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Gezondheid

Een verhaal van verschillende beleidsdomeinen



Publieke ruimte als determinant voor gezondheid



De directe invloed van de publieke ruimte op gezondheid

Publieke ruimte als determinant voor gezondheid en gezond gedrag



Effect van luchtverontreiniging op gezondheid
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Effect van luchtverontreiniging op gezondheid
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Bron: www.vmm.be



Geluidshinder tgv. verkeer
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Geluidshinder tgv. verkeer
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De indirecte invloed van publieke ruimte op gezondheid

Publieke ruimte als determinant voor gezondheid en gezond gedrag



Effect van verkeer op sociale contacten
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Bron: Aplleyard



Gezondheidswinst shift auto -> fiets
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▸ Dagelijks 1 uur in de file: 6% hogere kans op obesitas

▸ Elke extra dagelijkse km wandelen verlaagt de kans op obesitas met 4,8%

▸Mensen die regelmatig de fiets nemen wegen gemiddeld gezien 4 kg minder dan mensen die 

vooral voor de auto kiezen voor verplaatsingen

Effect op gewicht

Frank et al, 2004
PASTA



▸Gebruikers van het openbaar vervoer stappen 8 tot 33 

minuten per dag meer dan autogebruikers

▸Treinpendelaars hebben 4 keer meer kans om 10.000 stappen 

per dag te halen dan autogebruikers

Ook gebruik openbaar vervoer heeft effect op beweging

13Besser en Dannenberg, 2005; Van Cauwenberg, Clarys, et al. 2012;  



▸ Gezondheid beschermen via...

• Gezonde lucht

• Geen geluidshinder

• Geen passief roken

• Niet te warm

• Mentaal welbevinden

▸ Gezondheid bevorderen via gezond gedrag 

zoals...

• Beweging

• Voeding

• Stoppen met roken

• Mentaal welbevinden

De publieke ruimte kan gezondheid beschermen en gezondheid bevorderen

Meervoudige gezondheidswinst
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Ruimte - Bewegingskwadrant

Compacte kernen
Walkability

Gezonde mobiliteitsplanning 

S.T.O.P. + groen
Infrastructuur

Beleving

Groen en vrije tijd op diverse 
schaalniveaus  

Beweegvriendelijke inrichting 
van straten, parken, pleinen en 

recreatiedomeinen

Ruimtelijke planning Ruimtelijke inrichting
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▸Woondichtheid

▸ Functiemix

▸ 2 x Stratenconnectiviteit

⇒Factoren op planningsniveau, 

ook inrichting is belangrijk

Combinatie van 3 factoren

Wat is de walkability-score?

38 
min/week

117 min/week

Bron: Van Dyck et al. 



▸ Functiemix

▸Woondichtheid

▸ 2xStratenconnectiviteit

Walkabilityscore
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Walkabilityscore-tool: 
www.gezondepubliekeruimte.be/walkabilityscore-tool



▸ In deze buurten zullen inrichtingsmaatregelen voor gezonde gedragingen het best renderen. 

▸ Indien nog mogelijk/wenselijk in deze buurt: verder kwalitatief verhogen van het aantal 

wooneenheden met meerwaarde voor de buurt. 

▸ Verder verhogen van de stratenconnectiviteit en functiemix.

▸ Hier zal modal shift van gemotoriseerde verplaatsing naar actieve verplaatsing het gemakkelijkst 

te maken zijn

Hoogste walkabilityscore

Interpretatie en maatregelen



▸ Bekijk opdeling van de 3 deellagen: woondichtheid, 

functiemix en stratenconnectiviteit.

▸ Is het gebied dicht bij het openbaar vervoer of de 

kern gelegen?

• Investeer dan verder in een duurzame 

verbinding deze met nabijgelegen gebieden

Matig tot lage walkabilityscore

Interpretatie en maatregelen



▸ In deze buurten streef je best geen al te grote veranderingen/investeringen in het openbaar 

domein na.

▸Mogelijke maatregelen met het oog op een gezonde actieve vrije tijd:

• verhogen van de stratenconnectiviteit door het openen van trage wegen of doodlopende 

straten doorlopend te maken voor actieve weggebruikers.

• groene gebieden/recreatiedomeinen toegankelijk maken te voet of per fiets en met het 

openbaar vervoer.

Laagste walkabilityscore

Interpretatie en maatregelen



▸ STOP

▸ Veilige en comfortabele voet- en fietspaden 

▸ Netwerk fietsstraten 

▸ Fietsenstallingen 

▸ Straatverlichting 

▸ Oversteekplaatsen 

▸  Ruimte voor voetgangers 

▸Woonerf/shared space 

▸ GFB’s 

▸ Voetgangerscirkels

▸Wegwijzers 

▸ Schoolstraten/stapspots 

▸ Fietsdelen

www.gezondepubliekeruimte.be

Inrichtingsniveau



gezondleven.be

Bedankt voor uw aandacht

▸ dr. Sara D’Haese

▸ Sara.DHaese@GezondLeven.be

▸ 02/422 49 65


