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1 INLEIDING 
 

Het onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017-2020 laat onderzoekers van 

kennisinstellingen onderzoek doen naar (top)sport en bewegen. Onderdeel daarvan is de 

subsidieoproep living lab sport en bewegen. Deze netwerksubsidie heeft tot doel om sociale 

innovatie te stimuleren op het gebied van sport en bewegen. De burger wordt hierbij nauw 

betrokken en de activiteiten van het living lab vinden plaats in wijken, gemeenschappen, 

instellingen of organisaties waar de gebruiker woont, werkt, sport en beweegt. De subsidie is 

bedoeld om een netwerk te vormen of uit te breiden rondom een maatschappelijke uitdaging 

waarbij verschillende stakeholders in gezamenlijkheid toewerken naar experimenten om deze 

uitdaging aan te pakken.  

 

In Lingewaard gingen in 2020 drie microlabs van start. Dit bestond uit drie vitale sportparken in 

kleinere dorpen; Doornenburg, Haalderen en Gendt. Het doel voor dit living lab is om via de 

vitale sportparken en bijbehorende open clubs bij te dragen aan de leefbaarheid in deze dorpen. 

Dit deden ze door aantrekkelijk en innovatief sportaanbod te ontwikkelen dat past bij de wensen 

van de dorpsbewoners. Deze impactrapportage is geschreven met als doel om meer inzicht te 

krijgen in de maatschappelijke opbrengsten die Living Lab Lingewaard heeft opgeleverd.  

 

1.1 Achtergrond project 

In Living Lab Lingewaard werd nieuw/open innovatief sportaanbod ontwikkeld op de lokale 

vitale sportparken in drie kleine(re) kernen. In deze kernen werden netwerken gecreerd om de 

beweegbehoefte van burgers inzichtelijk te maken (vraagarticulatie). Hierbij werd gewerkt 

vanuit de open clubs en vitale sportparken per kern samen met de betrokkenen bij de 

dorpsontwikkelplannen per kern, de 58 partners van het lokale sportakkoord en andere 

geïnteresseerde partijen. Deze micro living labs waren daarmee een logisch vervolg op de 

eerdere initiatieven en ontwikkelingen zoals: sportakkoord, dorpsontwikkelplannen en open 

sportclubs. De gemeente Lingewaard werkte hierbij nauw samenwerken met de Academie 

Sport en Bewegen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In totaal hebben 44 studenten 

van de opleiding Sportkunde vanuit hun stage bij Transferpunt Sport opdrachten in Living Lab 

Lingewaard uitgevoerd. De volgende activiteiten hebben er plaatsgevonden in Living Lab 

Lingewaard. 
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Inspiratieboeken 

In Doornenburg, Haalderen en Gendt is in de fase van vraagarticulatie onderzoek gedaan naar 

de wensen, behoeften en dromen voor de vitale sportparken middels inspiratieboeken. Deze 

boeken bestonden uit plakboeken met blanco bladzijden om op te schrijven, tekenen, knutselen 

of plakken. Aan inwoners werd gevraagd mee te denken over de invulling van een vitaal 

sportpark en het sportaanbod dat daar kan worden ontwikkeld. Het idee 

hierachter is, dat als inwoners zelf ideeën kunnen aandragen in hun 

eigen omgeving, dit bijdraagt aan draagvlak en participatie. De 

inspiratieboeken worden na invullen doorgeven aan een ander 

huishouden. Zo gaan de boeken van deur tot deur.  

 

Sporten in coronatijd (eerste lockdown) 

In de gemeente Lingewaard, specifiek in het dorp Gendt, beheert Stichting Walburgen Beweegt 

het natuurzwembad van Sportpark Walburgen met de aangrenzende ligweide, strand en 

beachvolleybalvelden. Als onderdeel van Living Lab Lingewaard heeft Walburgen Beweegt 

tijdens de eerste coronaperiode, toen buitensporten weer mocht, de accommodatie geopend 

voor alle sport- en cultuuraanbieders uit het dorp. Vanaf dat moment is in nauwe afstemming 

met de gemeente Lingewaard de accommodatie geopend voor alle verenigingen (sport en 

cultuur) en enkele commerciële aanbieders van sport in het verzorgingsgebied. Op deze manier 

kon er in het dorp weer gesport worden waar dat het binnen nog niet was toegestaan. Tijdens 

deze weken werd op het park parallel aan elkaar onder andere gedanst, geturnd, gevendeld, 

gevolleyd, muziek gemaakt en krachttraining gedaan.  

 

Corona sportprogramma 

Tijdens de tweede coronagolf in december 2020/januari 2021 is op Walburgen gestart met een 

coronasportprogramma voor alle kinderen uit het dorp. Vrijwel alle sportaanbieders uit het dorp 

boden op het sportpark openbaar toegankelijk sportaanbod aan voor kinderen. De scholen 

waren gesloten en de sportverenigingen mochten niet de reguliere 

activiteiten aanbieden maar in samenspraak met de gemeente, 

scholen (en onder strikte voorwaarden) konden kinderen toch 

sporten, spelen en elkaar ontmoeten op Walburgen. De 

verschillende sportverenigingen maar ook commerciële 

sportaanbieders én een natuureducatie organisatie boden sport- 

en struinactiviteiten aan voor de jeugd van Gendt.  
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Pumptracks 

Vanuit burgerinitiatieven in Gendt en Doornenburg is met ondersteuning vanuit Living Lab 

Lingewaard in deze dorpen een pumptrack gerealiseerd. September 2021 is de pumptrack in 

Gendt op Sportpark Walburgen feestelijk geopend met een 

sportfestival en in juni 2022 is de pumptrack in Doornenburg 

feestelijk geopend met clinics voor alle basisschoolkinderen uit 

Doornenburg. Living Lab Lingewaard heeft ondersteund bij het 

verwerven van de noodzakelijke financiële middelen en de 

feestelijke openingen.  

 

Fittest Haalderen 

In Haalderen is in samenwerking met Haalderen Leeft!, HAVO, sportcoach van 

Stichting welzijn Lingewaard en Het Transferpunt Sport een fittest 

georganiseerd voor alle volwassen inwoners uit het dorp. Inwoners konden 

hun fitheid laten testen en aansluitend presenteerde alle sportaanbieders uit 

Haalderen het lokale sportaanbod. De opkomst van deze fittest viel tegen dit had enerzijds te 

maken met een coronauitbraak die plaats had gevonden op de basisschool van het dorp. 

Anderzijds was het beperkt gelukt om de meerwaarde van deze fittest duidelijk te maken voor 

de inwoners van Haalderen.  

 

Sportief wandelen 

Uit het onderzoek met inspiratieboeken, dat ook in Haalderen is uitgevoerd, bleek dat er ín 

Haalderen behoefte was aan laagdrempelig sportaanbod. Het had de voorkeur om een activiteit 

buiten in de natuur aan te bieden om zowel fysiek als mentaal ‘fris’ te worden. In 

samenspraak met Haalderen Leeft! en HAVO is met twee vrijwilligers de 

wandelgroep Sportief Wandelen gestart in juni 2021. Elke week wandelt een groep 

(meestal dames) ongeveer 6 kilometer in en rondom Haalderen onder begeleiding 

van twee vrijwilligers. Deze vrijwilligers bereiden een route voor met onderweg 

diverse beweegoefeningen. 
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Sportzone 

De sportzone is een verkeersinfrastructurele interventie waarbij de verkeersinfrastructuur 

rondom een sportpark wordt aangepast. Deze infrastructuur wordt aangepast om 

zowel de veiligheid van de weggebruikers als de zichtbaarheid van de 

sportaccommodaties te vergroten. Voor de veiligheid worden 

(symbolische)maatregelen genomen om de snelheid van het verkeer te matigen. 

Deze maatregelen zijn: het noteren van de tekst ‘SPORTZONE’ op de weg, het 

plaatsen van (informatie)borden, het verbeteren van de verlichting en plaatsen van 

drempels. Met deze maatregelen wordt getracht de veiligheid te vergroten. Daarnaast 

heeft de sportzone tot doel de zichtbaarheid van de sportaccommodaties te vergroten. Met de 

eerdergenoemden borden en teksten op de weg worden de accommodaties zichtbaarder en 

neemt sport een explicietere positie in, in de infrastructuur van de dorpen. 

 

Beweegtuinen  

In alle drie de dorpen is een beweegtuin gerealiseerd. Hierbij moet vermeld worden dat dit in 

Haalderen een beweegtoestel en tafeltennistafel betreft. In Doornenburg en Gendt zijn, op de 

sportparken, grotere en meer volledige beweegtuinen gerealiseerd. In mei zijn de beweegtuinen 

in Gendt en Doornenburg officieel geopend. In Gendt was dat met een zomersportfestival 

waarbij alle (zomer)sportaanbieders zich presenteerden en waren er 

demonstraties hoe de beweegtoestellen te gebruiken. De beweegtuin 

in Doornenburg is geopend met drie weken gratis lessen voor ouderen 

en kinderen.  Het beweegtoestel in Haalderen wordt in juni in gebruik 

genomen na een feestelijke opening samen het jubileum van de Sportief 

Wandelgroep.  

 

1.2 Structuur van het rapport 

In het volgende hoofdstuk wordt allereerst de methodiek toegelicht die gebruikt is om de 

opbrengsten van het Living Lab Lingewaard op te halen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de 

belangrijkste opbrengsten beschreven. Tot slot is er een conclusie te vinden in hoofdstuk 4.  
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2 AANPAK 
In dit hoofdstuk zal de aanpak van het onderzoek worden toegelicht. 

 

2.1 Wat is een impactrapportage? 

Steeds meer (maatschappelijke) organisaties brengen met behulp van een impactrapportage 

in kaart welke bijdrage ze leveren aan de samenleving. Welke impact dat is, hangt af van het 

doel dat de organisatie nastreeft of welke effecten investeerders en financiers belangrijk vinden. 

Binnen de sport worden impactrapportage vooral gebruikt om de economische effecten van 

sportevenementen te berekenen. Maar veel sportactiviteiten op lokaal niveau hebben geen 

economische effecten én de doelen hangen eerder samen met bewegen, gezondheid en 

sociale participatie. Vandaar dat deze impactrapportage zich concentreert op het doel dat Living 

Lab Lingewaard heeft en plaatsen we de gerealiseerde impact in de juiste context zodat geleerd 

kan worden in toekomstige projecten.  

 

2.2 Impactmodel 

Het doel van Living Lab Lingewaard is om aantrekkelijk en innovatief sportaanbod te 

ontwikkelend dat past bij de wensen van de dorpsbewoners om daarmee bij te dragen aan de 

leefbaarheid in de dorpen. Het meten van leefbaarheid is een uitdaging omdat het veel aspecten 

omvat zoals fysieke kenmerken, sociale kenmerken en veiligheid. Bovendien gaat het om een 

subjectieve beleving van deze kenmerken en werken veel ontwikkelingen en factoren in op de 

beoordeling ervan (Rijksoverheid, 2004). Vandaar dat ervoor gekozen is om leefbaarheid te 

zien door de lens van sportbeoefening (zie figuur 1). Het idee hierachter is dat wanneer 

sportbeoefening toeneemt, dit gunstig doorwerkt op de leefbaarheid omdat sporten zorgt voor 

ontmoetingen binnen en tussen bevolkingsgroepen en generaties. Daarnaast kan het sporten 

bijdragen aan meer (gevoel van) veiligheid. Zwaardere criminaliteit kan door middel van sport 

niet worden aangepakt maar het veiligheidsgevoel kan worden verbeterd wanneer 

risicogroepen worden geholpen met hun tijdsbesteding. Tot slot kan sportaanbod rechtstreeks 

invloed hebben op de fysieke aspecten van de woonomgeving en daarmee het 

vestigingsklimaat voor inwoners verbeteren (Kleine, 2014; Schoonen, 2009; Wen et al., 2017).  
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Figuur 1 Impactmodel sportparticipatie en leefbaarheid 

 

2.3 Indicatoren voor sportparticipatie 

Voor dit onderzoek is gekozen om te meten wat Living Lab Lingewaard voor impact heeft gehad 

op de sportparticipatie. In sportonderzoek wordt sinds 2000 de Richtlijn Sportdeelname 

Onderzoek (RSO) aangehouden. Bij de RSO wordt bij definitie van een sporter een criterium 

van minimaal twaalf keer sporten per jaar gehanteerd. Hoewel het goed mogelijk is dat Living 

Lab Lingewaard leidt tot meer mensen die minimaal twaalf keer per jaar sporten, is het moeilijk 

om tot de juiste data hierover te komen. Er zijn immers gedurende het jaar een veelvoud aan 

factoren die hier ook invloed op uitoefenen. Dat maakt het moeilijk om de bijdrage van het living 

lab vast te stellen. Vandaar dat we meten hoeveel minuten er tijdens/op de activiteiten van het 

living lab is gesport. Deze drukken we uit in het aantal bewegingsminuten. Omdat het mogelijk 

is dat sommige bewegingsminuten zonder het Living Lab Lingewaard ook gemaakt zouden 

worden (nul situatie) en hiermee dus alleen een verschuiving van beweging plaatsvindt, 

proberen we vast te stellen welke deel van de bewegingsminuten additioneel, dat wil zeggen 

extra, zijn. Deze additionele beweegminuten kunnen worden toegewezen aan het Living Lab 

Lingewaard project en vormen daarmee de impact (zie figuur 2). Deze methodiek is al eerder 

toegepast in onderzoek bij de Marikenloop ((Schoemaker et al., 2020), impact van corona op 

beweeggedrag (Schoemaker & de Boer, 2021) en open clubs en vitale sportparken in 

Gelderland (Schoemaker et al., 2021). 

 

Sportaanbod Sportparticipatie

Ontmoeting

Veiligheid Leefbaarheid

Vestigingsklimaat
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2.4 Dataverzameling & analyse 

Om de data te verzamelen is gedurende de looptijd (juni 2020 tot 30 juni 2022) door de 

labregisseur (projectcoördinator) van Living Lab Lingewaard registratiedata bijgehouden bij de 

belangrijkste sportactiviteiten binnen het project. Dit waren het coronasportprogramma in Gendt 

en het sportief wandelen in Haalderen. Hierbij zijn type activiteit, deelnemersaantallen, 

deelnemerskenmerken en duur geregistreerd. Om vast te stellen welke beweging ook zonder 

het Living Lab Lingewaard zou zijn gedaan, is de labregisseur geïnterviewd. Met behulp van dit 

interview is een ruwe schatting gemaakt van het deel dat additioneel is en toegewezen kan 

worden aan het project.  

 

Daarnaast is een inschatting gemaakt van de beweegopbrengsten die te verwachten zijn op de 

aangelegde pumptrack in Gendt. De data zijn afkomstig van een sensor die bij een vergelijkbare 

pumptrack in dezelfde tijdsperiode in Renkum is geplaatst. Het dorp Renkum heeft op 1 januari 

2022 2.400 jongeren onder de 25 jaar. Voor Gendt ligt dat op bijna 2.000. Daarmee verwachten 

wij dat de resultaten enigszins vergelijkbaar zullen zijn. De sensor op de Pumptrack meet het 

aantal keer dat iemand langskomt op de pumptrack. Deze aantallen zijn vermenigvuldigd met 

het geschat aantal seconden dat het afleggen van de pumptrack in Gendt kost.  

 

 

  

Gedrag 

(bv. beweging) 

Huidige            nulsituatie 
situatie             situatie 

Impact    

Figuur 2 vaststellen impact 
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3 RESULTATEN 
 

3.1 Sportief Wandelen Haalderen 

Bij het Sportief Wandelen in Haalderen ging er 35 weken een wandeling van start die ongeveer 

75 minuten per keer duurde. Dit was onder begeleiding van twee vrijwillige wandelcoaches. 

Gemiddeld deden aan deze activiteit zo’n 9 wandelaars mee. In totaal zijn er dus zo’n 23.500 

minuten gewandeld (zie tabel 1). Driekwart van alle lopers zouden zonder dit wandelprogramma 

niet hebben bewogen. Dit heeft geleid tot ongeveer 17.700 extra beweegminuten. De 

deelnemers zijn voornamelijk dames tussen 30 en 60 jaar oud woonachtig in Haalderen.  

 

Tabel 1 Additionele beweegminuten sportief wandelen Haalderen 

 Uitkomstmaat 

Weken 35 

Minuten wandelen per week 75 

Gem. wandelaars per week 9 

Beweegminuten 23.500 

Deel dat zonder living lab niet zou bewegen 75% 

Additionele  
beweegminuten 

17.700 

 

3.2 Corona sportprogramma 

Binnen het corona sportprogramma zijn 23 activiteiten georganiseerd. Van fietscrossen tot 

struinen en van dansen tot peutergym. Gemiddeld duurde een sportactiviteit iets meer dan een 

uur. De deelnemersaantallen wisselde sterk tussen 3 kinderen bij fietscrossen (3 februari 2021) 

en 10 bij tennis maar meer dan 90 bij bootcamp, klimmen en klauteren en survival (zie tabel 2). 

Deze drukbezochte activiteiten leverde dan ook de meeste beweegminuten op. Gemiddeld 

zorgt een activiteit voor ongeveer 2.400 beweegminuten voor gemiddeld bijna 40 kinderen op. 

Omdat het corona sportprogramma georganiseerd werd tijdens en vlak na de lockdown, kunnen 

we verwachten dat al deze minuten zorgen het Living Lab Lingewaard niet tot nauwelijks zouden 

zijn gemaakt. Daarmee zijn er dus 57.500 additionele beweegminuten gerealiseerd. 
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Tabel 2 Berekening additionele beweegminuten corona sportprogramma 

Datum Activiteit Duur Aantal 
Totaal 

beweegminuten 

06-1-2021 Fietscrossen 60 82 4.920 

09-1-2021 Badminton 90 56 5.040 

12-1-2021 Struinen in de polder 120 15 1.800 

13-1-2021 Dansen 40 57 2.280 

  Tennis 45 40 1.800 

20-1-2021 Fietscrossen1 60 45 2.700 

21-1-2021 Dansen 40 19 760 

22-1-2021 Bootcamp  60 91 5.460 

21-1-2021 Tennis 45 10 450 

26-1-2021 Struinen in de polder 120 15 1.800 

27-1-2021 Klimmen en klauteren 60 99 5.940 

01-2-2021 Peutergym 45 20 900 

28-1-2021 Tennis 45 10 450 

02-2-2021 Struinen in de polder 120 15 1.800 

03-2-2021 Fietscrossen 60 3 180 

04-2-2021 Spelletjes  60 53 3.180 

21-1-2021 Tennis 45 10 450 

05-2-2021 Surivial run 60 95 5.700 

05-2-2021 Peutergym 45 20 900 

Na de lockdown 

19-1-2022 Fietscrossen 60 12 720 

23-1-2022 Ouder kind crossen 90 14 1.260 

26-1-2022 Fortnite 90 75 6.750 

22-3-2022 Spelcarrousel 75 30 2.250 

Additionele 
beweegminuten 

  
57.500 

 

3.3 Pumptrack 

De pumptrack is aangelegd in september 2021 en zal permanent blijven worden gebruikt. Bij 

een vergelijkbare pumptrack (zie methode) zijn er tussen september 2021 en maart 2022 

ongeveer 100.000 observaties gedaan. Omdat de aanleg van beide banen relatief nieuw is, 

mag verwacht worden dat de populariteit mogelijk wat afzwakt in de rest van het jaar. Daar staat 

tegenover dat de wintermaanden minder aantrekkelijk zijn geweest om actief te zijn en dat 

Gendt wat minder jeugd heeft dan de benchmark. Om een conservatie inschatting te geven 

 

1  Fietscrossen in het coronasportprogramma vond niet plaats op de pumptrack maar op de fietscrossbaan rondom het 

natuurzwembad. 
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gaan we uit van gemiddeld 10.000 observaties per maand voor de tweede helft van het jaar. Dit 

zou betekenen dat er minimaal zo’n 164.000 observaties zijn te verwachten voor het eerste jaar 

van de pumptrack. 

 

We schatten dat een rondje op de pumptrack ongeveer 30 seconden duurt. Dit betekent 

(omgerekend naar minuten) dat er zo’n 82.000 beweegminuten worden gerealiseerd op de 

pumptrack (zie tabel 3). Voor een deel van de kinderen geldt dat ze ook zonder de pumptrack 

zouden bewegen. We schatten dat hoog in (70%), om zo tot een conservatieve schatting te 

komen van het additionele deel (30%). Dat zou betekenen dat er zo’n 25.000 beweegminuten 

toe te wijzen zijn aan de pumptrack.  

 

Tabel 3 Additionele beweegminuten pumptrack 

 Uitkomstmaat 

Aantal observaties per jaar 164.000 

Duur 1 rondje (seconden) 30 

Aantal beweegminuten 82.000 

Deel dat zonder living lab niet 
zou bewegen 

30% 

Additionele  
beweegminuten 

25.000 
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Figuur 3. Gebruik pumptrack, in aantallen observaties met een conservatie inschatting 
voor tweede helft van het jaar

Sensor Conservatieve inschatting
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3.4 Totaal beweegimpact 

Op basis van bovenstaande resultaten komen we tot een totaal van minimaal bijna 100.000 

additionele beweegminuten die gerealiseerd zijn binnen Living Lab Lingewaard. Hier komen de 

beweegminuten die de komende jaren op de pumptracks in zowel Doornenburg als Gendt 

worden gemaakt nog bij op, evenals de andere activiteiten die blijven bestaan. Zoals te zien is 

in tabel 4, worden de meeste beweegminuten veroorzaakt door de pumptrack. Dit komt doordat 

deze voorziening dagelijks te gebruiken is. We schatten daarbij in dat bijna een derde toch al 

wel zou zijn gerealiseerd. Voor het corona sportprogramma lag dat anders omdat tijdens de 

lockdown geen alternatief voorhanden was. Dit soort situaties zijn echter uniek. Bij het Sportief 

Wandelen in Haalderen zie je ook dat veel beweegminuten additionele zijn, maar door het 

beperkt aantal deelnemers bescheiden in omvang is. 

 

Tabel 4 Additionele beweegminuten totaal Living Lab Lingewaard 

 Wandelen 
Haalderen 

Corona 
sportprogramma 

Pumptrack Totaal 

Aantal beweegminuten 23.500 57.500 82.000 163.000 

Deel dat zonder living lab niet zou bewegen 75%  100% 30% (61%) 

Additionele  
beweegminuten 

17.700 57.500 24.600 99.800 
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4 CONCLUSIE 
 In Lingewaard gingen in 2020 drie microlabs van start op vitale sportparken in kleinere dorpen 

van de gemeente Lingewaard, te weten: Doornenburg, Haalderen en Gendt. Het doel van Living 

Lab Lingewaard is om via de vitale sportparken en bijbehorende open clubs bij te dragen aan 

de leefbaarheid in de dorpen. Dit deden ze door aantrekkelijk en innovatief sportaanbod te 

ontwikkelen dat past bij de wensen van de dorpsbewoners. Deze impactrapportage is 

geschreven om meer inzicht te krijgen in de maatschappelijke opbrengsten die Living Lab 

Lingewaard heeft opgeleverd.  

 Omdat leefbaarheid een lastig begrip is om te meten, is ervoor gekozen om de impact op 

sportparticipatie te onderzoeken. Het impactmodel gaat ervanuit dat via sportparticipatie er 

meer ontmoetingen, meer veiligheid en een beter vestigingsklimaat ontstaat die leiden tot meer 

leefbaarheid.  

 Uit dit onderzoek blijkt dat er bijna 100.000 additionele beweegminuten zijn gerealiseerd binnen 

Living Lab Lingewaard. Deze beweegminuten zouden zonder het project niet gerealiseerd 

worden en zijn daarmee extra vanwege de activiteiten die het Living Lab Lingewaard heeft 

uitgevoerd. Dit komt voornamelijk door de pumptrack en het corona sportprogramma. De 

pumptrack zorgt voor de meeste beweegminuten doordat het een toegankelijke voorziening is 
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dat elke dag gebruikt wordt. Echter, een deel van deze minuten wordt waarschijnlijk ook zonder 

de pumptrack gerealiseerd door andere activiteiten/voorzieningen. Dat gold niet voor het corona 

sportprogramma omdat er in die bijzondere periode, dat het georganiseerd werd, nauwelijks 

alternatieve sportbeoefening mogelijk was.  

 Als we terugkijken naar het impactmodel dat zouden deze 100.000 additionele beweegminuten 

moeten leiden tot meer ontmoetingen, veiligheid en beter vestigingsklimaat en daarmee 

bijdragen aan de leefbaarheid. De meeste minuten worden gedaan door kinderen en jongeren 

die mogelijk hiermee een aantrekkelijke tijdsbesteding hebben gevonden. Doordat lichte 

criminaliteit in Lingewaard niet direct een groot probleem is, moeten de effecten op veiligheid 

hiervan niet overschat worden. Het vestgingsklimaat kan wel mogelijk verbeterd zijn doordat de 

pumptrack wordt gezien als een aantrekkelijke aanwinst voor de buurt. De ontmoetingen tussen 

de kinderen, tijdens het corona sportprogramma en op de pumptracks zorgt mogelijk voor een 

betere sfeer in de buurt doordat men elkaar beter leert kennen. Voor ouderen geldt dit bij de 

wandelactiviteit in Haalderen.  

 Misschien nog wel belangrijker, zijn de ontmoetingen die gedaan zijn door de vrijwilligers om 

het corona sportprogramma te realiseren. Door de verschillende soorten activiteiten is er veel 

contact en inzet gedaan door verschillende mensen. Ook de andere activiteiten (zoals 

inspiratieboeken, sportzone, sportfestival) hebben hier op verschillende manieren aan 

bijgedragen. Al met al, kan men voorzichtig aannemen dat de leefbaarheid van Lingewaard 

door het living lab positief is verbeterd.  
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