
Tien nieuwe beweegbanken vormen beweeglint doorheen Leuven. 
 

Door van de ene naar een andere beweegbank te wandelen, lopen of fietsen
wordt een coronaproof beweeglint doorheen de publieke ruimte gecreëerd. 

Leuvenaars konden via een participatieplatform zelf de locaties van hun 10
nieuwe beweegbanken kiezen. Liefst 155 aanvragen werden ingediend! 
 

Meer info

https://www.tofsport.be/2020/11/04/15954/


Beweegbank voor senioren is een primeur in België! 
 

Stad Aarschot plaatst 5 mobiele beweegbanken en wil zo zijn inwoners meer
laten bewegen.  

De beweegbank senior werd specifiek voor en door ouderen ontwikkeld. Ze is
het resultaat van CrossCare-onderzoek, dat gefinancierd werd door Interreg
Vlaanderen-Nederland. 
 

Meer info

https://www.ipitup.be/nl/onderzoek/crosscare


Groepsaankoop tot 1 december - voordeel tot 30% 
 

Het belang van een groene en beweegvriendelijke publieke ruimte is de laatste
maanden erg duidelijk geworden. Er moet meer geïnvesteerd worden in
preventie, in beweegvriendelijke publieke ruimtes en in een drempelverlagend
beweegaanbod. Daarvoor is een integrale aanpak nodig die over verschillende
beleidsdomeinen heen reikt. Vzw IPitup kan je helpen met kleinschalige
beweeginfrastructuur, inclusief buurtgerichte activatie én lokaal verankerd. 
 

Meer info

https://www.ipitup.be/nl/groepsaankoop


Waarom uit uw kot komen ook in coronatijden het gezondste is wat men
kan doen.

Wie de herfst coronaproof wil doorkomen blijft maar beter regelmatig buiten
bewegen. Laat het natte of koude weer u niet afschrikken! 

Er bestaat een term voor in Scandinavië : “Friluftsliv” of leven in openlucht. 9 op
de 10 Noren doen op een of andere manier regelmatig aan 'friluftsliv': lange
wandelingen, maar ook een kort ommetje tijdens de middagpauze. Ook in
België wordt de connectie tussen onze gezondheid en de natuur onderzocht.
Dit voorjaar werd door de Universiteit Antwerpen en de Leerstoel Zorg en
Natuurlijke Leefomgeving, een corona-natuuronderzoek gehouden. De
resultaten: bijna 90 procent voelt zich nadat hij of zij in de natuur is geweest
fitter, positiever, meer ontspannen, gelukkiger, minder angstig en minder
kwetsbaar. 

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'). 

Een beweegbank is een budgetvriendelijk hulpmiddel om dit op een
eenvoudige manier te helpen realiseren, coronaproof bovendien. 
 

Inspiratiefiche

https://storage.googleapis.com/smooty-1220.appspot.com/uploads/3922/1601374247_Locatieinhetpark.pdf
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