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OPBOUW WORKSHOP 

̶ Internationaal project ‘indicatoren van gezonde en duurzame steden’ –

casus Gent (Delfien Van Dyck)

̶ Vernieuwde walkability score tool – Vlaams Instituut Gezond Leven 

(Lieve Evens – vervangen door Delfien Van Dyck)

̶ Hoe actieve verplaatsingen stimuleren? – onderzoeksresultaten 

gebundeld in een factsheet (Lieze Mertens)
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BEWEEGVRIENDELIJKE, GEZONDE EN DUURZAME STEDEN

̶ Omgevingen die actieve en duurzame transportmodi aanmoedigen

̶ ‘15-minuten stad’ – nabijheid van voorzieningen

̶ 3 D’s van stadsplanning

̶ Densiteit, diversiteit, design

̶ Walkability of beweegvriendelijkheid
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Bron: https://www.annehidalgo2020.com/



PROJECT ‘HEALTHY AND SUSTAINABLE CITIES’

̶ Internationaal project – 25 steden in 19 landen

̶ “meten is weten” + objectieve data als communicatietool

̶ DOEL : in kaart brengen van ruimtelijke en beleidsmatige indicatoren 

mbt mobiliteit en gezondheid in steden

 opvolgen hoe steden ‘scoren’

 internationale vergelijking – relatieve ranking

 toegankelijke communicatietool naar steden en gemeenten
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SUBDOELEN PROJECT

1. Is het haalbaar om ruimtelijke en beleidsmatige indicatoren mbt

mobiliteit en gezondheid te meten? 

2. Hebben steden een beleid rond het bereiken van 

gezondheidsdoelstellingen? 

3. Zijn er ‘drempels’? 

4. Welke indicatoren kunnen overheen steden en landen gebruikt 

worden?

5. Zijn er sociale ongelijkheden binnen en tussen steden? 
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AANPAK PROJECT 
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AANPAK + UITKOMSTEN PROJECT

̶ Ruimtelijke indicatoren: input van steden = aanreiken van data (GIS 

lagen) + open-source framework voor berekening indicatoren

̶ Beleidsmatige indicatoren: input van steden = screening van 

beleidsdocumenten

Training + dataverwerking door coördinerend team

̶ Uitkomsten

̶ Scorekaart per stad + samenvattend rapport

̶ Lancet Global Health Series (overkoepelende resultaten)

̶ https://www.healthysustainablecities.org/
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RUIMTELIJKE INDICATOREN?

̶ Toegang tot voorzieningen binnen 500 meter 

̶ o.a. parken, supermarkt, openbaar vervoer

̶ % bevolking in beweegvriendelijke (“walkable”) buurten

̶ % bevolking in buurten met “goede” bevolkingsdichtheid (zie drempels)

̶ % bevolking in buurten met veel kruispunten (zie drempels)
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BELEIDSMATIGE INDICATOREN?

̶ Aanwezigheid van stadsontwerp- en vervoersbeleid rond gezondheid en 

duurzaamheid (24 indicatoren) 

̶ Kwaliteit van het beleid – specifieke meetbare indicatoren (57 indicatoren)

3 aspecten: 

1. Er is een beleid

2. Beleid gebaseerd op beschikbare evidentie ivm bevordering van gezondheid 

en duurzaamheid

3. Beleid includeert meetbare doelen

Vb. vereisten voor dichtheid van woningen, parkeerbeperkingen, beleid rond aanleg 

infrastructuur voor voetgangers, vereisten voor toegankelijkheid openbaar vervoer
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ALGEMENE RESULTATEN – 25 STEDEN
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Bron: 

www.healthysustainablecities.org



ALGEMENE RESULTATEN – 25 STEDEN
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ALGEMENE RESULTATEN – 25 STEDEN
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CASUS GENT: DE RESULTATEN
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CASUS GENT: DE RESULTATEN

̶ Ruimtelijke indicatoren (toegankelijkheid binnen 500m)

̶ 50% toegang tot supermarkt/verse voeding winkel

̶ 93% toegang tot publieke open ruimte

̶ 87% toegang tot halte openbaar vervoer (geen info over regelmaat 

dienst)
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CASUS GENT: DE RESULTATEN

̶ Beleidsmatige indicatoren

̶ Duidelijk, kwalitatief en meetbaar beleid aanwezig rond 

parken/publieke open ruimtes, dichtheid woningen, parkeren

̶ Beleid aanwezig rond voetgangers en fietsers, gezondheidsfocus 

aanwezig in stads- en vervoersbeleid, luchtvervuiling, maar 

MEETBARE doelen ontbreken in beleidsdocumenten

̶ Onduidelijk wat vereisten rond toegankelijkheid openbaar vervoer, 

connectiviteit straten en distributie werkgelegenheid zijn
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CASUS GENT: OVERLEG MET DE BELEIDSMAKERS

̶ Overleg met Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning – Stad Gent

̶ Kadering van resultaten + verklaringen 

̶ Beleid rond toegankelijkheid openbaar vervoer: verantwoordelijkheid ‘De Lijn’

̶ Drempelwaarde densiteit (5665 inwoners/km²) in perspectief van stadswijken

̶ Meetbare doelen als belangrijke meerwaarde

̶ Vraag naar gedetailleerde info van andere steden

̶ Fietsen als gedraag ontbreekt nog  Veralgemeenbaarheid overheen landen
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BEDENKINGEN EN LIMITATIES

̶ Relatieve scores - ranking afhankelijk van andere steden (aantal + type 

steden)  1000 cities project! 

̶ Beleidsmatige indicatoren: redenen voor scores? 

̶ Overleg met beleidsmakers en stadsplanners nodig!

̶ Internationale indicatoren: vereenvoudiging + niet op maat van elke 

stad

18



VOLGENDE STAPPEN?

̶ 1000 cities challenge!

https://www.healthysustainablecities.org/1000cities

̶ Doel:

̶ scorekaarten en rapporten gebruiken voor opvolging, doelen stellen, 

uitstippelen beleid,…

̶ Meer data = meer vergelijkbaarheid overheen steden wereldwijd

̶ Hoe?

̶ Open access tools gebruiken met eigen ruimtelijke en beleidsmatige data –

indicatoren voor je eigen stad
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Ghent University

@ugent

Ghent University

Delfien Van Dyck

VAKGROEP BEWEGINGS- EN 

SPORTWETENSCHAPPEN

E delfien.vandyck@ugent.be

T +32 9 264 94 41

www.ugent.be



Vernieuwde 
Walkabilityscore-tool 

Gezonde Publieke Ruimte



https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/walkability-tool
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Doel walkabilityscore-tool
▸ Walkabilityscore’ visualiseren van alle 

buurten in Vlaanderen en Brussel
▸ Analyse: potentieel en aandachtspunten 

van buurten voor actieve verplaatsing
▸ Vergelijking van buurten: welke zijn 

interessanter om op in te zetten, lenen zich 
het best lenen voor nieuwe projecten 

▸ Wandel- en fietsbereik zien voor kwetsbare 
doelgroepen 

▸ Onderbouwd werken aan gezondere 
mobiliteit en STOP 

© Vlaams Instituut Gezond Leven, Vito, 
Vlaamse overheid
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Analyse met alle info in één oogopslag
Overzichtelijker

Aanklikken locatie of zoeken op straat/gemeente. Analyse & vergelijking buurten in één oogopslag



Wandelbereik &-fietsbereik voor minder-mobiele ouderen: vanuit woonzorgcentrum Dendermonde





Janssens, D., Paul, R. & Wets, G. (2020). Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 5.5 (2019-2020). 
Tabellenrapport. Vlaamse Overheid – Departement Mobiliteit en Openbare Werken – Afdeling Beleid. 
Instituut voor Mobiliteit, oktober 2020. 219 p. 
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1606421215/OVG_5.5_-_Tabellenrapport.pdf



AL MEER DAN 15 JAAR ONDERZOEK… 
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- Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen, 

Onderzoeksgroep Fysieke activiteit & gezondheid

- Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg,

Onderzoeksgroep Gezondheidsbevordering

- Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen

Beweging en Voeding voor Gezondheid en Prestatie 



FACTSHEET

̶ Overzicht geven van al onze 
belangrijkste bevindingen
(focus: omgeving) 

̶ Beleidsaanbevelingen

̶ Handvaten voor steden en 
gemeenten om 
omgevingsveranderingen door te 
voeren op basis van 
wetenschappelijk onderzoek. 
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BEREIKBAARHEID VAN BASISVOORZIENINGEN 
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MACRO-OMGEVING



BEREIKBAARHEID VAN BASISVOORZIENINGEN 
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CRITERIUMAFSTAND 
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̶ Kinderen/jongeren die verder wonen, stimuleren om een deel van het 
traject te voet (of met de fiets) af te leggen, bv. in combinatie met 
kwaliteitsvol openbaar vervoer.

̶ Stapspots zijn een haalbare en effectieve methode om wandelen naar 
school te verhogen.



VERKEERSVEILIGHEID 

34

MICRO-OMGEVING



VERKEERSVEILIGHEID 
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Ouders en kinderen hechten vooral belang aan de mate van afscheiding tussen 
fietspad en rijweg, de leesbaarheid van verkeerssituaties, de breedte van het fietspad, 
de aanwezigheid van verkeersborden en de zichtbaarheid van fietsers.



COMFORT EN ESTHETIEK  
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̶ Comfort: effenheid van voet- en fietspad, obstakels, zitbanken

̶ Esthetiek: groen in de straat, onderhoud van de straat, mooie gebouwen

Oudere volwassenen voelen zich 
gestimuleerd om verplaatsingen te voet uit te 
voeren indien de voetpaden goed 
afgescheiden zijn van fietsers en auto’s. 
Daarnaast bleken de verkeersdrukte en –
veiligheid eveneens belangrijk, maar deze 
waren ondergeschikt aan de kwaliteit van het 
voetpad.
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QR-CODE NAAR DE DIGITALE FACTSHEET
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