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BEWEEGBANK In het park

Gezondheidsvoordelen
Een groene publieke ruimte in de buurt zorgt voor tal van fysieke,
mentale en sociale gezondheidsvoordelen. Met toegankelijk groen 
dichtbij zijn we meer en langer fysiek actief. We ervaren minder de
fysieke vermoeidheid, zijn gemotiveerder en hebben minder stress.

Oefeningen in het groen als
natuurlijk geneesmiddel
‘Green exercises’ in de ‘great outdoors’ worden dan ook vaak als
natuurlijk geneesmiddel omschreven in de literatuur. Je wordt er 
ook gewoon beter gezind van en herstelt ook sneller van mentale
vermoeidheid.

Beweegvriendelijke landschapsarchitectuur
We hebben er dus alle belang bij dat elke publieke ruimte de nodige
beweeginfrastructuur heeft. Die geeft ons een duwtje in de rug om ons
gedrag te veranderen en meer te gaan bewegen (’nudging’).

Stad Leuven zet dit in de praktijk op diverse manieren. Enerzijds worden
er beweegbanken geplaatst in bestaande parken, anderzijds wordt er
door Tofsport - de Leuvense sportdienst - bij ontwikkelaars en 
landschapsarchitecten op aangedrongen om er steeds ook te voorzien
in de plannen van nog te ontwikkelen groene sites. 
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Locatie

Bestaande parken
De beweegbank die in het bestaande Sluispark werd geplaatst spreekt
een erg breed doelpubliek aan. Je treft er mensen van alle leeftijden
aan. Het alles-in-één-toestel fungeert als meerpersoons zitbank, maar
iedereen die meer wil of moet bewegen kan er ook mee aan de slag.
Daardoor is de beweegbank een ontmoetings- en beleefplaats bij 
uitstek. 

Voorschrijven in nog te ontwikkelen sites
In de plannen voor het nieuwe park op de huidige Hertogensite wordt 
de Dijle terug open gelegd. Ontwikkelaar Resiterra trekt niet alleen 
volop de kaart van biodiversiteit, maar landschapsarchitect DeWaele
maakt ook ruimschoots plaats voor historisch erfgoed, spelen en ...
beweegbanken.

Sluispark - Leuven (B)

Koninklijke Moestuin - Tervuren (B)

Park Ruijbosch - Haaren (NL)

Vredespark Runkst - Hasselt (B)


