
Met het BWMSTR-label willen we een ontwerpend onderzoek starten naar spel en beweging in de stad. 
Wij signaleren een maatschappelijke vraag naar meer bewegingsruimte voor kinderen in de stad. 

Een algemene trend is dat gezinnen (langer) in de stad blijven wonen. “De evolutie vindt bijna integraal 
plaats in Antwerpen, Gent, Leuven en Mechelen. De totale netto-aangroei van de jonge gezinnen in de 
stad is zelfs hoger dan die van de twintigers” (citaat: Steven Samyn, Jonge gezinnen kiezen voor de stad, 
De Morgen). 

Daarnaast heeft 20% van de kinderen een overgewicht in België blijkt het wetenschappelijk onderzoek 
naar overgewicht in 7 Europese landen (Tijdschrift PloS- One). Uit ander onderzoek (VUB) blijkt 
zelfs dat de helft van de kinderen te dik is (bln.be). Maar tegelijkertijd is te zien dat het aanbod van 
speelvoorzieningen verschraald is. Naast de gebruikelijke speelplaatsen is er behoefte aan veilige fiets- en 
wandelpaden om kinderen de gelegenheid te bieden zich zelfstandig te verplaatsen. 

Door middel van ontwerpend onderzoek willen wij een toolbox met ruimtelijke ontwerpingrepen 
(interventies) voor meer spel en beweging in de stad ontwikkelen. Daarnaast willen we 1 proefproject 
realiseren.

Met het BWMSTR-label willen we de omgevingsfactoren die van invloed zijn op het beweeggedrag 
van kinderen onderzoeken en een selectie te maken van relevante voorbeelden van ruimtelijke en 
organisatorische maatregelen. Momenteel zien we  vier onderzoeksrichtingen:
1. Verplaatsen door de stad (fietsen, lopen)
2. Ruimte voor bewegen (sporten, speelplaatsen)  
3. Synergie tussen publieke en private ruimte (school, voorzieningen) 
4. Gezonde basisvoorzieningen (drinkwater, voeding, informatie)

Daarnaast worden interviews afgelegd met gedragswetenschappers, sociaal ruimtelijke onderzoekers, 
gemeenten, TNO en kinderen in de stad.

We willen een keuze maken van een interessante casusgebied (Antwerpen) voor het project en een 
onderzoek doen naar relevante voorbeeldprojecten uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 
bijvoorbeeld een expertise op het gebied van speelplaatsen in de stad, het gedachtegoed van Aldo van 
Eyck, het invoegen van tussenruimtes in het stedelijk weefsel.

Uiteindelijk beogen wij met dit project een strategie van ingrepen en interventies te ontwikkelen die 
op stedelijk niveau bijdraagt aan de verbetering van de openbare ruimtes in het algemeen en meer 
bewegingsruimte voor kinderen in de stad in het bijzonder.
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