
Inspiratie - Mobiele beweegbank 
 

De bevolking Corona-proof in beweging krijgen in de publieke ruimte? 
Maak kennis met de mobiele beweegbank! 

 Aangepast en laagdrempelig vrijetijdsaanbod op lokale maat 
 Bereikt heel breed publiek 
 Inzetbaar op verschillende locaties, in afwachting van een definitief plekje 
 Eenvoudig transporteerbaar 
 100% Belgisch, eigen makelij, meteen leverbaar 
 Conform de maatregelen 

Benieuwd naar praktijkervaringen? Lees dan de inspiratiefiche. 
 

Inspiratiefiche Mobiele Beweegbank

https://ipitup.webhero.be/nl/mobiele-beweegbank


Partnership Sport Vlaanderen 
 

Wist je dat er mobiele beweegbanken beschikbaar zijn in de uitleendienst van
Sport Vlaanderen. Wil jij inzetten op een omgeving die uitnodigt tot bewegen?
Dichtbij huis, op het werk, in je buurt, of op school? Test dan de beweegbank
een maand lang uit in jouw gemeente, bedrijf, school, vereniging of organisatie. 
 

Meer info

https://www.ipitup.be/nl/diensten/uitleendienst-sport-vlaanderen


Veilig bewegen aan een beweegbank 
 

In samenwerking met Sport Vlaanderen en de beroepsfederaties werd een
gedragsprotocol uitgewerkt om op een veilig en verantwoorde wijze met de
beweegbank aan de slag te gaan in tijden van Corona. Meer info? 
 

Contacteer ons

https://www.ipitup.be/nl/contact/contacteer-ipitup


Recente realisaties 
 

IPitup maakte tijd om actief te luisteren naar de behoeften van lokale besturen
in Covid-tijden en ... realiseerde 4 maal meer beweegvriendelijke publieke
ruimtes in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Sinds kort vind je zo
ondermeer beweegbanken in Steenokkerzeel, Sint-Katelijne-Waver, Heusden-
Zolder, Brasschaat, Sint-Gilles-Waas, Pelt (G-sportdomein Dommelhof) en
Duffel (PZ Sint Emmaüs). Benieuwd naar realisaties in jouw buurt? 
 

+ 32 (0) 472 340 508 
www.ipitup.be 
info@ipitup.be 

Varentstraat 33 - 3118 Werchter 

Onze referenties in binnen- en buitenland

http://www.ipitup.be/
mailto:info@ipitup.be
https://www.ipitup.be/nl/referenties


Laureaat - Leuven, een vitale stad 2018 
Laureaat - CrossCare 2019 

Partner - Sport Vlaanderen 2020
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