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DATA, DATA, DATA… 

Waar je een 10-tal jaar geleden in Vlaanderen nog met een vergrootglas moesten zoeken om 
betrouwbare data te vinden rond sporten, spelen, bewegen en ontmoeten in je eigen stad of 
gemeente, zijn die data tegenwoordig wél meer en meer beschikbaar voor burgers en lokale 
besturen. Burgerbevragingen polsen regelmatig naar de mening van inwoners rond openbaar 
bestuur en de leefomgeving. GIS-data1 bieden inzicht in de beschikbare ruimte en faciliteiten voor 
sport, spel, en vrije tijd. Omgevingscamera’s scannen de ruimte om verkeer, openbare orde en 
veiligheid te monitoren. Verder zijn er ook heel wat open data2 die onze Vlaamse beleidsmakers 
kunnen raadplegen.  

In deze whitepaper kijken we naar de beschikbaarheid en het gebruik van data rond een 
beweegvriendelijke omgeving voor steden en gemeenten in Vlaanderen: welke data zijn wenselijk? 
Welke data zijn beschikbaar en bruikbaar? Welke data kan op een haalbare manier gecapteerd 
worden? En hoe ga je ermee aan de slag? 

We leggen eerst uit op welke manier data onderzoek kan dienen als zaaigrond voor een vruchtbaar 
beleid. Vervolgens leggen we uit welke openbare data nuttig kunnen zijn om vanuit kennis en inzichten 
tot gerichte keuzes en duurzame acties te komen voor een beweegvriendelijke beleid. Daarna geven 
we een overzicht van de vindplaatsen van openbare data in Vlaanderen, of hoe deze gecapteerd kan 
worden. Afsluitend, tonen we hoe de Vital Cities beweegscan een handig instrument is om data 
samen te brengen en inzicht te bieden in de beweegvriendelijkheid van jouw stad of gemeente. 

 

 

 

  

 
1 GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem, kortweg een systeem waarbij ruimtelijke gegevens of informatie 
over ruimtelijke objecten (geo-informatie) kunnen worden opgeslagen, doorgegeven en verwerkt.  
2 Gegevens die door de overheid worden verzameld en waar geen of minimale gebruiksbeperkingen op rusten. Ze 
zijn bovendien elektronisch beschikbaar en maken bij voorkeur gebruik van open standaarden. 

 

  In deze Vital Cities White paper over data rond beweegvriendelijkheid krijg je als 
beleidsmaker of als praktijkwerker, meer achtergrond bij welke data jouw inzichten kunnen 
bieden, welke data in Vlaanderen te vinden zijn en hoe je data- en onderzoeksgedreven 
aan de slag kan met je beleid rond beweegvriendelijkheid. Onze informatie is gebaseerd op 
wetenschappelijke literatuur, praktijkervaring en interviews met diverse initiatiefnemers. We 

focussen in deze White paper op Vlaamse steden en gemeenten.   

Lore Cuypers, onderzoekscoördinator Vital Cities Howest 

https://beweegscan.vitalcities.be/
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De term ‘beweegvriendelijkheid’ is een koepelterm voor verschillende omgevingsfactoren die een 
invloed hebben op het beweeggedrag van mensen. Er zijn dus heel wat beleidsdomeinen en 
stadsdiensten die betrokken zijn bij het creëren van de juiste omstandigheden en prikkels: Sport, 
Jeugd, Openbaar domein, Verkeer en Mobiliteit, Gezondheid, Sociale zaken, Onderwijs, Wonen, 
Leefmilieu, etc. 

 

 

Een beweegvriendelijke omgeving stimuleert, faciliteert en verleidt mensen om te sporten, 
bewegen, spelen, verplaatsen en ontmoeten. Steden en gemeenten, die inzetten op het 
creëren van een veilige, toegankelijke en uitnodigende omgeving, slagen erin de fysieke 
activiteit van hun burgers te verhogen. Dit kan op verschillende manieren: 

In een leefomgeving met een hoge bebouwingsdichtheid, een fijnmazig stratenpatroon en 
een menging van woningen, voorzieningen, bedrijvigheid en winkels kunnen bewoners 
gemakkelijk naar hun dagelijkse bestemmingen wandelen of fietsen. Cruciale elementen om 
mensen aan te zetten om te fietsen of te wandelen naar hun bestemming zijn veiligheid, 
nabijheid en toegankelijkheid.  

Een fiets- en wandelvriendelijke omgeving levert niet alleen gezondheidswinst op, bovendien 
ontstaat door de afname in autogebruik voor iedereen een meer leefbare omgeving.  De 
stad of gemeente stimuleert de keuze voor actief transport door het investeren in goeie fiets- 
en wandelinfrastructuur. Denk aan minder parkeerplaatsen en meer fietsstallingen, veilige 
fietspaden, goed betreedbare voetpaden met voldoende rustpunten voor minder mobiele 
mensen.  

In een beweegvriendelijke omgeving is sport, beweging en spel nooit veraf. Er is voldoende 
ruimte nabij om te sporten, te bewegen en te spelen en dit zowel in georganiseerd als 
ongeorganiseerd verband in de straten, parken, pleinen en water in de buurt. Om het 
beweeggedrag van mensen positief te veranderen is er veilige en toegankelijke ruimte nodig 
en nodigt de omgeving uit om in actie te komen. Natuurelementen zoals bomen, struiken, 
gras en water zijn belangrijk om de openbare ruimte aantrekkelijk te maken om er te 
verblijven, actief te zijn en elkaar te ontmoeten.  

Beweegvriendelijke steden en gemeenten omarmen sport en bewegen bovendien niet enkel 
als een doel op zich, maar ook als een middel tot het verhogen van de sociale cohesie, 
leefbaarheid, inburgering, etc. Kortom, sporten en bewegen als manier om mensen sterker te 
maken en te verbinden. 

 

Bouwen aan een beweegvriendelijke stad of gemeente begint met enkele trekkers binnen het stads- 
of gemeentebestuur die overtuigd zijn van de meerwaarde en ervoor zorgen dat anderen mee aan 
de kar willen trekken van een beweegvriendelijk beleid. Het is belangrijk dat er gestart wordt vanuit 
een lange termijn ambitie en breed draagvlak, zowel politiek als bij de diensten. Bouwen aan een 

1. Beweegvriendelijkheid als koepelterm
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beweegvriendelijke stad of gemeente kan een positieve benadering zijn voor het bereiken van 
verschillende beleidsdoelstellingen en daarbij kan steeds gekeken worden naar de win-win die kan 
gerealiseerd worden binnen de verschillende beleidsdomeinen. De verantwoordelijkheid voor de 
verschillende ambities en de opvolging ervan kan verspreid worden over meerdere diensten.  

Om een integraal beeld te schetsen van de omgevingsindicatoren die een impact hebben op het 
beweeggedrag moet dus ook gezocht worden naar gefragmenteerde data die verspreid zitten over 
verschillende beleidsdomeinen, bronnen en systemen of moet er nieuwe data gecapteerd worden. 
Specifieke data aan elkaar linken, kan inzicht geven in het grotere geheel en opportuniteiten bloot 
leggen om intersectoraal samen te werken rond de specifieke beleidsfocus ‘beweegvriendelijke stad 
of gemeente’.  

 

 

 
In Vlaanderen werken lokale besturen volgens de ‘Beleids- en Beheerscyclus’ (afgekort als BBC). Dit is 
kortweg een systeem  waarbinnen gemeentebesturen hun inhoudelijk en financieel beleid kunnen 
plannen, uitvoeren en evalueren. Alle thema’s van het beleid vinden er een plek in: mobiliteit, cultuur, 
jeugd, sociaal welzijn, openbaar domein, …   
De BBC bestaat uit vier grote fasen zoals je kunt zien in deze figuur:  
 
 

 
 
 
 
Binnen de BBC zijn data en bij uitbreiding onderzoek, de ideale zaaigrond om het beleid op te laten 
groeien en bloeien en zo te verduurzamen. Waarvoor de data kan ingezet worden, verschilt afhankelijk 
van waar je je bevindt in de BBC:  

• bij de voorbereiding: ter onderbouwing van de ontwikkeling van beleid en/of akkoorden: om te 
beslissen waar moeten we beleid en/of uitvoering prioritair op richten; 

• bij de bepaling en uitvoering: voor het volgen van ontwikkelingen en prestaties van het beleid: 
hoe verloopt de uitvoering van de plannen/doelen; 

• bij de evaluatie en terugkoppeling: om inzicht te krijgen in effecten van beleid en daarmee de 
mogelijkheid om beleid bij te sturen: hebben investeringen geleid tot de gewenste 
resultaten/effecten..  

Meer en meer gaat goede beleidsvoering dus hand in hand met het verzamelen van data. Best wordt 
er rond cruciale beleidsthema’s ook praktijkonderzoek gedaan.  Men spreekt dan over een ‘research-
driven’ of ‘evidence-based’ policy, of nog onderzoeks- en datagedreven beleid. Het meest in het oog 
springend voorbeeld de voorbije jaren was de expertengroep GEMS die zeker in de eerste fasen van 
de Covid-19 crisis een cruciale rol speelde in de beleidsbeslissingen. Tegelijk konden we ook ervaren 

2. Data als zaaigrond voor vruchtbaar beleid 

  



 
5 

 

hoe er een groot spanningsveld bestaat tussen wetenschappelijke kennis en inzichten enerzijds en 
politieke beleidsbeslissingen anderzijds. Politieke besluitvorming is vaak geen rationeel keuzeproces 
waarbij op basis van de best mogelijke informatie beslissingen worden genomen. Het tevreden stellen 
van de achterban, het voortbestaan van coalities en vriendschappelijke betrekkingen spelen ook een 
belangrijke rol, wat soms de rationele (wetenschappelijke) kennis kan ‘overrulen’.  

Politieke besluitvorming Wetenschappelijk onderzoek 
Consensus en onderhandelen Objectieve informatie  
Beslissingen in functie van coalities  Beslissingen op basis van kennis en inzichten 
Beslissingen in functie van de publieke opinie  

 

Maar laten we uitgaan van het ideale scenario. Je wilt als gemeente een onderzoeks- en 
datagedreven beleid uitwerken rond sporten, spelen, bewegen of ontmoeten in de directe 
leefomgeving. Jouw stappenplan zou er als volgt kunnen uitzien:    

 

 

STAP 1 | Wie? Wat? Waarom?  

De beleidsprioriteiten zijn jouw startpunt. Denk na over volgende startvraag: wie wilt wat realiseren 
binnen het lokale bestuur en waarom? Je kan hierbij vertrekken van een thematische screening van 
het beleidsplan van je stad of gemeente.  
Zaken die hierbij uitgeklaard kunnen worden, zijn de volgende:  

• Welke visie is er binnen het lokale bestuur rond beweegvriendelijke omgeving of één van de 
onderliggende thema’s? 

• Welke beleidskeuzes zijn gemaakt of zitten in de pipeline voor de toekomst? 
• Waar zit de “goesting” bij de betrokken actoren om rond een thema aan de slag te gaan? 
• Welke aannames hebben de betrokken actoren? 
• Wat hoopt men te bereiken bij wie? 

ACTIEPLAN

DATASCAN OMGEVINGS
ANALYSE

PARTICIPATIE

WIE? 
WAT? 

WAAROM? 

KEUZES

KENNIS
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• Wat zijn belemmerende factoren? 
• Wat zijn bevorderende factoren? 
• Wat is er al waar verder op gebouwd kan worden?  
• Wat weet je nog niet dat zeker onderzocht moet worden? 

 

STAP 2 | Welke kennis, data en onderzoek kunnen ons inzichten geven?  

Er zijn een aantal informatiebronnen die je kan inzetten om informatie over de buurt en de 
doelgroepen te verzamelen, zoals:  

• ruimere wetenschappelijke kennis die inzicht bieden in gedrag, doelgroep of 
omgevingsfactoren; 

• verzamelen van (openbare) data en beschikbare terreinkennis rond omgeving en 
doelgroepen; 

• een omgevingsanalyse, wat een doorlichting is van de buurt op basis van de (ontwerp) 
principes voor een beweegvriendelijke omgeving; 

• een participatietraject, dat inzichten geeft rond huidig gedrag, noden en capaciteiten van 
prioritaire doelgroepen. 

 

STAP 3 | Welke beleidskeuzes maken we en hoe voeren we die uit?  

De analyse uit stap 1 en 2 vormen de basis om vanuit kennis en inzichten tot gerichte keuzes en 
duurzame acties te komen voor een beweegvriendelijke beleid. Op basis daarvan kan je een 
actieplan uitwerken.  

Zaken die hierbij uitgeklaard moeten worden, zijn de volgende:  

• Welke actiepunten komen bovendrijven op basis van de data, kennis en het onderzoek?  
• Kunnen deze acties een antwoord bieden op de startvraag? 
• Hoe kunnen we deze acties concreet realiseren? 
• Wie kan helpen? 
• Zijn er goede praktijken die ook met dat doel in gelijkaardige omstandigheden gewerkt 

hebben? Wat maakte de implementatie succesvol? 

Tot slot, is het belangrijk om permanente evaluatiemechanismen in te bouwen doorheen dit proces 
waar telkens kan bijgestuurd worden indien nodig. 
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Datagedreven beleid omarmen is één ding. Maar hoe begin je concreet aan een ‘datascan’ rond 
beweegvriendelijkheid? Welke data zijn nuttig? En bestaan hierin verschillende types?  

Allereerst is het handig om te weten dat er verschillende bronnen van data zijn die je kan gebruiken in 
onderzoek en beleid rond beweegvriendelijkheid.  Hieronder vind je een overzicht van de bronnen en 
welk soort informatie kan verzameld worden:    

Bron van data Soort informatie 
Activity trackers en apps informatie van individuen via (beweeg)meters en 

(beweeg)apps 

Uitingen via media informatie van sociale media, traditionele media 
en internet 
 

Openbare observaties 
 

informatie van observaties in ruime zin zoals 
gsm-signalen of camera’s, doorgaans vinden de 
waarnemingen in de openbare ruimte plaats 

Registerdata en surveydata informatie van databases zoals registers en bij 
uitbreiding van bevolkingsonderzoek 

 

Je kan deze data indelen in drie categorieën:  

 

 

 

3. Wegwijs in data rond beweegvriendelijkheid 
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Bij het voorbereiden van je datascan kan je dan als gemeentebestuur brainstormen rond welke 
informatie je wilt verzamelen uit elk van deze drie categorieën. Hieronder geven we een concreet 
voorbeeld van wat zo’n brainstorm kan opleveren:  

BRAINSTORM BEWEEGVRIENDELIJKE OMGEVING 
 

 We willen actieve 
verplaatsingen 
faciliteren en stimuleren.   

We willen 
aanzetten tot 
sporten.  

We willen 
kinderen laten 
spelen. 

We willen veilige 
en toegankelijke 
ontmoetings-
plekken voor allen 

 

afstand en spreiding 
algemene 
voorzieningen, staat 
voet- en fietspaden en 
pleinen, aantal 
fietsenstallingen, 
banken, …  

 

aantal sportclubs, -
leden en 
accommodaties 
afstand en 
spreiding, staat 
sportvoorzieningen, 
… 

afstand en 
spreiding, staat 
formele en 
informele speel-
voorzieningen, …. 

afstand en 
spreiding en staat 
pleintjes, parken / 
bossen / 
groenzones,… 

 tevredenheid 
voetpaden, pleintjes, 
openbaar vervoer, 
fietsinfrastructuur, 
deelsystemen, autoluwe 
zones, drempels voor 
gebruik  fiets- en 
voetpaden,… 

sportparticipatie, 
tevredenheid 
sportvoorzieningen, 
drempels en 
motivatoren om te 
sporten,… 

beleving van 
speelvoorzieninge
n, de 
speelveiligheid en 
plekken voor de  
jeugd,… 
 
 
 

beleving 
groenruimte, 
ontmoetingsplekk
en, onveiligheids-
gevoel,… 

 

veiligheid, 
toegankelijkheid, gebruik 
specifieke doelgroepen, 
lokale context,.. 

veiligheid,  
toegankelijkheid, 
gebruik 
sportvoorzieningen, 
gebruik door 
specifieke 
doelgroepen, lokale 
context,… 

veiligheid en 
gebruik informele 
en formele 
speelplekken, 
gebruik door 
specifieke 
doelgroepen, 
lokale context,.. 

veiligheid en 
gebruik informele 
en formele 
ontmoetingsplekk
en, sociale 
cohesie, 
aanwezigheid 
sociale groepen, 
lokale context,… 

 

Verder in deze whitepaper willen we jou heel concreet wegwijs maken in de vindplaatsen van 
Register- en survey data, die een snapshot kunnen bieden van de beweegvriendelijkheid van je 
gemeente, en die openbaar zijn: d.i. die door de overheid of in opdracht van de overheid worden 
verzameld en waar geen of minimale gebruiksbeperkingen op rusten. Ze zijn bovendien elektronisch 
beschikbaar en maken bij voorkeur gebruik van open standaarden. 

 

 

OBJECTIEVE 
DATA

SUBJECTIEVE 
BETEKENIS 

GEVING

TERREIN
KENNIS
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EEN STAND VAN ZAKEN VOOR VLAANDEREN 

Zoals al aangegeven, zijn data, informatie en kennis essentieel om (lokaal) beleid voor te bereiden en 
te ondersteunen. In Vlaanderen trekt men daarom al even de kaart van datagedreven bestuur. En dit 
loont. Zo is het Agentschap Binnenlands Bestuur de afgelopen jaren aan de slag gegaan met de 
kennis en informatie die het vanuit haar kerntaken in huis heeft. Het biedt verschillende lokale 
beleidsmonitoren aan zoals o.a. de 3-jaarlijkse Gemeente-Stadsmonitor (zie later). Een Open Data 
Charter voor Vlaamse steden werd uitgewerkt in 2018, waarin de basisprincipes werden uitgetekend  
om een duurzaam en gemeenschappelijk, open databeleid te voeren. De 13 Vlaamse centrumsteden, 
kiezen ervoor om gegevens en kennis, waarover ze als stad beschikken, te delen en zo innovatie en 
enthousiasme te stimuleren.  
In het Open Data portaal van Gent en data van Antwerpen worden heel wat nuttige gegevens 
gedeeld, die gebruikt kunnen worden in tal van toepassingen. Denk maar aan locaties van deelfietsen 
en -auto’s, locaties en realtime bezettingen van fietsenstallingen en parkings, locaties van parken, 
cijfers rond criminaliteit, etc. Er zitten dus wel wat informatieve, potentieel bruikbare data in de 
portalen. Vraag is alleen in hoeverre deze eerder technische informatie direct bruikbaar is voor de 
doorsnee burger en praktijkwerkers.  
 

NEDERLAND: 1 KERNINDICATOR BEWEEGVRIENDELIJKE OMGEVING…  

Vlaanderen gaat er dus sterk op vooruit. Toch hinken we nog een beetje achterop in vergelijking met 
Nederland. Daar heeft Mulier instituut in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
sinds 2021 de kernindicator Beweegvriendelijke Omgeving doorontwikkeld. De beweegvriendelijke 
omgeving is één van de 20 kernindicatoren sport en bewegen voor het landelijk monitoren van sport 
en bewegen. Deze indicatoren worden gebruikt bij beleidsontwikkeling, monitoring en evaluatie.  

De kernindicator Beweegvriendelijke Omgeving laat zien hoe de fysieke omgeving in de openbare 
ruimte scoort op de mogelijkheid voor mensen om te sporten en te bewegen. De veronderstelling is 
dat een meer beweegvriendelijke omgeving bijdraagt aan meer sporten en bewegen. De 
kernindicator is opgebouwd uit 4 deelindicatoren, die allen een score hebben van 0 tot en met 100. 
Hoe hoger de score, hoe meer mensen een goede bereikbaarheid, nabijheid of diversiteit van een 
deelindicator hebben:  

1 

 
Sportaccommodaties: diversiteit en nabijheid voetbalvelden, hockeyvelden, tennisbanen, 
sporthallen, fitnessvoorzieningen en zwembaden 

2 

 
Sport- en speelplekken: nabijheid sport- en speelplekken in de openbare ruimte 
 

3 

 
Recreatief groen en blauw: nabijheid en oppervlakte parken, water geschikt voor recreatief 
gebruik 
 

4. Vindplaatsen van data rond beweegvriendelijkheid 

  

https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/
https://smart.flanders.be/open-data-charter
https://smart.flanders.be/open-data-charter
https://data.stad.gent/explore/?disjunctive.keyword&disjunctive.theme&sort=modified
https://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/
https://www.sportenbewegenincijfers.nl/kernindicatoren
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4 
 
Nabijheid van voorzieningen: nabijheid van voorzieningen voor algemeen dagelijks gebruik: 
huisarts, apotheek, supermarkt, overige levensmiddelenwinkels, kinderdagverblijf, 
buitenschoolse opvang, basisschool en middelbare school en trein.   

 

Meer informatie over de berekening en bronverwijzing per deelindicator is te vinden op de methode 
webpagina. 

 

… EN DAN VLAANDEREN: EEN PUZZEL MET HEEL WAT STUKJES 

Hieronder lijsten we op waar je terecht kunt om data te verzamelen rond beweegvriendelijke 
omgeving als gemeente.  We geven telkens ook wat sterke punten en uitdagingen mee voor elk van 
de bronnen.  

Provincies.in.cijfers.be 
De website provincies.in.cijfers.be 3 groepeert in een dashboard kerncijfers per thema of 
beleidsdomein4. De site kwam tot stand door een samenwerking tussen de diensten ‘Data & Analyse’ 
van de vijf Vlaamse provincies. Op de website kan je ook heel wat informatie terugvinden over de 
beweegvriendelijkheid van je gemeente. Je moet zelf wel een selectie maken van een indicatorenset 
uit de vele thema’s waarrond cijfers te vinden zijn.   

 
STERKTES  UITDAGINGEN 
Vrij gebruik door iedereen en zeer 
gebruiksvriendelijk en visueel opgezet:  

• Je kan als gebruiker zelf cijfers 
samenbrengen en selecteren (bv. 
indicatoren rond beweegvriendelijkheid) 
en zo een rapport op maat uitwerken. 

• De cijfers en rapporten kunnen online 
geraadpleegd worden, maar ook 
gedownload worden. 

De data zijn gestructureerd per thema of 
beleidsdomein, waardoor transversaal de data 
samenbrengen wat zoeken en puzzelen vergt. 
Om een eigen dashboard samen te stellen rond 
beweegvriendelijke gemeente moet je cijfers 
halen uit de thema’s wonen, klimaat, vrije tijd, …  

Brengt data samen uit verschillende officiële 
databronnen waardoor er data over zeer 
uiteenlopende thema’s terug te vinden is. 

De data blijven beperkt tot objectieve data. Er 
zitten geen data in uit bijvoorbeeld 
bevolkingssurveys.  

De data worden ontsloten op verschillende 
gebiedsniveaus, van de kleinste eenheid 
(statistische sector) tot en met het hoogste 
niveau (het Vlaamse gewest).  

 

Er is vergelijking mogelijk met verschillende zelf 
te selecteren vergelijkingsgebieden. 

 

Je kan een evolutie in de tijd weergeven op 
jaarbasis. 

 

 
3 In elke provincie biedt deze dienst lokale besturen en organisaties ondersteuning bij beleidsplanning via kerncijfers, kant-en-klare 
rapporten en gedetailleerde cijfers in een databank over één of meerdere gemeenten of gebieden. 
4 De thema’s zijn erg breed: bevolking, huishoudens, nationaliteit en herkomst, werken, economie, detailhandel, onderwijs, wonen, 
ruimte, klimaat, landbouw, veiligheid, armoede en zorgaanbod. 

https://www.sportenbewegenincijfers.nl/methode
https://www.sportenbewegenincijfers.nl/methode
https://provincies.incijfers.be/dashboard/dashboard
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Gemeente-Stadsmonitor 
De Gemeente-Stadsmonitor is een lokale omgevingsscanner die de brede omgeving van elke 
Vlaamse gemeente in beeld brengt. De monitor bevat meer dan 300 omgevingsindicatoren. Er wordt 
hierbij een onderscheid gemaakt tussen twee soorten indicatoren:  

registerindicatoren Geregistreerde statistieken die hoofdzakelijk afkomstig zijn uit databanken 
van andere (Vlaamse en federale) overheidsinstanties 

surveyindicatoren Ruim 100 surveyindicatoren afkomstig uit een driejaarlijkse burgerbevraging 
‘Gemeente-Stadsmonitor’ bij 400.000 Vlamingen.   

 

STERKTES  UITDAGINGEN 
De data zijn een combinatie van registerdata en 
surveydata. Ook de surveydata zijn erg 
uitgebreid. 

De data zijn gestructureerd per thema of 
beleidsdomein, waardoor transversaal de data 
samenbrengen wat zoeken en puzzelen vergt. 
Om bv. een eigen dashboard samen te stellen 
rond beweegvriendelijke openbare ruimte moet 
je cijfers halen uit de thema’s wonen, klimaat, …  

Vrij gebruik door iedereen en zeer 
gebruiksvriendelijk en visueel opgezet:  

• Je kan als gebruiker zelf cijfers 
samenbrengen en selecteren (bv. 
indicatoren rond beweegvriendelijkheid) 
en zo een rapport op maat uitwerken. 

• De cijfers en rapporten kunnen online 
geraadpleegd worden, maar ook 
gedownload worden. 

 

Er zijn niet altijd cijfers beschikbaar op 
buurtniveau. Het laagste gebiedsniveau is 
meestal de gemeente. Dit maakt dat 
beleidsingrepen die doorgaans een lokale 
impact hebben op buurtniveau, niet altijd 
zichtbaar worden. Voor de centrumsteden zijn 
er wel heel wat buurtcijfers te raadplegen.   

Je kan een stad of gemeente vergelijken met 
een andere stad of gemeente of met een 
cluster van gemeenten. 

Sommige relevante indicatoren zijn enkel 
beschikbaar voor de centrumsteden, niet voor 
gemeenten.  

De registerdata worden op frequente basis 
geactualiseerd. De frequentie verschilt 
afhankelijk van de bron. Voor de surveydata is er 
een driejaarlijkse frequentie.   

Data voor de stadsdelen van de centrumsteden 
moeten geconsulteerd worden via de 
dashboards van de centrumsteden. 

 

Sport Vlaanderen: kennisplatform 
Sport Vlaanderen verzamelt heel wat data in haar kennisplatform. Op vlak van beweegvriendelijke 
openbare ruimte zijn volgende databases interessant om te raadplegen als gemeente:  

DATABASE TYPE  
DATABRON 

WELKE INFORMATIE?  

Vlaamse Monitor Sport en 
Bewegen 

Burgerbevraging Sportparticipatie, ongeorganiseerd en 
georganiseerd sporten, motivatie, 
frequentie, gebruik infrastructuur, 
functioneel bewegen, … 

Gemeentelijke sportindicatoren Objectieve data Aantal en type sportinfrastructuur, aantal 
sportclubs, aantal leden,, … 

https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/
https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/thema-sportparticipatie/db-vlaamse-monitor-sport-en-bewegen/
https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/thema-sportparticipatie/db-vlaamse-monitor-sport-en-bewegen/
https://www.sport.vlaanderen/kennisplatform/thema-gemeentelijke-sportindicatoren/
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Walkabilityscore-tool 
De walkabilityscore-tool brengt de walkabilityscore voor elke hectare in Vlaanderen en Brussel in 
kaart. De tool werd ontwikkeld door het Vlaams Instituut Gezond Leven en departement Omgeving 
i.s.m. VITO. De walkabilityscore bundelt drie aspecten: de functiemix, de woondichtheid en de 
stratenconnectiviteit5. Walkability is een internationaal wetenschappelijke voorspeller van bewegen in 
de openbare ruimte. Want inwoners van buurten met een hoge walkabilityscore bewegen meer. 
Bovendien hebben volwassenen in deze buurten betere bloeddrukwaarden en een gezonder gewicht. 
Daarnaast is er een sterkere lokale economie mogelijk en zijn er minder kosten voor openbaar vervoer. 

 

STERKTES  UITDAGINGEN 
Wetenschappelijk gefundeerde tool op basis 
van richtlijnen rond bewegen in de openbare 
ruimte.  

De gebruiksvriendelijkheid is niet optimaal.  
Het is bijvoorbeeld lastig om de walkabilityscore 
voor een buurt te bekijken, aangezien de score 
snel verandert zodra je op de kaart een ander 
puntje aanduidt. Dit heeft deels te maken met 
de berekeningswijze die scores per hectare 
oplevert. Dit zal worden aangepakt in een 
volgende versie.  
 

Je kunt de walkability-data ook downloaden om 
in de eigen GIS-software te gebruiken. Zo kun je 
ook combinaties maken met de eigen lokale 
kaartlagen. 

Het is niet zo eenvoudig om als leek de score te 
interpreteren, aangezien het een relatieve score 
is. Dit wil zeggen dat ze berekend wordt ten 
opzichte van de gemiddelde score in 
Vlaanderen en Brussel en ten opzichte van 
vergelijkbare regio’s. .  

 

GIS- data  
Om geografische data te beheren maken steden en gemeentes gebruik van GIS-software. 
(geografisch informatiesysteem). De kracht van een GIS ligt in het vastleggen, combineren, 
analyseren en presenteren van gegevens met een ruimtelijke component om zo informatie te 
verkrijgen. Vele databronnen kunnen zo samengebracht worden in één tool. Deze gegevens en 
informatie over objecten op een landkaart kunnen worden weergegeven (geocoderen) en vervolgens 
ruimtelijk met elkaar in verband kunnen worden gebracht. Deze data kan heel divers zijn. Straten, 
bankjes, percelen, … maar ook aantal inwoners per stadsdeel, … 
Kortom, alle data die gerelateerd aan een locatie of zone kan ondergebracht worden in een GIS-tool. 
Op deze manier kunnen berekeningen op maat gedaan worden, zonder dat hier al te veel werk komt 
bij kijken. Je kan bijvoorbeeld berekenen hoe ver banken verspreid staan, hoeveel er in een zone staan, 
hoe het aantal en de plaatsing zich verhoudt tot de demografieën in de regio’s. Ontelbare 
mogelijkheden dus.  

 
5 De functiemix of verwevenheid van functies is de mate waarin verschillende type functies (voorzieningen zoals kantoren, 

handelszaken, sportvoorzieningen en groen, cultuurcentra, bibliotheken, scholen, ziekenhuizen …) geïntegreerd zijn binnen een 
bepaald gebied. De woondichtheid focust op het aantal inwoners per oppervlakte. En de stratenconnectiviteit geeft aan of je 
gemakkelijk met de fiets of te voet van punt A naar B kunt gaan en of de straten goed verbonden zijn met elkaar. Hoe hoger de 
score op deze drie factoren, hoe hoger de walkabilityscore. 

 

https://walkability.marvin.vito.be/
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Om effectief met GIS-data aan de slag te gaan is er nood aan kennis en inzichten over hoe je dit soort 
data kan ordenen, analyseren, visualiseren, ontsluiten en interpreteren… Die kennis ontbreekt 
momenteel nog bij veel lokale besturen. De meeste lokale besturen leveren reeds veel inspanningen 
om te digitaliseren maar hebben tot op vandaag geen efficiënte datahuishouding.  De meeste 
centrumsteden hebben al datamanagers in dienst, in andere steden en gemeenten zijn reeds GIS-
ambtenaren actief, maar zij hebben vaak niet de tijd of kennis om de volledige datahuishouding van 
de stad of gemeente onder handen te nemen, laat staan om de andere collega’s en medewerkers te 
ondersteunen met specifieke vragen.  

Activiteitsdata capteren 

Indien de beschikbare data niet volstaat voor jouw beoogde analyse, is het ook een optie om zelf data 
te capteren. Traditioneel werd data manueel verzameld en samengevat door bijvoorbeeld geduldig 
te turven. Gelukkig hoeven wij in dit digitale tijdperk geen monnikenwerk te verrichten, en is er een 
groot gamma aan technologische oplossingen tot onze beschikking. Maar deze brengen vaak nieuwe 
uitdagingen met zich mee. 

Bij het registreren van activiteit zal het meestal over burgers gaan. Iemand doet een relevante 
activiteit, die zo kwalitatief mogelijk geregistreerd moet worden. 

Daarbij kunnen we twee grote categorieën onderscheiden: tellen en volgen. Tellen is een 
momentopname, bijvoorbeeld wanneer een burger met de fiets langs een fietsteller passeert. De 
teller verhoogt met één, maar verder weten we niet veel. Hoe vaak passeert dezelfde fietser? 
Daarnaast weten we ook niks over het traject van de fietser. Is deze onderweg naar het werk, aan het 
sporten, … ? 

Iemand volgen is daarom in veel gevallen interessanter. Zo kan je achterhalen waar burgers fietsen, 
hoe regelmatig doen ze dit doen, etc. Maar het is ook veel moeilijker, want tijdens iedere 
momentopname moeten we de burger identificeren. Dit kan pseudoniem, het belangrijkste is dat we 
weten dat het dezelfde persoon betreft.  

Daarnaast willen we dus zo kwalitatief mogelijk de aard van de activiteit kunnen capteren. Is iemand 
aan het sporten, aan het wandelen, aan het werken of aan het verhuizen? Voor ons als mens 
eenvoudig te achterhalen, voor een computerprogramma is dit niet het geval. Artificiële Intelligentie 
(AI) kan hierbij oplossingen bieden, maar dan moet het AI model hier wel reeds voor getraind zijn. 

Gecapteerde data zullen in eerste fase vaak nog ruw zijn. Om deze data tot een bruikbare vorm voor 
analyses om te vormen komt er daarom nog wat werk kijken. Dit kan ofwel geautomatiseerd zijn door 
de leverancier van de capteeroplossing, en/of door specialisten (data scientists) uitgewerkt worden.  

Idealiter vertrek je bij het bepalen van de te capteren data naar welke KPIs (Key Performance 
Indicators) je toe wilt werken. Op basis daarvan kan een data scientist bepalen welke onderliggende 
datastructuur vereist is, en kan bijgevolg bepaald worden welke de optimale manier is om deze te 
capteren. 

Tot slot is het belangrijk om stil te staan bij privacy en de Europese GDPR (General Data Protection 
Regulation) wetgeving. Om identificeerbare data bij te houden moet de burger expliciet instemmen. 
Dat is niet mogelijk bij het automatisch registreren van personen in het publiek domein. In het 
bijzonder bij het volgen van personen. Want volgen vereist een ‘identifier’, en hoe bepaal je deze 
zonder de persoon te specifiek te identificeren? Er zijn technieken om data te pseudonimiseren via 
cryptografie, of door data te aggregeren op het registratietoestel. 
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Onderstaand vind je een overzicht van technologieën die het capteren van beweegdata mogelijk 
maken, en hoe ze zich verhouden tot de uitdagingen die zonet beschreven werden. 

 

 

 

 

 

DATACAPTATIETECHNIEKEN 
 

 Techniek Vooral goed voor Beperkingen  

 Interview Concrete context capteren. Vraagt inspanning van de 
geïnterviewde  persoon. Bij open 
vragen komt er daarnaast nog heel 
wat verwerking bij kijken, waardoor 
dit niet goed schaalt. 
 
 

 

 Turven Moeilijk door computer te 
identificeren activiteiten. 

Heel arbeidsintensief, schaalt niet.  

 Telslang Fietsen en voertuigen te tellen. Niet mogelijk om verder te 
onderscheiden wie, hoe vaak, welk 
traject, … 
 
 

 

 App / 
Wearable 

Identificatie van de burger is altijd 
accuraat. 

De burger moet de app eerst 
installeren en activeren. 

 

 Wifi footfall Betrouwbaar, pseudoniem volgen 
van personen. Ongeacht hun 
modaliteit. 

De burger moet een smartphone 
bij hebben en wifi geactiveerd 
hebben vooraleer deze 
geregistreerd kan worden. 
 

 

 Camera De burger hoeft geen 
smartphone bij te hebben. 
Deze technologie laat toe om 
gender leeftijd, modaliteit, 
activiteit, en vele andere te 
identificeren. 

Een persoon volgen en terwijl de 
privacy respecteren is niet 
eenvoudig.  
Er is ook altijd een foutmarge. 

 

 Bluetooth Tellen op locaties, zoals met 
beacons. 

De burger moet hiervoor eerst een 
app installeren en toestemming 
geven. 
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DATA GEVONDEN… EN NU?  

Alleen een cijfer zegt niet zoveel. Het is belangrijk om na het verzamelen van data ook tijd te nemen 
voor een analyse van deze cijfers. Bij het gebruiken van data voor beleid wil je immers de cijfers 
duiden, ofwel nagaan wat ze voor jouw gemeente en situatie betekenen. Een aantal zaken die hierbij 
interessant zijn te overwegen:  

• Wat zeggen de cijfers en het beeld dat de cijfers schetsen? Is dit in lijn met de verwachting? 
• Ben je daarbij ook altijd bewust van waar de cijfers vandaan komen: welke partij heeft de 

cijfers verzameld en heeft deze daar een belang bij? 
• Zoek naar mogelijke verklaringen, zeker als er onenigheid is over de herkenbaarheid van de 

cijfers. 
• Zoek naar referentiemateriaal, zodat je de score van (of binnen) jouw gemeente in 

perspectief kunt plaatsen. Om inzicht te krijgen, wordt vaak verwezen naar de nood aan 
vergelijkend onderzoek of benchmarken. Ook een evolutie schetsen helpt om een cijfer in 
perspectief te plaatsen. 

We illustreren dit met wat concrete voorbeelden. 

Voorbeeld: Je hebt het sportparticipatiecijfer voor jouw gemeente kunnen achterhalen, hoe verhoudt 
zich dit tot het cijfer van Vlaanderen? En ten opzichte van een vergelijkbare gemeente?  

Voorbeeld: Je constateert in de data dat een specifieke buurt afwijkt ten opzichte van de overige 
buurten in je stad. Ben je dan bewust van de mogelijke verklaringen hiervoor, ongeacht of de afwijking 
wel of niet overeenkomt met je verwachting. Ga na welke kenmerken deze specifieke buurt heeft en of 
deze het afwijkende beeld kunnen verklaren. Wonen er bijvoorbeeld veel ouderen? Dan is het wellicht 
niet vreemd dat het lidmaatschap van een sportclub in deze buurt lager is dan in andere buurten . We 
weten immers dat ouderen doorgaans minder vaak lid zijn van een sportclub. 

Om data te analyseren is er software nodig. Er is een groot gamma aan gespecialiseerde software, 
maar de meest gebruikte is nog altijd Microsoft Excel. De combinatie van cellen, rijen, kolommen, 
formules, grafieken en macro’s laat je als gebruiker toe om heel fexibel te werk te gaan. Maar het blijft 
wel opletten. Een fout is snel gemaakt, en foute data is vaak nog slechter dan geen data. Daarom 
bestaat er Business Intelligence software, zoals Microsoft PowerBI en Tableau. Via deze software kan je 
visualisaties maken en deze samenvoegen op dashboards, die live de onderliggende data 
samenvatten. In tegenstelling tot spreadsheets is er veel minder ruimte om fouten te maken. 

Voor heel specifieke analyses en visualisaties kan je beroep doen op data scientists, die met 
gespecialiseerde software of code het onderste uit de kan halen.  In het algemeen geldt: hoe 
specifieker de vraag, hoe sneller het maatwerk wordt. 

Vragen die hier vervolgens relevant zijn: 

• In hoeverre is de afwijking van het gemiddelde gunstig of niet? 
• Is dit beeld vanuit beleid te beïnvloeden? 
• Past een interventie op het betreffende thema binnen het uitgestippelde beleid? 

Door deze vragen hardop te stellen begrijp je wat de uitkomsten voor jouw stad daadwerkelijk 
betekenen. Je plaatst ze in perspectief van het huidige beleid en de bredere context van je gemeente 
(Kenniscentrum Sport en Bewegen).   
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Gedurende enkele jaren onderzocht Vital Cities de beweegvriendelijkheid van de Vlaamse steden en 
gemeenten. Hiervoor brachten we meer dan 115 indicatoren uit verschillende databronnen samen die 
kunnen gebruikt worden om de beweegvriendelijkheid van een stad in kaart te brengen en 
onderzochten de bruikbaarheid ervan.  

Om het bos door de bomen te blijven zien en interesse en goesting te creëren om aan de slag te 
gaan met data ontwikkelden we de Vital Cities Beweegscan.  

Voor de beweegscan selecteerden we 32 indicatoren uit de Gemeente-Stadsmonitor 2021 en 
brachten deze indicatoren onder in 7 ambities die je als gemeente kunt nastreven om bewegen, 
sporten, spelen en ontmoeten te stimuleren en te faciliteren, gebaseerd op wetenschappelijke kennis:  

 
Actief bewegen en verplaatsen voor iedereen 

 
Een verbonden stadskern 

 
Aantrekkelijke en veilige wandel- en fietsroutes 

 
De stad als sportplein 

 
De stad als speelplein 

 
De stad als ontmoetingsplek 

 
Bruikbaar, gevarieerd en voldoende groen 

 

Voor elk van de ambities geven we aan:  

1 Wat de situatie is in de onderzochte gemeenten 

2 Wat de uitdaging is waar je als bestuur voor staat 

3 Waarom het loont om deze uitdaging aan te pakken, op basis van wetenschappelijke kennis 

4 Welke oplossingen of opties er zijn om ermee aan de slag te gaan 

5 Welke tools er zijn om de buurt te analyseren of de doelgroep te betrekken 

6 Welke goede praktijken uit andere Vlaamse gemeenten kunnen inspireren 

 

In welke mate jouw stad of gemeente elk van deze ambities vandaag al waarmaakt: dat kan je zelf 
ontdekken in de Beweegscan. Met de handige zoekfunctie selecteer je voor elk van de ambities van 

5. De Vital Cities beweegscan helpt je op weg 

  

https://beweegscan.vitalcities.be/
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beweegvriendelijkheid, de voor jouw stad of gemeente relevante cijfers. En zet je die af tegen het 
Vlaams gemiddelde. Zo zie je in een oogopslag waarop jouw stad of gemeente terecht trots kan zijn 
(want beter scoort dan het Vlaams gemiddelde), dan wel wat nog beter kan (want minder goed 
scoort). De inzichten die de cijfers jou geven, vullen we aan met wetenschappelijk onderzoek naar de 
impact van interventies, onderbouwde instrumenten en praktijkvoorbeelden. Op deze manier hopen 
wij te inspireren om de beweegvriendelijkheid van jouw stad of gemeente nog te verbeteren. 

 

TOT SLOT… 

Specifieke data aan elkaar linken kan je helpen om antwoord te krijgen op volgende vragen: hoe 
bewegen mensen in de omgeving? Hoe kunnen we onze stad of gemeente in beweging krijgen? Hoe 
bouw je aan een stad of gemeente die beweging faciliteert en waar gezonde keuzes vanzelfsprekend 
worden? Hoe kan sport en bewegen ingezet worden als krachtig middel?  

Het is vaak nog een hoge drempel om data te verzamelen en beleidskeuzes en -acties te 
onderbouwen door middel van cijfers en onderzoek, Gelukkig trekken Vlaanderen en heel wat steden 
en gemeenten meer en meer de kaart van data- en onderzoeksgedreven beleid.  Expertisecentrum 
Vital Cities maakt je wegwijs in de beschikbare openbare data rond beweegvriendelijkheid en 
illustreert aan de hand van de Vital Cities Beweegscan hoe je die cijfers kunt samenbrengen met 
kennis en inzichten van goede praktijken en wetenschappelijk onderzoek. Zo hopen we je wat 
handvaten te bieden om zelf verder te bouwen aan een beweegvriendelijke omgeving voor iedereen 
in je stad of gemeente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://beweegscan.vitalcities.be/
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REFEREREN NAAR DIT DOCUMENT:  

Cuypers, L. Pelgrims, E. & Decorte, A. (2022). Vind je weg in de data: meten, weten en beslissen voor een 
beweegvriendelijke omgeving. [White paper]. Howest, Brugge.  

OVER DE AUTEURS:  

Lore Cuypers is lector en onderzoeker verbonden aan de opleiding Sport en Bewegen van Howest. 
Lore is de drijvende kracht achter het onderzoeks- en expertisecentrum Vital Cities, en promoot 
beweegvriendelijke omgevingen met veel kennis en passie. In de praktijk werkt ze samen met 
verschillende steden en gemeenten waarbij ze haar expertise inzet binnen het analyseren van 
openbare data, participatietrajecten, procesbegeleiding en advisering rond het thema 
beweegvriendelijke stad. 

Eva Pelgrims is lector en onderzoeker verbonden aan de opleiding Toegepaste 
Gezondheidswetenschappen van Howest. Eva is een duivel-doe-het-al die snel schakelt tussen 
theoretische analyses en praktijk. Eva is gebeten door het slim inzetten van data voor beleidskeuzes 
rond beweegvriendelijkheid. En, lokale bewoners via participatie een échte stem geven in 
beweegbeleid. 

Ann Decorte is lector en onderzoeker verbonden aan de opleiding Sociaal Werk van Howest. Ann 
gelooft steevast dat participatief, outcome-gericht en waarderend uitbouwen van buurtinitiatieven 
loont. Ze graaft graag dieper en deelt met praktijkwerkers haar inzichten waarom interventies in het 
sociaal domein werken of niet. 

Shane Deconinck is onderzoeker verbonden aan de opleiding Toegepaste Informatica van Howest. 
‘The future is already here—It's just not very evenly distributed’ schreef William Gibson en daar is Shane 
het volledig mee eens. Vertrekkend vanuit zijn brede technologische kennis helpt Shane haalbare en 
duurzame technologische oplossingen zoeken die een meerwaarde kunnen bieden voor onze 
samenleving. 

OVER VITAL CITIES:  

Vital Cities is een interdisciplinaire onderzoeks- en expertisecentrum van Howest met expertise voor 
steden en gemeentes rond laagdrempelig bewegen in de openbare ruimte. Vital Cities zet in op 4 
principes om duurzame beweegvriendelijke omgevingen met impact te realiseren: (1) gebruiken van 
data en onderzoek voor beleidsbeslissingen, (2) transversaal werken over verschillende 
beleidsdiensten heen, (3) participatie van alle betrokkenen en (4) inzetten van nudging en 
gedragsverandering strategieën om onbewust positieve keuzes te maken als burger. 

Hiertoe wordt een praktische beweegscan ontwikkeld en een databank met goede praktijken om 
lokale besturen en organisaties doelgericht te adviseren en ondersteunen bij investeringen in de 
openbare ruimte binnen 3 grote pijlers: (1) fietspaden en wandelroutes die vlot verbonden zijn, veilig en 
zonder drempels, (2) nabije plekken die actieve recreatie uitlokken en (3) kleine initiatieven om 
bewegen in het dagelijkse leven evidenter te maken. 

 

Contacteer ons om meer te weten over ons onderzoek, onze dienstverlening en procesbegeleiding 
rond een beweegvriendelijke omgeving voor jong en oud. 

Lore.Cuypers@howest.be 
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