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Wie zijn wij?



Gestart met verschillende partners…



Belang publieke ruimte



Aandacht voor publieke ruimte 
onstond uit noodzaak aan meer 
gezondheid

26/09/2019



En ook vandaag nog





Ruimtelijke ordening, gezondheid en mobiliteit 
onlosmakelijk verbonden



Publieke ruimte als determinant voor gezondheid en gezond gedrag



De directe invloed van de publieke ruimte op gezondheid

Publieke ruimte als determinant voor gezondheid



De indirecte invloed van publieke ruimte op gezondheid

Publieke ruimte als determinant voor gezond gedrag



De indirecte invloed van gedrag op gezondheid

Gedrag als determinant voor een gezonde publieke ruimte



▸ Gezondheid beschermen via...

• Gezonde lucht

• Geen geluidshinder

• Geen passief roken

• Niet te warm

• Geen ongevallen

▸ Gezondheid bevorderen via gezond 

gedrag zoals...

• Beweging

• Voeding

• Mentaal welbevinden

• Stoppen met roken

• Verkoeling opzoeken

• Sociale gezondheid bevorderen

De publieke ruimte kan gezondheid beschermen en gezondheid 
bevorderen

Meervoudige gezondheidswinst

→ integrale gezondheidsbril



Health in all policies

→ integraal gezondheidsbeleid



Preventie



Gezonde Gemeente



Relatie gezondheid en publieke ruimte



Luchtverontreiniging



Surf naar Kahoot.it

Quiz!
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Luchtverontreiniging en gezondheid



Luchtverontreiniging



Nabij een drukke verkeersader daalt de gemiddelde 
levensverwachting met 2,5 jaar. 

Luchtverontreiniging

14% van de mensen met een baan 

wonen in buurten waar de luchtvervuiling 

hoog is, terwijl dit het geval is bij 27% 

van de werkzoekenden, wat bijna het 
dubbele is...



Bron en blootstelling

Luchtkwaliteit



Luchtverontreiniging



Curieuzeneuze Aalst



Geluidshinder



Geluidshinder



WHO 



Geluidshinder



dB ≠ horen

Eigenschappen geluidsomgeving



Lden

Geluidsbelastingskaart belangrijke wegen



Mentaal welbevinden



Mentaal welbevinden





Beweging



Beweging



▸ Vlaanderen: In Vlaanderen zijn overgewicht en obesitas op jonge leeftijd een 

groeiend probleem dat intussen 1 op de 5 kinderen treft.

Obesitas



▸ Wandelaars 4,8% minder kans op obesitas

▸ Mannelijke fietspendelaars 38,8% minder kans op 

overgewicht en obesitas in vergelijking met mannelijke 

autopendelaars; 

Wandelaars en fietsers



▸ Mannen die gebruik maken van het openbaar 

vervoer om naar hun werk te gaan, hebben 44,6% 

minder kans op overgewicht en obesitas.

Openbaar vervoer gebruikers



▸ Autobestuurders hebben 6% meer kans op obesitas;

▸ Automobilisten wegen gemiddeld vier kilogram meer 

dan mensen die voornamelijk fietsen om zich te 

verplaatsen;



▸ Fitheid

• Regelmatig fietsen verhoogt de fitheid met 13%;

• Een jaar fietsen naar het werk heeft reeds een positieve invloed heeft op 

de fysieke prestatie bij voorheen niet-getrainde mannen en vrouwen 

▸ Vroegtijdig overlijden en chronische ziekten

• Regelmatig fietsen verlaagt de kans op vroegtijdig overlijden met bijna 

40%; 

• Door regelmatig te fietsen vermindert de kans op verschillende ziekten, 

zoals hart- en vaatziekten en borstkanker; 

▸ Verzuim

• Fietsers verzuimen minder dan niet-fietsers. 

Andere gezondheidsvoordelen



▸ Fietsen is een goedkope manier van transport; 

▸ Wandelaars en fietsers stoten geen CO2 uit

▸ Voetgangers in stadscentra geven gemiddeld ruim 1/3 meer uit in lokale 

handelszaken dan automobilisten; 

▸ Fietsers en voetgangers komen vaker buiten (‘op straat’) en hebben daardoor 

meer mogelijkheid om vaker de lokale handelaars financieel te steunen. 

▸ Langere verblijfstijd in autovrije centra; 

▸ Een autovrij gebied zorgt voor meer lokale kopers

Andere voordelen





Voeding



▸ 43% kans om minder obees te zijn in buurten met toegang tot gezonde voeding 

en mogelijkheid tot beweging

▸ 25% van inwoners van hoge inkomensbuurten woont binnen 500m afstand van 

een supermarkt

▸ 70% van inwoners van lage inkomensbuurten woont binnen 500m afstand van 

een supermarkt



Hitte



Urban-heath-island



Rookvrije omgeving



Kinderen bootsen gedrag ouders na



Instrumenten, materialen en tools



Onderbouwde maatregelen + inspiratie





Gezonde maatregelen



Evidence voor effectieve maatregelen

Determinanten van gedrag



Maatregelenfiches met meervoudige gezondheidstoets

Meervoudige gezondheidswinst



Participatie



9/26/2019

Plein vol gezondheid – Lama



Debatfiches/workshop



Walkabilityscore-tool



Planning: walkabilityscoretool

Gezonde maatregelen



▸ Woondichtheid

▸ Functiemix

▸ 2 x Stratenconnectiviteit

Factoren op planningsniveau, 

ook inrichting is belangrijk

Combinatie van 3 factoren

Wat is de walkability-score?



▸ Aandacht voor

• Speelkansen

• Groene rustplekken

• Veiligheid voor actieve weggebruikers

• Sociale veiligheid

• Hitte problematiek

• Kwetsbare groepen

• …

Maar niet elke buurt met een hoge score is een gezonde en 
aangename buurt



Planning: walkabilityscoretool

Gezonde maatregelen



▸ Hoog

• Inrichtingsmaatregelen om actieve verplaatsing te stimuleren en 

autogebruik te ontmoedigen in buurten met een hoge walkabilityscore

(STOP)

• Functies koppelen aan mobipunten in buurten met hoge walkabilityscore

◦Vb. postpunt, krantenwinkel…

▸ Hoog en midden

• Duurzame verbindingen tussen buurten met hoge en matige 

walkabilityscore (vb. via openbaar vervoer, fietsinfrastructuur)

▸ Laag

• Ontwikkelingen van bestemmingen op autoafhankelijke locaties 

tegengaan

◦

Walkabilityscore

Aandachtspunten vanuit gezondheid



Lokale gezondheidsindicator mobiliteit



▸Gezonde luchtkwaliteit

▸Actieve pendelaars

▸Verkeersveiligheid

▸Afwezigheid verkeerslawaai

Lokale gezondheidsindicator mobiliteit



Indicator gezondheid en mobiliteit



Kosten en baten investeringen

wordt verwacht



Modal shift



Individueel en maatschappij

Kosten en baten



Hittekwetsbaarheidskaarten

wordt verwacht



Hitte

Kwetsbaarheidsindicatoren







Beleidsondersteunende tools



▸ Tool health in all policies: welke samenwerkingen zijn mogelijk? Wie neemt welke 

rol op? 

Beleidstools



Beleidsinstrumenten



Beleidsinstrumenten



Ondersteuning door Logo’s
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