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Amsterdam kiest bij gebiedsontwikkeling voor wijken met een hoge dichtheid.

Amsterdam draagt zorg voor een veilig en comfortabel fietsnetwerk.

Fiets- en wandelroutes zijn makkelijk te vinden.

Fietsonvriendelijke kruispunten worden veiliger en fietsvriendelijker gemaakt.

De directe omgeving van scholen is autoluw.

Bij gebiedsontwikkeling maakt Amsterdam wijken met een fijnmazig stratenpatroon.

Fietsers en voetgangers krijgen in de stadsstraten letterlijk de ruimte.

Amsterdam streeft ernaar dat dagelijkse voorzieningen per fiets 
en te voet goed bereikbaar zijn.

Amsterdam draagt zorg voor een compleet, veilig en comfortabel voetgangersnetwerk.

Amsterdam maakt slimme verbindingen, alternatieve routes, missing links en shortcuts 
voor fietsers en voetgangers.

Amsterdam streeft ernaar dat doorgaande routes voor gemotoriseerd verkeer 
zoveel mogelijk om woonbuurten heen gaan, niet er doorheen.

Fietsen wordt zo comfortabel, efficiënt en aantrekkelijk mogelijk gemaakt 
door nieuwe technologieën. 

Bij nieuwbouw én transformatie wordt een fietsparkeernorm gehanteerd voor inpandig 
fietsparkeren en wordt gezorgd voor goede toegankelijkheid van de parkeergelegenheid. 

Amsterdam zorgt voor voldoende fietsparkeerplekken rond ov-haltes en voorzieningen.

Parkeernormering en -regulering zorgen voor een andere vervoerswijzekeuze
dan gemotoriseerd vervoer.

Amsterdam draagt zorg voor een goede koppeling tussen OV-haltes en het fiets- en 
voetgangersnetwerk.

Amsterdam draagt zorg voor verbindingen tussen en naar groen- en sportvoorzieningen.

Amsterdam draagt zorg voor een aantrekkelijke openbare ruimte, die uitnodigt tot wandelen.

Bij gebiedsontwikkeling schenkt Amsterdam aandacht aan de overgang tussen open-
bare ruimte en bebouwing. 

Bij gebiedsontwikkeling wordt ingezet op de openbaarheid van schoolpleinen

Amsterdam geeft bij de inrichting van de openbare ruimte in woonbuurten prioriteit 
aan de fietser en de voetganger. 

Wijken worden goed verbonden met de rest van de stad voor fietsers en voetgangers.

Amsterdam faciliteert de menging van functies als wonen, werken en 
stedelijke voorzieningen in straten en buurten.

De Bewegende Stad geeft ruim baan aan de fietser en de voetganger1.

De eerste keuze van Amsterdammers om zich door de stad te bewegen is fietsend of lopend. Zowel de stad als geheel, als buurten 
en straten kunnen hieraan bijdragen. In een levendige en aantrekkelijke stad - een stad met een hoge dichtheid - gaan mensen graag 
naar buiten. Ze lopen of fietsen om naar werk, de slager, school of het café te gaan. Daarom streven we naar buurten met een 
gemengd voorzieningenpatroon, zodat voorzieningen te voet en per fiets goed bereikbaar zijn. Daarnaast zorgt deze menging voor 
levendige straten met publieke voorzieningen, winkels en bedrijvigheid en mensen die daar gebruik van maken. Een menging van 
functies als wonen en voorzieningen zorgt bovendien voor minder autogebruik, doordat voorzieningen in de buurt zijn. Er wordt ook 
een hoge dichtheid aan straten gemaakt in nieuwe buurten, omdat een fijnmazig stratenpatroon uitnodigt tot bewegen. Bij de 
inrichting van de openbare ruimte en de routes door de stad wordt eerst aan de fietser en de voetganger gedacht. Aan hen wordt 
zoveel mogelijk ruimte geboden. Omdat de inrichting van de stad  om maatwerk vraagt worden voor elke plek afwegingen gemaakt 
ten behoeve van veiligheid, doorstroming en comfort.                                                                  

Gemengd voorzieningenpatroon

Aantrekkelijke openbare ruimte

Ruimte maken

Netwerk

Routes

Hoge dichtheid
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Amsterdamse impuls schoolpleinen

De Amsterdamse Beweeglogica: 
De ambitie van de Bewegende stad is: Alle Amsterdammers bewegen. Buiten én binnen, als ze onderweg zijn, door te sporten 
en door te spelen. De Beweeglogica laat zien hoe Amsterdam deze ambitie waar kan maken. Geïnspireerd door de Active 
Design Guidelines van New York legt de Beweeglogica de relatie tussen de fysieke inrichting van de stad en de (on)bewuste 
keuze van mensen om te bewegen. In het besef dat bewegen niet voor elke Amsterdammer even gemakkelijk is. De uitgang-
spunten van de Bewegende Stad benoemen de meest belangrijke aspecten die nu en op de lange termijn zorgen voor een stad 
die uitnodigt tot bewegen. Hier gaat Amsterdam als stad voor staan en haar best voor doen. De lijst van bouwstenen concreti-
seert de uitgangspunten. De lijst is flexibel wat betekent dat ze niet overal toepasbaar zijn, dit is afhankelijk van plek en opgave, 
en dat er bouwstenen bij kunnen komen of afvallen, afhankelijk van nieuwe inzichten of vraagstukken.
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Waar nodig worden in de buurten nieuwe sportvelden/sportaccommodaties gerealiseerd.

Parken zijn zodanig ingericht dat ze sportief gebruik mogelijk maken, waarbij drainage 
een belangrijk aandachtspunt is.

Amsterdam biedt 'nieuwe sporten', zoals streetsports en outdoorclubs de ruimte in 
parken en zorgt voor de nodige voorzieningen, zoals lockers en waterpunten. 

Verbindingen tussen parken worden zo ingericht en gemarkeerd dat (hard) 
looprondjes mogelijk zijn.

Het zoeken naar de geschikte invulling van sportvoorzieningen in de buurten gaat in 
samenspraak met de bewoners. 

Sportplekken worden goed onderhouden en beheerd, zodat sportvoor-
zieningen altijd in goede, bruikbare staat zijn. 

Amsterdam biedt ruimte aan ongeorganiseerde en niet clubgebonden sportvoor-
zieningen in de buurten.

Bestaande sportvelden/sportaccommodaties in de stad worden behouden of opgenomen 
in nieuwe ontwikkelingen. Ze worden niet verdreven naar de randen van de stad. 

Amsterdam draagt zorg voor intensiever gebruik van sportparken en sportzalen door ze 
(gedeeltelijk) open te stellen. 

In de Bewegende Stad is sport om de hoek2.

Sporten in de stad is een essentieel onderdeel van bewegen, zowel in verenigingsverband als het ongeorganiseerd of anders 
georganiseerd sporten. Om iedereen te kunnen laten sporten is er voldoende plek om te sporten bij (sport)verenigingen, in het 
groen, maar ook op straten en pleinen. De sportgelegenheden zitten op de juiste plek dichtbij de doelgroep, zichtbaar en uitnodi-
gend. Ten slotte sluiten sportgelegenheden aan op de wensen van de bewoners uit de buurt. 

Sporten op eigen initiatief

Sportverenigingen in de buurt
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Amsterdam maakt straatprofielen met ruimte om te spelen, bijvoorbeeld door brede stoepen.

Braakliggende terreinen worden niet afgesloten en (tijdelijk) geschikt gemaakt om te spelen.

De inrichting van parken en pleinen laat eigen invulling en het zelf verzinnen van een spel 
toe, bijvoorbeeld door flexibele gebruiksmogelijkheden. 

De kwaliteit van speelplekken staat voorop. We kiezen eerder voor een klein aantal goede 
speelplekken dan voor een groot aantal plekken die niet goed onderhouden kunnen worden. 

Amsterdam investeert in (natuur)speeltuinen door het aanbod uit te breiden en/of het 
bestaande aanbod te verbeteren.

Speelplekken zijn niet alleen geschikt, aantrekkelijk en toegankelijk voor kinderen, 
maar voor iedereen.

Schoolpleinen zijn na schooltijd openbaar toegankelijk. Amsterdam stemt de 
beheeropgave van schoolpleinen af met de schoolbesturen.

Speelplekken en schoolpleinen zijn gedurende de hele dag schoon, heel en veilig, 
eventueel door toezicht.

Het netwerk van groene wandel- en fietsroutes, die de stad met de regio verbind-
en, wordt uitgebreid.

Straten, parken en pleinen worden zo ingericht, dat ook ouderen en mindervaliden 
op een comfortabele en veilige manier kunnen wandelen. 

Open zwemwater, voor sport en recreatie, is nabij en toegankelijk.

De Bewegende Stad is een speeltuin3.

Voor kinderen, volwassenen én ouderen geven de stad, de straten, de parken, de pleinen en het water aanleiding tot spelen en 
bewegen. Om te kunnen spelen moet je je veilig voelen, heb je ruimte nodig en moet de omgeving prikkelen om zelf een spel te 
verzinnen. Er is in de buurten niet alleen voldoende gelegenheid om te bewegen, daarnaast is ook de kwaliteit van de openbare 
ruimte van cruciaal belang. Groen speelt hierin een grote rol, waarbij het gaat om groen op de juiste plek, goed ontsloten, veilig en 
goed ingepast in de buurt. Groene plekken hoeven niet groot te zijn. Kleine, overzichtelijke plekken zijn net zo leuk. De inrichting 
van de openbare ruimte geeft aanleiding tot een potje voetbal, een rondje lopen met de hond of verstoppertje.  

Spelen kan overal

Speelplekken in de buurten

Ruimte voor ontspanning

Water om in te spelen
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Bij nieuwbouw zijn trappen en looproutes zichtbaar en uitnodigend.

Braakliggende terreinen worden niet afgesloten en (tijdelijk) geschikt gemaakt om te spelen.

Schoolpleinen zijn groot genoeg om op te spelen.

Nieuwe werkgebouwen, woningen, scholen en publieke gebouwen worden zo ingericht 
dat bewegen wordt gestimuleerd. 

Collectieve binnenhoven, tuinen, terrassen en daken worden zo ontworpen dat  kinderen 
er kunnen spelen.  

Door het integreren van sportgelegenheid en gebouw, wordt sporten dichtbij werk of 
school mogelijk gemaakt. 

In werkgebouwen zijn voorzieningen aanwezig die sporten mogelijk maken, zoals douches 
of ruimte om (sport)fietsen te stallen. 

 In de Bewegende Stad wordt niet stil gezeten4.

Op kantoren, in scholen en thuis, waar mensen normaal een groot deel van de dag zittend doorbrengen, worden mensen 
uitgedaagd te bewegen. De Bewegende Stad gaat niet alleen over de openbare ruimte. Ook de gebouwen en hun directe omgev-
ing lokken bewegen uit door zichtbare, ruime trappen, een basketbalveld op het dak of door ervoor te zorgen dat mensen een stukje 
moeten lopen van de koffieautomaat naar de vergaderzaal. 

Binnen gebouwen

Rond gebouwen
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