestelling van materiaal 
voor beweegroutes in de webwinkel.

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

https://www.gezondleven.be/files/10000-Stappen/prijslijst-materialen-beweegroutes-10.000-stappen.pdf
https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
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5. Materialen: overzicht, webwinkel en opdruk
bestellen in de webwinkel: zo werkt dat 

De materialen voor de beweegroutes zijn te bestellen via de webwinkel van 10.000 stappen. 
De materialen zijn vanaf maart 2022 beschikbaar in de webwinkel. Bestellen kan op eender 
welk moment (zonder vast te hangen aan bepaalde tijdstippen of deadlines). 
Materialen bestellen gaat als volgt: 

Open de webwinkel van 
10.000 stappen.

Log in met je account. 
Nog geen account? 
Vraag dan een account 
aan door je profielgege-
vens door te geven aan 
info@tronto.be via de 
groene knop ‘aanvraag 
account’.

Als je bestelling is afgerond, krijg 
je een orderbevestiging van Tronto 
bvba met een samenvatting van de 
bestelde producten, inclusief trans-
portkosten. Indien je als gemeente/
stad recht hebt op de tegemoet-
koming van € 250, zal dit bedrag in 
mindering gebracht worden op deze 
orderbevestiging. Op basis van deze 
orderbevestiging verzendt het lokaal 
bestuur een inkooporder/bestelbon 
naar info@tronto.be. Na ontvangst 
hiervan zal het order in de webwinkel 
goedgekeurd worden en kan de pro-
ductie gestart worden.

De materialen worden ongeveer 2 
weken later geleverd.

Het lokaal bestuur plaatst zelf de 
materialen.

In de webwinkel zitten alle beschikbare 
materialen:

1

2

4

5

6

3

 - De meeste materialen zijn standaardmaterialen. Daar kan je 
gewoon de nodige aantallen van doorgeven via de webwin-
kel.

 - Sommige borden kan je personaliseren in de webwinkel zelf 
(eigen tekst of logo’s toevoegen). Hiervoor opent er automa-
tisch een programma om de materialen te bewerken. Na de 
bewerking kan je alles opslaan en bestellen.

 - Het startbord van beweegroutes is volledig op maat van de 
stad of gemeente, met een afbeelding van het grondplan. De 
lay-out van dit startbord wordt aangemaakt door de Vlaamse 
campagnebeheerders en de definitieve versie wordt aan jullie 
bezorgd. Dit definitieve bestand kunnen jullie invoegen in de 
webwinkel voor de bestelling van het startbord. Alle details 
om het startbod aan te maken staan wat verder in deze 
leidraad.

https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
mailto:info%40tronto.be?subject=
mailto:info%40tronto.be?subject=
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5. Materialen: overzicht, webwinkel en opdruk
Aanmaak startbord

Een startbord dat pronkt aan het begin van alle routes in jullie stad of  
gemeente … Goed idee, toch? En ook makkelijk te realiseren, want het Logo 
schiet te hulp! Het enige wat jullie lokaal bestuur moet doen is bepaalde  
informatie doorgeven aan de contactpersoon van het Logo. Namelijk:

1 2 3 4
Een plannetje van het traject – 
liefst een gpx- of Strava-bestand.

Tip: www.judise.nl is een handige tool 
voor het intekenen van plannetjes en 
het aanleveren van een gpx-bestand. 
Er moet geen programma geïnstal-
leerd worden om de tool te kunnen 
gebruiken en je kan de tool gebruiken 
zonder registratie. 
In de help-functie van de tool staat 
een duidelijke handleiding.
(Kunnen jullie dat type bestand toch 
onmogelijk aanleveren? Dan is een 
afbeelding van een getekend 
plannetje (Google Maps) met stift of 
een afbeelding waarop het traject 
met Paint getekend is ook mogelijk.)

Bij een beweegroute met 
oefeningen:

 - De verschillende beweegoefenin-
gen die gekozen zijn met de  
bijhorende volgorde. Een over-
zicht van alle mogelijke oefenin-
gen vind je in de webwinkel of op 
de website van 10.000 stappen.

 - Duid ook de plaatsen waar een 
beweegoefening gepland staat 
aan op het plannetje.

Geef de rustpunten weer op het 
grondplan, en eventueel ook de 
openbare toiletten en AED-  
toestellen.

De tekst die op het bord moet 
komen.

+
De logo’s die op het bord moeten 
komen.

het logo communiceert met de ontwerper van het startbord 
en stuurt daarna ook het afgewerkte bord naar jullie voor 

feedback. na goedkeuring ontvangen jullie het definitieve 
bestand om zelf in te laden en te bestellen via de webwinkel.

mocht de ontwerper met specifieke vragen zitten, kan het 
logo het lokaal bestuur in contact brengen met de 

ontwerper.

let op: het startbord wordt gemaakt binnen een vast 
sjabloon (bv. kaartje op vaste plaats, afgebakende ruimte 

voor tekst met beperkt aantal karakters,…).

https://www.judise.nl
https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
http://10000stappen.gezondleven.be/nodes/2022beweegroutes/nl
https://www.vlaamse-logos.be
mailto:https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login%3Fservice%3Dhttps%253A%252F%252F10000stappen.asanti-storefront.com%252Fstorefront%252Fj_spring_cas_security_check%253Bjsessionid%253DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C?subject=
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De gemiddelde grootte van een voetstap is 
70 cm. Daarom gebruiken wij de omzetting:  
7 kilometer = 10.000 stappen.

Bv.: 7.000 meter     =  10.000 stappen
       /7.000*800  /7.000*800
        800 meter       =  1.143 stappen

Probeer op alle materialen weer te 
geven hoeveel stappen de beweeg-
route telt. Maar hoeveel stappen re-
ken je nu eigenlijk voor een bepaalde 
wandelafstand?

optie 1

optie 2
Voorbeeld: Is de beweegroute 2.500 meter 
lang? Dan komt dat overeen met 3.571 stap-
pen: 1,4286 * 2.500 = 3.571

Op de website van 10.000 stappen vind je 
een handig Excel-document dat je kan ge-
bruiken om het aantal stappen en het aantal 
minuten wandelen te berekenen aan de hand 
van de afstand in meter.

Let wel op: een voetstap van 70 cm is een 
gemiddelde waarde. De exacte staplengte 
verschilt van persoon tot persoon. Bepaalde 
doelgroepen kunnen afwijkende waarden 
hebben. Minder mobiele ouderen bijvoor-
beeld zetten kleinere stappen. Zij zetten dus 
ook méér stappen op een bepaalde afstand.

Jullie kunnen de route ook zelf eens afstappen als 
bewegingstussendoortje en zo het aantal stappen 
vastleggen.

De formule is dus: 
1,4286 * aantal meter = aantal stappen.

5. Materialen: overzicht, webwinkel en opdruk
aantal stappen bepalen

Bepaal de afstand in (kilo)meter 
van de beweegroute.

http://10000stappen.gezondleven.be/nodes/2022beweegroutes/nl
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6. Stap voor stap naar een beweegroute

Een beweegroute of lokaal beweegaanbod uitrol-
len is een proces. Daarbij een houvast, een kapstok 
hebben, is géén overbodige luxe. En dat is precies 
wat dit stappenplan is. 

Laat jullie bij de uitvoering van dit stappenplan on-
dersteunen door het Logo in jullie regio. Het Logo 
helpt mee nadenken over de verschillende stappen 
naar een beweegroute en plaatst die route(s) sa-
men met jouw stad of gemeente binnen een ruimer 
beweegbeleid en algemeen gezondheidsbeleid.

https://www.vlaamse-logos.be
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Start de uitwerking van een beweeg-
route niet op je eentje, maar werk 
van in het begin samen met diverse 
actoren. Ga op zoek naar kennis, me-
ningen en draagvlak dat zich uitstrekt 
over alle niveaus. Met de steun van 
zowel het maatschappelijke niveau 
(lokale organisaties en burgers), als 
het politieke niveau (schepenen en 
burgemeester) en het ambtelijke 
niveau (ambtenaren) kan je écht kwali-
teitsvolle acties uitbouwen.

Door participatie met al deze actoren 
bundel je alle kennis van de verschil-
lende actoren, krijg je zicht op de 
meningen, bezorgdheden en percep-
ties van iedereen, en werk je ook een 
lokaal netwerk uit.
Zo’n participatieproces leidt tot 
betere keuzes, meer gedragenheid en 
betrokkenheid en dus ook tot meer 
gebruik van de route. Dus maak van 
bij de start een gerichte analyse van 
alle betrokkenen die er belang bij 
hebben.

Participatie is meer dan wensen 
verzamelen en jouw ideeën aftoetsen. 
Kijk in de inspiratiegids van 10.000 
stappen 2021 (vanaf pagina 21) voor 
mogelijke participatiemethoden en 
inspirerende tools.

• Het vraagt een integrale afstemming over verschillende 
beleidsdomeinen heen zoals welzijn, sport en vrije tijd, 
mobiliteit, omgeving. Dat vereist samenwerking met 
verschillende diensten, diensthoofden en schepenen, 
wat niet overal vanzelfsprekend is.

• Kijk zeker in de inspiratiegids van 10.000 stappen 2021 
(vanaf pagina 3) voor meer informatie over mogelijke 
partners voor een intersectorale samenwerking.

• Daarnaast moet er voldoende betrokkenheid zijn van 
verenigingen en organisaties. Een beweegroute is voor 
hun mensen. Wil je dat zij dit mee promoten en uitvoe-
ren, dan betrek je hen best vroeg. Laat hen ook echt 
mee organiseren en toon hen als volwaardige partner. 
Meer inspiratie hierover in hoofdstuk 3.

• Betrek zeker de burgers want zij moeten de beweeg-
route kunnen gebruiken. Probeer daarbij ook ouderen, 
minder mobiele burgers en mensen in maatschappelijk 
kwetsbare situaties te bereiken. Deze mensen  
ervaren meer drempels bij het deelnemen aan het  
beweegaanbod dat de stad of gemeente organiseert. 
Hou er rekening mee dat niet alle burgers even gemak-
kelijk te bereiken zijn, en dat je verder moet zoeken 
dan diegenen die behoren tot verenigingen of naar het 
lokaal dienstencentrum komen. In de inspiratiegids van 
10.000 stappen 2021 (vanaf pagina 13) vind je meer tips 
om deze mensen te bereiken.

6. Stap voor stap naar een beweegroute
Stap 1: Creëer een draagvlak

https://www.gezondleven.be/files/beweging/10.000-stappen-INSPIRATIEGIDS-INTERSECTORALE-SAMENWERKING-PARTICIPATIE.pdf
https://www.gezondleven.be/files/beweging/10.000-stappen-INSPIRATIEGIDS-INTERSECTORALE-SAMENWERKING-PARTICIPATIE.pdf
https://www.gezondleven.be/files/beweging/10.000-stappen-INSPIRATIEGIDS-INTERSECTORALE-SAMENWERKING-PARTICIPATIE.pdf
https://www.gezondleven.be/files/beweging/10.000-stappen-INSPIRATIEGIDS-INTERSECTORALE-SAMENWERKING-PARTICIPATIE.pdf
https://www.gezondleven.be/files/beweging/10.000-stappen-INSPIRATIEGIDS-INTERSECTORALE-SAMENWERKING-PARTICIPATIE.pdf
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Breng het bestaande aanbod van 
beweegroutes en wandelingen in de 
verschillende buurten in kaart.  Bekijk 
welke routes er vroeger bestonden 
en waarom ze niet meer gebruikt wor-
den, observeer de beweegvriende-
lijkheid in de buurten en onderzoek 
wie er woont. Start dus een gerichte 
omgevingsanalyse waarbij je de ster-
ke punten, groeikansen en noden op 
een rij zet.

Je kan dit doen a.d.h.v.:

• lokale rapporten en overzichtskaarten met alle wegen, 
bushaltes, palen, en soms zelfs de staat van de wegen en 
voetpaden;

• de Walkabilityscore-tool: een weergave van de  
‘walkability’ van elke buurt en bijhorende woondicht-
heid, stratenconnectiviteit en functiemix. De tool toont 
ook buurten met kwetsbare groepen zoals mensen 
met een laag inkomen, ouderen of gezinnen met jon-
ge kinderen, en voorzieningen zoals woonzorgcentra, 
assistentiewoningen … Het is aan te raden om deze tool 
te gebruiken in overleg met verschillende beleidsdomei-
nen (bv. welzijn en ruimtelijke ordening). Het Logo van 
jouw regio helpt je graag bij het gebruik en de interpre-
tatie van de walkabilityscore in jouw gemeente;

• OpenStreetMap, een tool die trage wegen en door-
steekjes lokaliseert om ze te verbeteren;

• Geopunt: geografische data in kaartlagen met ook info 
zoals sportfaciliteiten, De Lijn-haltes …;

• Speelweefselkaart: een online kaart met verschillende 
‘lagen’ van het groene speelweefsel. Denk aan: straten, 
bossen, speelzones, gemeentelijke speelterreinen, fiets-
paden, doorsteekjes, trage wegen … De Speelweefsel-
kaart kan gebruikt worden in functie van beweegroutes 
voor gezinnen;

6. Stap voor stap naar een beweegroute
Stap 2: Breng de beginsituatie in kaart.

• een cijferrapport van lokale besturen met lokale 
gezondheidscijfers: inventaris met alle bronnen van 
Vlaamse en lokale gezondheidscijfers over de kwaliteit 
van de publieke ruimte, actieve verplaatsingen … Som-
mige Logo’s hebben al cijferrapporten opgemaakt per 
gemeente. Vraag ernaar bij de contactpersoon van jouw 
Logo.

https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/walkability-tool
https://www.vlaamse-logos.be
https://www.vlaamse-logos.be
https://www.openstreetmap.org/#map=8/50.510/4.475
https://www.geopunt.be
https://www.jeugdmaps.be
https://www.gezondleven.be/files/gemeente/Gezond-Leven-preventieve-gezondheidscijfers-voor-jouw-lokaal-beleid.PDF
https://www.gezondleven.be/files/gemeente/Gezond-Leven-preventieve-gezondheidscijfers-voor-jouw-lokaal-beleid.PDF
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Maar wat nog beter is: eropuit trekken. Jij of je lokale 
partners doen best samen een knelpuntenwandeling 
met mensen van de doelgroep. Daarvoor gaan jullie in de 
buurt rondstappen en pijnpunten in kaart brengen zoals 
slechte voetpaden, onveilige oversteekplaatsen enz. Maak 
ook veel foto’s van de buurt: dat zal de rapportages en 
toetsing achteraf levendiger maken. 

Werk dus in deze stap zeker ook participatief:

• Bevraag jouw inwoners over hun beweeggewoontes in 
de buurt. Wanneer bewegen ze? Hoe? Waarom? Met 
wie? Laat hen tekenen op kaarten en hierbij vertellen. 
Ga dieper in op de aspecten waar je als lokaal bestuur 
een impact op kan hebben.

• Bevraag jouw inwoners over hoe ze meer zouden 
kunnen bewegen in de buurt. Laat hen dromen over de 
buurt, over actief transport en actieve recreatie in de 
omgeving aan de hand van kaarten en voorstellen.

• Koppel ook altijd terug naar burgers en andere actoren. 
Maak visuele rapporten van wat je verzameld hebt en 
laat burgers en beleidsmakers hier opnieuw over reflec-
teren in kleine focusgroepen, al dan niet gemengd. Wat 
trekt hen aan? Waarom kiezen ze voor dit en niet voor 
dat? 

Kijk in de inspiratiegids van 10.000 stappen 2021  
(vanaf pagina 21) voor participatiemethoden en  inspireren-
de tools.

6. Stap voor stap naar een beweegroute
Stap 2: Breng de beginsituatie in kaart.

https://vlaamselogos.be/content/knelpuntenwandeling-de-buurt
https://www.gezondleven.be/files/beweging/10.000-stappen-INSPIRATIEGIDS-INTERSECTORALE-SAMENWERKING-PARTICIPATIE.pdf
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Als het bestaande aanbod in kaart werd gebracht, heb je 
een goed zicht op de verschillende werkpunten en hiaten 
van jullie buurten. Probeer nu niet alles in één keer aan te 
pakken, want dan zie je binnen de kortste keren door de 
bomen het bos niet meer. Ga eerst na wat de prioritei-
ten zijn. Denk daarbij niet alleen aan een bepaalde buurt 
maar ook aan een bepaald thema, een groep die je nog 
niet vaak zag deelnemen … Bepaal de prioriteiten samen 
én zorg dat de prioriteiten die je dit jaar niet aanpakt, een 
ander jaar wel aan bod komen.
Welke soort beweegroute missen we? In welke buurten is 
er geen aanbod? Welke doelgroep zouden we graag nog 
extra bereiken? 

6. Stap voor stap naar een beweegroute
Stap 3: Bepaal prioriteiten en doelstellingen
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Na het bepalen van de prioriteiten kan het actieplan uitgewerkt worden om tot 
de gekozen beweegroute(s) te komen. 

6. Stap voor stap naar een beweegroute
Stap 4: Werk acties uit

TIMING

Het lokaal bestuur kan zelf de timing 
van de ontwikkeling en plaatsing 
van de beweegroute(s) kiezen. De 
materialen van de beweegroutes van 
‘10.000 stappen: Elke stap telt’ zijn 
vanaf maart 2022 beschikbaar in de 
webwinkel. De prijzen zijn meerde-
re jaren geldig en bestellen kan op 
eender welk moment (zonder vast 
te hangen aan vaste tijdstippen of 
deadlines).

ROUTE

Beslis met de werkgroep langs welke 
locaties de beweegroute zal lopen. 
Is deze route al in orde of moeten er 
nog aanpassingen gebeuren (bv. de 
staat van het voetpad verbeteren, 
oversteekplaatsen toevoegen, zit-
banken installeren …)? Test de route 
op voorhand uit door ze samen met 
verschillende burgers te bewandelen. 
Doe hiervoor zeker een knelpun-
tenwandeling. Hiermee spoor je de 
knelpunten (losse tegels, gladde hel-
lingen, te hoge opstapjes, onlogische 
oversteekplaatsen …) in de buurt op 
samen met vrijwilligers, intermediairs 
en ouderen.

TAAKVERDELING

Bepaal duidelijk bij elke actie wie 
waarvoor verantwoordelijk is. Als je 
participatief werkt, dan verdeel je ook 
best de taken onder de organisaties 
en mensen.

MATERIALEN

Beslis welke materialen er nodig zijn 
om de beweegroute te plaatsen. In 
het overzicht van de verschillende 
beweegroutes en wandelingen in 
hoofdstuk 4 staan ook alle materialen 
per beweegroute opgesomd.

Een overzicht van alle mogelijke ma-
terialen, prijzen en meer info over hoe 
je bestelt in de webwinkel vind je in 
hoofdstuk 5. 

DOELGROEP EN THEMA

Bepaal aan de hand van stap 2 en 
stap 3 welke doelgroep de beweeg-
route zeker moet gebruiken. Mogelij-
ke doelgroepen zijn: ouderen, gezin-
nen, werknemers, inactieven …
In hoofdstuk 4 zijn verschillende 
types van beweegroutes en wandelin-
gen specifiek voor bepaalde doel-
groepen concreet uitgewerkt. 

COMMUNICATIE EN KOPPELING 
AAN HET GEORGANISEERDE 
AANBOD

Stel op voorhand een communica-
tieplan op waarin je bepaalt hoe en 
via welke kanalen je over de nieuwe 
beweegroutes gaat communiceren 
naar de burgers.

Voor meer ideeën, zie hoofdstuk 8.

Koppel de beweegroute aan geor-
ganiseerde activiteiten of het geor-
ganiseerde aanbod binnen de stad 
of gemeente. Voor meer info, zie  
hoofdstuk 3.

https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
https://vlaamselogos.be/content/knelpuntenwandeling-de-buurt
https://vlaamselogos.be/content/knelpuntenwandeling-de-buurt
https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
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Door te evalueren kan je leren. Een 
evaluatie geeft je inzicht in wat werkt 
en wat beter niet herhaald wordt, en 
maakt duidelijk hoe je bepaalde acties 
kan bijsturen om ze sterker te maken 
in de toekomst. 

Stel jullie alvast volgende vragen:

6. Stap voor stap naar een beweegroute

Stap 6: 
Evalueer en stuur bij

VOORBEREIDING

• Met welke partners is er samen-
gewerkt? Wat is het nut van de 
partnerschappen?

• Verliepen de contacten met part-
ners, organisaties en burgers vlot? 
Is er voldoende rekening gehouden 
met hun mening en visie?

• Werden er genoeg inspanningen 
gedaan om kwetsbare doelgroepen 
te bereiken aan de hand van de 8 
B’s? (zie hoofdstuk 7)

• Verliep de bestelling en plaatsing 
van de materialen voor de beweeg-
route vlot?

COMMUNICATIE

• Welke promotiekanalen werden er 
gebruikt? Welke kanalen werkten 
het best? Zou er meer promotie 
gevoerd kunnen worden?

• Hoe hebben de gebruikers de be-
weegroute ontdekt?

• Is de beweegroute gekoppeld aan 
georganiseerde bewegingsactivitei-
ten of socioculturele activiteiten om 
het gebruik te versterken?

GEBRUIK

• Wordt de route voldoende ge-
bruikt? Wanneer en hoe? Door de 
vooropgestelde doelgroep, part-
ners en organisaties? Bevraag niet 
alleen de gebruikers, maar ook de 
niet-gebruikers om de succesfac-
toren en barrières van deelname in 
kaart te brengen.

• Is de verplaatsing naar de route 
haalbaar?

• Is de omgeving van de route aan-
trekkelijk?

• Wat vinden de gebruikers van de 
beweegroute? Hoe kunnen de be-
weegroutes verbeterd worden? Zijn 
de oefeningen/opdrachten duide-
lijk, begrijpbaar, leuk, uitdagend?

• Zijn de materialen duurzaam?

• Worden de beweegroutes regelma-
tig onderhouden? Zijn ze het hele 
jaar toegankelijk?

Stap 5: 
VOER ACTIES UIT

Voer de acties uit het actieplan van 
stap 4 uit op de afgesproken momen-
ten, tijdens de afgesproken fases, op 
de afgesproken manier en door de 
afgesproken persoon of organisatie. 
Erg handig daarbij is iemand die het 
plan coördineert. Zo is het makkelijker 
om het overzicht te behouden en de 
langetermijnvisie te bewaken. 
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6. Stap voor stap naar een beweegroute
Stap 7: Veranker in het beleid.

Deze actie staat niet op zichzelf maar veranker je bij 
voorkeur in het meerjarenplan van je lokaal bestuur. 
Zoals in hoofdstuk 1 beschreven, is de campagne ‘10.000 
stappen: Elke stap telt’ een onderdeel van het ruimere 
10.000-stappenproject. Veranker deze campagne in het 
integrale 10.000-stappenproject met aandacht voor alle 
werkzame factoren en veranker ook in het ruimere 
bewegingsbeleid en gezondheidsbeleid (cfr. Gezonde 
Gemeente) van de stad of gemeente. Het Logo is de 
partner bij uitstek om je daarbij te coachen.

https://www.vlaamse-logos.be
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7. Mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties bereiken

BRUIKBAARHEID

Met behulp van de ‘8 B’s’ kan je checken of je actie toegankelijk is voor iedereen.

Aandachtspunten bij de beweegroutes:

• De beweegroutes werken uitdagend en zijn haalbaar. Zo is het 
ook gewoon plezierig voor de deelnemers.

• Er moet geen hulp gevraagd worden. De beweegroutes zijn 
duidelijk gecommuniceerd en kunnen zelfstandig uitgevoerd 
worden.

• De beweegroutes kunnen perfect in groep of alleen worden 
gedaan. 

• De beweegroutes en beweegoefeningen zijn voor iedereen 
haalbaar en veilig, ook voor fysiek inactieve mensen, ouderen, 
mensen met overgewicht, mensen van een andere religie of 
afkomst, mensen die een andere taal spreken (door te werken 
met afbeeldingen) …

• De beweegroutes zijn voorzien van rustpunten voor minder 
mobiele mensen.

• De beweegroutes liggen in een buurt waar mensen graag en 
makkelijk vertoeven.

• Tip: als beweegroutes ontwikkeld worden aan de hand van 
participatie met de inwoners, dan is het aanbod afgestemd op 
hun vragen en wensen. 

Voldoet de beweegroute aan de be-
hoefte, vragen en noden van de 
deelnemers? Ligt de beweegroute in 
lijn met de leefwereld van de doel-
groep?
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7. Mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties bereiken

BETAALBAARHEID
Aandachtspunten bij de beweegroutes:

• De beweegroutes zijn gratis of de kostprijs van de gekoppelde 
beweegactiviteiten is erg laag. 

• Je kan beweegroutes in gewone (gemakkelijke) kledij doen. Je 
hoeft er dus geen extra kleren voor aan te kopen. 

• De oefeningen binnen de beweegroutes zijn telkens erg laag-
drempelig en ook met verschillende moeilijkheidsgraden. Zo 
kan iedereen deelnemen op zijn/haar eigen niveau, wat leidt 
tot meer succes. 

• Link de beweegroutes niet aan thema’s die een taboe zijn voor 
jouw doelgroep (bv. een beweegroute voor gezinnen over Sin-
terklaas met alleen volledig zwarte pieten zal gezinnen met een 
zwarte huidskleur helemaal niet aanspreken).

De beweegroutes of gekoppelde 
beweegactiviteiten moeten haalbaar 
zijn voor de doelgroep, zowel wat 
de financiële als de psychologische 
kostprijs betreft.



3838

7. Mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties bereiken

BEREIKBAARHEID Aandachtspunten bij de beweegroutes:

• Beweegroutes worden best in de buurt van de doelgroep 
georganiseerd op wandel- of fietsafstand in een omgeving die 
goed bereikbaar is.

• Bijvoorbeeld: beweegroutes die zicht richten tot mensen in 
maatschappelijk kwetsbare situaties vinden best plaats op 
plekken waar die mensen of gemeenschappen van die mensen 
vaak en graag zijn.

• Beweegroutes zijn vooral bereikbaar voor de mensen die er 
dichtbij wonen.

• Beweegroutes staan duidelijk aangegeven met signalisaties en 
borden.

• De beweegroutes zijn het hele jaar beschikbaar.

• De gemeenten maken reclame via kanalen waarmee alle 
mensen bereikt worden (sociale media, website, maandelijkse 
infobladen, lichtbord ...). Tips voor het bereiken van mensen in 
maatschappelijk kwetsbare situaties vind je in de inspiratiegids 
van 10.000 stappen 2021 (vanaf pagina 13).

• De organisatie die de beweegroute maakt en onderhoudt is 
bereikbaar (de contactgegevens zijn bekend, de contactper-
soon is regelmatig aanwezig op de beweegroute …)

• Wordt de beweegroute gebruikt voor events of groepssessies? 
Zorg dan voor een enthousiaste, open en betrokken begeleider 
of organisatie die vertrouwen geeft aan álle deelnemers.

Hoe maak je de beweegroutes be-
reikbaar voor iedereen? Dat kan gaan 
over de beweegroute zelf of over de 
communicatiekanalen die je gebruikt 
en hoe bereikbaar die zijn voor de 
doelgroep. 

https://www.gezondleven.be/files/beweging/10.000-stappen-INSPIRATIEGIDS-INTERSECTORALE-SAMENWERKING-PARTICIPATIE.pdf
https://www.gezondleven.be/files/beweging/10.000-stappen-INSPIRATIEGIDS-INTERSECTORALE-SAMENWERKING-PARTICIPATIE.pdf
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7. Mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties bereiken

BESCHIKBAARHEID Begrijpbaarheid

Aandachtspunten bij de beweegroutes:

 - De deelnemers kunnen de beweegroutes doen 
wanneer ze willen. Ze moeten zich niet inschrij-
ven. Als de beweegroutes gekoppeld zijn aan 
andere beweegacties waarvoor een inschrijving 
wel nodig is, zorg dan voor een warm onthaal in 
een organisatie die brede openingsuren heeft.

 - De beweegroutes zijn het hele jaar door gratis 
toegankelijk en altijd beschikbaar.

 - Er moet geen hulp gevraagd worden. Deel-
nemers kunnen de beweegroutes zelfstandig 
uitvoeren.

Aandachtspunten bij de beweegroutes:

 - Alle deelnemers die beweegroutes tegenko-
men weten dat ze die mogen gebruiken als ze 
dat willen.

 - Het is meestal de gemeente die de beweegrou-
tes onderhoudt. Daar kunnen de deelnemers 
dus altijd terecht.

 - De gemeente maakt reclame via kanalen 
waarmee alle mensen bereikt worden (sociale 
media, website, maandelijkse infobladen, licht-
bord ...). Tips voor het bereiken van mensen in 
maatschappelijk kwetsbare situaties staan in de 
inspiratiegids van 10.000 stappen 2021 (vanaf 
pagina 13).

 - Beweegroutes worden bewegwijzerd aan de 
hand van iconen en hebben begrijpbare en 
leesbare uitleg bij bepaalde beweegpunten met 
afbeeldingen.

Zorg dat iedereen gemakkelijk kan deelnemen. Alle aspecten van de beweegroutes en wandelingen 
moeten begrijpelijk zijn voor de doelgroep: wat het 
doel van de beweegroute is, hoe en wanneer je die 
gebruikt, bij wie je waarvoor terecht kan …

https://www.gezondleven.be/files/beweging/10.000-stappen-INSPIRATIEGIDS-INTERSECTORALE-SAMENWERKING-PARTICIPATIE.pdf
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7. Mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties bereiken

Bekendheid Betrouwbaarheid Begripvol

Aandachtspunten bij de beweegroutes:

 - Het lokaal bestuur maakt reclame via kanalen 
waarmee alle mensen bereikt worden (sociale 
media, website, maandelijkse infobladen, licht-
bord ...). Tips voor het bereiken van mensen in 
maatschappelijk kwetsbare situaties staan in de 
inspiratiegids van 10.000 stappen 2021 (vanaf 
pagina 13).

 - Doe ook een beroep op partners om promo te 
maken bij hun deelnemers (zie hoofdstuk 3).

 - De communicatie wordt best regelmatig her-
haald.

Aandachtspunten bij de beweegroutes:

• Om een beweegroute te kunnen gebruiken moet 
je geen gegevens/informatie geven aan anderen. 
Er zal dus nooit informatie verspreid worden. 

• De beweegroute wordt voornamelijk op eigen 
initiatief gedaan. Het doel is om deelnemers meer 
te laten bewegen. De opdrachten van de be-
weegroute zorgen daarvoor. 

• Zorg dat de beweegroute veilig en aangenaam is 
om alleen te doen.

• De beweegroutes zijn buurtgebonden. Het is een 
vertrouwde omgeving voor de deelnemers.

• Wanneer de deelnemers vragen hebben over de 
beweegroute kunnen ze altijd bij de gemeente 
terecht.

• De beweegroute is verlicht, met respect voor 
natuur en dier. 

• Zorg voor veilige zichtassen: gebruikers kunnen 
ver kijken en voelen zich niet ingesloten. 

Aandachtspunten bij de beweegroutes:

• Er zijn geen verwachtingen wanneer je deel-
neemt aan een beweegroute. De deelnemers 
doen wat ze kunnen/willen zonder verplichtingen. 
Op die manier werken de beweegroutes zeker 
niet veroordelend. 

• De beweegroutes zijn voor iedereen toegankelijk 
en veilig.

Breng je actie overal en bij iedereen onder de
 aandacht.

Het is belangrijk dat deelnemers zich goed en veilig 
voelen bij het gebruik van beweegroutes, dat ze 
zichzelf kunnen zijn. 

Om de deelnemers warm te ontvangen, zijn een 
open geest en een positieve ingesteldheid een 
must (communicatie). De beweegroute vertrekt 
vanuit empathie en begrip voor de situatie van de 
doelgroep en voor hun ervaringen en belevingen 
(instrumenten en werkvormen).

https://www.gezondleven.be/files/beweging/10.000-stappen-INSPIRATIEGIDS-INTERSECTORALE-SAMENWERKING-PARTICIPATIE.pdf
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Is de beweegroute klaar? Dan moet ze nu natuurlijk gebruikt worden door de inwoners!
Koppel de beweegroute aan georganiseerde activiteiten of het georganiseerde aanbod 
binnen de stad of gemeente. Voor meer info, zie hoofdstuk 3.

Hierbij alvast een aantal tips voor lokale bekendmaking:

8. Lokale communicatie

• Organiseer een lanceringsmoment waarbij je de be-
weegroute officieel opent. Voorzie gezonde hapjes en 
drankjes, informatieve (doe)stands, een goodiebag voor 
deelnemers die de hele beweegroute afleggen …

• Verspreid postkaartjes over de nieuwe beweegroute. 
Deze postkaarten kan je aanmaken en bestellen via de 
webwinkel van 10.000 stappen. Op de kaartjes kan 
tekst en uitleg toegevoegd worden over jullie nieuwe 
beweegroute en eventueel ook over het lanceringsmo-
ment.

• Maak de beweegroute bekend via:

 - socialemediakanalen (Facebook, Instagram, 
WhatsApp, Twitter, LinkedIn …);

 - het stadmagazine, gemeenteblad, infoblad of de 
nieuwsbrief;

 - de website;

 - licht- of infoborden;

 - een infovergadering voor inwoners;

 - lokale media (krant, radio, tv …);

 - een vermelding op andere evenementen (bv. 
bingoavond, stand op de markt …)

• De beweegroutes zijn er ook voor verenigingen en orga-
nisaties, en voor hun leden. Vraag aan die organisaties 
om de beweegroute te promoten via hun eigen kanalen 
en toe te voegen aan hun activiteitenagenda. Denk hier-
bij bijvoorbeeld aan de partners uit hoofdstuk 3.

• Wil je dat je beweegroute door veel burgers wordt 
gebruikt? Zorg dan voor ambassadeurs die een breed 
publiek aanspreken of voor meerdere ambassadeurs 
met elk hun eigen ‘achterban’. Zij roepen de mensen op 
om de beweegroute te proberen. Zij nemen een voor-
beeldrol of trekkersrol op en voorzien tijd om anderen 
persoonlijk te motiveren. Want hun enthousiasme en 
motivatie zal afstralen op andere inwoners. Geef deze 
vrijwilligers verantwoordelijkheden, maar omkader ze 
ook goed. Je neemt hiervoor best gemotiveerde inwo-
ners uit de doelgroep zelf.

https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
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8. Lokale communicatie
Wat moet je zeker communiceren?

WANNEER

• Vertel vanaf wanneer de beweeg-
route bruikbaar is.

• Voor tijdelijke beweegroutes ver-
meld je ook tot wanneer de be-
weegroute beschikbaar is.

• Geef ook de openingsuren van de 
beweegroute mee: altijd toeganke-
lijk.

VOOR WIE

• Vermeld partners en verenigingen 
die er gebruik van zullen maken 
(lessenreeksen, groepscoachings …).

• Je hoeft niet expliciet te benoemen 
voor welke doelgroep de beweeg-
route is ontwikkeld, aangezien ook 
mensen uit andere doelgroepen 
zeer welkom zijn.

THEMA

• Meer bewegen! Voor onze gezond-
heid, maar ook voor minder ge-
kende voordelen zoals veerkracht, 
sociaal contact, zelfredzaamheid … 

• Gedragsverandering is heel moeilijk 
en ‘geen tijd’ blijft een grote intrin-
sieke drempel. Zet in je communica-
tie voldoende in op het aangename 
en leuke, het sociaal contact en 
het buiten zijn naast ‘bewegen is 
gezond’.

• Vertel over de aandacht die be-
steed is aan de veiligheid en toe-
gankelijkheid van de beweegroute 
en over de rustplaatsen die voor-
zien zijn.

DUUR

• Vermeld de lengte van de route.

https://www.gezondleven.be/files/beweging/aanbevelingen/Volwassenen-en-ouderen-lang.jpg
https://www.gezondleven.be/files/beweging/aanbevelingen/Volwassenen-en-ouderen-lang.jpg
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9. Tips voor duurzaam gebruik

Is je beweegroute gestart en heb je je doelgroep bereikt? 
Top! Dan moet je nu de doelgroep blijven motiveren en de 
beweegroute levendig houden. Zo blijft het aantal afha-
kers beperkt.

Herhaling werkt, ook in je communicatie. Op regelma-
tige basis communiceren via verschillende kanalen (zie 
hoofdstuk 8) zorgt ervoor dat de beweegroute steeds 
bekender wordt. Laat de route ‘leven’ en maak ze aantrek-
kelijk in jouw communicatie.

Enkele tips:

• Getuigenissen van inwoners en goede praktijken vanuit 
de organisaties die de route gebruiken zijn hierbij zeer 
waardevol. 

• Toon wie allemaal deelneemt: verzamel namen en ge-
zichten of ook voorwerpen van wie deelnam en stel die 
tentoon op een publiek moment in de gemeente.

• Geef de wandeling een gezicht: organiseer maandelijks 
een wandeling met een sleutelfiguur. Laat elke eerste 
zaterdag van de maand bijvoorbeeld een schepen de 
wandeling doen. Wie wil, gaat mee en doet onderweg 
een praatje met burgervaders en -moeders.

• Laat meerdere organisaties eigenaarschap ervaren over 
de wandeling. Hier heb je een streep voor als de wande-
ling participatief ontstond. Bijvoorbeeld:

 - Werkte de school mee, dan is de school mogelijk 
gemotiveerd om in de strap-dagen de wandeling in de 
kijker te zetten.

 - Werkte de bibliotheek mee, dan zal de bibliotheek er 
in de zomer mogelijk een voorleesmoment organise-
ren.

 - …
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9. Tips voor duurzaam gebruik

Het tot stand brengen van beweegroutes is op zich dus 
niet voldoende om inwoners aan te zetten tot meer be-
weging. Blijvend communiceren is noodzakelijk, maar je 
integreert de beweegroutes ook best binnen een ruimere 
beleidsaanpak voor bewegingspromotie en koppelt deze 
aan meer en andere laagdrempelige beweegactiviteiten. 
Voor meer info, zie hoofdstuk 3.

Zorg er ook voor dat je zelf de beweegroute niet vergeet! 
Niemand wandelt graag op verlaten, verwilderde en on-
verzorgde paden. Bij de ontwikkeling van de beweegroute 
heb je reeds rekening gehouden met de veiligheid en 
toegankelijkheid van de paden, maar blijf dit zeker evalu-
eren. Zijn de paden nog in goede staat? Zijn er voldoende 
banken onderweg? Is de verlichting nog voldoende? Is het 
groen onderhouden en netjes? Zijn de paden sneeuw- en 
ijsvrij in de winter?

Het onderhoud en een goed beheer van de beweeg-
route zijn dus van groot belang om duurzaam gebruik te 
verzekeren. Maar, dat wordt vaak vergeten of er kan geen 
tijd voor gemaakt worden. 

Daarom enkele tips:

• Werk met een peter/meter-systeem om de routes te 
controleren. Zoek per route een peter en/of meter die 
op regelmatige basis (bv. om de 2 maanden) de route 
bewandelt om te controleren of de paden goed toegan-
kelijk zijn en of alle signalisatie nog aanwezig en intact is. 
Zorg voor een jaarlijkse bedanking voor deze personen, 
want zij helpen de beweegroutes in perfecte staat te 
houden.

• Heb je moeite om de beweegroutes (en ook andere 
paden en wegen in de stad of gemeente) zelf proper te 
houden? Vraag dan hulp van je inwoners en betrek hen 
bij de aanpak van zwerfvuil! ‘Plogging’ (‘plocka’ = Zweeds 
voor verzamelen + jogging) is het oprapen van zwerfvuil 
tijdens het wandelen of joggen. Dat is m.a.w. dubbele 
winst: inwoners bewegen meer én met een hart voor het 
milieu. Ook jouw lokaal bestuur kan hiermee aan de slag. 
Zo bestaat er de gratis app WePlog die je helpt zwerf-
vuil te ruimen tijdens je dagelijkse stappen. WePlog 
bevat zelfs een stappenteller. Elk lokaal bestuur kan een 
gebruikerslicentie huren om de netheid van de straten 
in een bepaald gebied te monitoren, de straten te zien 
die een plogbeurt nodig hebben en vrijwilligers efficiënt 
te sturen.

https://weplog.be/nl/efficient-zwerfvuil-ruimen-met-weplog/
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