Innovatie Werkplaats Beweegvriendelijke
Inrichting Openbare Ruimte
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CENTRALE VRAAGSTELLING

Fysieke en sociale omgeving veelal onbewust, van
invloed op het beweeggedrag van mensen
De openbare ruimte is de grootste sport- en beweegaccommodatie van Nederland
Harde (fysieke)&zachte (sociale) infrastructuur belangrijk

Welke producten, processen en diensten (hardware, orgware
en software) maken het mogelijk de sociale en infrastructurele
openbare ruimte zodanig in te richten dat meer mensen in beweging komen?

THEMA ‘BEWEEGVRIENDELIJKE STAD’

Infrastructurele beweegscan voor een park, wijk of stadsdeel
Mobiele applicatie/QSI bewegen in de openbare ruimte te meten en stimuleren (wie beweegt waar hoeveel,
gaming, communities etc.)
Procesaanpak om burgerparticpatie te ontwikkelen tot het creëren van beweegaanbod in de openbare ruimte
Analysetool om de sociale en economische impact van sport in de openbare ruimte te kunnen evalueren
Aanpak voor ontsluiting van sportieve en openbare ruimte voor specifieke doelgroepen: zorg- en welzijnsintellingen, (buurt/sport) verenigingen, lokale ondernemers en scholen
Parken en groen
- Wat maakt park (bijv. Noorderplantsoen)
attractief en actief?
- Wat moet er toegevoegd/aangevuld
worden?
- Hoe vertalen naar andere parken?

Werkgroep Beweegvriendelijk Beijum/de Hunze
- Participatie/initiatief uit wijk
- Hoe wijk de Hunze beweegvriendelijker maken?
- Overige pilots in voorbereiding

THEMA ‘BEWEEGVRIENDELIJK BUITENGEBIED’

1. Infrastructurele beweeg- en routerscan voor een natuurgebied
2. Sensortechnologische toepassingen voor aantrekkelijke beweegroutes (gaming, communities etc.)
3. Toeristische arrangementen in nieuwe product-markt-partner-combinaties
4. Ontwikkeling en implementatie van beleefroutes waar bewegen, natuur en cultuur gecombineerd worden
5. Analysetool voor het evalueren van de economische impact van toeristische arrangementen en interven		ties
Werkgroep Beleefbare natuur
- Holtingerveld (500 hectare natuur; 2027 inrichten!)
- Economische impuls/spin off
(toerisme etc.)
- Business cases ontwikkelen
- Verbinding fietsen/wandelen/
hardlopen/skeeleren/paardrijden

Werkgroep 365 dagen fietsen in Drenthe
- Dynamisch toerisme
- Drenthe fietsprovincie nr. 1
- Andere fietsers: mountainbikers,
prestatiefietser (‘Amstel Gold Race’)
- Nieuwe routes, verbinding- en
nieuwe technologie
- Ontsluiting informatie voorziening
- Fietsbeleving

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

