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Pre-corona: Volwassenen en ouderen

▶

Pre-corona: jeugd 11-18jr
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▸ Corona:
▸ Corona:
↑ Beweging in de vrije tijd
55% beweegt minder, 17% meer
↓ Actieve verplaatsing
↑ +3u zitten per dag, 25% verdikt
Hindernis bij 18%: geen geschikte omgeving
Sciensano, 2020; KULeuven, UGent, VUB, 2020

KULeuven, UGent, VUB, 2020

Blik op (kwetsbare) jeugd

▸ Buiten spelen in publieke ruimte: ↓ halvering op 25 jaar!
▸ Vroegere buitenspeelgeneraties ↔ ongelijkheid vandaag
• Buitenspeeljeugd: in buurten met behoud van
aantrekkelijke speelruimte
• Nieuwe ‘indoor’ jeugd: klein appartement, in armoede
geen toegang meer tot speelruimte en
beweegactiviteiten
• Nieuwe ‘backseat generation’: meer beweegruimte
binnen, financieel geprivilegieerd, sportclub, minder
buitenspelen op straat
Karsten 2005; Kind & samenleving & KUL 2008; Jantje beton 2018, 2019

Pinterest

Blik op (kwetsbare) jeugd – door Corona blootgelegd

Niet naar buiten kunnen - reden:
▸ 32% van kinderen kon niet alleen naar buiten
▸ 24% van jongeren: geen geschikte plek

▸ Vooral financieel/sociaal kwetsbare jeugd: bijna nooit
naar buiten (ruim 20%), en ‘missen naar buiten gaan’

Beweging:
▸ Actieve verplaatsing
▸ Actieve recreatie
▸ Op school / werk
▸ Thuis
→Afhankelijk van kansen in
(semi-)publieke ruimte
→Meer en kwaliteitsvolle
beweegruimte in VL: prioriteit

‘Sterk bewijs’ voor positief effect op gezondheid, economie & klimaat
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1. Breid snel de beweegruimte voor spel & ontmoeting in
steden en uit
▸ Korte termijn: stimuleer autoluwe en – vrije straten voor
beweging & spel: speel-, vakantie-, droom-, en
leefstraten, woonerf, meer speelelementen buiten.
▸ Meer kwaliteitsvolle buurt- en wijkparken: speelwater&groen, wandelpaden, beweegtoestel, speel-sportterrein,
zitbanken, moestuin, verlichting, buurtsport bv. Spel- en
sportmobiel
→ met inspraak, prioriteit voor sociale buurten (cfr. indoor
en backseat generaties)
→ verbind en creëer (ook groen) speel- en tienerweefsel
(Kind & Samenleving)

Bert Beelen

2. Ondersteun scholen en voorzieningen
voor kwetsbare groepen als knooppunt
voor meer bewegingsruimte
▸ Versterk Brede school: deel en integreer speelplaats &
beweegruimte van school in buurt
▸ Faciliteer outdoor learning (met ruimte en opleiding)
▸ Groepeer speelruimte met recreatieruimte en functies
voor kwetsbare jeugd en ouderen: intergenerationeel,
met sociale controle.
▸ Gedeelde beleeftuinen voor woonzorgcentra en buurt
▸ Investeer op korte termijn meer in sociale programma’s
en buurtsport binnen deze sites voor bewegen en
ontmoeting

Krysiak, N. Cities for Play

Warme tuin, Landelijke Gilden

3. Kies in Vlaams en lokaal beleid resoluut
voor ‘STO(e)P’ met gezondheid als
basisreflex
▸ Maak de gezonde keuze de makkelijkste keuze:
= auto weren waar mogelijk
▸ Omsluit scholen en de voorzieningen voor kwetsbare
groepen met fijnmazig netwerk van kwaliteitsvolle
voet- en fietspaden (quick wins)
= breder en afgescheiden, effen en zonder obstakels
of afval, goed verlicht en snelheidsbeperking.
= bomen & schaduw, water, zitbanken
▸ Voetgangerscirkels:minder-mobiele ouderen, dementie
▸ Maak ons openbaar vervoer sterker en promoot dit (!)

+ 1500

4. Veranker gezonde & ‘walkable’ buurten als criterium voor
kwaliteitsvolle publieke ruimte
▸ Veranker de walkabilityscore(tool) in
ontwerprichtlijnen als (1 van de) objectieve
indicatoren voor beweging & gezondheid
▸ Combineer met andere kaartlagen i.f.v. alle
bewegingskansen (openbaar vervoer,
tienerweefsel, scholen, geopunt…)
▸ Bereken de maatschappelijke winst in euro’s
van bewegingsinterventies in de publieke
ruimte: bv. Gezondheidscalculator modal shift
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