Het belang van voldoende beweging is al lang bekend, maar hoe kunnen we bewegen nog meer
stimuieren? Het is een utopie te denken dat iedereen voldoende gaat bewegen, maar barrieres 'te
ver reizen', 'te duur' en 'ik ben de enige' kunnen we door bewegen in onze directe woonomgeving
aan te bieden goed verlagen. Kragten en ASM zijn ervan overtuigd dat de openbare ruimte het
gebied is waar bewegingsvormen op verschillende niveaus samen kunnen komen.
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