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1. Elke m² telt! 
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Het STOP-principe heeft bij planning en inrichting van de publie-
ke ruimte eerst aandacht voor Stappers, dan voor Trappers en 
het Openbaar vervoer, en pas daarna voor de Personenwagens. 
Wij focussen ons binnen deze campagne op de ‘S’ vanuit dat 
STOP-principe: onze acties plaatsen de stapper, wandelcomfort, 
het gebruik van de publieke ruimte en beleving centraal. Maar 
daarnaast is er binnen sommige acties ook de mogelijkheid om 
meer ruimte te creëren voor trappers.
Met acties rond het STOP-principe dragen we bij aan de gezon-
de mobiliteit, wat een belangrijk onderdeel is van de Gezonde 
Publieke Ruimte.

Het geheim van gezonde mobiliteit zit ’m in een gezonde mix van 
acties die inspelen op 4 strategieën: educatie, omgevingsinter-
venties, afspraken & regels en zorg & begeleiding.
Binnen deze campagne kunnen jullie inzetten op verschillende 
acties die onder deze strategieën thuishoren (zie gezondheids-
matrix).

Jullie kiezen zelf op welke acties jullie inzetten, afhankelijk 
van de tijd, mankracht, middelen, noodzaak, prioriteiten, reeds 
getroffen voorbereidingen, … Dit laat flexibiliteit en keuze toe, 
maar toch met de duidelijke en positieve doelstelling om extra of 
meer kwaliteitsvolle ruimte voor stappers en wandelcomfort te 
creëren. ‘Elke m2 telt’, net zoals ook ‘Elke stap telt’.
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2. De verschillende acties om méér ruimte voor stappers te creëren

Er kan gekozen worden uit acties gericht op:

• Structurele maatregelen:

 - Voetgangerscirkel

 - Trage wegen

 - Parkeerplaatsen vervangen door rustbanken, groen, fietsenstallingen  
of deelmobiliteit

 - Wandelcomfort, kwaliteit & valpreventie

 - Groen in de publieke ruimte

 - Ruimtelijke planning en inrichting van speelweefsel en verbindingsweefsel

 - Andere verkeersregimes: voetgangerszone, woonerf, fietsstraat, school-
straat, zone 30

• Tijdelijke maatregelen:

 - Extra speelstraten

 - Leefstraten

• Communicatie over ‘10.000 stappen’ dat kadert binnen het STOP-  
principe, gezonde mobiliteit en/of gezonde publieke ruimte:

 - Borden en/of signalisaties over ‘10.000 stappen’

 - Zet acties in de kijker en sensibiliseer je inwoners
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Individu, 
prioritaire / risico-

groepen
Straat / buurt

Gemeente / OCMW (alle inwoners en                        
hun leefomgeving binnen de gemeente) 

EDUCATIE

OMGEVINGS-
INTERVENTIES

AFSPRAKEN EN 
REGELS

ZORG EN  
BEGELEIDING

De verschillende acties in de gezondheidsmatrix:

- Voetgangerscirkel
- Trage wegen
- Parkeerplaatsen vervangen door 
  rustbanken, groen, fietsenstallingen of    
  deelmobiliteit
- Wandelcomfort, kwaliteit & valpreventie
- Groen in de publieke ruimte 
- Extra speelstraten
- Leefstraten

Ruimtelijke planning en inrichting van 
speelweefsel en verbindingsweefsel

Borden en/of signalisaties over ‘10.000 stappen’

Zet acties in de kijker en sensibiliseer je inwoners

Andere verkeersregimes: voetgangerszone, 
woonerf, fietsstraat, schoolstraat, zone 30 

Voetgangerscirkel 
(met nadruk op zorg en 
persoonlijke begeleiding) 

Zet acties in de kijker en sensibiliseer je 
inwoners (specifiek voor het bereiken van 
mensen in maatschappelijk kwetsbare 
situaties)



6

3. In verschillende stappen tot uitvoering van de actie

Een actie uitrollen is een proces. Het is geen over-
bodige luxe om daarbij een houvast, een kapstok 
te hebben. Precies daarvoor is een stappenplan 
ontwikkeld. Bekijk onze e-learning waarin dit stap-
penplan uitgebreid wordt toegelicht op maat van 
de ‘10.000 stappen’-acties. We gaan dieper in op 
de samenwerking tussen beleidsdomeinen, burger-
participatie, het bereiken van kwetsbare groepen, 
promotie, duurzaamheid en koppeling aan bestaan-
de activiteiten.

Laat jullie bij de uitvoering van deze actie onder-
steunen en adviseren door het Logo in jullie regio. 
Het Logo ondersteunt jullie bij de verschillende 
stappen in de uitvoering van de actie en plaatst die 
acties(s) samen met jouw stad of gemeente binnen 
een ruimer beweeg- en algemeen gezondheidsbe-
leid.

https://10000stappen.gezondleven.be/10000-stappen-voor-organisaties/lokalebesturen/2023-gezonde-mobiliteit-en-stop-principe 
https://www.vlaamse-logos.be/
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4. Samenwerking met interne en externe partners

Klaar om te werken aan een wandelvriendelijke omgeving? Dan slaan verschillende diensten en 
organisaties binnen en buiten de stad of gemeente best de handen in elkaar. Zo is de héle stad of ge-
meente vertegenwoordigd en maken jullie met iedereen werk van een gezonde publieke ruimte. Dit zorgt 
voor een groter draagvlak. Bovendien wordt de draaglast zo verdeeld over verschillende partners.

Heel wat stads- of gemeentediensten kunnen een grote meerwaarde 
betekenen bij de beweegacties van '10.000 stappen: elke stap telt!':

• Dienst senioren/welzijn/gezondheid: voor de 
expertise over personen met beperkte mobiliteit, 
ouderen en mensen in maatschappelijk kwetsbare 
situaties in de gemeente

• Dienst vrije tijd/sport/buurtwerking/sociale 
cohesie/jeugddienst: voor het identificeren van 
de noden van de buurt, liefst op een participatie-
ve manier

• Mobiliteitsdienst: voor het mee identificeren van 
de juiste routes en locaties, voor de te nemen 
verkeersmaatregelen en om na te denken over 
onder andere de borden of signalisatie 

• Technische dienst: voor het plaatsen van mate-
riaal, voor het plaatsen van de nodige borden en 
signalisatie, voor het voorbereiden, aanpassen 
en onderhouden van de actie in functie van het 
wandelcomfort

• Dienst ruimtelijke planning: voor de analyse van 
de acties, en om de actie mee te nemen in hun 
ruimtelijke projecten en toekomstige ontwikkelin-
gen

• Milieudienst of groendienst: voor advies en 
selectie van juiste groenelementen in functie van 
wandelcomfort en onderhoud

• Schoonmaakdienst van de stad: voor het proper 
houden van openbaar domein

• Communicatiedienst: voor communicatie naar de 
bewoners. Let op, doelgroepgerichte communi-
catie verloopt beter via intermediairs en diensten 
zoals bv. de dienst welzijn
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4. Samenwerking met interne en externe partners

Maar ook de bijdrage van andere externe partners kan heel nuttig zijn:

• Partners uit de gezondheids- en welzijnssector/
partners uit de sociale kaart: eerstelijnszones, 
CAW, wijkgezondheidscentra, huisartsen,  
apothekers, thuiszorg, kinesisten, ziekenfondsen, 
woonzorgcentra, assistentiewoningen, Sociaal 
huis, …

• Partners uit de mobiliteitssector: Netwerk 
Duurzame Mobiliteit, Voetgangersbeweging, 
Mobiel21, Lokale afdeling fietsersbond,  
Fietsberaad Vlaanderen, De Lijn, TreinTramBus, 
aanbieders van mobiliteitsdiensten, …

• Partners uit vrije tijdssector: lokale jeugdbewe-
gingen, sportverenigingen,  ouderenverenigin-
gen, buurthuizen, buurtcomités, Gezinsbond, …

• Verenigingen die werken rond milieu en duur-
zaamheid: Natuurpunt, BOS+, Bond Beter  
Leefmilieu, Lokale milieuverenigingen,  
Watermaatschappij, …

• Partners die werken rond publieke ruimte:   
Regionale landschappen, Kind & Samenleving, 
Trage wegen, Infopunt Publieke ruimte, ISB vzw, 
…

• Verenigingen die werken met kwetsbare doel-
groepen: dienstencentra, verenigingen waar 
armen het woord nemen, welzijnsschakels, sa-
menlevingsopbouwgroepen, basiseducatiepraat-
groepen, sociale verhuurkantoren, adviesraad 
Andersvaliden, Inter – Toegankelijk Vlaanderen, 
…

• Lokale bedrijven, handelaars en ondernemin-
gen, scholen, …

• VVSG

meer info over samenwerking 
tussen beleidsdomeinen en 
partners, zie e-learning '10.000 
stappen: elke stap telt' - leidraad 
voor lokale besturen.

https://www.duurzame-mobiliteit.be
https://www.duurzame-mobiliteit.be
https://www.mobiel21.be
https://www.fietsersbond.be
https://fietsberaad.be/praktijk/fietsparkeerplaatsen-vervangen-autoparkeerplaatsen-in-winkelstraat-deinze/
https://www.bondbeterleefmilieu.be
https://www.bondbeterleefmilieu.be
https://k-s.be
https://www.tragewegen.be/contact
https://www.publiekeruimte.info
https://inter.vlaanderen/toegankelijk-vlaanderen
https://www.vvsg.be
https://10000stappen.gezondleven.be/10000-stappen-voor-organisaties/lokalebesturen/2023-gezonde-mobiliteit-en-stop-principe
https://10000stappen.gezondleven.be/10000-stappen-voor-organisaties/lokalebesturen/2023-gezonde-mobiliteit-en-stop-principe
https://10000stappen.gezondleven.be/10000-stappen-voor-organisaties/lokalebesturen/2023-gezonde-mobiliteit-en-stop-principe


 

5. structurele maatregelen

WAT?

Een voetgangerscirkel is een aaneengesloten 
wandelroute waar ook personen met een beperkte 
mobiliteit zelfstandig en op eigen tempo hun doel 
al stappend kunnen bereiken (al dan niet met hulp-
middelen). 
Personen met een beperkte mobiliteit zijn alle per-
sonen die moeilijkheden ondervinden om zich te 
verplaatsen en die te kampen hebben met hinder-
nissen die ze niet of moeilijk alleen kunnen overwin-
nen. Hun mobiliteitsproblemen kunnen te maken 
hebben met leeftijd, ziekte, tijdelijke toestand 
(zwangere vrouw, iemand die boodschappen draagt 
of simpelweg bagage vervoert) of een tijdelijke of 
permanente handicap (ziekte, blindheid, iemand die 
zich met krukken of een rolstoel verplaatst).
Voetgangerscirkels verbinden belangrijke voorzie-
ningen met elkaar (1). Het traject passeert namelijk 
langs de meest courante handelszaken (slager, 
bakker, apotheker, bank, kledingzaken, …) en andere 
voorzieningen (zorgfuncties, dienstencentrum, 
ontmoetingsplaatsen, zoals cafetaria’s/buurthui-
zen, post, gemeentehuis, bibliotheek, …). Hiermee 
verhogen ze de zelfredzaamheid van zorgbehoe-
venden die moeite hebben bij het stappen. Voet-
gangerscirkels zijn vaak gevestigd in een woon-
zorgzone. Dat is een gebied waarin wonen en zorg 
zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd. 

WAAROM?

De voetgangerscirkel zorgt ervoor dat iedereen 
- zeker ook personen met een beperkte mobiliteit - 
zich vlot en veilig kan verplaatsen. Het is belangrijk 
dat minder mobiele ouderen in een goed wandel-
bare buurt wonen, want dit leidt tot meer bewe-
ging, minder valincidenten en dus meer zelfred-
zaamheid. 

Actie 1: Voetgangerscirkel

Voetgangerscirkel in Pittem

9
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EFFECT VAN DE MAATREGEL?

        THEMA EFFECT

Actieve 
verplaatsing

De voetgangerscirkel promoot actieve verplaatsingen voor personen met een 
beperkte mobiliteit.

Actieve 
vrije tijd

Door de aanwezigheid van effen voetpaden kunnen personen met een beperkte 
mobiliteit ook meer wandelen tijdens de vrije tijd.

Gezonde 
luchtkwaliteit

In een voetgangerscirkel kunnen verplaatsingen gemakkelijker te voet afgelegd 
worden, wat kan bijdragen tot minder gemotoriseerd vervoer voor korte afstan-
den en dus een betere luchtkwaliteit. 

Minder 
geluidshinder

In een voetgangerscirkel kunnen verplaatsingen gemakkelijker te voet afgelegd 
worden, wat kan zorgen voor minder geluidshinder door gemotoriseerd verkeer. 

Mentaal
welbevinden

Een voetgangerscirkel is veiliger om in te vertoeven, en vergemakkelijkt ontmoe-
tingen.

Gezonde 
voedingskeuzes

Een aangepast detailhandelbeleid en drinkwaterfonteintjes in de buurt van de 
voetgangerscirkel kunnen de gezonde voedingskeuze stimuleren.

Roken Borden langs de voetgangerscirkel die mensen sensibiliseren om niet te roken, 
ontmoedigen roken in de buurt van kwetsbare mensen.

Klimaat In een voetgangerscirkel kunnen verplaatsingen gemakkelijker te voet afgelegd 
worden. Dat kan zorgen voor minder uitstoot door gemotoriseerd verkeer en zo 
de klimaatopwarming tegengaan.

Zie bronvermelding (2), (3), (4), (5) en (6).

5. structurele maatregelen
Actie 1: Voetgangerscirkel
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PRAKTISCHE TIPS

• Bepaal de locatie en het traject aan de hand van 
de te verbinden basisvoorzieningen en handels-
zaken.

• Maak de voetgangerscirkel niet te lang: met de 
walkabilityscore-tool kan je het wandelbereik 
voor minder mobiele ouderen simuleren in elke 
buurt, en dit vanuit elk woonzorgcentrum of elke 
assistentiewoning. Jouw Logo helpt je hierbij 
graag op weg.

• Zorg dat het traject toegankelijk is voor minder 
mobiele voetgangers. Test dat uit met een knel-
puntenwandeling! 

• Laat indien nodig dus trottoirs effenen, maak 
drempels veilig, en ruim obstakels op. Ook veilige 
oversteekplaatsen met meer groentijd en vol-
doende verlichting zijn nodig.

• Voorzie meerdere zit- en rustpunten onderweg. 
Geef de rustpunten weer op het grondplan, net 
zoals de openbare (rolstoelvriendelijke) toiletten 
en AED-toestellen.

• Houd de voetgangerscirkel verkeersveilig én so-
ciaal-veilig. Vermijd daarom afgelegen gebieden, 
koppel de voetgangerscirkel aan ontmoetings-
plaatsen, …

• Bevindt de voetgangerscirkel zich in een woon-
zorgzone? Zorg dan voor begeleiding door 
zorgpersoneel of vrijwilligers om de cirkel door 
bewoners van de woonzorgzone te laten verken-
nen.

• Kraanwater is perfect veilig en ecologischer dan 
flessenwater. Plaats drinkwaterfonteintjes op de 
voetgangerscirkel. Om ze aan te kopen, kan je 
terecht bij je watermaatschappij, bv. Farys, Pidpa, 
De Watergroep, …

• Bestel de nodige materialen voor een duidelijke 
bewegwijzering in de webwinkel van ‘10.000 
stappen’ (startbord, A3 borden, markeernagels, 
signalisatieplaatjes, palen, stellages, beugels, 
postkaarten, …).

• Plaats één of meerdere Telraam-toestellen op 
de route, idealiter reeds enkele weken voor de 
opstart van de voetgangerscirkel. Op die ma-
nier kunnen jullie het aantal voetgangers tellen 
zonder en met voetgangerscirkel, en het effect in 
cijfers bekijken.

• Lokale besturen die zich voor 1/2/2023 inschrijven 
voor campagnejaar 2023 kunnen kiezen voor een 
gratis Telraampakket. In dit pakket zit alle nodi-
ge toelichting, ondersteuning en helpdesk door 
Telraam zelf.

5. structurele maatregelen
Actie 1: Voetgangerscirkel

https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/walkability-tool
https://vlaamselogos.be/content/knelpuntenwandeling-de-buurt
https://vlaamselogos.be/content/knelpuntenwandeling-de-buurt
https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
https://telraam.net/#14/50.8728/4.3480


5. structurele maatregelen

WELKE INTERNE EN EXTERNE PARTNER 
WERKEN HIER BEST AAN MEE?

INSPIRATIEVOORBEELDEN

Actie 1: Voetgangerscirkel

• Zie hoofdstuk ‘Samenwerking met interne en 
externe partners’

• Zie e-learning: ‘10.000 stappen: Elke stap telt’ - 
leidraad voor lokale besturen

• Diensten vrije tijd en lokale economie: voor het 
mee identificeren van de juiste locaties langs de 
voetgangerscirkel.

• Pittem

• Zedelgem

• Olen

• Wervik

• Malle

• Evere en Watermaal-Bosvoorde

 

Voorbeeld van Olen en Wervik
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https://10000stappen.gezondleven.be/10000-stappen-voor-organisaties/lokalebesturen/2023-gezonde-mobiliteit-en-stop-principe
https://10000stappen.gezondleven.be/10000-stappen-voor-organisaties/lokalebesturen/2023-gezonde-mobiliteit-en-stop-principe
https://www.pittem.be/nl/vrije-tijd/sport--recreatie/10000-stappen/campagne-10000-stappen-elke-stap-telt#:~:text=De%20voetgangerscirkel%20van%20Pittem%20is%20ongeveer%203%2C5%20kilometer,hand%20van%20wegwijzers%20kan%20je%20de%20route%20volgen.
https://www.zedelgem.be/voetgangerscirkel
https://www.duurzame-mobiliteit.be/sites/default/files/inline-files/ACT_voetgangerscirkels%20Olen.pdf
https://docplayer.nl/144785418-De-voetgangerscirkel.html
https://www.nieuwsblad.be/cnt/blkma_01889040
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/zich-verplaatsen/pbm/voorzieningen-voor-pbm-0


5. structurele maatregelen
Actie 2: Trage wegen

 

WAT?

Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd 
zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, 
fietsers en ruiters voelen er zich thuis en bepalen 
het ritme. Je vindt ze overal: op het platteland, 
in een dorpskern of verkaveling, zelfs in de stad. 
Diversiteit is hun troef. Verhard of onverhard, breed 
of smal: een trage weg kan alle vormen aannemen. 
Of een weg traag is, hangt dus uitsluitend af van 
de gebruikers. Bekende voorbeelden van trage 
wegen zijn steegjes doorheen bouwblokken en 
‘kerkwegels’, de voet- of fietsweggetjes door de 
velden richting dorpskerk. Een heel aantal van deze 
‘trage wegen’ raakten doorheen de jaren in onbruik, 
werden afgesloten of geprivatiseerd. Trage Wegen 
vzw verkent, versterkt en behartigt het netwerk 
van trage wegen in de Vlaamse gemeenten en in 
Brussel. Ze doen dit op kaart en op het terrein, via 
visievorming, beleidsvoorbereiding en concrete 
projecten.
Trage wegen kunnen ook doorlopende straten zijn. 
Doorlopende straten werden in 2012 gelanceerd 
door de Internationale Voetgangersfederatie (IFP) 
en de Voetgangersbeweging. Voorheen bleek er bij 
75% van de doodlopende straten voor auto’s (F45 
borden) wel een doorgang te zijn voor voetgangers 
en fietsers. In totaal ging het om meer dan 20.000 
trage wegen die een veilige en aangename door-

steek bieden. In 2012 verdeelde de Voetgangersbe-
weging doorlopende straten-stickers om eenvoudig 
en goedkoop F45 borden aan te passen. Sinds 2013 
heeft de wegcode er een nieuw verkeersbord bij: 
F45b, doodlopende weg, uitgezonderd voor voet-
gangers en fietsers.

WAAROM?

Het openstellen van trage wegen verbetert de stra-
tenconnectiviteit en dat is de belangrijkste compo-
nent van de walkability (beloopbaarheid of kwaliteit 
van een gebied voor verplaatsingen te voet) van 
een buurt. Trage wegen zorgen immers voor meer 
shortcuts en doorsteekjes. Hierdoor kunnen men-
sen zich beter te voet (of eventueel met de fiets) 
verplaatsen.

13
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EFFECT VAN DE MAATREGEL?

        THEMA EFFECT

Actieve 
verplaatsing

Op trage wegen is geen gemotoriseerd vervoer toegelaten (uitgezonderd landbouwvoertuigen), 
waardoor dit veilige en aangename wegen zijn voor voetgangers en fietsers. Ze stimuleren men-
sen om de auto thuis te laten. 

Actieve 
vrije tijd

Trage wegen betekenen ruimte voor recreatie dichtbij huis. Wat is er leuker dan een fietstocht op 
zondag, een jogtocht die start om de hoek of een dagelijks ommetje met de hond in de buurt?

Gezonde 
luchtkwaliteit

Langs trage wegen is het gezonder passeren. De blootstelling aan fijne roetdeeltjes op trage 
wegen is vele malen lager dan in de straten zelf.
Dankzij trage wegen kan je je soms ook sneller of makkelijker te voet verplaatsen. Dit kan mensen 
aanzetten tot minder autogebruik voor korte afstanden, en dus een betere luchtkwaliteit.

Minder 
geluidshinder

Mensen die te voet gaan of voor de fiets kiezen in plaats van de auto, zorgen voor minder ge-
luidshinder. 
Langs trage wegen is het ook rustig wandelen en fietsen, ze zetten je op weg naar en langs luw-
teplekken.

Mentaal
welbevinden

Trage wegen kunnen aanzetten tot meer beweging en ontspanning, wat leidt tot een beter men-
taal welbevinden.

Gezonde 
voedingskeuzes

Langs de bermen van trage wegen kunnen inheemse fruitbomen, notenbomen of bessenhagen 
ecologisch beheerd worden, om gezonde voeding in de nabije natuur te promoten. 

Roken n.v.t. 

Klimaat Trage wegen zijn vaak onverhard. Daardoor dragen ze bij aan de waterdoordringbaarheid van de 
bodem, wat wateroverlast tegengaat. 
Onverharde bodems milderen ook de effecten van een hitte-eiland. 

Zie bronvermelding (4), (7), (8) en (26).

5. structurele maatregelen
Actie 2: Trage wegen
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PRAKTISCHE TIPS

• Kaart met alle trage wegen in Vlaanderen

• Trage Wegen vzw voorziet begeleiding voor 
gemeenten

• Antwoorden op vele praktische vragen

• Heeft een gemeente een tragewegeninventaris, 
dan vormt deze de ideale basis voor het uit-
stippelen van lokale wandellussen, looproutes 
of sportevents. Is er (nog) geen inventaris, dan 
helpen online bronnen als OpenStreetMap je 
ook al goed op weg. Langs trage wegen ben je 
immers gegarandeerd fijn, belevingsvol en veilig 
onderweg.

• Bekijk of vergelijk de stratenconnectiviteit en wal-
kability van buurten in je gemeente met behulp 
van de walkabilityscore-tool (bebouwd gebied). 
Je kan er ook het wandelbereik mee simuleren in 
eender welke buurt. Maak de combinatie met de 
kaartlagen van kwetsbaarheid (bv. kaart mediaan 
inkomen, kinderen of ouderen) om de prioritaire 
buurten te bepalen.

 - Is de walkabilityscore matig en is er voor voet-
gangers potentieel om betere verbindingen 
met nabije voorzieningen te maken, zoals haltes 
voor openbaar vervoer of winkels? Trage wegen 
kunnen dan dienen als snelle doorsteek of als 
een extra veilige verbinding. 

 - In open gebied met (dus) een lage walkabi-
lityscore: streef in deze buurten liever geen 
grote veranderingen na en bescherm de natuur. 
Indien opportuun zijn trage wegen daar een 
natuurvriendelijke maatregel met oog op 
actieve vrije tijd: door trage wegen te openen 
of doodlopende straten doorlopend te maken 
voor stappers en trappers verbeter je de stra-
tenconnectiviteit.

• Plaats een Telraam-toestel op de trage weg. 
Plaats het idealiter reeds enkele weken voor de 
opstart van de trage weg. Op die manier kunnen 
jullie het aantal voetgangers tellen zonder en 
met trage weg, en het effect van de trage weg 
in cijfers bekijken. Lokale besturen die zich voor 
1/2/2023 inschrijven voor campagnejaar 2023 kun-
nen kiezen voor een gratis Telraampakket. In dit 
pakket zit alle nodige toelichting, ondersteuning 
en helpdesk door Telraam zelf.

• In de webwinkel van ‘10.000 stappen’ vind je ma-
terialen om je trage weg in de kijker te plaatsen 
(straatnaamborden, bestemmingspijlen, plaatjes 
met aantal stappen,…).

5. structurele maatregelen
Actie 2: Trage wegen

https://www.tragewegen.be/trage-wegen-kaart
https://www.tragewegen.be/projecten/begeleiding-op-maat-van-jouw-gemeente
https://www.tragewegen.be/projecten/begeleiding-op-maat-van-jouw-gemeente
https://www.tragewegen.be/q-a
https://www.openstreetmap.org/#map=8/50.510/4.475
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/walkability-tool
https://telraam.net/#14/50.8728/4.3480
https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
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WELKE INTERNE EN EXTERNE PARTNER 
WERKEN HIER BEST AAN MEE?

INSPIRATIEVOORBEELDEN

• Zie hoofdstuk ‘Samenwerking met interne en 
externe partners’

• Zie e-learning: ‘10.000 stappen: Elke stap telt’ - 
leidraad voor lokale besturen

• Provincie of intercommunale

• Wegspotters: wandelliefhebbers die waken over 
de toegankelijkheid 

• Overzicht van projecten van Trage Wegen vzw

• Antwerpen

• Brakel

• Buggenhout: Tragewegenplan en Dag van de 
Trage Weg “10.000 stappen langs verloren weg-
skes en plekskes”

• Hooglede – Gits: kaart voor veilige en aangena-
me verplaatsingen te voet of per fiets.

• Ommegank Plukwandelroute (Schuiferskapelle) 
is een wandelroute langs trage wegen waarmee 
verschillende nieuwe wijkjes worden verbonden 
met het platteland. Dit vergroot de sociale cohe-
sie en zet het rustige groene karakter nog meer 
in de verf.

5. structurele maatregelen
Actie 2: Trage wegen

https://10000stappen.gezondleven.be/10000-stappen-voor-organisaties/lokalebesturen/2023-gezonde-mobiliteit-en-stop-principe
https://10000stappen.gezondleven.be/10000-stappen-voor-organisaties/lokalebesturen/2023-gezonde-mobiliteit-en-stop-principe
https://www.wegspotters.be
https://www.tragewegen.be/projecten?section=projects&filters%5bprojectCategory%5d%5b%5d=&filters%5bprojectStatus%5d%5b%5d=
http://antwerpen.tragewegen.be
https://www.brakel.be/allerlei-info/ruimtelijke-ordening-informatie/trage-wegen/
https://www.buggenhout.be/trage-wegen
https://www.dagvandetrageweg.be/activiteiten/10000-stappen-langs-verloren-wegskes-en-plekskes
https://www.dagvandetrageweg.be/activiteiten/10000-stappen-langs-verloren-wegskes-en-plekskes
https://www.dagvandetrageweg.be/activiteiten/10000-stappen-langs-verloren-wegskes-en-plekskes
https://www.hooglede.be/file_uploads/14665.pdf?sc=A39EDAC50D7C9C0BB5CD013F15E4EFA2
https://www.visittielt.be/system/files/ommegank_plukwandelroute_skp.pdf


5. structurele maatregelen
Actie 3: Parkeerplaatsen vervangen door rustbanken, 
groen, fietsenstallingen of deelmobiliteit

 

WAT?

Parkeerplaatsen nemen veel publieke ruimte in. 
Vlaanderen telt meer parkeerplaatsen dan mensen. 
Zo’n 24.000 hectare van de beschikbare grond 
wordt momenteel voorbehouden voor het par-
keren van wagens (9)(10). Auto’s staan ook een 
heel groot deel van de tijd gewoon stil. Door deze 
parkeerplaatsen te vervangen door onder andere 
banken, fietsenstallingen, deelfietsen en deelauto’s, 
of verblijfsruimte (bv. terrassen, planten) geven we 
meer ruimte aan de actieve verplaatsingen of voor 
ontmoeting in de publieke ruimte. 

WAAROM?

Hoe minder de auto een centrale plaats krijgt in de 
buurt, hoe meer ruimte voor actieve verplaatsingen 
en ontmoeting in de buurt. Onderzoek leert ons 
dat er meer sociaal contact is in buurten met weinig 
autoverkeer (11).  

17
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EFFECT VAN DE MAATREGEL?

        THEMA EFFECT

Actieve 
verplaatsing

Minder parkeergelegenheid en meer deelfietsen stimuleren mensen om meer met de fiets te gaan en dus 
meer te bewegen. Deelauto’s zorgen ervoor dat mensen ‘gerichter’ de auto gebruiken, anders denken over 
mobiliteit en meer de fiets nemen of te voet gaan op momenten dat ze geen auto hebben.

Actieve 
vrije tijd

Wanneer parkeerplaatsen vervangen worden door deelfietsen, verblijfsruimte, zitbanken, ... kunnen men-
sen ook tijdens hun vrije tijd meer actief bewegen. Het zet ook aan tot ontmoeting.

Gezonde 
luchtkwaliteit

Deelmobiliteit zorgt voor reductie van het aantal wagens en dus van CO2 uitstoot, maar zorgt ook voor het 
herinrichten van de publieke ruimte die dan duurzaam kan gebeuren (zitbanken, terrasjes, en ecologisch 
groen).

Minder 
geluidshinder

Minder parkeergelegenheid en meer deelfietsen en deelauto’s stimuleren mensen om meer met de fiets te 
gaan, wat zorgt voor minder lokale geluidshinder door verkeer. Bankjes kunnen eventueel wel geluidsover-
last veroorzaken.

Mentaal
welbevinden

Minder parkeergelegenheid en meer deelfietsen en deelauto’s stimuleren mensen om meer met de fiets te 
gaan en dus meer te bewegen. Voldoende bewegen is positief voor het mentale welbevinden. Minder par-
keerplaatsen biedt ruimte voor zitbanken, terrasjes en ecologisch groen. Dit faciliteert meer ontmoeting in 
de buurt en zorgt voor meer sociale cohesie en welbevinden.

Gezonde 
voedingskeuzes

n.v.t. 

Roken n.v.t. 

Klimaat Minder parkeergelegenheid en meer deelfietsen en deelauto’s stimuleren mensen om meer met de fiets te 
gaan. Zo wordt er minder CO2 uitgestoten, wat de klimaatopwarming tegengaat.
Parkeerplaatsen vervangen, biedt tevens kansen tot ontharding. Ontharden zorgt voor meer ruimte voor 
natuur, minder wateroverlast, koelere steden, grotere biodiversiteit, gezondere lucht en een beter klimaat. 

Zie bronvermelding (11) en (12).

5. structurele maatregelen
Actie 3: Parkeerplaatsen vervangen door rustbanken, 
groen, fietsenstallingen of deelmobiliteit



PRAKTISCHE TIPS

• Door te investeren in een fietsenparking kunnen 
meer mensen op 1 publieke ruimte hun vervoers-
middel (fiets) kwijt. Op 1 parkeerplaats passen 10 
fietsen.

• Maak komaf met voetpadparkeren.

• Herhaalde rustbanken langs kwaliteitsvolle voet-
paden zijn een goede interventie voor valpreven-
tie bij ouderen.

• Voorzie openbare fietsenstallingen in woonstra-
ten zodat fietsen niet op het voetpad gestald 
worden.

• Voorzie Mobipunten of Hoppinpunten. Dit zijn 
vervoersknooppunten met parkeermogelijkheden 
voor auto’s en fietsen. Er kunnen ook verschillen-
de vervoermogelijkheden (trein, bus, deelfiets, 
...) worden aangeboden door middel van onder 
meer deelsystemen, waardoor reizigers met het 
geschikte vervoermiddel een verplaatsing kunnen 
maken.

• Mobiele parklet verover de ruimte

• Overzicht acties verover de ruimte

• Plaats één of meerdere Telraam-toestellen in de 
aangepaste zone, idealiter reeds enkele weken 
voor de aanpassing. Op die manier kunnen jullie 
het aantal voetgangers tellen zonder en met 
de aanpassing, en het effect in cijfers bekijken. 
Lokale besturen die zich voor 1/2/2023 inschrijven 
voor campagnejaar 2023 kunnen kiezen voor een 
gratis Telraampakket. In dit pakket zit alle nodi-
ge toelichting, ondersteuning en helpdesk door 
Telraam zelf.

 

WELKE INTERNE EN EXTERNE PARTNER 
WERKEN HIER BEST AAN MEE?

• Zie hoofdstuk ‘Samenwerking met interne en 
externe partners’

• Zie e-learning: ‘10.000 stappen: Elke stap telt’ - 
leidraad voor lokale besturen

• Autodelen

• Mobipunt vzw

5. structurele maatregelen
Actie 3: Parkeerplaatsen vervangen door rustbanken, 
groen, fietsenstallingen of deelmobiliteit
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https://www.mobipunt.be
https://www.duurzame-mobiliteit.be/verover-de-ruimte/parklet
https://www.duurzame-mobiliteit.be/sites/default/files/inline-files/Verover%20de%20Ruimte_Praktische%20gids%20voor%20steden%20en%20gemeenten.pdf
https://telraam.net/#14/50.8728/4.3480
https://10000stappen.gezondleven.be/10000-stappen-voor-organisaties/lokalebesturen/2023-gezonde-mobiliteit-en-stop-principe
https://10000stappen.gezondleven.be/10000-stappen-voor-organisaties/lokalebesturen/2023-gezonde-mobiliteit-en-stop-principe
https://www.autodelen.net/nl/
https://www.mobipunt.be


INSPIRATIEVOORBEELDEN

• Garage Swap, een project van Bond Beter Leefmilieu, schrapte 
een aantal dure ondergrondse parkeerplaatsen en voorzag 
met een deel van de kostenbesparing een aanbod van deelau-
to’s, deelfietsen, stimuli en begeleiding.

• Brussel vervangt parkeerplaatsen door fietsrekken.

• In Schaarbeek werden in 2020 in verschillende straten voor-
tuintjes aangelegd op parkeerplaatsen. Ondanks de commotie 
die ontstond, bleken de voortuintjes wel een succes en creëer-
den ze een verbondenheid tussen buren op straat.

• Mortsel vervangt parkeerplaatsen door rustbanken, groen en 
water.

• In Deinze worden autoparkeerplaatsen vervangen door fiets-
parkeerplaatsen. 

• Voorbeelden binnen Verover de ruimte (praktische gids voor 
steden en gemeenten):

 - Comité BUMP (Pieter Génardstraat) in Antwerpen fleurt al 
jaren de straten op met parklets. Dit zijn ‘voetpadbalkons’ of 
‘trottoirterrassen’ die een parkeerplek omtoveren tot een mi-
ni-park met groene ruimte. Op die manier creëren ze verbin-
ding tussen alle mensen in de straat en krijgt hun straat een 
mooiere uitstraling. In 2019 werden bankjes op parkeerplaat-
sen gezet om buren een rustplek te geven op straat.

 

‘Voetpadbalkons’ of
‘trottoirterassen’ te 
Antwerpen

Strandgevoel op 
parkeerplaatsen 
(Antwerpen)

Verover de Ruimte-ac-
ties die het gebrek aan 
speelruimte op straat 
visualiseerden.

 - Bewoners van de Diercxsenstraat te Antwerpen gaven hun 
parkeerplaatsen tijdelijk een strandgevoel.

 - Parkeerruimte is ook de ideale plaats om buiten te spelen 
en bijvoorbeeld een spelletje Kubb te doen. De Jeugdver-
eniging voor Natuur en Milieu (JNM vzw) organiseerde in 
oktober 2020 verschillende Verover de Ruimte-acties die het 
gebrek aan speelruimte op straat visualiseerden.

 - Parkeerplaatsen zijn ook de ideale ondergrond voor sport. 
De gemeente Schoten gaf in september 2020 8 parkeer-
plaatsen een andere invulling in samenwerking met Sport 
Vlaanderen om te tonen hoe parkeerruimte ook een plaats 
kan zijn voor sport en spel.

 - Parijs zal voor het einde van 2026 70.000 parkeerplaatsen 
vervangen door meer stadsgroen. Dit is de helft van het 
totaal aantal parkeerplaatsen in Parijs: een duidelijk signaal 
dat een stad ook meer kan zijn dan parkeerplaats voor pri-
véwagens. Parijs zette eind 2020 een traject op om burgers 
te vragen wat zij wilden op de plaats van de parkeerplaatsen. 
Op die manier werd meteen een draagvlak gecreëerd voor 
de latere veranderingen. Parijs zet hiermee een gedurf-
de stap om te tonen dat het wel degelijk anders kan. Ook 
jouw gemeente kan dit, door eerst kleine ingrepen te doen, 
burgers te betrekken en uiteindelijk voor een permanente 
herverdeling van de openbare ruimte te gaan.

5. structurele maatregelen
Actie 3: Parkeerplaatsen vervangen door rustbanken, 
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https://www.bondbeterleefmilieu.be/projecten/garage-swap
https://www.bruzz.be/mobiliteit/brussel-gaat-meer-dan-150-parkeerplaatsen-vervangen-door-fietsrekken-2021-10-18
https://www.hln.be/brussel/voortuin-van-schaarbeeks-koppel-weggehaald-door-gemeente-regels-moeten-gevolgd-worden-br-br~ac44fe6b/
https://k-s.be/autonome-mobiliteit/cases/case-4-mortsel-woonerf/
https://fietsberaad.be/praktijk/fietsparkeerplaatsen-vervangen-autoparkeerplaatsen-in-winkelstraat-deinze/
https://www.duurzame-mobiliteit.be/sites/default/files/inline-files/Verover%20de%20Ruimte_Praktische%20gids%20voor%20steden%20en%20gemeenten.pdf
https://www.duurzame-mobiliteit.be/sites/default/files/inline-files/Verover%20de%20Ruimte_Praktische%20gids%20voor%20steden%20en%20gemeenten.pdf
https://comitebump.org/parklets/


5. structurele maatregelen
Actie 4: Wandelcomfort, kwaliteit & valpreventie

 

WAT?

Aandacht voor de kwaliteit en het onderhoud van 
de publieke ruimte zorgt voor een aangenamere 
omgeving waar mensen graag vertoeven. Een buurt 
die niet goed onderhouden is, zet mensen ook niet 
aan om voor hun buurt te zorgen. Met een goed 
onderhoud en kwaliteit worden verschillende para-
meters bedoeld:

• effen voet- en fietspaden

• geen obstakels op het voet- en fietspad

• voet- en fietspaden gescheiden van autoverkeer 
met bij voorkeur struikjes of andere beplanting

• veilige oversteekplaatsen met meer groentijd

• beperkt en traag autoverkeer

• meerdere zit- en rustpunten met schaduw onder-
weg voor personen met een beperking

• geen afval dat rondslingert

• geen graffiti op ongewenste plekken 

• begroeiing die er aantrekkelijk uitziet 

WAAROM?

Wanneer mensen zich kunnen verplaatsen in een 
veilige en aantrekkelijke buurt, motiveert dit tot 
meer actieve verplaatsing en beleving. Bovenstaan-
de factoren zijn daarbij zeer belangrijk (13), mede 
volgens onderzoek van Universiteit Gent.

• voldoende verlichting

• goede opstap van voetpaden

• drinkwaterfonteintjes, zodat voetgangers en fiet-
sers onderweg water kunnen drinken

-  …

21
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EFFECT VAN DE MAATREGEL?

        THEMA EFFECT

Actieve 
verplaatsing

Wanneer straten beperkt autoverkeer hebben, kwaliteitsvol en aangenaam wandelbaar zijn, gaan 
mensen zich meer gemotiveerd voelen om te stappen en trappen in deze buurt.

Actieve 
vrije tijd

Wanneer straten beperkt autoverkeer hebben, kwaliteitsvol en aangenaam wandelbaar zijn, kun-
nen kinderen, volwassenen en ouderen veiliger een toertje doen of op straat spelen. 

Gezonde 
luchtkwaliteit

Beperkt en traag autoverkeer produceert minder  luchtverontreiniging en geurhinder. 

Minder 
geluidshinder

Beperkt en traag autoverkeer gescheiden van voet- en fietspaden met struikjes of andere beplan-
ting, produceert minder geluidshinder (kan ook subjectieve waarneming zijn).

Mentaal
welbevinden

Wanneer straten beperkt autoverkeer hebben, kwaliteitsvol en veilig zijn, kunnen de buurtbewo-
ners vaker een praatje maken met elkaar. De kans is groter dat de buurtbewoners meer contact 
hebben met elkaar, wat bijdraagt aan een betere mentale gezondheid. 

Gezonde 
voedingskeuzes

Kwaliteitsvolle en wandelbare straten bieden soms de mogelijkheid om eetbare beplanting te 
voorzien, zoals inheemse fruitbomen, bessenhagen of borders met eetbare kruiden. Dat kan de 
gezonde voedingskeuze stimuleren op een heel goedkope, laagdrempelige manier. 

Roken De buurt kan proberen afspraken te maken om niet op straat te roken, zodat kinderen geen siga-
retten in het straatbeeld zien. Dat maakt de kans kleiner dat ze roken normaal vinden en later zelf 
starten met roken. Kijk zeker ook naar Generatie Rookvrij.

Klimaat Omdat actieve verplaatsing gestimuleerd wordt en auto’s minder vervuiling produceren omdat ze 
trager moeten rijden, kunnen wandelvriendelijke straten helpen om de klimaatopwarming tegen 
te gaan. Het functioneel gebruik van struikjes of andere beplanting kan bijdragen tot ontharding 
en minder hitte.

Zie bronvermelding (2), (3), (4), (5), (6), (13), (14) en (15)

5. structurele maatregelen
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https://www.generatierookvrij.be/
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PRAKTISCHE TIPS

• Het vademecum toegankelijk publiek domein 
biedt heel wat aanknopingspunten voor toegan-
kelijkheid en valpreventie in de publieke ruimte.

• Checklist valpreventie in het beleid

• Maak komaf met voetpadparkeren.

• Sensibiliseer lokale handelaars en horeca rond 
minstens 1 meter vrije doorgangsruimte op het 
voetpad.

• Zorg voor een duidelijk beleid rond het plaatsen 
van elektrische laadpalen en kabels. Elektrische 
laadpalen mogen niet leiden tot privatisering van 
de openbare ruimte. Voetgangersruimte inpal-
men met laadinfrastructuur is een ‘no go’.

• Wegens de klimaatverandering is de bescher-
ming tegen hitte en extreme weersomstandighe-
den ook een belangrijk onderdeel geworden van 
wandel- en fietscomfort. Zie fiche ‘Groen in de 
publieke ruimte’ voor tips.

• Kraanwater is perfect veilig en ecologischer dan 
flessenwater. Plaats op verschillende plaatsen 
in jouw stad of gemeente drinkwaterfonteintjes. 

Bijvoorbeeld aan aantrekkelijke stopplaatsen 
of trajecten, waar veel fietsers en wandelaars 
samenkomen. Tijdens de wintermaanden kunnen 
ze eventueel afgesloten worden uit voorzorg voor 
vorst. Om ze aan te kopen, kan je terecht bij je 
watermaatschappij, bv. Farys, Pidpa, De Water-
groep, …

• Plaats één of meerdere Telraam-toestellen in de 
aangepaste zone, idealiter reeds enkele weken 
voor de aanpassing. Op die manier kunnen jullie 
het aantal voetgangers tellen zonder en met 
de aanpassing, en het effect in cijfers bekijken. 
Lokale besturen die zich voor 1/2/2023 inschrijven 
voor campagnejaar 2023 kunnen kiezen voor een 
gratis Telraampakket. In dit pakket zit alle nodi-
ge toelichting, ondersteuning en helpdesk door 
Telraam zelf.

• In de webwinkel van 10.000 stappen vind je 
materialen om je aangepaste zone in de kijker te 
plaatsen (straatnaamborden, bestemmingspijlen, 
plaatjes met aantal stappen, …).

5. structurele maatregelen
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https://www.vlaanderen.be/publicaties/toegankelijk-publiek-domein-vademecum
https://storage.googleapis.com/smooty-1220.appspot.com/uploads/3124/1566377825_ChecklistValpreventieinhetbeleidFinaal.pdf
https://telraam.net/#14/50.8728/4.3480
https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
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5. structurele maatregelen

WELKE INTERNE EN EXTERNE PARTNER 
WERKEN HIER BEST AAN MEE?

INSPIRATIEVOORBEELDEN

Actie 4: Wandelcomfort, kwaliteit & valpreventie

• Zie hoofdstuk ‘Samenwerking met interne en 
externe partners’

• Zie e-learning: ‘10.000 stappen: Elke stap telt’ - 
leidraad voor lokale besturen

• Mechelen heeft een speciaal fiets- en voetpa-
denteam dat snel reageert op meldingen van 
burgers om problemen met fiets- en wandelcom-
fort, netheid of toegankelijkheid op te lossen. 

• Brugge inventariseerde zijn toeristisch centrum 
met betrekking tot toegankelijkheid en voorzag 
onder meer een wandelkaart.

• Bierbeek heeft een meldpunt voor knelpunten.

• Voorbeelden van drinkwaterfonteintjes:

 - Stad Brugge

 - Provincie Antwerpen

 - Kortrijk

• De fietskoeriers voor marktgangers in Wevelgem 
stimuleren inwoners (bv. ouderen) om te voet 
naar de markt te gaan. Ze verminderende draag-
last door de boodschappen naar huis te brengen: 
Wevelgemse fietskoeriers brengen je bood-
schappen gratis thuis. Dankzij dit project kunnen 
mensen vaker te voet of met de fiets naar de 
markt, ook al hebben ze veel boodschappen no-
dig. Ouderen en minder mobiele mensen kunnen 
hierdoor weer zelfstandig naar de markt gaan. De 
auto kan vaker thuis gelaten worden. Niet zeulen 
met zware zakken? Goed voor het wandelcom-
fort!wandelcomfort!

https://10000stappen.gezondleven.be/10000-stappen-voor-organisaties/lokalebesturen/2023-gezonde-mobiliteit-en-stop-principe
https://10000stappen.gezondleven.be/10000-stappen-voor-organisaties/lokalebesturen/2023-gezonde-mobiliteit-en-stop-principe
https://www.mechelen.be/fietsers/meld-problemen-aan-fiets-en-voetpaden
https://www.mechelen.be/fietsers/meld-problemen-aan-fiets-en-voetpaden
https://www.inter.vlaanderen/gebouw-omgeving/projecten/brugge-toegankelijk-voor-iedereen
https://www.bierbeek.be/ik-heb-iets-te-melden
https://www.brugge.be/drinkwater-fonteinen
https://www.nieuwsblad.be/cnt/md379du0
https://www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be/kortrijkse-sportcentra-hebben-nu-minstens-een-drinkwaterfontein/
https://www.wevelgem.be/wevelgemsefietskoeriers
https://www.wevelgem.be/wevelgemsefietskoeriers


5. structurele maatregelen
Actie 5: Groen in de publieke ruimte

 

WAT?

Het lokale bestuur, lokale actoren of bewoners 
kunnen laagdrempelige groenelementen creëren 
in het straatbeeld. Een lokaal bestuur kan dit subsi-
diëren of kan regelgeving voorzien die het mogelijk 
maakt om een stukje van de stoep uit te breken om 
een geveltuintje aan te leggen. De gemeente kan 
het aanleggen van geveltuintjes ook makkelijker 
maken door bijvoorbeeld de stoeptegels uit te 
breken voor mensen die zo’n tuintje willen aanleg-
gen of door streekeigen plantgoed aan te bieden 
tegen een voordeelprijs (bv. voor de ontharding 
van voortuinen).

Een gemeente kan ook kiezen om andere of 
bijkomende natuurelementen aan te leggen, zoals 
groenslingers, ecologische borders, bermen, 
inheemse heggen of hagen, of om groene trage 
wegen te openen. Ook kan er worden ingezet op 
Groene Functionele Belevingstrajecten (GFB-tra-
jecten) die fietsers en wandelaars op een efficiënte, 
aangename en gezonde manier naar school, het 
werk of het centrum leiden. Ze zijn een mooi alter-
natief voor verplaatsingen langs drukke en onveili-
ge autowegen met fijn stof.

WAAROM?

Wanneer er meer zichtbaar groen aanwezig is in 
de straat, kan dit mensen extra motiveren om te 
wandelen. Meer groen in de buurt zorgt ook voor 
een positief effect op het mentaal welbevinden 
van de bewoners, zelfs wanneer dit eerder kleinere 
groenelementen zijn. Het wandelcomfort en de 
kwaliteit van de straatinrichting blijven wel even 
belangrijk.

Eén doel:  stappen en trappen aantrekkelijker ma-
ken en meer groen voorzien in de directe omgeving 
van mensen. 
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https://omgeving.vlaanderen.be/nl/gfb-trajecten-in-uw-stad-of-gemeente
https://omgeving.vlaanderen.be/nl/gfb-trajecten-in-uw-stad-of-gemeente


26

EFFECT VAN DE MAATREGEL?

        THEMA EFFECT

Actieve 
verplaatsing

Meer groen in de omgeving wordt geassocieerd met meer en verder wandelen. Struikjes of ande-
re beplanting genieten ook de voorkeur om voet- en fietspaden te scheiden van het autoverkeer.

Actieve 
vrije tijd

Groene straten zijn aangenamer voor een toertje rond de blok. Je kan buurtbewoners uitnodigen 
om de groenelementen mee te onderhouden in overleg met de groendienst. Groenelementen in 
de buurt kunnen ook dienen als speelelement.

Gezonde 
luchtkwaliteit

Meer groen zorgt voor een betere luchtkwaliteit in de directe omgeving. 

Minder 
geluidshinder

Groen dat het zicht op autoverkeer wegneemt, zorgt ervoor dat inwoners minder verkeerslawaai 
ervaren, ook al neemt het geluid niet altijd echt af. Het autoverkeer verminderen blijft wel de 
prioriteit. 

Mentaal
welbevinden

De aanwezigheid van zichtbaar groen is voordelig voor onze mentale gezondheid. Met vele, klei-
ne natuurelementen wordt het mogelijk om in elke buurt groen dicht bij huis in te plannen. 

Gezonde 
voedingskeuzes

De aanwezigheid van eetbare begroeiing (bv. druiven, kiwibes, doornloze braam) maakt de pro-
motie van gezonde voeding en natuureducatie mogelijk. 

Roken n.v.t. 

Klimaat Vele grote en kleine groenelementen kunnen samen helpen om het hitte-eilandeffect te vermin-
deren, om te ontharden en zo wateroverlast en bodemerosie mee op te vangen. 

Zie bronvermelding (6), (8), (14), (15), (16), (17), (18), (19) en (20)

5. structurele maatregelen
Actie 5: Groen in de publieke ruimte



 

PRAKTISCHE TIPS

• Hou geveltuintjes in toom: om voet- en fietspaden 
vrij te houden.

• Ga een “stap verder” en maak tuinstraten.

• Ga voor leefstraten waarbij je als gemeente/
buurt expliciet kiest voor meer groen en beweeg-
ruimte. De bewoners maken de straat autovrij 
of -luw en vullen de vrijgekomen ruimte in met 
groenelementen, picknicktafels, speeltuigen, een 
petanquebaan, een bar of een foodtruck.

• Groenblauwe ruimtes als bouwsteen van gezon-
de en veerkrachtige leefomgevingen. Hand-
boek voor planning, inrichting en beheer.  

• Tools voor Groene Functionele Belevingstrajec-
ten (GFB-trajecten).

welke interne en externe partners werken hier 
best aan mee?

• Zie hoofdstuk ‘Samenwerking met interne en 
externe partners’

• Zie e-learning: ‘10.000 stappen: Elke stap telt’ - 
leidraad voor lokale besturen

• Duurzaamheids/klimaatdienst: voor expertise 
over groen als verkoelingselement in de publieke 
ruimte

• Tuinstraten

• Plaats één of meerdere Telraam-toestellen in de 
aangepaste zone, idealiter reeds enkele weken 
voor de aanpassing. Op die manier kunnen jullie 
het aantal voetgangers tellen zonder en met 
de aanpassing, en het effect in cijfers bekijken. 
Lokale besturen die zich voor 1/2/2023 inschrijven 
voor campagnejaar 2023 kunnen kiezen voor een 
gratis Telraampakket. In dit pakket zit alle nodi-
ge toelichting, ondersteuning en helpdesk door 
Telraam zelf.

• In de webwinkel van ‘10.000 stappen’ vind je 
materialen om je aangepaste zone in de kijker te 
plaatsen (straatnaamborden, bestemmingspijlen, 
plaatjes met aantal stappen, …

5. structurele maatregelen
Actie 5: Groen in de publieke ruimte
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https://tuinstraten.be
https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/49679
https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/49679
https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/49679
https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/2021-12/Brochure%20Groene%20Functionele%20Belevingstrajecten.pdf
https://omgeving.vlaanderen.be/nl/gfb-trajecten-in-uw-stad-of-gemeente
https://omgeving.vlaanderen.be/nl/gfb-trajecten-in-uw-stad-of-gemeente
https://10000stappen.gezondleven.be/10000-stappen-voor-organisaties/lokalebesturen/2023-gezonde-mobiliteit-en-stop-principe
https://10000stappen.gezondleven.be/10000-stappen-voor-organisaties/lokalebesturen/2023-gezonde-mobiliteit-en-stop-principe
https://tuinstraten.be
https://telraam.net/#14/50.8728/4.3480
https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C


INSPIRATIEVOORBEELDEN

• Verschillende gemeenten zoals Hasselt, Bornem 
en Kalmthout organiseren een wedstrijd voor de 
mooiste of meest groene voortuin of geveltuin. 
Zo willen ze bewoners stimuleren om de buurt op 
te fleuren en te vergroenen.  

• De stad Antwerpen legt uit hoe je een gevel-
tuin mag aanleggen en geeft info over geschikte 
planten. 

• De stad Gent geeft info over geveltuinen. 

• De stad Leuven geeft een toelating en een een-
malige premie voor een geveltuin. 

• Groene leefstraten in Gent:

 - Een Leefstraat, samen met je buren

 - Draaiboek groenplan met voorbeeld van Gent 
(pagina 116)

 - Pilootproject Tuinstraten Antwerpen met 
bijvoorbeeld de Lange Ridderstraat (bestaan-
de verharding vervangen door plantvakken, 
bomen, kruiden-en moestuintjes, grasperkjes, 
klimplanten, …).

 - Genk: ontharding steenweg waarbij 10.000 m2 

asfalt verdwijnt. De steenweg transformeert zo 

 

tot een strategische, kwalitatieve verbinding 
tussen de stadskern, het station van Genk en de 
cultuursite C-Mine. De helft van de baanvakken 
wordt geschrapt, ten voordele van meer groen 
en ruimte voor zachte mobiliteit.

 - Geveltuinbrigade te Gent

 - De Dennen - Malle: Dwaaltuin - jong en oud 
samen voor meer dioversiteit

 - Arendonk: De Reuzetuin is een groene oase 
van circa 3.000m2 in het centrum van de ge-
meente, met als doel de tuin op geregelde tijd-
stippen open te stellen voor de dorpsbewoners 
en deze zo in te richten dat het een plek is waar 
sociale, culturele en ecologisch bewustmaken-
de activiteiten georganiseerd kunnen worden.

5. structurele maatregelen
Actie 5: Groen in de publieke ruimte
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https://www.hasseltzorgstad.be/actie/vergroen-je-voortuin
https://www.bornem.be/product/919/bornem-zet-de-bloemetjes-buiten
https://kalmthout.be/info/bebloemingswedstrijd/
https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5051f39d8a6ec798b47e4/voorwaarden-om-een-geveltuin-aan-te-leggen
https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5051f39d8a6ec798b47e4/voorwaarden-om-een-geveltuin-aan-te-leggen
https://stad.gent/nl/trefwoord/geveltuin
https://www.leuven.be/geveltuin
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/samenleven/buurtwerk-gent/ondersteuning-bewonersgroepen/leefplein-leefstraat
https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/19245
https://www.antwerpen.be/info/59d738412d2a3cb90c44ccef/pilootproject-tuinstraten
https://degroteverbouwing.eu/nl/bouwstenen/lange+ridderstraat+tuinstraten+antwerpen
https://degroteverbouwing.eu/nl/bouwstenen/evence+coppelaan+vlaanderen+breekt+uit/
https://www.geveltuinbrigade.be/
https://kbs-frb.be/nl/dwaaltuin-jong-en-oud-samen-voor-meer-dioversiteit
https://kbs-frb.be/nl/dwaaltuin-jong-en-oud-samen-voor-meer-dioversiteit
https://vzwdereuzetuin.be


 

Speelweefsel Herent

5. structurele maatregelen
Actie 6: Ruimtelijke planning en inrichting van 
speelweefsel en verbindingsweefsel

WAT?

Kinderen en tieners gebruiken de publieke ruimte 
op een heel eigen manier en brengen zo leven 
en kleur in de buurt. Om hen die mogelijkheid 
te geven, kun je het best rekening houden met 
een aantal concepten rond kindvriendelijke plan-
ning, ruimtelijke ordening en inrichting. Voorzie 
voldoende speelmogelijkheden op verschillende 
schaalniveaus (speelweefsel) en verbind ze op een 
kindvriendelijke manier (verbindingsweefsel: fiets-
gericht of lokaal).
Een strategische kindverbinding verbindt plekken 
die voor kinderen van belang zijn en die kinderen 
dus frequent gebruiken. Het is een veilige rou-
te waarlangs kinderen zelfstandig van huis naar 
school, speeltuin, park, plein, buurtwinkel, … kunnen 
lopen of fietsen. De wandelroute wordt gemar-
keerd met speciale tegels. 

WAAROM?

In vergelijking met 1983 zagen we in 2019 maar 
liefst 70% minder kinderen buiten spelen op 
straat. Dit is bovendien maar een gemiddelde: 
speelkansen kunnen verschillen van wijk tot wijk. 
Sommige kinderen in deze 21ste eeuw kunnen zelfs 
nooit buitenspelen omdat ze geen toegang heb-
ben tot speelruimte en beweegaanbod in de buurt, 
en opgroeien in armoede en in kleine appartemen-
ten. Ook de indruk van ouders over de buurt is 
bepalend. Die buurt moet veilig zijn om te spelen 
en verschillende wegjes hebben om veilig te 
stappen en trappen. Waar speelstraten een tijdelijk 
effect hebben op meer bewegen bij kinderen, kan 
een goed uitgebouwd speel- en verbindingsweefsel 
een duurzamer effect hebben. De wetenschap leert 
ons dat meer buitenspelen geassocieerd wordt met 
een betere ontwikkeling en met minder sedentair 
gedrag (21). We weten ook dat kinderen vooral bui-
ten spelen op speelpleintjes, sportzones en natuur-
rijke/-lijke publieke ruimtes (22). Hierop inzetten is 
dus cruciaal.

29

https://www.youtube.com/watch?v=gm8_2lClSHs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=gm8_2lClSHs&feature=emb_logo
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14733280500352912
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EFFECT VAN DE MAATREGEL?

        THEMA EFFECT

Actieve 
verplaatsing

Als je verbindingsweefsels maakt tussen verschillende plekken die uitnodigen tot spelen, kunnen 
kinderen (samen met de ouders) zich sneller op een veilige en zelfstandige manier verplaatsen 
van A naar B. 

Actieve 
vrije tijd

Voldoende en gevarieerd speel- en verbindingsweefsel op maat van verschillende leeftijdsgroe-
pen nodigt uit tot actieve vrijetijdsbesteding. 

Gezonde 
luchtkwaliteit

n.v.t. 

Minder 
geluidshinder

Spelende kinderen en jongeren kunnen lawaai maken. Denk bij de planning na waar je de plekken 
voorziet en hoe je overlast voorkomt. Dat betekent niet dat je speelplekken op afgelegen plaat-
sen moet inplannen.  

Mentaal
welbevinden

Ruimte om te spelen, ontdekken en ontmoeten helpt een kind vooruit bij zijn ontwikkeling. 

Gezonde 
voedingskeuzes

Drinkfonteintjes, inheemse en ecologisch beheerde bessenstruiken en fruitbomen op speelplek-
ken kunnen de gezonde voedingskeuzes van kinderen en ouders stimuleren. 

Roken Een rookvrije speelplek zorgt ervoor dat kinderen minder of niet zien roken. Dat helpt om te 
voorkomen dat kinderen starten met roken. 

Klimaat Speelplekken met ruimte voor groenblauwe natuur en ecologie kunnen de klimaatopwarming 
helpen tegengaan en de gevolgen van die opwarming opvangen. 

Zie bronvermelding (14), (15), (21)

5. structurele maatregelen
Actie 6: Ruimtelijke planning en inrichting van 
speelweefsel en verbindingsweefsel
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PRAKTISCHE TIPS

• Website Kind & Samenleving: Speelweefsel en 
Groen speelweefsel

• Handleiding Speelweefsel – Stad Gent. Deze 
handleiding vormt het centrale concept waar-
rond het Gentse speelruimtebeleid wordt vorm-
gegeven. Het is een instrument om inzicht te 
vergroten en communicatie te bevorderen over 
het inbrengen van speel- en ontmoetingskansen 
in de publieke ruimte én om in concrete projec-
ten kindgerichtheid effectief waar te maken met 
diverse betrokken stedelijke diensten en externe 
professionals. Het vormt als het ware een cata-
logus die laat zien (in woord en beeld) hoe het 
speelweefsel vorm kan krijgen in diverse soorten 
publieke ruimte.

• Studie Verbindingsweefsel – Stad Gent  De 
‘Handleiding Verbindingsweefsel’ is het ver-
volg op de ‘Handleiding Speelweefsel’ en werd 
ontwikkeld door Fris in het Landschap samen 
met Kind & Samenleving. In de ‘Handleiding 
Speelweefsel’ ligt de nadruk op formele speel- en 
ontmoetingsplekken in Gent. De ‘Handleiding 
Verbindingsweefsel’ zoomt verder in op de ver-
bindingswegen tussen deze plekken. De handlei-
ding geeft een antwoord op de vraag: ‘Hoe maak 
je straten veiliger, speelser en aantrekkelijker 
voor kinderen?’  

• Verover de straat! Methodiek van Kind & Samen-
leving vzw om met kinderen en buurt samen naar 
oplossingen te zoeken om straten kindvriendelij-
ker te maken.

• Interactieve Speelweefselkaart (Kind & Samen-
leving) De Interactieve Speelweefselkaart werd 
ontwikkeld door Kind & Samenleving. Op deze 
kaart vind je de speelse plekken in jouw omge-
ving terug: speelbossen, groene speelterreinen, 
leuke parken, belevingsvolle tochten, ... Je kunt 
ook tochten uitstippelen langs speelse plekken. 
Deze tool maakt het dus mogelijk om verschillen-
de ‘lagen’ van het groene speelweefsel zichtbaar 
te maken: stratenplan van de gemeente, ligging 
van jeugdlokalen en kampplaatsen, bossen en 
speelzones, gemeentelijke speel- en jeugdterrei-
nen, fietspaden, doorsteekjes en trage wegen, 
enzovoort. Beleidsmedewerkers kunnen ook zelf 
groene speelplekken aanbrengen op de speel-
weefselkaart. 

• Bekijk of vergelijk de walkability van buurten in 
je gemeente met behulp van de walkabilitysco-
re-tool (bebouwd gebied). Buurten met een hoge 
walkability leiden niet automatisch tot meer spe-
len bij kinderen. Daarvoor heb je net extra, vitale 
maatregelen nodig die speelruimte creëren, zoals 

woonerven, voetgangerszones en de inrich-
ting van de straten met (bv. natuurlijke) speelse 
elementen. Maak vanuit buurten met een hoge 
walkability ook veilige stap- of fietsverbindingen 
naar bijkomende (groenblauwe) speelplekken en 
speelbossen (cfr. speelweefsel). Met de walka-
bilityscore-tool kan je een haalbaar wandel- en 
fietsbereik voor kinderen en jongeren (en hun 
ouders) simuleren vanuit elke buurt. 

• Plaats één of meerdere Telraam-toestellen in de 
aangepaste zone, idealiter reeds enkele weken 
voor de aanpassing. Op die manier kunnen jullie 
het aantal voetgangers tellen zonder en met 
de aanpassing, en het effect in cijfers bekijken. 
Lokale besturen die zich voor 1/2/2023 inschrijven 
voor campagnejaar 2023 kunnen kiezen voor een 
gratis Telraampakket. In dit pakket zit alle nodi-
ge toelichting, ondersteuning en helpdesk door 
Telraam zelf.

• In de webwinkel van ‘10.000 stappen’ vind je 
materialen om je aangepaste zone in de kijker te 
plaatsen (straatnaamborden, bestemmingspijlen, 
plaatjes met aantal stappen, …).

5. structurele maatregelen
Actie 6: Ruimtelijke planning en inrichting van 
speelweefsel en verbindingsweefsel

https://k-s.be
https://k-s.be/ruimte-omgeving/speel-en-tienerweefsel/speelweefsel/
https://k-s.be/groen-speelweefsel/
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/handleiding_speelweefsel.pdf
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/studie%20verbindingsweefsel.pdf
https://k-s.be/medialibrary/purl/nl/8783065/Een%20hartverOOOverende%20straat!.pdf
https://k-s.be/groen-speelweefsel/
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/walkability-tool
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/walkability-tool
https://telraam.net/#14/50.8728/4.3480
https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
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WELKE INTERNE EN EXTERNE PARTNER 
WERKEN HIER BEST AAN MEE?

INSPIRATIEVOORBEELDEN

• Zie hoofdstuk ‘Samenwerking met interne en 
externe partners’

• Zie e-learning: ‘10.000 stappen: Elke stap telt’ - 
leidraad voor lokale besturen

• Dienst ruimtelijke planning: voor het uitwerken 
van de plannen van het speelweefsel. We ver-
wachten dat zij hierin de leiding nemen.

• Jeugddienst: zij kunnen de belangen en noden 
van de kinderen en jongeren vertegenwoordigen.

• Gangmakers en koplopers: kinderen aan zet over 
autonome mobiliteit en publieke ruimte in hun 
buurt

• Lokale sportvoorzieningen

• Scholen en opvangvoorzieningen

• Handleiding Speelweefsel – Stad Gent  

• Studie Verbindingsweefsel – Stad Gent  

• Kindlint Oostende

• Speelweefsel Sint-Niklaas

• Speelweefselkaart Eeklo

• Speelweefstel Herent

5. structurele maatregelen
Actie 6: Ruimtelijke planning en inrichting van 
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https://10000stappen.gezondleven.be/10000-stappen-voor-organisaties/lokalebesturen/2023-gezonde-mobiliteit-en-stop-principe
https://10000stappen.gezondleven.be/10000-stappen-voor-organisaties/lokalebesturen/2023-gezonde-mobiliteit-en-stop-principe
https://www.gangmakersenkoplopers.be/home
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/handleiding_speelweefsel.pdf
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/studie%20verbindingsweefsel.pdf
https://k-s.be/medialibrary/purl/nl/1658439/Kind%20&%20Ruimte%202013-2.pdf
https://www.sint-niklaas.be/sites/portaal/files/2018-06/actieplan_speelweefsel_-_definitieve_versie_-_goedgekeurd_22_juni_2012_-_def.pdf
https://www.eeklo.be/speelweefsel
https://www.herent.be/speelweefsel#:~:text=Via%20gedeeld%20ruimtegebruik%20met%20onze,duurzame%20en%20bijenvriendelijke%20groene%20ruimte.
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5. structurele maatregelen
Actie 7: Andere verkeersregimes: voetgangerszone, 
woonerf, fietsstraat, schoolstraat, zone 30

WAT?

Binnen steden en gemeenten zijn er verschillende 
verkeersregimes mogelijk waarbij voetgangers en 
fietsers voorrang krijgen op gemotoriseerd ver-
voer. Zo kun je voetgangerszones of een woonerf 
inrichten en fietsstraten, schoolstraten of zone 30 
voorzien. Elk regime zoals hiernaast beschreven, 
geeft in meer of mindere mate de voorrang en 
vrijheid aan de voetganger en/of fietser.

WAAROM?

Verkeersregimes waar de auto niet het belangrijk-
ste vervoersmiddel is, creëren meer veiligheid en 
zorgen voor meer actieve verplaatsingen te voet 
en met de fiets. Daardoor is er ook veel meer  
ruimte voor ontmoeting in de straat (11). Een voetgangerszone is, zoals het woord het al 

zegt, een zone waar enkel voetgangers zijn toe-
gelaten. De zone heeft een verblijfskarakter, waar 
voetgangers tijd doorbrengen. De voetganger mag 
de volledige breedte van de weg gebruiken en mag 
er gaan en staan waar hij wil. Winkelwandelstraten, 
parken, pleinen en kleine woonstraatjes zijn voor-
beelden van locaties die zich uitstekend lenen om 
als voetgangerszone in te richten.

SOORTEN VERKEERSREGIMES

Een woonerf is een straat of wijk waar iedereen 
maximaal 20 kilometer per uur mag rijden, waar 
kinderen op straat mogen spelen en voetgangers 
de hele breedte van de straat mogen gebruiken. 
Auto’s mogen de voetgangers en kinderen niet 
hinderen. Voetgangers mogen het verkeer niet 
nodeloos belemmeren.

Evere, straatinrichting op basis van woonerfprincipe

https://streets-alive-yarra.org/journal/donald-appleyards-livable-streets/
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In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breed-
te van de rijbaan gebruiken als deze enkel is 
opengesteld in hun rijrichting, en de helft van de 
breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan is 
opengesteld in beide rijrichtingen. Motorvoertui-
gen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de 
fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in 
een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer 
per uur.

Een zone 30 is een afgebakend gebied waarin 
maximum 30 kilometer per uur mag worden gere-
den. In de praktijk is er vaak een gemengd gebruik 
van de infrastructuur. Dat wil zeggen dat auto’s, 
fietsers en voetgangers hetzelfde wegdek delen. 
De andere verkeersregimes (combinatie van meer 
maatregelen) zijn echter meer aanbevolen. Een 
snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur geeft 
minder garantie op een modal shift (van autoge-
bruik naar meer verplaatsingen te voet of per fiets). 

Een schoolstraat is een straat die aan het begin 
en einde van de schooldag gedurende een korte 
periode wordt afgesloten voor gemotoriseerd 
vervoer. De bedoeling van een schoolstraat is om 
de vicieuze cirkel te doorbreken, waarbij meer en 
meer ouders hun kind met de auto naar school 
brengen omdat de schoolomgeving alsmaar ge-
vaarlijker wordt. Een schoolstraat kan bijdragen tot 
een aangenamere leefomgeving en gezondheids-
winst bieden voor de schoolkinderen. De specifieke 
schoolomgeving bepaalt mee hoe sterk de lucht-
kwaliteit verbetert door een schoolstraat. Daarmee 
is een schoolstraat, ingebed in een ruimer mobi-
liteitsplan, één van de mogelijkheden voor lokale 
besturen om via de publieke ruimte in te zetten op 
gezondheid.

5. structurele maatregelen
Actie 7: Andere verkeersregimes: voetgangerszone, 
woonerf, fietsstraat, schoolstraat, zone 30

https://www.zorg-en-gezondheid.be/studies-en-rapporten-gezonde-publieke-ruimte#1
https://www.zorg-en-gezondheid.be/studies-en-rapporten-gezonde-publieke-ruimte#1
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EFFECT VAN DE MAATREGEL?

        THEMA EFFECT

Actieve 
verplaatsing

Waar auto’s zich moeten aanpassen en voorrang geven aan alle andere weggebruikers, is het 
veiliger en aangenamer om te voet of per fiets te gaan. Kinderen mogen daardoor ook sneller 
alleen de straat op.  

Actieve 
vrije tijd

Waar voetgangers en fietsers voorrang krijgen, kunnen kinderen veiliger op straat spelen. 

Gezonde 
luchtkwaliteit

Auto’s moeten traag rijden en produceren daardoor minder luchtverontreiniging. 

Minder 
geluidshinder

Auto’s moeten traag rijden en produceren daardoor minder geluidshinder. 

Mentaal
welbevinden

In een gebied met lagere snelheid is het vaak ook aangenaam voor de buurtbewoners om een 
praatje te maken met elkaar. De kans is groter dat de buurtbewoners vaker contact hebben met 
elkaar, wat bijdraagt aan een betere mentale gezondheid.

Gezonde 
voedingskeuzes

Een woonerf of voetgangersgebied biedt de mogelijkheid om drinkwaterfonteintjes en eetbare 
beplanting te voorzien, zoals inheemse fruitbomen, bessenhagen of borders met eetbare kruiden. 
Dat kan de gezonde voedingskeuze promoten op een zichtbare en laagdrempelige manier. 

Roken De buurt kan afspraken proberen te maken om niet op straat te roken, zodat kinderen geen siga-
retten in het straatbeeld zien. Dat maakt de kans kleiner dat ze roken normaal vinden en later zelf 
starten met roken. Zet dus in op Generatie Rookvrij!

Klimaat Omdat actieve verplaatsing gestimuleerd wordt en auto’s minder vervuiling produceren omdat ze 
trager moeten rijden, kunnen deze maatregelen de klimaatopwarming helpen tegengaan. 

Zie bronvermelding (11), (12), (14) en (15)

5. structurele maatregelen
Actie 7: Andere verkeersregimes: voetgangerszone, 
woonerf, fietsstraat, schoolstraat, zone 30

https://streets-alive-yarra.org/journal/donald-appleyards-livable-streets/
https://streets-alive-yarra.org/journal/donald-appleyards-livable-streets/
https://www.generatierookvrij.be
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PRAKTISCHE TIPS?

• Stappen en trappen in woonerven   
(Fietsberaad Vlaanderen)

• Advies over Fietsstraten    
(Fietsberaad Vlaanderen) 

• Rapport Fietsstraten en Fietszones   
(Fietsberaad Vlaanderen)

• Cahier Fietsstraten in Vlaanderen   
(Fietsberaad Vlaanderen)

• Paraat voor de schoolstraat

• Afwegingskader voor het invoeren van 30km/u 
(Vlaamse overheid - Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken en Agentschap Wegen en 
Verkeer)

• Zone 30 in de bebouwde kom (VVSG)

• Bekijk en vergelijk de walkability van buurten in 
je gemeente met behulp van de walkabilitysco-
re-tool (bebouwd gebied). In buurten met een 
hoge walkability zal de combinatie met  boven-
staande verkeersmaatregelen veel mensen vrij 

snel kunnen aanzetten om meer te stappen en 
trappen en minder de auto te nemen voor korte 
verplaatsingen. Ook in buurten met een matige 
walkability kunnen deze maatregelen een verschil 
maken. Bekijk dan wel de opdeling van de 3 deel-
lagen woondichtheid, functiemix en stratencon-
nectiviteit, en aan welke deellaag je nog verder 
kan werken.  Zo zal een voetgangerszone vooral 
renderen bij een al relatief hoge woondichtheid 
of ‘kritische massa van mensen’ en bij voldoende 
functies (voorzieningen) om te gebruiken/ver-
blijven in die buurt. Een fietsstraat zal dan weer 
het potentieel van de stratenconnectiviteit voor 
fietsers beter benutten, bv. op drukkere verkeer-
sassen van en naar belangrijke plekken op fietsaf-
stand (scholen, kinderopvang, woonkern, …). Door 
de combinatie te maken met andere kaartlagen 
(bv. kaart kwetsbare groepen, kinderen of oude-
ren) kan je de prioritaire buurten bepalen. 

• Plaats één of meerdere Telraam-toestellen in de 
aangepaste zone, idealiter reeds enkele weken 

voor de aanpassing van het verkeersregime. Op 
die manier kunnen jullie het aantal voetgangers 
tellen zonder en met de aanpassing, en het effect 
in cijfers bekijken. Lokale besturen die zich voor 
1/2/2023 inschrijven voor campagnejaar 2023 kun-
nen kiezen voor een gratis Telraampakket. In dit 
pakket zit alle nodige toelichting, ondersteuning 
en helpdesk door Telraam zelf.

• In de webwinkel van ‘10.000 stappen’ vind je 
materialen om je aangepaste zone in de kijker 
te plaatsen (straatnaamborden, bestemmings-
pijlen, plaatjes met aantal stappen, spandoeken, 
grondsjablonen, …). 

5. structurele maatregelen
Actie 7: Andere verkeersregimes: voetgangerszone, 
woonerf, fietsstraat, schoolstraat, zone 30

https://fietsberaad.be/praktijk/stappen-en-trappen-in-woonerven-covid-19
https://fietsberaad.be/adviezen/fietsstraten-het-advies-van-fietsberaad-vlaanderen
https://fietsberaad.be/documenten/rapportfietsstratenenfietszones/
https://fietsberaad.be/wp-content/uploads/Fietsberaad_folder_Fietsstraten_DEF.pdf
https://www.paraatvoordeschoolstraat.be
https://www.vlaanderen.be/mobiliteit-en-openbare-werken/verkeer/afwegingskader-voor-snelheidsregimes-binnen-de-bebouwde-kom
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/mobiliteit-zone-30-in-de-bebouwde-kom
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/walkability-tool
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/walkability-tool
https://telraam.net/#14/50.8728/4.3480
https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
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WELKE INTERNE EN EXTERNE PARTNERS 
WERKEN HIER BEST AAN MEE?

• Zie hoofdstuk ‘Samenwerking met interne en 
externe partners’

• Zie e-learning: ‘10.000 stappen: Elke stap telt’ - 
leidraad voor lokale besturen

• Octopusplan

INSPIRATIEVOORBEELDEN

• Woonerf Hasselt

• Woonerf Het Looks Lier

• Tijdelijke woonerven (in tijden van corona):

 - Brussel 

 - Herentals

• Deinze (fietsstraten, schoolstraten, parkeerplaat-
sen voor auto’s vervangen door parkeerplaatsen 
voor fietsen, tweerichtingstraten herleiden tot 
éénrichting, …)

• Fietsbeleidsplan Bonheiden

• Voorbeelden fietsstraten vanaf pagina 14 in  
Cahier Fietsstraten in Vlaanderen

• Fietsstraat te Boechout (pagina 60 in Rapport 
Fietsstraten en Fietszones)

• Fietsstraat te Kalmthout (pagina 63 in Rapport 
Fietsstraten en Fietszones)

• Voorbeelden van schoolstraten: Paraat voor de 
schoolstraat

• Zone 30 in Oud-Heverlee: krant en tv

5. structurele maatregelen
Actie 7: Andere verkeersregimes: voetgangerszone, 
woonerf, fietsstraat, schoolstraat, zone 30

https://10000stappen.gezondleven.be/10000-stappen-voor-organisaties/lokalebesturen/2023-gezonde-mobiliteit-en-stop-principe
https://10000stappen.gezondleven.be/10000-stappen-voor-organisaties/lokalebesturen/2023-gezonde-mobiliteit-en-stop-principe
https://www.octopusplan.info
https://www.hasselt.be/nl/nieuws/binnenstad-wordt-woonerf
https://www.nieuwsblad.be/cnt/593g5llg
https://www.hln.be/brussel/grootste-deel-van-brusselse-gemeenten-kiest-voor-woonerven-toont-dat-er-nood-aan-ruimte-is-br-br~aaa85623/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/05/06/herentals-maakt-woonerf-van-winkelgebied/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/09/01/aantal-fietsongelukken-in-deinze-in-10-jaar-tijd-fors-gedaald/
https://www.bonheiden.be/product/647/fietsbeleidsplan
https://fietsberaad.be/wp-content/uploads/Fietsberaad_folder_Fietsstraten_DEF.pdf
https://fietsberaad.be/wp-content/uploads/Fietsstraten-Fietszones_rapport_DEF.pdf
https://fietsberaad.be/wp-content/uploads/Fietsstraten-Fietszones_rapport_DEF.pdf
https://fietsberaad.be/wp-content/uploads/Fietsstraten-Fietszones_rapport_DEF.pdf
https://fietsberaad.be/wp-content/uploads/Fietsstraten-Fietszones_rapport_DEF.pdf
https://www.paraatvoordeschoolstraat.be/voorbeelden/
https://www.paraatvoordeschoolstraat.be/voorbeelden/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220703_95579839
https://www.robtv.be/nieuws/bebouwde-kom-van-oud-heverlee-en-deelgemeenten-wordt-zone-30-140774


 

6. Tijdelijke maatregelen
Actie 8: Extra speelstraten

WAT?

Een speelstraat is volledig voorbehouden aan 
spelende kinderen. Tijdens bepaalde uren wordt 
de speelstraat helemaal of gedeeltelijk afgesloten. 
Spelende kinderen en voetgangers hebben in de 
speelstraat voorrang op alle weggebruikers. Door-
gaand gemotoriseerd verkeer is verboden.

WAAROM?

In vergelijking met 1983 zagen we in 2019 maar 
liefst 70% minder kinderen buiten spelen op 
straat. Dit is dan nog een gemiddelde: speelkan-
sen kunnen verschillen van wijk tot wijk. Sommige 
kinderen in deze 21ste eeuw kunnen zelfs nooit 
buitenspelen omdat ze geen toegang hebben tot 
speelruimte en beweegaanbod in de buurt, en 
opgroeien in armoede en in kleine appartementen. 
Speelstraten zorgen voor meer beweging bij kinde-
ren en voor minder sedentair gedrag (23).

38

https://www.youtube.com/watch?v=gm8_2lClSHs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=gm8_2lClSHs&feature=emb_logo
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14733280500352912
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14733280500352912
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EFFECT VAN DE MAATREGEL?

        THEMA EFFECT

Actieve 
verplaatsing

Een speelstraat zorgt voor een veiligere omgeving. Kinderen die in de buurt wonen van de speel-
straat kunnen te voet of per fiets naar de speelstraat komen. 

Actieve 
vrije tijd

Een speelstraat zorgt voor een veilige speelomgeving voor kinderen. Het is bewezen dat kinde-
ren die in een speelstraat wonen, meer bewegen tijdens de vrije tijd. Door spelmateriaal uit te 
lenen of door extra activiteiten te organiseren (bv. bezoek aan een circusschool) stimuleer je de 
kinderen nog meer om te bewegen. 

Gezonde 
luchtkwaliteit

De afwezigheid van gemotoriseerd verkeer in de speelstraat zorgt voor een betere luchtkwaliteit. 

Minder 
geluidshinder

De afwezigheid van gemotoriseerd verkeer in de speelstraat zorgt voor minder geluidshinder. 
Anderzijds kunnen de spelende kinderen wel wat meer geluidshinder veroorzaken. Communiceer 
dus goed met de buurt (participatie). 

Mentaal
welbevinden

Kinderen en ouders in een speelstraat hebben meer sociaal contact met elkaar dan wanneer er 
geen speelstraat georganiseerd wordt. Een speelstraat zorgt voor meer ontmoeting.  

Gezonde 
voedingskeuzes

Door extra activiteiten te organiseren in de speelstraten in jouw gemeente kun je ook gezon-
de voedingskeuzes promoten. Organiseer bijvoorbeeld een gezonde hapjesnamiddag, waar je 
samen met de kinderen gezonde hapjes maakt. 

Roken Mensen aanmoedigen om niet te roken in de speelstraat, maakt de straat gezonder. Het verkleint 
de kans dat kinderen roken normaal vinden en later zelf starten met roken. 

Klimaat n.v.t. 

Zie bronvermelding (21), (22) en (23)

6. Tijdelijke maatregelen
Actie 8: Extra speelstraten
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PRAKTISCHE TIPS?

• Heb je ambitie om kinderen en ouders meer dan 
enkel speelstraten aan te bieden, bekijk dan zeker 
de actiefiche over speel- en verbindingsweef-
sels.

• https://www.vlaanderen.be/een-speelstraat-or-
ganiseren

• Mechelen – tips voor speelstraten

• Gent - Overzicht veelgestelde vragen 

• Ook sneeuwstraten zijn zoals speelstraten: als het 
gesneeuwd heeft, mag de sneeuw blijven liggen 
en worden sneeuwstraten afgesloten voor het 
verkeer, zodat kinderen onbezorgd in de sneeuw 
kunnen spelen. Bewoners moeten op voorhand 
aanvragen of hun straat een sneeuwstraat mag 
zijn. Daarvoor gelden een aantal voorwaarden.

WELKE INTERNE EN EXTERNE PARTNERS 
WERKEN HIER BEST AAN MEE?

• Zie hoofdstuk ‘Samenwerking met interne en 
externe partners’

• Zie e-learning: ‘10.000 stappen: Elke stap telt’ - 
leidraad voor lokale besturen

• Jeugddienst: voor omkadering van het gebruik 
van de speelstraat 

• Dienst ruimtelijke planning: voor verder ontwikke-
len van speelweefsel in de gemeente

INSPIRATIEVOORBEELDEN

• Speelstraten worden met succes georganiseerd 
in heel veel steden en gemeenten. Volgende 
gemeenten bieden hierover uitgebreid informatie 
aan:

 - Mechelen: https://kinderstad.mechelen.be/
speelstraten 

 - Leuven:  https://leuven.be/speelstraten 

 - De Ambrassade verzamelde heel wat voorbeel-
den over speel-en leefstraten, maar ook over 
het openstellen van eigen jeugdvoorzieningen 
voor de buurt. 

 - Bataljong verzamelde goede voorbeelden over 
speelstraten tijdens coronatijden. Bataljong 
brengt ook het netwerk van jeugdambtenaren, 
schepenen van jeugd en jeugdraden in kaart 
zodat je gemakkelijk een aanspreekpunt vindt.

6. Tijdelijke maatregelen
Actie 8: Extra speelstraten

https://www.vlaanderen.be/een-speelstraat-organiseren
https://www.vlaanderen.be/een-speelstraat-organiseren
https://kinderstad.mechelen.be/tips-voor-speelstratenpdf
https://stad.gent/nl/kinderen/vakantiepret/maak-van-je-straat-een-speelstraat
https://10000stappen.gezondleven.be/10000-stappen-voor-organisaties/lokalebesturen/2023-gezonde-mobiliteit-en-stop-principe
https://10000stappen.gezondleven.be/10000-stappen-voor-organisaties/lokalebesturen/2023-gezonde-mobiliteit-en-stop-principe
https://kinderstad.mechelen.be/speelstraten
https://kinderstad.mechelen.be/speelstraten
https://leuven.be/speelstraten
https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/een-nieuwe-plek
https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/een-nieuwe-plek
https://bataljong.be/speelstraten-en-corona
https://bataljong.be/verruim-je-netwerk/gemeenten


 

WAT?

De leefstraat is een vorm van tijdelijke herinrich-
ting van een straat. Bewoners nemen hierbij mee 
het initiatief om hun straat aan te passen en om te 
vormen naar een ‘droomstraat’. Betrokkenheid en 
participatie staan dus centraal. Zo kan een deel van 
de straat autovrij worden gemaakt, en worden er 
nieuwe plekken voor onder andere groen, samen-
leven en ontmoeting gecreëerd. De leefstraten zijn 
van oorsprong een Gents concept, maar worden nu 
in binnen- en buitenland verder toegepast.  

WAAROM?

Leefstraten gaan een stapje verder dan speelstra-
ten, en doen de hele buurt samen nadenken over 
wat mogelijk is met de publieke ruimte.  Leefstraten 
kunnen dus gebruikt worden als participatiemetho-
diek om verder in te zetten op de herinrichting van 
de straat of buurt.

6. Tijdelijke maatregelen
Actie 9: Leefstraten
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EFFECT VAN DE MAATREGEL?

        THEMA EFFECT

Actieve 
verplaatsing

Leefstraten moedigen aan tot actief verplaatsen, aangezien de auto geen centrale plaats meer 
heeft in de straat. 

Actieve 
vrije tijd

Door samen met de buurt co-creatief te werken op straat, ontstaan er meer mogelijkheden voor 
ontmoeting en spel.

Gezonde 
luchtkwaliteit

Minder of geen auto’s in de straat verbetert de luchtkwaliteit in de straat.

Minder 
geluidshinder

Er is minder geluidshinder door het verkeer, maar de activiteiten in de leefstraat kunnen wel 
geluidshinder veroorzaken. Goede afspraken zijn dan ook noodzakelijk.

Mentaal
welbevinden

Ruimte voor ontmoeting, en het samen co-creatief ontwerpen van de straat, zorgen voor een 
betere verbondenheid tussen de buurtbewoners.

Gezonde 
voedingskeuzes

Drinkfonteintjes, inheemse bessenstruiken en fruitbomen op speelplekken kunnen de gezonde 
voedingskeuzes stimuleren. Hieraan kan gedacht worden bij de inrichting van de leefstraat. 

Roken Er kan afgesproken worden dat er in de leefstraat niet wordt gerookt. Dat helpt om te voorko-
men dat kinderen starten met roken. 

Klimaat Vergroening/verblauwing (met water) van de publieke ruimte helpt om de effecten van warme 
dagen te verzachten.

6. Tijdelijke maatregelen
Actie 9: Leefstraten



 

PRAKTISCHE TIPS?

• Europees handboek leefstraten 

• Experimenteren met de straatinrichting en 
nieuwe parkeerplekken - een experiment van 
lab van Troje te Gent

WELKE INTERNE EN EXTERNE PARTNERS 
WERKEN HIER BEST AAN MEE?

• Zie hoofdstuk ‘Samenwerking met interne en 
externe partners’

• Zie e-learning: ‘10.000 stappen: Elke stap telt’ - 
leidraad voor lokale besturen

• Dienst ruimtelijke planning: voor het eventueel 
verder ruimtelijk verankeren van de leefstraten.

INSPIRATIEVOORBEELDEN

• Gent heeft veel ervaring met het opzetten van 
leefstraten. Enkele leefstraten in Gent:

 - Brugse Poort

 - Een Leefstraat, samen met je buren

 - Leeftuin Borluut

 - Draaiboek groenplan met voorbeeld van Gent 
(pagina 116)

• Pilootproject Tuinstraten Antwerpen met bij-
voorbeeld de Lange Ridderstraat (bestaande 
verharding vervangen door plantvakken, bomen, 
kruiden-en moestuintjes, grasperkjes, klimplan-
ten, …).

6. Tijdelijke maatregelen
Actie 9: Leefstraten
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http://www.livingstreets.energy-cities.eu/IMG/pdf/final_guidebook_livingstreet_v10.pdf
https://www.leefstraat.be
https://www.leefstraat.be
https://www.leefstraat.be
https://10000stappen.gezondleven.be/10000-stappen-voor-organisaties/lokalebesturen/2023-gezonde-mobiliteit-en-stop-principe
https://10000stappen.gezondleven.be/10000-stappen-voor-organisaties/lokalebesturen/2023-gezonde-mobiliteit-en-stop-principe
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/samenleven/buurtwerk-gent/ondersteuning-bewonersgroepen/leefplein-leefstraat
http://www.leefstraat.be/eerste-stappen-naar-levende-wijk/
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/samenleven/buurtwerk-gent/ondersteuning-bewonersgroepen/leefplein-leefstraat
https://degroteverbouwing.eu/nl/bouwstenen/leeftuin+borluut+leefstraten+gent/
https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/19245
https://www.antwerpen.be/info/59d738412d2a3cb90c44ccef/pilootproject-tuinstraten
https://degroteverbouwing.eu/nl/bouwstenen/lange+ridderstraat+tuinstraten+antwerpen


 

Signalisatieborden te Tremelo

WAT?

Binnen deze ‘10.000 stappen’-campagne zijn 
er heel wat borden en/of signalisatiematerialen 
beschikbaar die in de straten en buurten geplaatst 
kunnen worden om de campagne en de boodschap 
‘ELKE STAP TELT’ zichtbaar te maken in het straat-
beeld. 

Er zijn wegwijzers die het streefdoel van 10.000 
stappen tastbaar maken door afstanden uit te 
drukken in het aantal stappen. Hiermee tonen we 
dat kleine afstanden, tussen nuttige locaties in jouw 
gemeente of buurt, ook extra stappen opleveren.

Er zijn signalisaties en nudgingmaterialen met leuke 
boodschappen waarmee je het beweeggedrag van 
jouw inwoners beïnvloedt:
• Straatnaamborden

• Spandoeken

• Bord speelveld, sportveld en park

• Stickers met aantal stappen en minuten

• Sjablonen grondmarkering

WAAROM?

Om meer te bewegen, moeten burgers hun gedrag 
kunnen veranderen. Straatsignalisaties van ‘10.000 
stappen: Elke stap telt’ zijn in dat verhaal een zeer 
belangrijk onderdeel. Ze maken mensen bewust 
van het aantal stappen dat ze al zetten en zouden 
moeten zetten. Ze maken mensen warm om méér 
te stappen, om hun beste beentje voor te zetten. 
Uit wetenschappelijke studies in Vlaanderen (24) 
blijkt dat deze straatsignalisaties – als onderdeel 
van het ruimere ‘10.000 stappen’-project - vitaal 
zijn om het gedrag van burgers te veranderen.

Al deze materialen zorgen voor een subtiel duwtje 
in de rug, een subtiel duwtje naar meer stappen…

Actie 10: Borden en/of signalisaties over ‘10.000 stappen’

7. Communicatie over 10.000 stappen dat 
    kadert binnen het STOP-principe, gezonde 
    mobiliteit en/of gezonde publieke ruimte
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EFFECT VAN DE MAATREGEL?

        THEMA EFFECT

Actieve 
verplaatsing

Stappensignalisaties en nudgingmaterialen moedigen aan tot meer stappen tijdens functionele 
verplaatsingen. 

Actieve 
vrije tijd

Stappensignalisaties en nudgingmaterialen moedigen aan tot meer stappen in functie van vrije 
tijd.

Gezonde 
luchtkwaliteit

Mensen die korte afstanden vaker te voet doen in plaats van met de auto, produceren minder 
luchtvervuiling.

Minder 
geluidshinder

Mensen die korte afstanden vaker te voet doen in plaats van met de auto, produceren minder 
geluidshinder.

Mentaal
welbevinden

Stappensignalisaties kunnen aanzetten tot meer bewegen en meer beweging leidt tot een beter 
mentaal welbevinden.

Gezonde 
voedingskeuzes

Stappensignalisaties en nudgingmaterialen bij of naar lokale handelaars kunnen de link maken 
met gezonde voeding.

Roken n. v. t.

Klimaat Mensen die korte afstanden vaker te voet doen in plaats van met de auto, zorgen voor een bete-
re luchtkwaliteit en helpen de klimaatopwarming tegengaan.

Zie bronvermelding (24), (25)

Actie 10: Borden en/of signalisaties over ‘10.000 stappen’

7. Communicatie over 10.000 stappen dat 
    kadert binnen het STOP-principe, gezonde 
    mobiliteit en/of gezonde publieke ruimte
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Actie 10: Borden en/of signalisaties over ‘10.000 stappen’

PRAKTISCHE TIPS?

• De borden en signalisaties kunnen besteld wor-
den via de webwinkel van ‘10.000 stappen’.

• Plaats de signalisatiematerialen op locaties waar 
veel voorbijgangers komen. Dat kunnen zowel 
voetgangers, fietsers, als auto’s zijn. Bij de uit-
gang van gemeentelijke of stedelijke gebouwen 
bijvoorbeeld. Of op kruispunten, aan parkings, bij 
lokale handelaars, …

• Zorg dat de opdruk van de materialen leesbaar 
blijft: plaats de signalisatie dus op een haalbare 
afstand. Ook op plaatsen waar je autobestuur-
ders wil bereiken.

• Plaats de signalisatiematerialen op locaties waar 
voorbijgangers voldoende tijd hebben om ernaar 
te kijken, en waar het veilig is om dat te doen. 
Stappensignalisaties op grote wegen waar snel 
gereden wordt, hebben weinig nut.

• Plaats signalisatiematerialen in buurten waar veel 
mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties 
komen en wonen.

• Onderzoek de wandelstromen die gebruikt wor-
den in jouw gemeente, en plaats daarop signali-
satiematerialen. Wil je de wandelstromen veran-
deren? Plaats je signalisatiematerialen dan op de 
gewenste route. Hou bijvoorbeeld rekening met 
de bestaande trage wegen, een voetgangerscir-
kel, ...

• Ook met de Walkabilityscore-tool kan je zones 
detecteren waar het fijn is om te wandelen. Want 
buurten met een betere walkabilityscore hebben 
meer stappotentieel.

• Plaats signalisatiematerialen op routes naar func-
tionele plaatsen. Zo bereik je burgers uit je eigen 
gemeente of stad. Denk aan: het gemeentehuis, 
de markt, bibliotheek, … Kies voor verlichte voet-
paden die in goede staat verkeren, rolstoel- en 
buggytoegankelijk zijn en rustpunten hebben.

• Plaats signalisatiematerialen op routes naar plaat-
sen van ontspanning en vrije tijd (park, speelplein, 
…). Hier blijft de focus op comfort belangrijk, maar 
er mag zeker ook iets ‘te beleven’ zijn op de route 
(bv. paden in de natuur).

7. Communicatie over 10.000 stappen dat 
    kadert binnen het STOP-principe, gezonde 
    mobiliteit en/of gezonde publieke ruimte

https://10000stappen.asanti-storefront.com/cas/a/customers/login?service=https%3A%2F%2F10000stappen.asanti-storefront.com%2Fstorefront%2Fj_spring_cas_security_check%3Bjsessionid%3DD7CDD30CC40FD0A70B8B06E0CCA1904C
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/walkability-tool
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7. Communicatie over 10.000 stappen dat 
    kadert binnen het STOP-principe, gezonde 
    mobiliteit en/of gezonde publieke ruimte

Actie 10: Borden en/of signalisaties over ‘10.000 stappen’

WELKE INTERNE EN EXTERNE PARTNERS 
WERKEN HIER BEST AAN MEE?

• Zie hoofdstuk ‘Samenwerking met interne en 
externe partners’

• Zie e-learning: ‘10.000 stappen: Elke stap telt’ - 
leidraad voor lokale besturen

INSPIRATIEVOORBEELDEN

• In 2021 hebben al meer dan 200 Vlaamse steden 
en gemeenten stappensignalisaties van ‘10.000 
stappen’ geplaatst. Enkele voorbeelden in de 
media:

 - Berlare

 - Steenokkerzeel

 - Opwijk

 - Willebroek en radio

 - Essen

 - Ingelmunster, Izegem, Oostrozebeke  
en Lendelede

 - Oudenaarde

 - Bredene

 - Hooglede

 - Lichtervelde

 - Herzele

 - Oostkamp

 - Holsbeek

https://10000stappen.gezondleven.be/10000-stappen-voor-organisaties/lokalebesturen/2023-gezonde-mobiliteit-en-stop-principe
https://10000stappen.gezondleven.be/10000-stappen-voor-organisaties/lokalebesturen/2023-gezonde-mobiliteit-en-stop-principe
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220330_94933545
https://www.hln.be/steenokkerzeel/stappenwijzers-moeten-inwoners-auto-links-laten-liggen~a35b7ba0/
https://goeiedag.be/opwijk/2022/03/stappensignalisaties-opgedoken-in-straatbeeld/
https://www.hln.be/willebroek/gemeente-lanceert-wandelcampagne-10-000-stappen-elke-stap-telt-we-willen-een-omgeving-creeren-die-meer-beweging-mogelijk-maakt-en-stimuleert~a5578b28/
https://www.radioreflex.be/2021/10/24/willebroek-stapt-mee-in-het-project-10-000-stappen-elke-stap-telt/
https://www.gva.be/cnt/dmf20211110_94117187
https://www.midwest.be/elke-sta
https://www.midwest.be/elke-sta
https://www.midwest.be/elke-sta
https://www.midwest.be/elke-sta
https://m.standaard.be/cnt/dmf20211025_97750741
https://www.hln.be/bredene/wegwijzers-moeten-inspireren-om-10-000-stappen-te-zetten-per-dag-br~a6544de6/
https://www.hln.be/hooglede/beweegwegwijzers-terug-van-weggeweest~a1b360b47/
https://www.hln.be/lichtervelde/signalisatiepijlen-moeten-inwoners-motiveren-om-meer-te-bewegen~a12dfe2c/
https://www.hln.be/herzele/10-000-stappen-behalen-in-herzele-nu-nog-makkelijker~a3e6e118/
https://www.hln.be/oostkamp/opvallende-wegwijzers-op-straat-moeten-inwoners-stimuleren-om-10-000-stappen-per-dag-te-zetten~acd36449/
https://www.hln.be/holsbeek/meer-dan-20-stapstraten-in-holsbeek-onder-de-campagne-10-000-stappen-elke-stap-telt~abe2136b/


 

Telraambord ontworpen vanuit 
10.000 stappen

WAT?

Eén van de acties uit deze actiefiches gerealiseerd? 
Zet deze dan in de kijker! Communiceer over jullie 
acties rond actieve verplaatsingen, het STOP-prin-
cipe en/of gezonde publieke ruimte naar jouw 
inwoners en sensibiliseer hen om meer te stappen. 

Dit kan over volgende acties gaan:

• Nieuwe structurele acties uit bovenstaande actie-
fiches.

• Acties die jullie reeds verwezenlijkt hebben. Heb-
ben jullie bijvoorbeeld al een succesvolle zone 30 
ingevoerd in het verleden, dan kan dit zeker ook 
in de kijker worden gezet.

Dit kan op verschillende manieren:

• Via communicatieberichten (nieuwsbrief, ge-
meentekrantje, website, sociale media, lichtbord, 
…) aan de hand van formats aangeboden door 
‘10.000 stappen’.

• Via berichtgevingen over de data uit het 
Telraam-toestel. Plaats één of meerdere Tel-

7. Communicatie over 10.000 stappen dat 
    kadert binnen het STOP-principe, gezonde 
    mobiliteit en/of gezonde publieke ruimte

Actie 11: Zet acties in de kijker en sensibiliseer je inwoners

www.10000stappen.be
want elke stap telt

elke stap telt
jij telt mee

vandaag

deze week

dit jaar
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raam-toestellen op de plaats van de actie (trage 
weg, voetgangerscirkel, zone 30, speel- of leef-
straat, …). Plaats het idealiter enkele weken voor 
de opstart van de actie. Op die manier kunnen 
jullie het aantal voetgangers tellen zonder en 
met de actie, en het effect van de actie in cijfers 
bekijken. Communiceer zowel tijdens als na de 
actie over deze telling. Tijdens de actie om de in-
woners te motiveren om ook mee te stappen, en 
na de actie om het effect ervan over te brengen. 
Hiervoor kunnen de klassieke communicatieka-
nalen ingezet worden (sociale media, website, 
lichtbord, …), maar je kan ook een bord gebrui-
ken dat speciaal ontworpen werd vanuit ‘10.000 
stappen’ om de cijfers uit de Telraam-tellingen 
op straat weer te geven. 

• Via events, projecten en sensibiliserende ac-
ties die gekoppeld kunnen worden aan de actie 
van ‘10.000 stappen’. Een actie rond gezonde 
mobiliteit opzetten, is soms niet voldoende om 
inwoners meer te doen bewegen. Je integreert 
die actie ook best binnen een ruimere beleids-
aanpak voor bewegingspromotie en koppelt 

https://telraam.net/#14/50.8728/4.3480
https://telraam.net/#14/50.8728/4.3480
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 - Begeleidingssessies van gezondheidsprofessio-
nals die de uitgevoerde actie (trage weg, voet-
gangerscirkel, zone 30, leefstraat, …) gebruiken 
in functie van hun coaching: Bewegen Op Ver-
wijzing-coaches, kinesisten en ergotherapeuten 
van woonzorgcentra of assistentiewoningen, 
preventiewerkers, gezondheidspromotoren van 
wijkgezondheidscentra

 - Events en projecten die de uitgevoerde actie 
(trage weg, voetgangerscirkel, zone 30, leef-
straat, …) gebruiken:

 - Kwispelstappers (ouderen gaan samen met 
vrijwilligers wekelijks op stap met een hond 
in hun eigen buurt. Zo gaan ze meer bewe-
gen, andere ouderen uit de buurt ontmoe-
ten én voor dieren zorgen.)

7. Communicatie over 10.000 stappen dat 
    kadert binnen het STOP-principe, gezonde 
    mobiliteit en/of gezonde publieke ruimte

Actie 11: Zet acties in de kijker en sensibiliseer je inwoners

 - Gezondheidsrally (een quizwandeling rond 
de voedings- en bewegingsdriehoek)

 - (Groeps)activiteiten rond beweging van 
partners

 - Activiteiten die niet inzetten op de ‘S’ van STOP 
(Stapper), maar eerder op ‘Trapper’, ‘Openbaar 
vervoer of ‘Personenwagens’, zetten gezonde 
mobiliteit en actief transport ook in de kijker:

 - Strapdag

 - Bike to work

 - Fietsbieb

 - Subsidies voor fietshandelaars die investe-
ren in een fietsonderdelenautomaat

 - Fietsvaardigheidscursus voor nieuwkomers 
of mensen in maatschappelijk kwetsbare 
situaties

 - Basiscursus fietsonderhoud in samenwerking 
met lokale fietshandelaars

 - Subsidies voor elektrische fietsen, bus of 
gratis Blue Bike

 - Mindermobielencentrale

 - Educatieve voorstellingen, bv. van KC Vlaams 
Fruit over verkeersveiligheid en het STOP-prin-
cipe

 - Ook het koppelen aan activiteiten los van 
beweging is nuttig! Een voetgangerscirkel 
waarbij het lokale ontmoetingscentrum de plek 
van samenkomen is en waar iets gedronken 
kan worden voor en na de wandeling, zal zeker 
meer deelnemers lokken. Er kan ook gelinkt 
worden aan acties rond thema’s als gezonde 
voeding, mentaal welbevinden, …

deze aan meer en andere laagdrempelige geor-
ganiseerde activiteiten (bewegingsactiviteiten of 
socioculturele activiteiten), of aan het georgani-
seerde aanbod binnen de stad of gemeente. Die 
activiteiten schakelen dan ’10.000 stappen’ in om 
zo tot een groter bereik en gebruik te komen, 
zeker door mensen in maatschappelijk kwetsbare 
situaties. Denk bijvoorbeeld aan de link met:

WAAROM?

Om meer te bewegen, moeten burgers hun gedrag
kunnen veranderen. Acties, structurele aanpassin-
gen, regels en afspraken, en materialen zijn daarbij
noodzakelijk, maar ook duurzame communicatie
daarover mag niet ontbreken. Het maakt mensen
bewust van hun huidige en gewenste gedrag. Het
sensibiliseert hen om meer te stappen.

https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing
https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing
https://www.gezondleven.be/projecten/kwispelstappers
https://www.gezondleven.be/projecten/gezondheidsrally-1
https://www.octopusplan.info/campagnes/strapdag/
https://www.biketowork.be
https://www.fietsbieb.be
https://www.mindermobielencentrale.be
http://www.vlaamsfruit.be/educatief.php
http://www.vlaamsfruit.be/educatief.php
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EFFECT VAN DE MAATREGEL?

        THEMA EFFECT

Actieve 
verplaatsing

Communicatie over actieve verplaatsing en gezonde mobiliteit moedigt aan tot meer stappen.

Actieve 
vrije tijd

Communicatie over actieve vrije tijd moedigt aan tot meer stappen.

Gezonde 
luchtkwaliteit

Mensen die gesensibiliseerd en overtuigd worden om meer te stappen en de auto vaker te laten 
staan, produceren minder luchtvervuiling.

Minder 
geluidshinder

Mensen die gesensibiliseerd en overtuigd worden om meer te stappen en de auto vaker te laten 
staan, produceren minder geluidshinder.

Mentaal
welbevinden

Duurzame communicatie kan aanzetten tot meer bewegen en meer beweging leidt tot een beter 
mentaal welbevinden.

Positieve communicatieboodschappen en koppeling aan acties rond mentaal welzijn en sociaal 
contact, leiden tot een beter mentaal welbevinden.

Gezonde 
voedingskeuzes

Binnen de koppeling met andere events en projecten kan de link gemaakt worden met gezonde 
voeding.

Roken Binnen de koppeling met andere events en projecten kan de link gemaakt worden met niet 
roken.

Klimaat Mensen die gesensibiliseerd en overtuigd worden om meer te stappen en de auto vaker te laten 
staan, zorgen voor een betere luchtkwaliteit en helpen de klimaatopwarming tegengaan.

Zie bronvermelding (24) en (25)

7. Communicatie over 10.000 stappen dat 
    kadert binnen het STOP-principe, gezonde 
    mobiliteit en/of gezonde publieke ruimte

Actie 11: Zet acties in de kijker en sensibiliseer je inwoners



51

PRAKTISCHE TIPS?

• Kijk zeker eens naar de communicatiematerialen 
van ‘10.000 stappen’.

• Lokale besturen die zich voor 1/2/2023 inschrijven 
voor campagnejaar 2023 kunnen kiezen voor een 
gratis Telraampakket. In dit pakket zit alle nodige 
toelichting, ondersteuning en helpdesk door 
Telraam zelf.

• Wil je mensen aanspreken die nu (nog) niet 
veel bewegen en geen gebruik maken van jullie 
beweegvriendelijke acties? Benadruk de zaken 
die zij mogelijk belangrijk vinden, zoals sociale 
verbinding in de buurt, minder geluidshinder, ... 
Benader het onderwerp dus zeker niet alleen van-
uit beweegperspectief.

WELKE INTERNE EN EXTERNE PARTNERS 
WERKEN HIER BEST AAN MEE?

• Zie hoofdstuk ‘Samenwerking met interne en 
externe partners’

• Zie e-learning: ‘10.000 stappen: Elke stap telt’ - 
leidraad voor lokale besturen

• Om de actie te koppelen aan andere georgani-
seerde activiteiten of programma’s doe je best 
beroep op partners, verenigingen en organisaties 
om promo te maken bij hun deelnemers. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan:

 - Bewegen Op Verwijzing-coaches uit de buurt

 - het OCMW

 - adviesraden (seniorenraad, welzijnsraad, spor-
traad …)

 - wijkgezondheidscentra

 - woonzorgcentra

 - assistentiewoningen

 - lokale dienstencentra

7. Communicatie over 10.000 stappen dat 
    kadert binnen het STOP-principe, gezonde 
    mobiliteit en/of gezonde publieke ruimte

Actie 11: Zet acties in de kijker en sensibiliseer je inwoners

 - kinesisten en ergotherapeuten

 - lokale preventiewerkers

 - buurtwerkers

 - voorzieningen voor personen met een handicap

 - verenigingen waar mensen in armoede het 
woord nemen

 - ontmoetings- en wijkcentra

 - Huizen van het Kind

 - Okra

 - Neos

 - lokale trekkers van Beweging Op Verwijzing

 - SAAMO

 - welzijnsschakels

 - zelforganisaties (waar mensen met migratie-
achtergrond samenkomen)

 - …

https://10000stappen.gezondleven.be/10000-stappen-voor-organisaties/lokalebesturen/2023-gezonde-mobiliteit-en-stop-principe
https://10000stappen.gezondleven.be/10000-stappen-voor-organisaties/lokalebesturen/2023-gezonde-mobiliteit-en-stop-principe
https://telraam.net/#14/50.8728/4.3480
https://10000stappen.gezondleven.be/10000-stappen-voor-organisaties/lokalebesturen/2023-gezonde-mobiliteit-en-stop-principe
https://10000stappen.gezondleven.be/10000-stappen-voor-organisaties/lokalebesturen/2023-gezonde-mobiliteit-en-stop-principe
https://www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing
https://www.huizenvanhetkind.be
https://www.okra.be
https://www.neosvzw.be
https://www.saamo.be
https://www.welzijnsschakels.be
https://www.kenniscentrumwwz.be/wat-een-zelforganisatie
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