


Relatie publieke ruimte en gezondheid

Basisprincipes



Publieke ruimte als determinant voor gezondheid en 
gezond gedrag



De directe invloed van de publieke ruimte op gezondheid



De indirecte invloed van publieke ruimte op gezondheid



Gezondheidsongelijkheid: naar inclusief ontwerp



Gezonde 
publieke 
ruimte

• Gezondheidsthema’s

• Beleidsdomeinen

• → relatie tussen beide



Meervoudige gezondheidswinst - groene 
omgeving

• Concentratie

• Stressreductie

• Meer positieve emoties

• Sociale ontwikkeling bij kinderen

• Psychische stoornissen ↓

• Bloeddrukverlagend 

• Kans op obesitas ↓

• Motorische ontwikkeling bij kinderen

• Effecten beweging in de natuur > beweging
(review Aertsens et al., 2012)



Meervoudige gezondheidswinst -
voorbeelden



Meervoudige gezondheidswinst - mobiliteit



© Ney & Partners - OMGEVING

https://www.zorg-en-gezondheid.be/gezondheidscalculator-modal-shift

• Kostprijs: 3 100 000 euro

• Schatting: 

• 3000 fietsers

• 500 gebruikers maken modal shift

Gezondheidswinst kwantificeren

https://www.zorg-en-gezondheid.be/gezondheidscalculator-modal-shift
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https://www.zorg-en-gezondheid.be/gezondheidscalculator-modal-shift


…voor gezondheidsthema’s en beleidsdomeinen

op twee ruimtelijke niveaus: planning en inrichting

Gezonde publieke ruimte = kapstok



© hdsr.nl

© Perspective Brussels

Ruimtelijke planning Ruimtelijke inrichting 



Elementen, tools en voorbeelden

Gezonde publieke ruimte - concreet
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Beleidsthema

Gezonde mobiliteit



Meer? Gezond mobiliteitsbeleid |  Walkabilityscore-tool |   Gezondheidscalculator modal shift

STOP-principe

https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/gezond-mobiliteitssysteem
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/walkability-tool
https://www.gezondleven.be/projecten/modal-shift-tool


“De belangrijkste factor is de staat van het voetpad. De tweede factor is de aanwezigheid van 
obstakels(afval) op het voetpad. De derde factor is het verkeer in de straat.”  (Van Cauwenberg, 2018)



Deelsystemen en Hoppin-punten

Bron: vlaanderen.be



• Circulatieplan Gent

• Deinze Fietsstad

• Parkeerplaatsen: minder en verder weg (tenzij voor deelwagens en carpooling)

• Fietsenstalling met services: fietspomp, herstelmateriaal, fietsautomaat, …

• Vervoersmodi: in volgorde van het STOP-principe

Inspirerende praktijken

Bron: Traject

Bron: Mobiel
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Beleidsthema

Kernversterking

©Alex MacLean, pulitzercenter.org



• Verbeter de walkability

• Voorzieningen voor kwetsbaren als knooppunt

• Kansen voor actieve vrije tijd en ontmoeting

• Zowel in de kernen als daarbuiten: open ruimten met meer natuur en minder 
verharding

Meer? Kernversterking | Walkabilityscore-tool | Gezondheidscalculator modal shift | Plein vol gezondheid

Gezonde, kwaliteitsvolle kernen 

https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/ruimtelijke-planning-en-inrichting
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/walkability-tool
https://www.gezondleven.be/projecten/modal-shift-tool
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/op-weg-naar-beleid-publieke-ruimte/participatie/plein-vol-gezondheid


Beweging in relatie tot walkability

117 min/week
85 min/week
82 min/week
309 min/week 

38 min/week
68 min/week
44 min/week
345 min/week 

150-300 min/week

Van Dyck et al. 2010 Walkability-score: stratenconnectiviteit & woondichtheid & functiemix



Case: locatie nieuw woonzorgcentrum?



Walkabilityscore



Walkabilityscoretool – 15 minutenbuurt
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Beleidsthema

Natuurrijke 
omgeving



• Prikkelend

• Dichtbij en toegankelijk

• Gekoppeld aan nuttige en aantrekkelijke voorzieningen 

• Verkoelend

• Functioneel

Meer? Natuurrijke omgeving | Health in all policies

Natuurrijke omgeving

© AVW

© Stad 
Oudenaarde

https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/cre%C3%ABer-een-groene-omgeving
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/op-weg-naar-beleid-publieke-ruimte/health-in-all-policies


Niveau’s

© Stad Gent© SAAMO 

© effenweg.be

© Toerisme O-Vl© Toerisme O-Vl



Inspirerende praktijken

© Boomhelden

© Stad Roeselare

© Katrien Vos -
Belevingsplentjes Turnhout

© HoGent – Biodivers Zorggroen
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Beleidsthema

Klimaatbeleid

© bondbeterleefmilieu



• Ontharding

• Ruimte voor water

• Vergroening

• Ventilatie

• Warmteopname 
beheersen

Klimaatbestendig inrichten

© departement Omgeving



• Ontharding

• Ruimte voor water

• Ventilatie

• Vergroening

• Warmteopname 
beheersen

Klimaatbestendig inrichten

© atelier GROENBLAUW, 
Amar Sjauw En Wa,, 
urbangreenbluegrids.com

© Frederic Beyens
Kontich

© Klimawandel,, 
urbangreenbluegrids.com
© atelier groenbloauw
Green spot

© departement Omgeving
AZ Sint-Lucas, Technum
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Hittekwetsbaarheid
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Beleidsthema

Actieve vrije tijd



• Autoluwe en –vrije straten

• Tijdelijke invullingen

• Speelelementen op straatniveau

• Speelweefsel

• Inspraak, prioriteit voor sociale buurten 

Meer? Actieve vrije tijd | Speelstraten | Speelweefsel

Beweegruimte voor spel en ontmoeting

© Tony Van Galen

https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/actieve-vrije-tijd
https://www.gezondleven.be/files/Gezonde-Publieke-Ruimte-Fiches-Maatregelen_180918_090435.pdf#page=24
https://www.gezondleven.be/files/Gezonde-Publieke-Ruimte-Fiches-Maatregelen_180918_090435.pdf#page=16


Kwaliteitsvolle buurt- en wijkparken

© Bert Beelen



Inspirerende praktijken

© Toekomststraat.be

© Gemeente Hooglede
Beweegroute

© Meetjesman
Finse piste Nevele

© JDV
Street Workout park Deinze
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Beleidsthema

Ruimtelijk 
voedingsbeleid
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• Aandacht voor voedselongelijkheid

• Focus op 

• Beschikbaarheid

• Bereikbaarheid - walkability

• Zichtbaarheid

Gezonde voedselomgeving



Gezonde voeding in de omgeving

© Stad Gent
Plukplekken

© Angar
Boerenmarkt Kaprijke

Meer? Ruimtelijk voedingsbeleid

© Stad Brugge
Drinkwaterfonteinen

© Benny Proot, HLN
Automaat verse voeding

© Ronny De Coster
Volkstuinen Oudenaarde

https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/toegang-tot-gezonde-voeding


Zorgboerderij verbindt rusthuis met 
buurt

Rusthuis het Heiveld en zorgboerderij , Sint-Amandsberg (beelden ©Gianni Barbieux)
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Beleidsthema

Rookvrije 
omgeving

© Didier Verbaere



Generatie rookvrij



Conclusie

Gezonde publieke ruimte



Integraal werken en HiAP



Gezonde Publieke Ruimte
Hoe begin je eraan?



Hoe maak je keuzes?

invultabel

2 Invalshoeken:

• Geografische prioriteiten: tools

• Potentiële gezondheidswinst: prioriteitentoets

https://www.gezondleven.be/files/gemeente/Tabel_prioriteren_op_basis_van_gezondheid.pdf
https://vigez.sharepoint.com/:w:/g/internprojectteamgezondepubliekeruimte/EWd7oi6yY29Jm88b3DXINpUBMsXsf4_7s8an7WSxnM5ohw?e=KpN1za


Gezonde Publieke Ruimte Hoe? Opportuniteiten!

• Wat doe je al?

• Ga voor kleine ingrepen in de 

bestaande publieke ruimte

• Gepland of nieuw project

Nog twijfel? 
Ga voor een testfase! 
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Beperkte inspanning/budget

Grotere inspanning/budget





Medisch milieukundigen

LOkaal GezondheidsOverleg

Logo Gezond+

Groot Begijnhof 24, 9040 Gent

info@gezondplus.be

09 266 70 10 

Vivian Oltheten

vivian.oltheten@gezondplus.be

0494 52 30 50

Tine Vande Maele

tine.vandemaele@gezondplus.be

0456 29 86 96

Elisabeth Vercammen

elisabeth.vercammen@gezondplus.be

09 266 70 19

Contact

mailto:Lieselot.geeraerts@gezondplus.be
mailto:ieselot.geeraerts@gezondplus.be
mailto:ieselot.geeraerts@gezondplus.be

