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Belang mobiliteit 



 

Gemiddelde duur verplaatsing max 30 minuten 
Per dag verplaatsing 70-90 minuten 
 

Brever-wet 



Ruimtelijke ordening, gezondheid en mobiliteit 
onlosmakelijk verbonden 



Publieke ruimte als determinant voor gezondheid en gezond gedrag 



Relatie gezondheid en mobiliteit 



Luchtverontreiniging 



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... 



 

Luchtvervuiling door verkeer 



Geluidshinder 



Geluidshinder 



Geluidshinder 



dB ≠ horen 

Eigenschappen geluidsomgeving 



Mentaal welbevinden 



 

Mentaal welbevinden 



Beweging 



 

Beweging verlaagt de kans op 
sterfte en ziekte 



 

 

We bewegen steeds minder 



▸ Wandelaars 4,8% minder kans op obesitas 

 

▸ Mannelijke fietspendelaars 38,8% minder kans op 

overgewicht en obesitas in vergelijking met mannelijke 

autopendelaars 

▸ Mannen die gebruik maken van het openbaar vervoer om 

naar hun werk te gaan, hebben 44,6% minder kans op 

overgewicht en obesitas. 

▸ Autobestuurders hebben 6% meer kans op obesitas; 

▸ Automobilisten wegen gemiddeld vier kilogram meer dan 

mensen die voornamelijk fietsen om zich te verplaatsen; 

 

 

Wandelaars en fietsers 



▸ 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 



▸ RABL?  

Gezondheidswinst modal shift 

Fietsen in luchtverontreiniging? 



 

17µg/m³ 

Brussel 



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? 

  



Planning: walkabilityscoretool 

Gezonde maatregelen 

    



Klimaat 



Hitte 

 





Dus 



Kiezen voor een gezonde publieke ruimte 



Beleid 

Gezonde maatregelen 
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