
 

Beweegvriendelijk ontwerpen in de praktijk 
       Ad de Bont 

‘Kijk niet alleen vanuit ruimtelijk  
perspectief’
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“Waarom zijn er zoveel welvaartsziekten en wat kunnen we eraan 
doen? Vijf jaar geleden stelde bijna niemand in de ruimtelijke sector 
die vraag. Ik werkte toen als parttime docent bij de Technische 
Universiteit Eindhoven. Experts die zich bezighielden met gezond-
heid, sociale vraagstukken en milieu, vroegen mij mee te denken. 
Zij misten de aansluiting met de ruimtelijke wereld. Sindsdien  
ben ik bezig om de bewustwording over gezonde verstedelijking 
onder vakgenoten te vergroten. 

Licht, lucht en ruimte
Dat stedenbouwers zich buigen over een gezonde stad is niet  
nieuw. De Woningwet van de vorige eeuw kwam er om gezond-
heidsproblemen op te lossen en de modernistische wijken uit de 
periode van wederopbouw boden niet voor niets licht, lucht en 
ruimte.

Wat is er precies aan de hand?
Ik pleit ervoor om niet alleen vanuit het ruimtelijke perspectief naar 
vraagstukken te kijken. Ontwerpers hebben de neiging om snel met 
ideeën te komen. Ik vind dat we eerst zorgvuldig moeten onderzoeken 
wat er precies aan de hand is. Stel, je wilt dat er meer gefietst wordt 
in een wijk. Ga dan niet meteen fietspaden aanleggen. Onderzoek 
eerst eens waarom de bewoners niet fietsen. Misschien past het niet 
bij hun cultuur, of zijn ze zo eenzaam dat ze hun huis niet meer uit 
komen. Dan zijn er andere maatregelen nodig. Door experts te raad-
plegen met verstand van een wijk, de bewoners en hun leefstijlen, 
komen we tot oplossingen die echt werken.

Dat brede perspectief zouden stedenbouwers al mee moeten nemen 
in de planning. Een hogere dichtheid en meer functiemenging leiden 
bijvoorbeeld tot meer wandelen en fietsen. Ook helpt het om het 
eigenaarschap in een vroeg stadium aan te wakkeren. Wat hebben 

toekomstige bewoners en ondernemers nodig? Laat hen meedenken 
en organiseren, dan wordt de openbare ruimte meer ‘van hen’ en 
maken ze er intensiever gebruik van. Natuurlijk is ook de relatie 
tussen de straat en de bebouwing van invloed. Een straat met veel 
entrees en deuren is aantrekkelijk en levendig: daar spelen kinderen 
graag, mensen gaan er eerder naar buiten en ontmoeten elkaar.

Oostenburg 
In de gebiedsontwikkeling van Oostenburg zie je veel van deze  
elementen terug. We hebben daar gekozen voor een hoge dichtheid, 
functiemenging en collectieve speelplekken in hoven. We geven  
er prioriteit aan fietsen en lopen op straat, er komen bijvoorbeeld 
nieuwe fietsroutes. Met een lage parkeernorm en een centrale  
parkeergarage staan de fietsen op Oostenburg straks dichter bij  
de woningen dan de auto’s. 

Hardlopen met een app
Ik ben erg enthousiast over digitale oplossingen om mensen te laten 
bewegen. Samen met studenten bouwkunde en industrial design van 
de TU Eindhoven en de Sportacademie is een app ontwikkeld. Daar 
experimenteren we nu mee. Met de app kun je ’s avonds hardlopen 
door een natuurgebied waar het normaal gesproken dan helemaal 
donker is. Door in te loggen activeer je de verlichting, die ook fungeert 
als trainingsschema. Vergelijk het met de Pokémonapp: je toont de 
werkelijkheid op een andere manier. Een wandelpad wordt – tijdelijk 
en alleen voor jou - een interactief pad. Voor ieder ander blijft het 
een gewoon wandelpad.” 

Ad de Bont is stedenbouwkundige en partner 
bij Urhahn Stedenbouw & Strategie. Hij werkte 
mee aan de Amsterdamse Beweeglogica.

Tekst: Stella Marcé 
Foto: Alphons Nieuwenhuis



 

01 | 2017 25

1a/b  De Sports & Vitality app motiveert mensen  
om meer te bewegen en legt een verband tussen  
de digitale en de fysieke omgeving. Paden worden 
virtuele trainingsroutes. De app zorgt daarnaast voor 
ontmoetingen, competitie en heeft commerciële 
mogelijkheden. / The Sports & Vitality app motivates 
people to be more active and makes a link between 
the digital and physical environment. Paths become 
virtual training routes. In addition the app can be used 

to arrange meetings, for competitiveness, and it offers 
commercial opportunities.
Impressies: TU Eindhoven, UrbanLab (Ad de Bont e.a.)

2 In het ontwerp voor Oostenburg is de openbare 
ruimte vooral gebruiksruimte voor bewoners en  
ondernemers. Er is veel ruimte voorzien voor  
ontmoeting en beweging, zoals hier aan de VOC- 
kade. Auto’s zijn op Oostenburg te gast. / In the  
design for Oostenburg the public space is chiefly 
space intended for residents and businesspeople. 
Plenty of space has been set aside for encounter  
and activity, such as here at the VOC-kade quayside. 
On Oostenburg cars are guests.
Impressie en tekening: Urhahn Stedenbouw & Strategie
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“Voordat ik aan de Bewegende Stad ging meewerken, ontwierp  
ik al speeltuinen voor de stad. Amsterdam is internationaal gezien 
koploper als het gaat om speeltuinen en –pleinen. Er zijn veel 
plekken waar kinderen ook ná schooltijd kunnen spelen. Natuurlijk 
ontbreken de schommel en de glijbaan niet in de Amsterdamse 
speeltuinen, maar je ziet sinds een jaar of tien steeds vaker ook 
groene heuveltjes en houten klimbomen. Uit onderzoek blijkt dat 
kinderen daar langer op spelen en meer verschillende spelletjes 
doen. Daardoor leren ze beter risico’s inschatten en krijgen ze 
meer zelfvertrouwen.

Trekpleisters
Toen ik hoorde over de Amsterdamse Beweeglogica sprong ik een 
gat in de lucht. Op het Zeeburgereiland brengen we de bouwstenen 
in de praktijk. We leggen er een grote sporthal, verschillende sport-
velden en een enorm skatepark aan. Het skatepark wordt een trek-
pleister, ook voor mensen die zelf niet skaten. Er komen veel fijne 
plekken met zicht op de skatebaan en speelplekken voor kinderen. 
We hebben lessen getrokken uit onze aanpak op IJburg. Daar hebben 
we de aanleg van speeltuintjes op de binnenterreinen aan de  
ontwikkelaars overgelaten. Dat pakte niet goed uit. Tijdens de crisis 
werden er te weinig speeltuinen opgeleverd, de kwaliteit was meestal 
matig. In de nieuwe Sluisbuurt gaan we het anders doen. Er komt een 
grote – liefst beheerde - speeltuin, met hoge glijbanen, voor elk wat 
wils. Ook dat moet een echte trekpleister worden, een plek waar je 
op woensdagmiddag met een picknickmand naar toe kan. 

Scooters
In de Sluisbuurt gaan we ook op andere manieren beweging stimuleren. 
Er komen brede trottoirs, recreatieve fietsroutes langs het water en 
de gehele buurt wordt 30-kilometerzone. In de bestaande stad is het 
veel ingewikkelder om dat soort maatregelen te nemen, omdat alle 

ruimte al ingenomen is. Maar ook daar kunnen we mensen meer  
laten lopen of fietsen. Met goede voorzieningen bijvoorbeeld, zoals 
de OV-fiets die tegenwoordig goedkoper en beter beschikbaar is.  
En door bepaald verkeer te ontmoedigen. Scooters drukken wat mij 
betreft een te groot stempel op de ruimte in de stad. Laatst was ik  
bij een ROC, daar stonden honderden scooters voor de deur en maar 
een handjevol fietsen. Terwijl de leerlingen overwegend uit de buurt 
komen. Waarom fietsen zij niet, vraag ik me dan af. Waarschijnlijk 
omdat ze met hun scooter genieten van de voordelen van fietsers én 
van gemotoriseerd verkeer. Ze kunnen overal gratis parkeren, gaan 
gratis met de pont en hoeven zich nauwelijks in te spannen. Om hun 
gedrag te veranderen, moeten we de voorzieningen en de regels 
aanpassen. Met ingrepen in de openbare ruimte alleen komen we er 
niet.

Traplopen
Ik heb nog veel meer ideeën om het gedrag van Amsterdammers te 
beïnvloeden. Wat zou er bijvoorbeeld gebeuren als we de roltrappen 
van de metrostations iets langzamer laten lopen? Ik denk dat veel 
mensen die nu onbewust de roltrap nemen, dan voor de trap zullen 
kiezen. Traplopen kan ook gestimuleerd worden met stickers waarop 
staat hoeveel calorieën je verbrandt. Simpele oplossingen kunnen 
veel opleveren.”

Beweegvriendelijk ontwerpen in de praktijk 
       Iris van der Helm 

‘Simpele oplossingen kunnen veel 
opleveren’

Iris van der Helm is ontwerper openbare ruimte 
bij Ruimte en Duurzaamheid, gemeente  
Amsterdam.

Tekst: Stella Marcé 
Foto: Alphons Nieuwenhuis
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1 Impressie van het skatepark op het Zeeburger-
eiland. Door de groene ligging en het zicht op de 
skatebaan wordt het ook een plek voor mensen die 
zelf niet skaten. / Impression of the skateboarding 
park on Zeeburg Island. The green surroundings and 
the view of the skateboard bowl means it will also be 
a spot for people who do not skateboard themselves.
Impressie: ZesxZescommunicatie/Glifberg-Lykke

2 Ontwerp voor een fiets- en voetgangersbrug  
tussen het centrum en de nieuwe Sluisbuurt. Als dit 
plan doorgaat, krijgen bewoners van de Sluisbuurt 
een snelle verbinding met het centrum. / Design  
for a cyclist and pedestrian bridge between the city 
centre and the new Sluisbuurt. If this plan goes 
ahead, it will provide Sluisbuurt’s residents with  
a rapid link to the city centre.
Impressie: LUMA

3a/b  Door illustraties of aansporende teksten  
op trappen aan te brengen wordt traplopen aan-
trekkelijker. / Decorating stairwells with illustrations 
or inspirational texts makes taking the stairs more  
enticing.
Foto’s: Alphons Nieuwenhuis (a)/Marjolijn Pokorny (b)
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“Willen we Amsterdam nog aantrekkelijker maken, dan moeten 
we vooral fietsers en voetgangers de ruimte te geven. Zij zijn  
de belangrijkste gebruikers van de stad. Stedenbouwkundigen 
realiseren zich dat maar al te goed. Bewegen is daarom altijd 
onderdeel van hun ontwerpen voor Amsterdam.

Elzenhagen Zuid 
Elzenhagen Zuid wordt een nieuwe, duurzame woonwijk in de 
Buikslotermeerpolder, tussen het Noordhollandsch Kanaal, de 
IJdoornlaan, de Nieuwe Leeuwarderweg en de Nieuwe Purmerweg. 
Het is een van de vijf deelgebieden van het Centrumgebied Amsterdam 
Noord (CAN), waarvoor in 2004 een Masterplan is vastgesteld. 
Het gebied krijgt met 1.800 woningen een hoge dichtheid. En het is 
helemaal gericht op sport en bewegen. In de jaren zeventig zijn hier 
een atletiekbaan, voetbalvelden en een sporthal aangelegd. Maar  
die voorzieningen waren niet gecombineerd met woningen en lagen 
geïsoleerd. Elzenhagen Zuid ligt in een kuil, de polder ligt ruim drie 
meter dieper dan het Noordhollandsch Kanaal. Ook de wegen om 
het gebied heen liggen hoger. Daardoor is er nauwelijks aansluiting 
bij de omliggende buurten. 

De wijde wereld
Ik heb een plan gemaakt voor Elzenhagen Zuid waarin de voor-
zieningen onderdeel gaan uitmaken van de omgeving. De hele wijk 
sluit straks beter aan bij de omliggende buurten: de hoogstedelijke 
bebouwing van het stationsgebied en het water en groen van de 
Noordhollandsche Kanaalzone. 

Het kanaal is belangrijk. Ik zeg altijd: ‘met water in de buurt proef  
je de wijde wereld’. Daarom gaan we het gebied langs de dijk open-
breken. Vanaf de woonbuurten heb je straks zicht op de dijk en 
andersom. Het enorme hoogteverschil lossen we op met flauwe 

taluds. De autoweg langs de dijk verdwijnt en we maken een groot 
park, zodat mensen lekker buiten kunnen wandelen. Dankzij een 
nieuwe fiets- en voetgangersbrug kunnen ze een rondje om het 
kanaal afleggen. Dan komen ze ook langs de kinderboerderij en de 
mooie oude Krijtmolen d’Admiraal. Even uitrusten en iets drinken kan 
op een terras vlakbij de brug. 

Combinaties
De sportvoorzieningen gaan onderdeel uitmaken van het park en  
de woonwijken. De atletiekbaan komt in een openbaar park, vrij  
toegankelijk, en de sporthal komt in een gebouw samen met een 
middelbare school. Door deze combinaties te maken, hopen we dat 
mensen meer gebruik gaan maken van de sportvoorzieningen.

Autoluw
Bewoners in de Zuidbuurt gaan in ieder geval veel bewegen, want 
dat wordt een autovrije buurt met een groen karakter, die overloopt 
in het Dijkpark. Aan de rand van de buurt kunnen ze hun auto parkeren 
in ondergrondse garages en vervolgens te voet naar hun appartement 
gaan. Al die autovrije straten en brede stoepen zijn natuurlijk ook fijn 
voor kinderen, ze kunnen in hun eigen straat naar hartenlust buiten 
spelen. Daarbij maken we trapveldjes en speelplekken waar veel 
speeltoestellen geconcentreerd zijn op één plek.

De Noordbuurt krijgt een meer stedelijk karakter met gesloten bouw-
blokken en torens en het nieuwe metro- en busstation. Je hebt er  
wel zicht op het groen van de Kanaaldijk en op de oude molen, en er 
komen ook speelplekken voor kinderen. De hele opzet nodigt uit om 
naar buiten te gaan en te bewegen. Met deze nieuwe wijk geven we 
een extra park aan de stad.”

Beweegvriendelijk ontwerpen in de praktijk 
       Jan Brouwer

‘We geven een extra park aan 
de stad’

Jan Brouwer is stedenbouwkundig ontwerper 
bij Ruimte en Duurzaamheid, gemeente  
Amsterdam

Tekst: Stella Marcé 
Foto: Alphons Nieuwenhuis
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1 Het huidige Elzenhagen Zuid, gezien vanuit het 
westen. / Present-day Elzenhagen South, seen from 
the west.
Luchtfoto: Marco van Middelkoop

2 Schets uit het stedenbouwkundig plan voor  
Elzenhagen Zuid. / Sketch from the urban develop-
ment plan for Elzenhagen South.
Schets: Jan Brouwer

3 Huidig profiel en voorstel profiel Buikslotermeer-
dijk, met flauwe taluds om het hoogteverschil op  
te lossen. / Current profile and proposed profile for 
Buikslotermeer Dike, with gently sloping embankments 
to bridge the difference in height.
Schets: Jan Brouwer

4 Water en groen bij de Kanaaldijk nodigen uit  
om naar buiten te gaan en te bewegen. / Water  
and greenery at Kanaaldijk are an invitation to head 
outside and be physically active. 
Impressie: De Visualisatiekoning


