
Voldoende brede en aparte wandel- en fietspaden zijn belangrijk, zodat wandelaars en voetgangers elkaar niet in de weg zitten.

Leeftijdgebonden beweegbehoeften samengevat
De aanwezigheid van groen, water en verlichting in de avonduren en de afwezigheid van verkeer, afval en tekenen van 
verloedering zijn belangrijke factoren om te gaan spelen, sporten en bewegen in de openbare ruimte. Daarnaast hebben 
verschillende doelgroepen specifieke behoeften.

35-70 jaar
Binnen deze groep zijn route gebonden sporten, zoals hardlopen en 

wielrennen, populair. Het liefst langs groen en water. Fietsers en 

wandelaars verdienen elke een eigen pad, zodat ze elkaar niet in de 

weg zitten. Maak, als er voldoende ruimte is, brede recreatieve 

fietspaden (minimaal vier meter), die zijn gescheiden van brede 

wandelpaden (minimaal twee meter). In de praktijk zijn veel oevers 

van waterwegen niet (tweezijdig) toegankelijk. Een gemiste kans, 

zowel voor hard lopers, wandelaars als  fietsers. Deze groep waardeert 

de mogelijkheid tot (lunch)wandelen tijdens het werk. Helaas blinken 

veel bedrijventerreinen niet uit in aantrekkelijkheid. Dit kan voor 

relatief weinig kosten worden verbeterd door het bestaande groen 

– vaak voornamelijk gras en bomen – aan te vullen met halfverharde 

slingerpaadjes, kleurrijke heesters, kunst, eetbaar groen, fauna-

voorzieningen, water partijen, bankjes, picknicktafels, etc.

70+ jaar
Voor ouderen is het ommetje door het groen of naar winkel of 

brievenbus vaak de laatste vorm van (zelfstandig) bewegen met 

daarbij de kans om andere mensen te ontmoeten. Hun wensen zijn: 

verzorgd groen, mooie architectuur, verkeers veilig heid (oversteek-

plaatsen!), de nabijheid van voor zieningen, voldoende zit mogelijk-

heden, zichtbare aan wezig heid van andere wandelaars en goede 

verlichting. Ook de begaanbaarheid van voetpaden (vlak en stroef) is 

van belang, want valangst is voor veel ouderen de belangrijkste reden 

om niet meer naar buiten te gaan. Elke vijf minuten belandt er een 

65+-er op de spoedeisende hulp door een val. Dat is ruim 100.000 per 

jaar, waarvan een kwart als gevolg van struikelen.

 

Vanaf 8 jaar
Kinderen spelen in de eigen straat of buurt. Al vanaf een jaar of zes 

wordt sporten steeds belangrijker. Dit geldt in toe nemende mate ook 

voor meisjes. In buurten met veel kinderen die niet op een sportclub 

zitten en zelden de stad uit gaan, is het extra belangrijk dat er 

voldoende sportveldjes zijn.

12-18 jaar
Voetbal, basketbal, skaten en fitness zijn populair. Jongeren sporten 

en bewegen graag op een ‘eigen’ plek. Vanwege de veiligheid moet 

deze plek wel enigszins in het zicht van woningen liggen. De groep 

voetballende jongens is vaak dominant. Zorg daarom ook voor 

mogelijkheden voor meiden om actief bezig te kunnen zijn, zoals 

fitness voor zieningen of schommels in het zicht van het sportveld.

18-34 jaar
Jongvolwassenen waarderen de aanwezigheid van groen, water 

(rivieren, vijvers en kanaal), voldoende voorzieningen en zit-

mogelijkheden. Dit is een groep die graag buiten sport en beweegt. 

Vooral voetbal, bootcamps, hardlopen en fitness. Plaats fitness-

toestellen nooit pal naast het pad, want goede sporters vinden het 

leuk om te ‘showen’, maar de meesten doen hun oefeningen liever 

wat minder pontificaal in het zicht.
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