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1 Inleiding
Een tekort aan lichaamsbeweging leidt tot een grote ziekte- en sterftelast in de bevolking
(Gezondheidsraad, 2010). Het is daarom belangrijk dat mensen voldoende bewegen. In het verleden
werd voornamelijk getracht mensen tot bewegen te stimuleren door middel van
gedragsbeïnvloeding (via voorlichting) en door bevordering van deelname aan sport. Recentelijk
komt men meer en meer tot inzicht dat ook de inrichting van de leefomgeving mensen tot meer
bewegen kan aanzetten.
In dit rapport wordt de invloed van de leefomgeving op lichamelijke activiteit onderzocht op basis
van literatuuronderzoek. Daarbij moet worden opgemerkt dat in iemands (persoonlijke)
leefomgeving ook andere aspecten een belangrijke invloed op beweeggedrag hebben, zoals sociaalculturele, economische en psychologische factoren. Voor de ontwikkeling van in de praktijk
werkzame initiatieven is het van belang bovenstaande aspecten steeds in onderlinge samenhang te
bezien (Gezondheidsraad, 2010).
Dit rapport richt zich alleen op aanpassingen in de leefomgeving. Daarmee wordt de door mensen
ingerichte bebouwde en onbebouwde leefomgeving bedoeld, inclusief maatregelen die snelheid en
toegankelijkheid van het wegverkeer beïnvloeden. Gemakshalve zal dit worden aangeduid met de
term “gebouwde omgeving”.
Doel van dit onderzoek is een overzicht te maken van wetenschappelijk onderbouwde maatregelen
die het beweeggedrag van de Amsterdammer zouden kunnen stimuleren. De maatregelen worden
beoordeeld op toepasbaarheid voor de Amsterdamse situatie en ingedeeld naar schaalniveau (vanaf
straatniveau tot het niveau van de stad of regio).
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2 Methode
Gezien het grote aantal studies en de korte tijdsduur van het project is ervoor gekozen om het
literatuuronderzoek te richten op gepubliceerde wetenschappelijke reviews. Daarnaast zijn
Nederlandse wetenschappelijke publicaties in dit rapport meegenomen, ook als deze niet in een
review voorkwamen. Tot slot is er gekeken naar Amsterdamse publicaties uit de zogenaamde “grijze
literatuur”.

2.1 Types onderzoek naar invloed gebouwde leefomgeving op bewegen
Onderzoek naar relaties tussen de gebouwde omgeving en beweeggedrag is een redelijk jong
onderzoeksterrein (+/- 15 jaar oud). Desalniettemin is er veel literatuur beschikbaar. Er is een grote
diversiteit aan uitkomstmaten en design van de studies en onderzoeksmethoden. De meeste
uitkomstmaten zijn zelf gerapporteerde uitkomsten en een kleiner deel van de studies maakt gebruik
van objectieve maten (zoals stappentellers) om beweeggedrag te meten.
In de wetenschappelijke literatuur over de invloed van kenmerken van de gebouwde omgeving op
beweeggedrag zijn op hoofdlijnen twee soorten onderzoeksopzet te onderscheiden. Dit zijn:
1) Correlatie/associatie-onderzoek (onderzoek naar de relaties tussen vormen van beweeggedrag en
kenmerken van de gebouwde omgeving).
2) Interventie-onderzoek (onderzoek naar de effecten van veranderingen in de omgeving op
beweeggedrag).
Deze twee types verschillen in de mate waarin een maatregel “bewijs” levert voor de werkzaamheid
van een maatregel. Uit correlatie/associatie-onderzoek kunnen geen oorzakelijke verbanden worden
afgeleid. Dit type onderzoek geeft indicaties over factoren die mogelijk een rol spelen, maar geeft
geen uitsluitsel over in welke situatie, op welke manier (direct of indirect) en van wie het

Toelichting Correlatie/Associatie-onderzoek
Correlatie/associatieonderzoek is beschrijvend (observationeel) onderzoek, waarbij men van elke deelnemer zowel gegevens
verzamelt over diens beweeggedrag als over diens woon- en werkomgeving. Veelal vindt de gegevensverzameling op één
tijdstip plaats; men spreekt in dit geval van dwarsdoorsnedeonderzoek. Vervolgens tracht men op basis van de gegevens van
alle deelnemers verbanden (correlaties) te vinden tussen bepaalde factoren van de gebouwde omgeving én het beweeggedrag
van mensen. Wanneer er een verband gevonden wordt, betekent dit overigens niet dat zo’n factor ook daadwerkelijk de
oorzaak is van het beweeggedrag. Factoren kunnen met elkaar in wisselwerking staan of slechts indirect met beweeggedrag
samenhangen. Ook kunnen er factoren in het spel zijn die een bestaande relatie verstoren; en bovendien kan de sterkte van
een eventueel verband variëren met bijvoorbeeld de leeftijd of het geslacht van de onderzochte deelnemers. Bij
correlatie/associatie-onderzoek is het van belang het mechanisme van zelfselectie niet over het hoofd te zien: het verschijnsel
dat mensen met een bepaalde voorkeur kiezen voor een bepaald type woonwijk. Mensen die bijvoorbeeld van wandelen
houden, gaan wellicht om die reden in een wijk met goede wandelpaden wonen. Uit correlatie/associatie-onderzoek kan men
dus geen oorzakelijke verbanden afleiden. Dit type onderzoek geeft indicaties over factoren die mogelijk een rol spelen, maar
geeft geen uitsluitsel over in welke situatie, op welke manier (direct of indirect) en van wie het beweeggedrag verandert als
men de omgeving in de onderzochte richting aanpast. De aanwijzingen zijn sterker naarmate de gevonden verbanden sterker
zijn én wanneer de resultaten van een aantal vergelijkbare onderzoeken consistent zijn. Verder weegt ook mee of er
plausibele ideeën of theorieën zijn over het achterliggende werkingsmechanisme dat een gevonden verband zou kunnen
verklaren. Correlatie/associatie-onderzoek is dus vooral van belang voor het genereren van hypothesen over factoren die van
invloed zouden kunnen zijn op het beweeggedrag. Die hypothesen zullen in interventieonderzoek nader getoetst moeten
worden om te kunnen vaststellen of het inderdaad om causale factoren gaat en of die factoren zich in gunstige zin laten
beïnvloeden. (Bron: Gezondheidsraad, 2010)
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beweeggedrag verandert als men de omgeving in de
onderzochte richting aanpast. De aanwijzingen zijn sterker
naarmate de gevonden verbanden sterker zijn én wanneer de
resultaten van een aantal vergelijkbare onderzoeken
consistent zijn (zie tekst box “Toelichting
Correlatie/Associatie-onderzoek). Interventieonderzoek kan
een direct bewijs leveren voor een oorzakelijk (causaal)
verband tussen een kenmerk van de gebouwde omgeving en
het beweeggedrag van mensen (zie tekst box “Toelichting
Interventieonderzoek). Hierbij dient opgemerkt te worden
dat methodologisch goed uitgevoerd interventieonderzoek in
de praktijk zeer moeilijk haalbaar is. Overigens geldt ook voor
interventie-onderzoek dat de bewijslast groter is naarmate
de gevonden verbanden sterker zijn én wanneer de
resultaten van meerdere vergelijkbare onderzoeken
consistent zijn.

2.2 Onderzoeksbenadering
Dit rapport baseert zich voor het correlatie/associatieonderzoek op het rapport van de Gezondheidsraad uit 2010
(“Beweegredenen. De invloed van de gebouwde omgeving op
ons beweeggedrag”). De Gezondheidsraad heeft een
systematische review laten uitvoeren door het RIVM
(Wendel-Vos et al., 2009) van alleen Europees
correlatie/associatie-onderzoek gepubliceerd in Engelstalige
wetenschappelijke tijdschriften. De inzichten uit Wendel-Vos
et al. (2009) zijn aangevuld met recentere reviews met een
focus op Europa. Daarnaast zijn er Nederlandse
wetenschappelijke publicaties bekeken die de relatie tussen
de gebouwde omgeving en lichamelijke activiteit
onderzoeken.

Toelichting Interventie-onderzoek

In interventieonderzoek verzamelt men zowel
vóór als na een interventie gegevens van alle
deelnemers. Doel van dit type onderzoek is: het
effect te bestuderen van een verandering in de
gebouwde omgeving op het beweeggedrag. In
de simpelste vorm vinden twee metingen plaats:
één vóór en één na de verandering. Door een
derde en een vierde meting te doen – steeds bij
dezelfde personen – is na te gaan in hoeverre
een waargenomen gedragsverandering meer of
minder blijvend is. Goed gecontroleerd en
gerandomiseerd interventieonderzoek kan een
direct bewijs leveren voor een oorzakelijk
(causaal) verband tussen een kenmerk van de
fysieke leefomgeving en het beweeggedrag van
mensen.
Echter,
niet
alle
interventieonderzoeken
worden
methodologisch even goed uitgevoerd. Redenen
hiervoor zijn: a) de controlegroep (waarin de
interventie achterwege wordt gelaten) is
afwezig; b) er is geen steekproefsgewijze
verdeling van deelnemers over de interventieen controlesituatie (we spreken dan van een
quasi-experimentele opzet); of c) er is alleen
sprake van nametingen door aan deelnemers te
vragen om zelf een inschatting te maken of hun
beweeggedrag na de interventie is veranderd. a,
b en c leveren minder betrouwbare resultaten
op dan bij een echte experimentele opzet. In de
praktijk is een dergelijke opzet echter vaak
moeilijk te realiseren. (Bron: Gezondheidsraad,
2010).

Het interventieonderzoek is gebaseerd op
literatuuroverzichten van het Engelse National Institute for
Health and Clinical Excellence (NICE) uit 2006 en de
bijbehorende update van deze studies uit 2014. De inzichten
uit NICE zijn aangevuld met recentere reviews en er is specifiek gezocht naar Nederlands
wetenschappelijk gepubliceerd onderzoek.
Tot slot is er in de “grijze literatuur” naar specifiek Amsterdams onderzoek gezocht.

2.2.1 Beoordeling studies
Als uitgangspunt voor het correlatie/associatie-onderzoek is de reviewstudie van Wendel-Vos et al.
(2009) genomen. De resultaten hiervan zijn verwerkt in tabel 1. In de verschillende onderzochte
studies zijn diverse uitkomstmaten voor beweeggedrag gebruikt, waaronder inactiviteit (transport
per auto en OV), wandelen, fietsen, wandelen & fietsen, tenminste matig intensief en totaal
beweeggedrag. Voor het overzicht zijn in dit rapport deze verschillende uitkomstmaten
samengenomen en gepresenteerd als totale lichamelijke activiteit. Hierbij is een positieve associatie
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tussen de gebouwde leefomgeving en inactiviteit in ons overzicht gescoord als een negatieve
associatie tussen de gebouwde leefomgeving en lichamelijke activiteit.
Een positieve associatie betekent dat wanneer het betreffende kenmerk in hogere mate aanwezig
was, de lichamelijke activiteit significant hoger was, en vice versa bij een negatieve associatie.
Bewijs voor samenhang tussen een kenmerk in de gebouwde omgeving en een toename in
lichamelijke activiteit is sterker naarmate meerdere studies consistent in dezelfde richting wijzen. In
dit onderzoek wordt een relatie tussen de gebouwde omgeving en lichamelijke activiteit plausibel
geacht als meer dan 50% van de onderzochte associaties positief is én er minstens drie associaties
onderzocht zijn (naar Wendel-Vos et al. (2009)).
Dezelfde criteria zijn in dit onderzoek voor de interventie-studies gebruikt. Bij die studies zijn ook
methodologische beperkingen van de studies meegenomen in het oordeel over toepasbaarheid van
de maatregel in Amsterdam.

2.3 Opbouw rapport
De resultaten zijn verdeeld in twee delen, waarbij onderscheid is gemaakt in resultaten uit de
wetenschappelijk gepubliceerde literatuur en de “grijze literatuur”. Het eerste deel bestaat uit
resultaten uit de wetenschappelijke literatuur, die zijn onderverdeeld in correlatie/associatieonderzoek en interventie-onderzoek. Het tweede deel beslaat Amsterdams onderzoek uit de “grijze
literatuur”. In het laatste hoofdstuk wordt door middel van “expert judgement” de toepasbaarheid
van de onderzochte maatregelen voor de Amsterdamse situatie beoordeeld.
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3 Resultaten
3.1 Wetenschappelijk onderzoek
3.1.1 Correlatie/Associatie onderzoek
Figuur 1 geeft een overzicht van het totaal aantal gevonden associaties in studies over lichamelijke
activiteit in relatie tot de gebouwde omgeving (gebaseerd op Wendel-Vos et al., 2009). Het grootste
deel (77%) van de onderzochte associaties wijst in de richting van geen correlatie/associatie, oftewel
geen relatie tussen de gebouwde omgeving en lichamelijke activiteit. Hetzelfde beeld is te zien als er
specifiek naar kinderen, adolescenten en volwassenen wordt gekeken: tussen de 67 en 79% van de
associaties geeft geen statistisch significant resultaat in relaties tussen de gebouwde omgeving en
lichamelijke activiteit. Verder valt op dat bij volwassenen veruit de meeste associaties zijn
onderzocht (n=458), tegen 52 bij kinderen en adolescenten.

Figuur 1. Overzicht van totaal aantal gevonden associaties in studies over lichamelijke activiteit in relatie tot de
gebouwde omgeving. Tevens opgesplitst voor kinderen, adolescenten en volwassenen (n= aantal onderzochte
associaties).

Tabel 1 geeft een overzicht van kenmerken van de gebouwde omgeving in relatie tot lichamelijke
activiteit. In de tabel zijn de resultaten weergeven voor het aantal negatieve associaties (-), positieve
associaties (+) en geen associaties (0). Een positieve associatie betekent dat wanneer het betreffende
kenmerk in hogere mate aanwezig was, de lichamelijke activiteit significant hoger was, en vice versa
bij een negatieve associatie. Geen associatie (0) betekent dat er in de betreffende studie geen
statistisch significante relatie tussen de gebouwde omgeving en een vorm van lichamelijke activiteit
is gevonden. Het grootste deel van de associaties tussen kenmerken van de gebouwde omgeving en
lichamelijke activiteit was niet statistisch significant (= geen associatie) bij kinderen, adolescenten en
volwassenen (respectievelijk 67%, 79% en 78%) (Figuur 1). Een aantal kenmerken in de omgeving
lijken wel geassocieerd met lichamelijke activiteit.
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Kinderen maken vaker gebruik van inactief transport naarmate de afstand tot voorzieningen groter
is (Tabel 1). Kinderen worden vaker met de auto gebracht als de afstand tot school en sport- of
hobbyclubs groter is. In een Engels onderzoek bij kinderen is gekeken naar het verband tussen lopen
naar bestemmingen en zelfgerapporteerde verkeersveiligheid, verkeersdrukte en aanwezigheid van
diverse vrijetijdsbestemmingen (parken en sportvoorzieningen) in de wijk. Uit dit onderzoek bleek
dat kinderen die veel lopen, vaker de aanwezigheid van parken en sportvoorzieningen
rapporteerden, maar ook meer verkeersdrukte en onveilige straten. Dit lijkt in eerste instantie
onlogisch. De onderzoekers concluderen echter dat ouders van kinderen die veel lopen, vaker
waarschuwen voor verkeersrisico’s, maar dat deze negatieve perceptie niet samengaat met minder
lopen. Adolescenten met een positief straatbeeld (er zijn interessante dingen om naar te kijken in
mijn buurt) lijken ook fysiek actiever te zijn.
Panter et al., 2008 concluderen in een review van overwegend Amerikaans onderzoek onder
kinderen en adolescenten dat er consistente aanwijzingen zijn dat jongeren vaker lopend of fietsend
naar school gaan als de route naar school veiliger en korter is.
De kwaliteit van voorzieningen in de buurt lijkt een omgevingsfactor die voor volwassen is
geassocieerd met meer lichamelijke activiteit. Ook voor hoeveelheid/aantal voorzieningen in de
buurt worden relatief veel positieve associaties gevonden (n=22) met lichamelijke activiteit bij
volwassen, maar ook vaak geen associatie (n=65).
In meer recente reviews (Saelens et al., 2008, Cauwenberg et al., 2010, Ding et al., 2011, McCormack
et al., 2011, Holle et al., 2012, McGrath et al., 2015) worden vergelijkbare factoren genoemd in
relatie tot lichamelijke activiteit: wandel-vriendelijkheid van een buurt, aanwezigheid van wandel/fietspaden, verkeersveiligheid, verkeersdrukte/snelheid, woondichtheid, toegang tot en nabijheid
van recreatievoorzieningen.
In een reviewstudie van Moran et al. (2014) worden kwalitatieve studies onder ouderen (65+)
samengevat. Uit deze studie komt naar voren dat ouderen infrastructuur voor voetgangers
belangrijk vinden en vooral de kwaliteit daarvan (bv. gescheiden van fietsers, continuïteit,
onderhoud, steilheid). Uit deze studie kwam ook naar voren dat veiligheidsaspecten (criminaliteit en
verkeer) beweeggedrag beïnvloeden. Daarnaast is niet alleen toegankelijkheid van recreatie
gebieden belangrijk maar ook dat in deze gebieden en op de weg daarnaar toe rustplekken
(bijvoorbeeld bankjes) zijn. Het is niet alleen van belang dat deze faciliteiten er zijn, maar ook dat ze
bruikbaar zijn voor ouderen (bijvoorbeeld overdekt in de winter). Esthetiek van de omgeving
stimuleert ook de mate van lichamelijke activiteit bij ouderen.
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Tabel 1 Correlatie/Associatieonderzoek. Overzicht van aantal correlatie/associaties tussen lichamelijke activiteit en factoren in de gebouwde omgeving opgesplitst voor
kinderen, adolescenten en volwassenen. Groen gearceerd zijn factoren waar tenminste 50% van de studies een positieve relatie heeft gevonden. 0: geen associatie, +: positieve
associatie, - : negatieve associatie (gebaseerd op Wendel-Vos, 2009).

Thema
Kenmerk
Stedelijke structuur
Openbare ruimte
Esthetiek

Kemerk detail
Urbanisatiegraadⁱ
Algemeen aanzicht
Positief straatbeeld
Negatief straatbeeld
Openbare ruimte
Route
Verbindingen
Voetpaden
Fietspaden
Openbare ruimte
Veiligheid
Algemeen
Functie mix
Voorzieningen Aanwezigheid
Hoeveelheid/aantal
Tevredenheid
Kwaliteit
Toegankelijkheid
Functie mix
Route
Afstand tot voorzieningen
Tijd tot voorzieningen
Bereikbaarheid voorzieningen
Gemak van voorzieningen
Verkeer en vervoer Veiligheid
Verkeersveiligheid
Verkeer en vervoer Route
Verkeersdrukte

Kinderen
- 0 + %+
3 4 0 0
0 3 0 0
0 0 0 0
0 3 0 0
1 7 0 0
0 0 0 0
0 1 0 0
0 1 0 0
1 12 3 19
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 2 0 0
5 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 1 2 67
0 1 2 67

Adolescent
- 0 + %+
1 10 4 27
0 0 0 0
0 2 2 50
0 0 0 0
0 3 0 0
0 3 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 1 0 0
0 5 3 38
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 11 1 8
0 0 0 0
0 0 0 0
0 3 0 0
0 3 0 0
0 0 0 0

Volwassenen
- 0 + %+
4 7 6 35
0 23 1 4
0 24 3 11
5 13 1 5
0 22 2 8
0 18 2 10
0 19 0 0
1 19 3 13
1 32 5 13
5 65 22 24
1 2 1 25
0 9 15 63
1 35 6 14
6 13 3 14
2 6 1 11
0 5 1 17
0 17 2 11
0 19 2 10
0 8 0 0

ⁱ: Urbanisatiegraad is een maat voor bevolkingsdichtheid en is op een hoger schaalniveau dan dat van de wijk gemeten, namelijk op stads- en regioniveau.
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3.1.1a Nederlands wetenschappelijk gepubliceerd correlatie-associatie onderzoek
De Vries et al. (2007+2010). Meer fysieke activiteit bij kinderen was geassocieerd met grotere
hoeveelheid groen, hogere woondichtheid, grotere activiteiten-vriendelijkheid van de buurt, meer
sportvelden, meer water, minder hondenpoep, minder verkeersdrukte, veiligere wandel- (aantal
zebrapaden) en fietsomstandigheden. Fysieke activiteit werd het best voorspeld door de frequentie
van parallelle parkeergelegenheden en ervaren activiteiten-vriendelijkheid van de buurt. De
onderzoekers concluderen dat kinderen zich mogelijk veiliger voelen tijdens het wandelen, omdat de
geparkeerde voertuigen een barrière tot de weg vormen. Het kan ook zo zijn dat deze associatie
verklaard wordt doordat in buurten met veel parallelle parkeergelegenheden straten smal zijn en
voertuigen daardoor langzamer rijden. Ook lagen de parkeerplekken vaker in buurten met 30km/h
zones.
Prins et al. (2009). Ervaren aanwezigheid van sportfaciliteiten en parken was geassocieerd met
meer deelname aan sport en wandelen en fietsen bij adolescenten. Er waren verschillen tussen
associaties met ervaren en objectief gemeten omgevingsvariabelen. Bijvoorbeeld, objectieve en
ervaren aanwezigheid van sportfaciliteiten kwamen niet altijd overeen.
Jongeneel-Grimen et al. (2013+2014). Hogere niveaus van verkeersveiligheid in de buurt en groene
plekken hingen samen met bewegen, maar niet met gemiddelde tijd besteed aan fysieke activiteiten.
Etman et al.(2014). Heeft onderzoek gedaan naar kenmerken van de woonomgeving die
samenhangen met beweeggedrag onder ouderen (65+) in Spijkenisse. Aanwezigheid van
voorzieningen (bv. winkels, geldautomaat, bushalte), wandelvriendelijkheid (bv. aanwezigheid
voetpad, bankjes, geen obstakels) en esthetiek (bv. afwezigheid hondenpoep, graffiti, aanwezigheid
bomen, water, parken) hingen samen met lichamelijke activiteit bij ouderen.
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3.1.2 Interventie-onderzoek
Tabel 2 geeft een overzicht van interventies in de gebouwde omgeving. Veel van de onderzochte interventies
vinden plaats op het niveau van gebied, wijk of straat en hadden meestal als primair doel het bevorderen van de
verkeersveiligheid of het terugdringen van verkeersopstoppingen, en niet het bevorderen van lichamelijke
activiteit.
De aanleg van veilige fiets- en wandelroutes naar school lijken het fietsen en wandelen naar school te stimuleren.
De aanleg van een (uitgebreid) fiets- en voetpadennetwerk lijkt ook veelbelovend. Hierbij dient opgemerkt te
worden dat in de onderzochte studies dit vaak samenging met voorlichting en ook met speciaal op doorstroming
van fietsverkeer gerichte verkeersmaatregelen. Interventies in de gebouwde omgeving gericht op
snelheidsbeperkende maatregelen (verkeersdrempels, 30 km-zones) en wegen afsluiten voor autoverkeer lijken
het wandelen en fietsen te bevorderen. Net zoals het invoeren van tolsystemen. Het verplaatsen van
voorzieningen (winkels) naar de rand van de stad lijkt daarentegen een negatieve invloed te hebben op
lichamelijke activiteit, terwijl het compacte stadbeleid een positieve bijdrage aan wandelen en fietsen lijkt te
hebben geleverd.
De resultaten van verbetering aan parken en speeltuinen waren wisselend. Bij de helft (5x) van het aantal
onderzochte studies werd een toename in lichamelijke activiteit of gebruik geconstateerd, maar bij 2 studies werd
een afname gevonden.
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Tabel 2 Interventieonderzoek.
Effect
Thema

Openbare ruimte

Schaalniveau

Gebied/wijk

Interventie

Aanleg routes voor wandelen of fietsen.
(Gemotoriseerd verkeer geen toegang)

-

0

+

Effectiviteit per
doelgroep

Stijging gebruik bij
vrouwen. Aantal
kinderen steeg in 1
3 studie maar daalde
in ander, terwijl
aantal ouderen
steeg

1

Toelichting / Opmerkingen

Oordeel

Het gaat hier om infrastructuur die toegankelijk is voor voetgangers en fietsers
maar afgesloten voor gemotoriseerd vervoer. Het zijn routes die geschikt zijn
voor recreatie en/of gebruik voor woon-werkverkeer, school of naar winkels.
+
3 studies suggeren dat 'multi-use trails' kunnen leiden tot toename in
wandelen en fiesten, op de korte en lange termijn. Een studie uit de USA
vond daarentegen een afname in wandelen en fietsen.
Maatregelen om wandelen en fiesten naar school te stimuleren. Vb van
maatregelen zijn aanleggen fiestpad, snelheid reducerende maatregelen voor
auto's, zebrapaden.

Openbare ruimte

Openbare ruimte

Openbare ruimte

Gebied/Wijk Veilige loop- en fietsroutes naar school aanleggen

Gebied/wijk Parken en speeltuin renovatie/verbetering

Gebied/wijk Recreatieve wandelpaden aanleggen/ aanpassen

Een studie liet zien
dat gebruik van
veilige routes veel
groter was onder
2 15 volwassenen dan
onder kinderen.
Mannen van 60+
gebruikte de route
het meest.

2 3

15 van de 17 studies suggereren een toename in 'active travel' naar school. De
resultaten moeten met voorzichtigheid geinterpreteerd worden. Studies
rapporteren geen bewijs voor grootte van effect of hele kleine effecten, en
de uitkomstmaat was ook niet altijd even betrouwbaar.
De interventies waren meestal onderdeel van een multicomponent
programme. Het is daarom niet mogelijk om de effecten alleen aan de
interventies toe te wijzen. En in bijna geen studies is dit geprobeerd.
Daarnaast is er in geen van de studies een objectieve uitkomstmaat gebruikt
zoals bv accelerometers.

Renovaties waren o.a. upgarding paths, nieuw groen, verbetering licht en
Speeltuin renoveren faciliteiten, aanleg fitness areas, nieuwe componenten (speeltoestellen,
mogelijk alleen
bankjes, afvalbakken, veiligheidshek)
5 effectief voor
kinderen met lage 5 van de 10 studies vonden geen of zelfs verminderde (2x) fysieke activiteit.
BMI

2 Onbekend

+

Routes en paden die geschikt zijn voor wandelen, fietsen, picknicken en
andere recreatieve activiteiten. De studies hebben alleen naar routes gekeken
die voor niet-transport doeleinden worden gebruikt. De studies hebben
gekeken naar oude spoorwegen die zijn omgebouwd naar recreatieve paden.

O

+

De studies suggereren dat de aanleg van recreatieve paden kan leiden tot een
toename in zelf-gerapporteerde fysieke activiteit, op de korte en lange
termijn
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Effect
Thema

Openbare ruimte

Openbare ruimte

Schaalniveau

Interventie

-

0

Regio/stad Fietsinfrastructuur aanleggen/verbeteren

Stedelijke infrastructuur straat/wijk-niveau (brede set aan interventies zoals, gebied
voetgangersvriendelijk inrichten, weg ombouwen tot straatpark,
Wijk/straat
aanpassingen aan elementen in gebouwde omgeving,
esthetische aanpassingen zoals onderhoud en regelmatig
schoonmaken)

Effectiviteit per
doelgroep
Grootste toename
onder ouderen
7 (m.n. oudere
vrouwen) en
kinderen
+

Toelichting / Opmerkingen

Oordeel

Fysieke maatregelen om fietsen te stimuleren, zoals aanleg fietstroken/paden
en bewegwijzering.
Alle studies wijzen op een toename in fietsen op de lange termijn.

+

Deze categorie bevat een brede set aan interventies op het niveau van een
straat, stadsplein, of een paar woonblokken. Vb van interventies zijn
verkeersvrij maken van een gebied, weg vervangen door straatparkje,
aanpassingen aan elementen in de stad (stadspark verbetering) en esthetische
veranderingen, zoals regelmatig onderhoud en reiniging.

1 2

3x studies toename
van kinderen, maar
4 aanwezigheid
volwassenen nam
juist af

4x studies wekken de suggestie dat aanpassingen op straatniveau kunnen
leiden tot een toename in het aantal voetgangers (op de korte termijn). 2x
studies suggeren dat de interventies op straatniveau leiden tot een toename
in het aantal kinderen op straat. 2x studies vonden geen verschillen bij
kinderen of volwassenen en 1x studie vond een afname in aantal voetgangers.

O

Studies zijn zeer divers en het is moeilijk om duidelijke patronen te
ontdekken in hoe het type interventie de effectiviteit heeft beinvloed.

Stedelijke structuur

Stedelijke structuur

Stad

Locatie van voorzieningen in de stad (zoals
winkels, zakelijk centrum)

Stad/gebied Compacte stadbeleid

1

Onbekend

1 Onbekend

Verplaatsen van winkelcentra naa rand van de stad. Dit leidde tot een afname
in het aantal trips naar winkelcentra en een vershuiving van wandelend naar
met een gemotoriseerd voertuig naar winkelcentrum

-

Het compacte stadbeleid van de jaren 80 en 90 heeft positief bijgedragen
aan wandelen en fietsen. De zogenaamde geconcentreerde
dencentralistaties, uit de jaren 70 en 80, hebben daarentegen negatief
bijgedragen aan het stimuleren van wandelen en fietsen

+
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Effect
Thema

Schaalniveau

Interventie

Snelheid beperkende maatregelen voor autoverkeer (o.a.
verkeersdrempels, 30 km/h zones)

Verkeer en vervoer

Wijk/straat

Verkeer en vervoer

Wijk/straat Afsluiten weg of verkeersreducerende maatregelen

Verkeer en vervoer

Wijk/straat Tolsystemen invoeren voor autoverkeer

-

0

2 1

Effectiviteit per
doelgroep
Kinderen zouden
een groep kunnen
zijn die hier m.n. van
profiteren, mede
5 doordat ouders
eerder geneigd zijn
om ze buiten te
laten spelen
(veiligheid)
+

Toelichting / Opmerkingen

Oordeel

Onderzochte verkeer- en snelheid reducerende maatregelen zijn bijvoorbeeld
verkeersdrempels en 30 km/h zones.
Maatregelen lijken effectief voor het verhogen van wandelen en fietsen en
voor het buitenspelen van kinderen

+

3 Onbekend

Aanwijzingen dat het afsluiten van wegen voor autoverkeer of het reduceren
van de capaciteit kan leiden tot toename van wandelen op de lange termijn.
Een studie suggereert dat het ook leidt tot toename in fietsen

+

2 Onbekend

Twee UK onderzoeken suggereren dat het betalen voor toegang tot een
straat of wijk tot gevolg heeft dat mensen op korte termijn meer lopen en op
de lange termijn meer fietsen.
Beide studies hadden focus op terugdringen verkeersdrukte en veiligheid van
voetgangers, en waren niet specifiek gericht op stimuleren van
wandelen/fietsen.

+
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3.1.2a Nederlands wetenschappelijk gepubliceerd interventie-onderzoek
Urban 40
Sinds 2008 is in 40 “aandachtswijken” (in 18 Nederlandse steden) veel gedaan om de leefbaarheid
te vergroten en de sociale positie van bewoners te verbeteren (Stronks et al., 2014). De aanpak
heeft geleid tot renovatie van woningvoorraad, verkoop van sociale huurwoningen aan bewoners,
realisatie van groen- en speelvoorzieningen, en brede scholen. In 2014 zijn er twee studies
gepubliceerd (1) Kramer et al., 2014), 2) Droomers et al., 2014) die effecten van deze aanpak op
fysieke activiteit van de bewoners hebben onderzocht.
1) Kramer et al. (2014) concluderen dat er enige aanwijzingen zijn dat de wijkaanpak heeft
geleid tot een positief effect op wandelen in de vrije tijd. De wijkaanpak bestond uit
verschillende type interventies. Het is niet goed mogelijk om uit deze studie specifieke
interventies (zoals bv. aanleg van speelvoorzieningen) aan te wijzen die tot het positieve
resultaat hebben geleid.
2) Droomers et al. (2014) hebben het effect van interventies op groene plekken (in
aandachtswijken) op fysieke activiteit onderzocht. Zij vonden geen kortetermijneffecten van
de interventies op de fysieke activiteit. Er werden in de verschillende wijken diverse
interventies op groen uitgevoerd zoals, aanleg nieuw park (verschillende schaalniveaus
lopend van postzegelpark tot park van 250 acres), verbeteren wandelpaden, landschap
(attractiviteit en veiligheid) en onderhoud.

3.1.3 Conclusies wetenschappelijk onderzoek
3.1.3a Vergelijking Nederlands en internationaal wetenschappelijk gepubliceerd onderzoek
In het Nederlands wetenschappelijk gepubliceerde correlatie/associatie-onderzoek naar relaties
tussen omgeving en lichamelijke activiteit worden vergelijkbare kenmerken van de gebouwde
omgeving genoemd als in het Europees correlatie/associatie-onderzoek. Kenmerken uit de
gebouwde omgeving die geassocieerd zijn met lichamelijke activiteit zijn aanwezigheid en nabijheid
van voorzieningen (zoals winkels, scholen, recreatie- en sportvoorzieningen en parken),
aanwezigheid wandel- en fietspaden, verkeersveiligheid en verkeersdrukte, en een aantrekkelijke
omgeving. Daarnaast werden in het Nederlandse onderzoek aanwezigheid van groene plekken en de
hoeveelheid groen in de buurt genoemd.
Uit Nederlands wetenschappelijk gepubliceerd interventie-onderzoek is het niet goed mogelijk om
specifieke interventies af te leiden die lichamelijke activiteit bevorderen. De studie die interventies
in het groen onderzocht vond geen kortetermijneffecten op lichamelijke activiteit. De andere studie
die effecten van de wijkaanpak heeft onderzocht vond enige aanwijzingen voor positieve effecten op
wandelen in de vrije tijd. De wijkaanpak bestond echter uit verschillende type interventies waardoor
er niet afgeleid kan worden welke interventie specifiek tot het positieve effect heeft geleid. Hooguit
kan er geconcludeerd worden dat er enige aanwijzing is dat de wijkaanpak in zijn geheel positief lijkt
uit te pakken voor wandelgedrag in de vrije tijd.
Uit internationaal wetenschappelijk gepubliceerd interventie-onderzoek kan worden geconcludeerd
dat de aanleg van verkeersveilige routes naar school, snelheidsbeperkende maatregelen, autovrije/luwe zones of straten, tolsystemen, aanleg uitgebreid fiets- en voetpadennetwerk en
verbeteren/renoveren parken en speelvoorzieningen maatregelen zijn die een positieve invloed op
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lichamelijke activiteit kunnen hebben. Het verplaatsen van voorzieningen naar de rand van de stad
lijkt daarentegen een maatregel die een negatieve invloed op lichamelijke activiteit heeft.

3.1.3b Overeenkomsten Interventie en Correlatie/Associatie-onderzoek
Grotere verkeersveiligheid en minder verkeersdrukte en de aanwezigheid van een kwalitatief goed
fiets- en voetpadennetwerk is in verschillende studies geassocieerd met lichamelijke activiteit.
Interventie-studies bevestigen dat maatregelen op deze vlakken kunnen leiden tot een toename in
lichamelijke activiteit. Daartoe behoren snelheidsbeperkende maatregelen, autovrije en luwe zones
of straten, tolsystemen voor autoverkeer, verkeersveilige routes naar school en de aanleg van een
uitgebreid fiets- en voetpadennetwerk. Hierbij dient opgemerkt te worden dat in de onderzochte
studies de aanleg van fietsinfrastructuur vaak samenging met voorlichting en ook met speciaal op
doorstroming van fietsverkeer gerichte verkeersmaatregelen.
De aanwezigheid van voorzieningen (o.a. winkels, scholen, parken, recreatie- en sportvoorzieningen)
in de buurt en de kwaliteit hiervan is in veel studies geassocieerd met lichamelijke activiteit.
Verschillende correlatie/associatieonderzoeken wijzen er tevens op dat een grotere afstand tot
voorzieningen samenhangt met verminderde lichamelijke activiteit. Dit is in overeenstemming met
een interventiestudie, die concludeerde dat het verplaatsen van winkels naar de rand van de stad
gepaard ging met verminderde lichamelijke activiteit en verhoogd gebruik van de auto. Ook het
compacte stadbeleid wijst er op dat voorzieningen in de buurt positieve effecten hebben op
bewegen.

3.1.3c Conclusie
Dit onderzoek heeft zich gericht op het correlatie/associatie-onderzoek en interventie-onderzoek.
Het correlatie/associatie-onderzoek is vooral van belang voor het genereren van hypothesen over
mogelijke kenmerken van de gebouwde omgeving die beweeggedrag stimuleren. Met interventieonderzoek kan worden aangetoond welke omgevingsvariabelen de lichamelijke activiteit van
mensen kunnen stimuleren.
De algemene conclusie na beschouwing van de wetenschappelijke literatuur is dat verschillende
kenmerken van de gebouwde omgeving goede kansen lijken te bieden om mensen tot meer
bewegen aan te zetten, maar dat een gedegen wetenschappelijke onderbouwing nog ontbreekt.
Kenmerken die goede kansen bieden zijn naar ons oordeel, handhaven, terugbrengen of verhogen
van kwalitatief goede voorzieningen in de buurt, verkeersveilige en kwalitatief goed fiets- en
voetpadennetwerk, snelheidsbeperkende maatregelen voor autoverkeer, autovrije en autoluwe
zones en tolsystemen. Van een aantrekkelijke omgeving lijkt ook een stimulans uit te gaan.
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3.2 Grijze literatuur (Amsterdams onderzoek)
In dit hoofdstuk worden drie onderzoeken die in Amsterdam zijn uitgevoerd besproken. Het gaat om
onderzoeken die niet in Engelstalige wetenschappelijke peer reviewed tijdschriften zijn
gepubliceerd.

3.2.1 Onderzoek in Amsterdam
1. “De gezonde wijk, 2006”
2. “Bewegen moet beloond worden! Ruimtelijke condities voor een gezonde wijk, 2010”
3. “Park of Perk, 2014”

3.2.1a De Gezonde Wijk, 2006
In het onderzoek “De Gezonde wijk. Een onderzoek naar de relatie tussen fysieke wijkkenmerken en
lichamelijke activiteit” uit 2006 zijn vier Amsterdamse buurten geanalyseerd op
beweegvriendelijkheid. De vier buurten waren de stedelijke Boerhaavebuurt (etagewoningen en
hoge concentratie voorzieningen), het suburbane de Punt (veel eengezinswoningen met tuin), de in
strokenbouw geconstrueerde SuHa-buurt (portiekflats dichtbij westelijk stadsdeelcentrum) en van
de Pekbuurt (beneden-bovenwoningen met gespreid voorzieningen-apparaat in Amsterdam Noord).
Data is door middel van vragenlijstonderzoek verzameld (n=600).
In de gezonde wijk werd geconcludeerd dat buurten met meer winkels meer actief transport
genereren (fiets of te voet). De ervaren afstand tot winkels is korter als routes sociaal levendig en
verkeersarm zijn. In wijken met een hoge parkeerdruk wordt er weinig gebruik gemaakt van de
auto. Nabijheid van een openbaar park en voorzieningen daarbinnen hangen samen met bewegen.
In buurten met een grote beschikbaarheid aan speelgelegenheden is gebruik en totale tijd die aan
spelen wordt besteed bovengemiddeld. In de wijk waar weinig tuinen waren werd het park meer
intensief gebruikt en naarmate men dichter bij een park woont wordt het ook meer gebruikt.

3.2.1b Bewegen moet beloond worden! Ruimtelijke condities voor een gezonde wijk, 2010
Door middel van schouwen is onderzocht welke ruimtelijke condities uitnodigen tot bewegen. Er zijn
vijf wijken geschouwd in vijf stadsdelen met een onderscheidend stedenbouwkundig profiel. Dit
waren de buurten: Buurt 5 Noord (Geuzenveld-Slotermeer (Nieuw West)), Haveneiland (IJburg
(Oost)), Noord Jordaan (Centrum), Oosterparkbuurt (Oost), van der Pekbuurt (Noord).
In het rapport “Bewegen moet worden beloond” wordt geconcludeerd dat in de dichtbevolkte en
dichtbebouwde buurten de meeste beweging op straat is. Variatie in winkelaanbod,
gevelversieringen, kunst in de openbare ruimte, galeries of andere interessante etalages, markten,
stads- en vergezichten stimuleren de uithuizigheid en wandelen, fietsen en spelen. Veel
bestemmingen in een geconcentreerd gebied lokken meer beweging uit. Woningen met de
woonkamer aan de straat (“eyes on the street”) bevorderen bewust of onbewust de
(speel)veiligheid. Verticaal reliëf ( verspringende gevels, erkers, geveltuin, bochtige straat) nodigt
meer uit en doorbreekt monotonie. Horizontaal reliëf (trap lopen, brug fietsen) dwingt tot meer
inspanning, maar kan ook een barrière vormen. Ook valt op dat schaarste aan speelplekken leidt tot
een hoger gebruik van de speelplek. Wat het “netto” effect is op speelgedrag van kinderen is niet
onderzocht. Tot slot wordt de relatieve afstand tot het centrumstedelijk milieu, binnenstad en
grachtengordel genoemd.
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3.2.1c Park of Perk, 2014
Het onderzoek “Park of Perk. Een onderzoek naar het beweegvriendelijk inrichten van buurten”
heeft buurtkenmerken die bewegen bevorderen (of beperken) onderzocht. Dit waren de volgende
vier buurten: De punt (Nieuw West), van der Pekbuurt (Noord), Buurt 5 (Nieuw West) en de Indische
buurt (Oost). Data is verzameld met behulp van GPS-trackers en door middel van interviews en
vragenlijsten.
In “Park of Perk” wordt geconcludeerd dat de belangrijkste factoren bij de keuze voor actief
transport afstand en tijd tot bestemmingen zijn. Daarnaast bevorderen sport- en
speelvoorzieningen, verkeerssituatie, esthetiek, opbouw van de wijk, sociale veiligheid, sociale
cohesie, winkelvoorzieningen, pleinen, groene routes, groenvoorzieningen, parken en parkeren
het actief transport.
De onderzochte leeftijdsgroepen (jongeren, volwassenen en ouderen) verschilde in het gebruik van
de buurt en in de motieven voor het nemen van een vervoersmiddel en gekozen route. Voor
jongeren waren bij keuze voor een route afstand en verkeersdrukte de belangrijkste factoren. De
aantrekkelijkheid van de route was voor jongeren minder belangrijk dan bij de oudere groepen. Bij
volwassenen waren afstand en tijd de belangrijkste factoren bij keuze voor een vervoersmiddel.
Voor keuze voor een route blijkt de aantrekkelijkheid van de omgeving belangrijk te zijn, tenminste
als het gaat om bereiken van bestemmingen in de vrije tijd. Voor ouderen waren de afstand tot
voorzieningen en de kwaliteit van wandelpaden belangrijke factoren.

3.2.2 Overeenkomsten en verschillen Amsterdams onderzoek en wetenschappelijke
literatuur
Uit de wetenschappelijk gepubliceerde literatuur kwamen een aantal kenmerken in de gebouwde
leefomgeving naar voren in relatie tot lichamelijke activiteit. Deze kenmerken waren: de
aanwezigheid en nabijheid van voorzieningen in de buurt, de aanwezigheid van een kwalitatief goed
en uitgebreid fiets- en voetpadennetwerk, een aantrekkelijke omgeving en verkeersveilige en
autoluwe routes. Deze kenmerken worden ook in het Amsterdamse onderzoek genoemd als
belangrijke elementen die samenhangen met lichamelijke activiteit van bewoners. Voor elk van de
vier bovengenoemde kenmerken (die uit de wetenschappelijke literatuur naar voren kwamen)
wordt Amsterdams onderzoek samengevat dat hiermee in overeenstemming is. Daarnaast kwamen
in het Amsterdamse onderzoek een aantal elementen naar voren die niet in de wetenschappelijke
literatuur worden genoemd.

3.2.2.a Overeenkomsten Amsterdams onderzoek en wetenschappelijke literatuur
Aanwezigheid en nabijheid van voorzieningen
In Amsterdamse buurten met winkels en variatie in winkelaanbod wordt meer op straat bewogen
dan in buurten waar dit minder is. De afstand en tijd tot een voorziening speelt een belangrijke rol in
keuze voor actief transport. Tevens wordt in het Amsterdamse onderzoek de nabijheid van parken
en groenvoorzieningen specifiek genoemd in relatie tot bewegen.
Kwalitatief goed en uitgebreid voet- en fietspadennetwerk
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een uitgebreid voet- en fietspadennetwerk samenhangt met
verhoogde lichamelijke activiteit. Over het algemeen kan gesteld worden dat in Amsterdam mensen
de snelste, kortste en meest efficiënte wandel- of fietsroute naar werk of school nemen. Wanneer
de route naar een bestemming interessant (sociaal levendig) en verkeersarm is wordt deze als korter
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ervaren. Zodra mensen gaan wandelen of fietsen in de vrije tijd zijn ze eerder geneigd om een
mooie route te nemen. Dit geldt vooral voor volwassenen en ouderen. De kwaliteit van de fiets- en
voetpaden speelt ook een rol. Hobbels in de weg en ontoegankelijkheid van wandelpaden zijn
belemmerende factoren voor mensen met een rollator of rolstoel. Het plaatsen van bankjes langs
routes naar voorzieningen wordt daarentegen als positief beoordeeld. Verkeersonveiligheid wordt
als factor genoemd om bepaalde voet- en fietspaden te mijden.
Aantrekkelijke omgeving
Esthetiek wordt in verschillende studies genoemd als een factor van belang in relatie tot bewegen.
Esthetiek is echter een breed begrip. In “Bewegen moet worden beloond” staan kenmerken
genoemd die een omgeving aantrekkelijk maken en bijdragen aan de esthetiek, zoals
gevelversieringen en interessante etalages. Wanneer de route naar een bestemming interessant
(sociaal levendig) en verkeersarm is wordt deze als korter ervaren. Er worden verschillende
kenmerken genoemd die een route uitnodigend en aantrekkelijk maken zoals, verspringende gevels,
geveltuinen, erkers, bochtige straten, gevelversieringen, kunst in de openbare ruimte, galeries of
andere interessante etalages, markten en stads- en vergezichten. Daarnaast speelt water en groen
een belangrijke rol in een aantrekkelijke omgeving. Mooie en prettige routes worden vaak
omschreven als “groene routes” langs water of door parken. Een aantrekkelijke omgeving is tevens
een verkeers- en sociaalveilige omgeving.
Verkeersveilige en autoluwe routes
Verkeersdrukte kan een reden zijn om bepaalde plekken te mijden. Verschillende interventieonderzoeken met als doel het verhogen van de verkeersveiligheid resulteerden in meer lichamelijke
activiteit op straat. In het Amsterdamse onderzoek worden verkeersdrukte en veiligheid ook als
belemmerende factoren genoemd. Kansrijke maatregelen die in “Park of Perk” worden genoemd zijn
het creëren van een fietsstraat (een straat die uitstraalt dat de fiets dominant is) en het inrichten
van autovrije straten binnen buurten.

3.2.2.b Verschillen Amsterdams onderzoek en wetenschappelijke literatuur
Hieronder worden enkele kenmerken genoemd die volgen uit Amsterdams onderzoek maar niet uit
de wetenschappelijke literatuur.
Parkeerdruk
In de Amsterdamse onderzoeken worden parkeren en parkeerdruk (en bijbehorend autobezit) als
factoren genoemd in relatie tot bewegen. Parkeren is niet een factor die uit de wetenschappelijke
literatuur naar voren komt. Dit kan komen doordat binnen de onderzoeken niet specifiek naar
parkeren in relatie tot lichamelijke activiteit is gekeken. In het Amsterdamse onderzoek viel op dat in
wijken met een beperkt aantal parkeerplaatsen en betaald parkeren er weinig gebruik werd gemaakt
van de auto voor het bereiken van bestemmingen in de wijk, zoals boodschappen doen of naar het
park gaan.
Schaarste aan speelplekken
In het rapport “Bewegen moet worden beloond” wordt gesteld dat schaarste aan speelplekken leidt
tot een hoger gebruik per speelplek. De gedachte hier achter is dat hoe schaarser een plek is, hoe
unieker, en dus hoe groter de waarde die men hier aan toe kent. In het rapport wordt gesteld dat
het enige speelplekje welhaast een cultstatus krijgt. Wat het “netto” effect is op speelgedrag van
kinderen is niet onderzocht. In de wetenschappelijke literatuur komt niet naar voren dat schaarste
aan speelplekken samengaat met meer lichamelijke activiteit. Schaarste aan speelplekken lijkt niet
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iets om naar te streven. In het onderzoek “de Gezonde wijk” wordt geconcludeerd dat een hoge
dichtheid van woningen en een door stenen gedomineerde vormgeving zorgt voor een weinig tot
spelen uitnodigende buurt voor kinderen. Het bleek dat in een dergelijke buurt kinderen minder
buitenspelen dan in een buurt die minder door stenen gedomineerd is en waar een breder aanbod
aan speelgelegenheden was. In een buurt die veel ruimte biedt om buiten te spelen bleken kinderen
ook langer buiten te spelen.

4 Toepasbaarheid maatregelen Amsterdam
Onderzoek naar relaties tussen de gebouwde omgeving en beweeggedrag van mensen is uiterst
ingewikkeld en algemeen geldende effecten van de gebouwde omgeving op beweeggedrag
benoemen is niet goed mogelijk. Redenen hiervoor zijn dat naast de inrichting van de gebouwde
omgeving andere factoren een rol spelen in het beweeggedrag van mensen, zoals sociaal
demografische, persoonlijke en culturele factoren. Daarnaast ontbreekt op dit moment in het
onderzoek gestandaardiseerde en gevalideerde maten van kenmerken van de gebouwde omgeving
en van methoden om lichamelijke activiteit te meten.
Naar aanleiding van de uitgevoerde literatuurstudie komen wij tot de conclusie dat er verschillende
kenmerken in de gebouwde omgeving zijn die goede kansen lijken te bieden om mensen tot meer
bewegen aan te zetten. Van elk kenmerk/maatregel wordt in Tabel 3 de toepasbaarheid voor
Amsterdam beoordeeld. Er is beoordeeld of de maatregel geschikt is om lichamelijke activiteit te
stimuleren, op welk schaalniveau, voor welke stedenbouwkundige opzet en voor welke doelgroep.
De kenmerken/maatregelen zijn in de tabel geordend in verschillende thema’s: stedelijke structuur,
openbare ruimte, verkeer en vervoer en functiemix.
Tot slot
Wijken in Amsterdam die worden aangepakt met als doel beweegvriendelijkheid stimuleren bieden
een goede kans om onderzoek in te verrichten. Bij dergelijk onderzoek is het belangrijk dat
beweeggedrag van mensen voorafgaand en na een (ingrijpende) verandering in kaart wordt
gebracht. Dergelijke onderzoekopzetten kunnen wellicht een antwoord geven op de vraag wat wel
en niet werkt voor de Amsterdamse situatie.
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Tabel 3. Beoordeling toepasbaarheid maatregel op Amsterdamse situatie.

Thema

Maatregel

Geschikt om lichamelijke
activiteit te stimuleren?

Schaalniveau

Stedenbouwkundige opzet

Doelgroep*

Stedelijke structuur

Compacte stad beleid

Geschikt

Stad

Hele stad

Alle doelgroepen

Geconcentreerde decentralisaties

Ongeschikt

Stad

Hele stad

Alle doelgroepen

Aanleg routes voor wandelen of fietsen
(gemotoriseerd verkeer geen toegang)

Geschikt

Gebied
Wijk

Hele stad

Alle doelgroepen

Veilige wandel- en fietsroutes naar school

Geschikt

Gebied
Wijk

Hele stad

Alle doelgroepen

Recreatieve wandelpaden aanleggen/aanpassen

Geschikt

Gebied
Wijk

Hele stad

Volwassenen
Ouderen

Fietsinfrastructuur aanleggen/verbeteren

Geschikt

Regio
Stad

Hele stad

Alle doelgroepen

Parken en speeltuin renovatie /verbetering

Onzeker

Gebied
Wijk

Hele stad

Alle doelgroepen

Snelheid beperkende maatregelen voor autoverkeer

Geschikt

Wijk
Straat

Hele stad

Alle doelgroepen

Afsluiten weg of verkeersreducerende maatregelen

Geschikt

Wijk
Straat

Hele stad

Alle doelgroepen

Tolsystemen invoeren voor autoverkeer

Geschikt

Wijk
Straat

Hele stad

Alle doelgroepen

Handhaven of terugbrengen (kleinschalige)
voorzieningen in de wijk

Geschikt

Wijk

Hele stad

Alle doelgroepen

Openbare ruimte

Verkeer en Vervoer

Functiemix

*Doelgroepen zijn kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen. Op basis van de literatuur was het niet goed mogelijk om onderscheid te maken in sociaal economische status of etnici
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