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Departement Omgeving liet een studie uitvoeren waarbij ze onderzochten op welke plekken de
knooppunten van openbaar vervoer zich bevinden en hoeveel voorzieningen overal te vinden zijn. Op die
manier bepaalden ze plekken waar beide elementen aanwezig zijn, waar één van beide elementen aanwezig
is of waar geen van beide aanwezig zijn. Waar zowel knooppunten van openbaar vervoer en veel
voorzieningen aanwezig zijn, is het vaak interessant om de woondichtheid te doen toenemen. Er zijn wel
enkele aandachtspunten: op sommige plekken is de woondichtheid al zo hoog dat verdichting daar toch
geen goede keuze is, en op plekken met een hoge woondichtheid blijft het ook altijd belangrijk om te zorgen
voor een kwalitatieve, gezonde publieke ruimte.
Meer info
Studie ‘Ontwikkelingskansen op basis van knooppuntwaarde en voorzieningen’ van Departement Omgeving
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Actieve vrije tijd
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Gezonde voedingskeuzes

Roken

Mensen die dicht bij voorzieningen en openbaar vervoer wonen, gebruiken
minder vaak de wagen en kiezen meer voor actieve verplaatsing. Met
andere woorden, ze bewegen meer. Door te verdichten op die plekken,
genieten meer mensen van de voordelen.
Als er veel voorzieningen voor actieve vrije tijd (bv. park, bos, Finse piste,
speelpleintje, sportterreintje) in de omgeving zijn, zullen mensen ze vaker
gebruiken. Door te verdichten op die plekken, genieten meer mensen van
de voordelen.
Mensen die dicht bij voorzieningen en openbaar vervoer wonen, gebruiken
minder vaak de wagen en veroorzaken daardoor minder
luchtverontreiniging. Als veel mensen dat doen, heeft dat een effect op de
lokale luchtkwaliteit en op termijn zelfs op de achtergrondconcentraties.
Mensen die dicht bij voorzieningen en openbaar vervoer wonen, gebruiken
minder vaak de wagen en veroorzaken daardoor minder geluidshinder.
Wanneer veel mensen dat doen, is er minder geluidshinder door verkeer.
Als mensen dichter bij elkaar wonen, kunnen ze meer te maken hebben
met burenlawaai. In een buurt waar mensen een goede verstandhouding
hebben met elkaar, kunnen problemen voorkomen worden door met
elkaar te praten.
Door op sommige plekken te verdichten, kunnen meer mensen in kernen
wonen. Daardoor zijn er meer kansen voor senioren om naar de kernen te
verhuizen en zo vereenzaming tegen te gaan. De verdichting moet op een
kwalitatieve manier gebeuren, met aandacht voor gezonde en voldoende
publieke ruimte. Gebeurt dat niet, dan zal niemand graag in de verdichte
kernen wonen.
Een aandachtspunt in kernen met een hoge woondichtheid is de
aanwezigheid van gezonde voeding. Dit kan bijvoorbeeld opgevangen
worden door lokale landbouw, plukboerderijen, volkstuintjes,
boerenmarkten, fruitbomen in de publieke ruimte, eetbare borders …
Op plekken waar veel kinderen komen of spelen kan de verantwoordelijke
(lokaal bestuur, sport- of jeugdclub, uitbater …) kiezen om een rookvrije
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Klimaat

omgeving te installeren. Op die manier wordt ‘zien roken doet roken’
voorkomen.
Door op sommige plekken te verdichten, kunnen we op andere plekken
meer open ruimte en natuur behouden. Dat helpt de klimaatopwarming
tegen te gaan en de effecten van die opwarming op te vangen.
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De walkabilityscore wordt samengesteld uit drie factoren: woondichtheid, stratenconnectiviteit en
functiemix. Je kunt de score beïnvloeden door te werken aan elk van die drie factoren. Onderzoek heeft
aangetoond dat mensen meer fietsen en stappen in gebieden met een hoge walkabilityscore. Verhoog je de
walkabilityscore in de kernen? Dan is de kans groot dat mensen meer gaan bewegen. Het is niet nuttig om de
walkabilityscore overal te verhogen. Het is net belangrijk om ook voldoende open ruimte te bewaren en dus
plekken te bewaren met een heel lage walkabilityscore.
Meer info
•
•

Walkability-scoretool (link)
Gezond Leven – Sara D’Haese

Actieve verplaatsing

Actieve vrije tijd

Gezonde luchtkwaliteit

Minder geluidshinder

Mentaal welbevinden

Gezonde voedingskeuzes

Roken
Klimaat

Onderzoek heeft aangetoond dat mensen meer fietsen en stappen in
gebieden met een hoge walkabilityscore. Als je de walkabilityscore verhoogt
in de kernen, is de kans groot dat mensen meer gaan bewegen. Door net in
kernen de walkability te verhogen, genieten meer mensen van de voordelen.
Als er veel voorzieningen voor actieve vrije tijd in de omgeving zijn, (bv. park,
bos, Finse piste, speelpleintje, sportterreintje), zullen mensen ze vaker
gebruiken. Door te verdichten op die plekken, genieten meer mensen van de
voordelen.
Onderzoek heeft aangetoond dat mensen meer fietsen en stappen en
minder de wagen nemen in gebieden met een hoge walkabilityscore. Dat
zorgt lokaal voor minder luchtverontreiniging. Als veel mensen de wagen
laten staan, kan dat op termijn ook effect hebben op de
achtergrondconcentratie van de luchtvervuiling.
Onderzoek heeft aangetoond dat mensen meer fietsen en stappen en
minder de wagen nemen in gebieden met een hoge walkabilityscore. Zo
veroorzaken ze minder geluidshinder. Als mensen dichter bij elkaar wonen
omdat de walkability verhoogd is door de woondichtheid te doen stijgen,
kunnen ze meer te maken hebben met burenlawaai. In een buurt waar
mensen een goede verstandhouding hebben met elkaar, kunnen problemen
voorkomen worden door met elkaar te praten.
Onderzoek heeft aangetoond dat mensen meer fietsen en stappen in
gebieden met een hoge walkabilityscore. Bewegen heeft een positieve
invloed op het mentale welbevinden. Kinderen kunnen zich te voet en met
de fiets sneller zelfstandig verplaatsen en krijgen zo meer kansen op sociaal
contact, onder anderen met leeftijdgenootjes.
Je kunt de walkability verhogen door de functiemix te verhogen. Als je
functies toevoegt die een gezond voedingsaanbod hebben, kun je gezonde
voedingskeuzes stimuleren.
n.v.t.
Je kunt de walkability verhogen door de functiemix te verhogen. Als je
natuur in een park of op een plein toevoegt als functie, kan dat helpen om
hitte-eilanden te milderen.
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Wonen in een afgelegen gebied of in een lintbebouwing maakt mensen heel afhankelijk van hun auto om
zich te verplaatsen. Het is moeilijk om op die plekken efficiënt openbaar vervoer te organiseren en de
afstanden zijn vaak te groot om met de fiets te overbruggen. Bovendien scheppen woningen in meer
afgelegen gebieden heel hoge kosten voor de maatschappij om wegen en nutsvoorzieningen aan te leggen
en te onderhouden. Lokale besturen kunnen (laten) onderzoeken hoe ze verlinting en afgelegen
woongebieden kunnen laten uitdoven. Dergelijke scenario’s vragen een langetermijnplan dat over enkele
generaties loopt. Bruikbare strategieën zijn: vermijden om nieuwe bouwvergunningen uit te reiken in
lintbebouwing of op afgelegen plekken, herbestemming geven aan gronden, en grondenruilen uitvoeren.
Met deze maatregel kunnen na verloop van tijd bepaalde gebieden die als woongebieden ingekleurd zijn,
opnieuw als open ruimte ingevuld worden.
Meer info
Financiële gevolgen van herbestemming gronden
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In Vlaanderen wonen we heel verspreid. Daardoor is het moeilijk om
efficiënt openbaar vervoer te organiseren en gebruiken mensen vaak de
auto. Mensen die in een gebied met een hoge walkabilityscore wonen,
gebruiken veel minder de wagen en bewegen meer.
n.v.t.
In Vlaanderen wonen we heel verspreid. Daardoor is het moeilijk om
efficiënt openbaar vervoer te organiseren en gebruiken mensen vaak de
auto. Mensen die in een gebied met een hoge walkabilityscore wonen,
gebruiken veel minder de wagen. Dat zorgt lokaal voor minder
luchtverontreiniging. Als veel mensen de wagen laten staan, kan dat op
termijn ook effect hebben op de achtergrondconcentratie van de
luchtvervuiling.
In Vlaanderen wonen we heel verspreid. Daardoor is het moeilijk om
efficiënt openbaar vervoer te organiseren en gebruiken mensen vaak de
auto. Mensen die in een kern wonen, gebruiken veel minder de wagen. Zo
veroorzaken ze minder geluidshinder. Als mensen dichter bij elkaar wonen
omdat de walkability verhoogd is door de woondichtheid te doen stijgen,
kunnen ze meer te maken hebben met burenlawaai. In een buurt waar
mensen een goede verstandhouding hebben met elkaar, kunnen problemen
voorkomen worden door met elkaar te praten.
Mensen die in een gebied wonen waar ze aangewezen zijn op de auto om
zich te verplaatsen, lopen een risico op vereenzaming als ze ouder worden.
Ze kunnen zich namelijk niet meer zelfstandig verplaatsen als ze niet meer
met de auto kunnen rijden.
n.v.t.
n.v.t.
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Als afgelegen woongebieden na verloop van tijd opnieuw als open ruimte
ingevuld kunnen worden, kan dat de klimaatopwarming helpen tegengaan
en de gevolgen van die opwarming, zoals wateroverlast, opvangen.
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Een projectontwikkelaar kan toestemming krijgen om meer woningeenheden op een bepaald perceel te
bouwen, bijvoorbeeld door een extra bouwlaag toe te staan op een plek die geschikt is voor verdichting. De
projectontwikkelaar kan daardoor meer winst boeken. Een lokaal bestuur kan de projectontwikkelaar
verplichten om, in ruil voor de extra bouwlaag, een percentage van die winst te investeren in de
maatschappij. Dat kan bijvoorbeeld door een extra trage weg te voorzien, door extra fietsenstallingen te
bouwen, door een speelterrein aan te leggen bij de ontwikkeling … Op die manier kan een lokaal bestuur
beïnvloeden waar er verdichting gebeurt en ervoor zorgen dat de publieke ruimte in die omgeving
kwalitatief vormgegeven wordt.
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Via opbrengstherverdeling kan de woondichtheid verhoogd worden. Dat
leidt tot een hogere walkabilityscore, wat leidt tot meer actieve verplaatsing.
n.v.t.
Via opbrengstherverdeling kan de woondichtheid verhoogd worden. Dat
leidt tot een hogere walkabilityscore, wat leidt tot meer actieve verplaatsing,
minder autogebruik en dus minder luchtvervuiling.
Via opbrengstherverdeling kan de woondichtheid verhoogd worden. Dat
leidt tot een hogere walkabilityscore, wat leidt tot meer actieve verplaatsing,
minder autogebruik en dus minder geluidshinder door verkeer.
Via opbrengstherverdeling kan de woondichtheid verhoogd worden. Dat
leidt tot een hogere walkabilityscore, wat leidt tot meer actieve verplaatsing.
Bewegen leidt op zijn beurt tot een beter mentaal welbevinden.
Via opbrengstherverdeling zou ervoor gekozen kunnen worden om
volkstuinen of bijvoorbeeld een publieke boomgaard te laten aanleggen
voor de omgeving. Zo worden gezonde voedingskeuzes gestimuleerd.
n.v.t.
Door te verdichten op goed gelegen plekken, kun je open ruimte op andere
plekken behouden. Die open ruimte kan de klimaatopwarming helpen
tegengaan en de gevolgen van die opwarming, zoals wateroverlast en hitteeilanden, opvangen.
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Door het hergebruik van leegstaande panden te stimuleren, zorg je ervoor dat er minder open ruimte wordt
aangesneden voor bebouwing en verharding. Er zijn verschillende stimuli mogelijk: heffingen op leegstand
invoeren, financiële stimuli voor renovatie geven, een winkelbeleid in de kernen voeren, kerken
hergebruiken voor andere bestemmingen, de infrastructuur van scholen na schooltijd ter beschikking stellen
voor andere activiteiten. Een tijdelijk gebruik van infrastructuur kan inspiratie bieden voor een latere
definitieve invulling en kan duidelijk maken waar mensen behoefte aan hebben of enthousiast over worden.
Als je leegstaande panden hergebruikt, vrijwaar je niet alleen open ruimte en creëer je financiële winst voor
groepen die infrastructuur delen, maar kun je ook de walkabilityscore verhogen door de woondichtheid of
het aantal voorzieningen (functiemix) te vergroten.
Meer info
•
•
•
•
•
•
•

Hergebruik leegstaande panden
Visie op ruimtegebruik voor jongeren
Website over delen van schoolinfrastructuur
Artikel van Socius, Steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk
9 tips voor eigenaars van leegstaande bedrijfs- en handelspanden
‘Recepten voor kernversterking’ is een receptenboek van de Bond Beter Leefmilieu. Met voorbeelden
en instrumenten die steden en gemeenten kunnen gebruiken om in te zetten op kernversterking.
‘Verdichting van dichtbij bekeken’ van de VVSG vertelt je dan weer hoe je op een kwaliteitsvolle
manier kunt zorgen voor verdichting. Je vindt er inspirerende voorbeelden over onder meer
stapelen, combineren en delen, hergebruik, tijdelijk gebruik en herverkaveling.

Inspirerende voorbeelden
•
•
•
•

Hergebruik kerken
Film excursie naar gedeelde scholen
Volkstuintjes op de Rabotsite
Initiatieven in Gent

Actieve verplaatsing
Actieve vrije tijd

Gezonde luchtkwaliteit

Minder geluidshinder

Mentaal welbevinden

Als je met deze maatregel de walkabilityscore verhoogt, kan dat leiden tot
meer actieve verplaatsing
Gedeeld gebruik van sportinfrastructuur, bijvoorbeeld bedrijven die de
fitnesszaal van een internaat gebruiken of een basketbalpleintje van een
school dat ’s avonds door de buurtkinderen gebuikt mag worden, kan zorgen
voor meer actieve vrije tijd.
Als er voldoende voorzieningen in de buurt aanwezig zijn, moeten mensen
minder ver van huis voor al hun activiteiten. Zo hebben ze minder de wagen
nodig en wordt er minder luchtverontreiniging geproduceerd.
Als er voldoende voorzieningen in de buurt aanwezig zijn, moeten mensen
minder ver van huis voor al hun activiteiten. Zo hebben ze minder de wagen
nodig en wordt er minder geluidshinder door verkeer veroorzaakt.
Als er meer voorzieningen in de buurt aanwezig zijn, is er meer kans op
ontmoeting. Activiteiten en initiatieven waarbij mensen zelf ook een
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bijdrage leveren of een verantwoordelijke rol opnemen kunnen voor
empowerment zorgen.
n.v.t.
Als ervoor gekozen wordt om de gedeelde infrastructuur rookvrij te houden,
dan helpt dat om jonge kinderen niet te doen starten met roken.
n.v.t.
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Het is belangrijk dat buurten met een goede functiemix ook een voldoende hoge woondichtheid hebben.
Stimuleer als lokaal bestuur daarom de aanwezigheid van een aantrekkelijke mix van lokale handel en
markten, voorzieningen (bv. dienstencentrum, postkantoor, banken, scholen en kinderopvang, kantoren,
groenvoorziening, lokalen van verenigingen en recreatieve sportinfrastructuur) in gebieden met een hoge
walkabilityscore.
Inspirerende voorbeelden
We vermelden graag een inspirerend voorbeeld. In Beveren aan de IJzer werden buurtwinkel,
dienstverlening, mobiliteit en ontmoetingsplek op één locatie samengebracht: het Dorpspunt in BeverenIJzer, een deelgemeente van het West-Vlaamse Alveringem.
Het is een plek waar inwoners uit het dorp elkaar kunnen ontmoeten en diensten terugvinden die uit het
plattelandsdorp verdwenen waren. Een groep bewoners van De Lovie, een instelling voor mensen met een
verstandelijke beperking, baten het Dorpspunt uit. De begeleiders van De Lovie ondersteunen als dat nodig
is. De buurtwinkel biedt producten van lokale boeren aan, waardoor een korte keten gerealiseerd wordt.
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Als je met deze maatregel de walkabilityscore verhoogt, kan dat leiden tot
meer actieve verplaatsing.
Vrijetijdsfuncties in buurten waar veel mensen wonen, zullen zorgen voor
meer actieve vrije tijd.
Als er voldoende voorzieningen in de buurt aanwezig zijn, hoeven mensen
minder ver van huis te gaan voor al hun activiteiten. Zo hebben ze minder de
wagen nodig en wordt er minder luchtverontreiniging geproduceerd.
Als er voldoende voorzieningen in de buurt aanwezig zijn, hoeven mensen
minder ver van huis te gaan voor al hun activiteiten. Zo hebben ze minder de
wagen nodig en wordt er minder geluidshinder door verkeer veroorzaakt.
Als er meer voorzieningen in de buurt aanwezig zijn, is er meer kans op
ontmoeting. Activiteiten en initiatieven waarbij mensen zelf ook een
bijdrage leveren of een verantwoordelijke rol opnemen kunnen voor
empowerment zorgen.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
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Als je ergens wilt verdichten (de woondichtheid doen toenemen), dan kan dat bijvoorbeeld door het aantal
bouwlagen te verhogen. Dat kun je het best niet voor alle gebouwen doen. Streef naar een goede mix van
laag- en hoogbouw. Hoogbouw wordt in kleinere gemeenten niet zo vaak toegepast, terwijl dat wel open
ruimte zou kunnen vrijwaren. Trek je de woondichtheid op? Zorg er dan voor dat de publieke ruimte op een
gezonde en kwalitatieve manier ingericht wordt. Als een projectontwikkelaar extra bouwlagen mag
voorzien, zal hij daar lusten van ondervinden (meer winst). Een lokaal bestuur kan dus ook lasten opleggen
bij het afleveren van de vergunning en de ontwikkelaar verplichten om bijvoorbeeld een autodeelplek te
voorzien, fietsenstallingen te bouwen, een kwalitatief voetpad of fietspad heraan te leggen, een speelterrein
te bouwen, een gemeenschappelijke of publieke tuin aan te leggen …
Meer info
•
•
•

Artikel Vlaams Bouwmeester
‘Recepten voor kernversterking’ is een receptenboek van de Bond Beter Leefmilieu. Met voorbeelden
en instrumenten die steden en gemeenten kunnen gebruiken om in te zetten op kernversterking.
‘Verdichting van dichtbij bekeken’ van de VVSG vertelt je dan weer hoe je op een kwaliteitsvolle
manier kunt zorgen voor verdichting. Je vindt er inspirerende voorbeelden over onder meer
stapelen, combineren en delen, hergebruik, tijdelijk gebruik en herverkaveling.
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In Vlaanderen wonen we heel verspreid. Daardoor is het moeilijk om
efficiënt openbaar vervoer te organiseren en gebruiken mensen vaak de
auto. Mensen die in een gebied met een hoge walkabilityscore wonen,
gebruiken veel minder de wagen en bewegen meer. Als je het aantal
bouwlagen optrekt, kan dat de walkabilityscore verhogen.
n.v.t.
In Vlaanderen wonen we heel verspreid. Daardoor is het moeilijk om
efficiënt openbaar vervoer te organiseren en gebruiken mensen vaak de
auto. Mensen die in gebied met een hoge walkabilityscore wonen, gebruiken
veel minder de wagen. Dat zorgt lokaal voor minder luchtverontreiniging.
Als veel mensen de wagen laten staan, kan dat op termijn ook effect hebben
op de achtergrondconcentratie van de luchtvervuiling.
In Vlaanderen wonen we heel verspreid. Daardoor is het moeilijk om
efficiënt openbaar vervoer te organiseren en gebruiken mensen vaak de
auto. Mensen die in een kern wonen gebruiken veel minder de wagen en
veroorzaken zo minder geluidshinder. Als mensen dichter bij elkaar wonen
omdat de walkability verhoogd is door de woondichtheid te doen stijgen,
kunnen ze meer te maken hebben met burenlawaai. In een buurt waar
mensen een goede verstandhouding hebben met elkaar, kunnen problemen
voorkomen worden door met elkaar te praten.
Mensen die in een gebied wonen waar ze aangewezen zijn op de auto om
zich te verplaatsen, lopen een risico op vereenzaming als ze ouder worden.
Ze kunnen zich namelijk niet meer zelfstandig verplaatsen als ze niet meer
met de auto kunnen rijden.
n.v.t.
n.v.t.
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Als afgelegen woongebieden na verloop van tijd opnieuw als open ruimte
ingevuld kunnen worden, kan dat de klimaatopwarming helpen tegengaan
en de gevolgen van die opwarming, zoals wateroverlast, opvangen.
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Een lokaal bestuur kan zijn winkelbeleid zo vormgeven dat baanwinkels, die vooral met de auto bereikbaar
zijn, worden ontmoedigd en winkels in de kernen worden ondersteund en gestimuleerd. Op die manier
worden meer winkels opnieuw bereikbaar met de fiets en te voet. Handelaars zijn soms bezorgd dat een
voetgangerszone tot minder klanten zal leiden. Uit onderzoek blijkt dat vaak zelfs het omgekeerde het geval
is. Klanten die met de fiets komen, komen gemiddeld vaker langs en kopen vaak meer dan klanten die met
de wagen komen. Een lokaal bestuur kan ook flankerende maatregelen treffen, zoals een slimme distributie
van goederen binnen de stad met overslag aan de stadsrand.
Meer info
•
•
•
•

Ruimtelijke visie rond baanwinkels
Clustering lokale handel in kernen
Detailhandel in Vlaanderen
Terugblik op een studiedag rond een kernversterkend winkelbeleid van het Platform
Centrummanagement (VVSG)

Inspirerende voorbeelden
•
•

Detailhandelcoaches provincie Antwerpen
Dorpspunt Beveren
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Als er meer winkels in de nabije omgeving zijn, gaan mensen makkelijker
met de fiets of te voet naar de winkel. Daardoor krijgen ze meer beweging.
n.v.t.
Als er meer winkels in de nabije omgeving zijn, gaan mensen makkelijker
met de fiets of te voet naar de winkel. Doordat ze dan minder vaak de
wagen nemen, is er ook minder luchtverontreiniging.
Als er meer winkels in de nabije omgeving zijn, gaan mensen makkelijker
met de fiets of te voet naar de winkel. Doordat ze minder vaak de wagen
nemen, veroorzaken ze minder geluidshinder in de buurt.
Lokale winkels dragen bij aan een levendige kern waar mensen enerzijds
veel kansen op ontmoeting hebben en anderzijds langer in hun eigen buurt
de dagelijkse benodigdheden kunnen kopen. Zo kunnen ze langer
zelfstandig thuis wonen.
De aanwezigheid van lokale voedingswinkels kan zorgen dat mensen
makkelijk aan verse voeding kunnen komen in hun omgeving. Een lokaal
bestuur kan in sommige omgevingen zorgen dat het ongezonde aanbod
beperkt blijft, bijvoorbeeld door het aantal nachtwinkels te beperken.
n.v.t.
n.v.t.
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Het Team Vlaams Bouwmeester biedt de lokale besturen de Bouwmeester Scan aan. Deze scan helpt lokale
besturen die snel werk willen maken van een duurzamer en beter ruimtegebruik. Een team van experten
brengt de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van de gemeente in kaart en reikt een concrete
agenda van projecten en ingrepen aan. Het doel is om de gemeenten bij te staan in de transitie naar een
aangenamere, gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving, gekoppeld aan een zorgzamere
en duurzamere omgang met het leefmilieu en met natuurlijke hulpbronnen. De Bouwmeester Scan heeft
een brede focus waar gezondheid en klimaat deel van uitmaken. In 2018 en 2019 komen er al telkens 30
gemeenten aan de beurt.
Het is de bedoeling om via een snelle, multidisciplinaire doorlichting na te gaan in hoeverre het huidige
ruimtegebruik en het gevoerde beleid van de gemeente al beantwoorden aan de doelstellingen van het
witboek en het finale Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en het Meerjarenprogramma 2017-2020 van de
Vlaams Bouwmeester, en om eerste aanzetten voor oplossingen te formuleren. De Bouwmeester Scan is er
voor lokale overheden die snel werk willen maken van een adequaat ruimtelijk beleid met aandacht voor
verdichting en kernversterking, de versterking en uitbreiding van groen-blauwe netwerken, de creatie van
groengebieden met verhoogde ecologische waarde, een beter samenspel tussen open ruimte en
verstedelijking, systeemdenken, een veel betere continuïteit van ecologische netwerken en
landschapsstructuren in een samenhangend geheel, collectieve woonmodellen, warmtenetten, een
mobiliteit die inzet op voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en autodelen. Aansluitend wordt de vraag
gesteld hoe de gemeente een regisseursrol kan opnemen om publieke en private ontwikkelingen in de
gewenste richting te sturen en welke knelpunten en kansen er liggen in beleid en regelgeving.
Meer info
•
•

De Bouwmeester San
Het Team Vlaams Bouwmeester
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De scan heeft aandacht voor verdichting en kernversterking. Dat leidt tot
kernen met een hogere walkabilityscore. Mensen die wonen op een plek met
een hoge walkabilityscore, wandelen en fietsen meer.
De scan heeft aandacht voor het bewaren van open ruimte en een beter
samenspel tussen open ruimte en verstedelijking, en ook voor de versterking
en uitbreiding van de groen-blauwe netwerken. Dat creëert extra kansen
voor actieve vrijetijdsbeleving.
De scan wil inzetten op een mobiliteit waarbij het accent ligt op voetgangers,
fietsers, openbaar vervoer en autodelen. Bovendien verminderen meer
verdichte kernen de behoefte aan vervoer met de auto. De aanbevelingen
van de scan kunnen dus leiden tot een gezondere mobiliteit die minder
luchtverontreiniging veroorzaakt.
De scan wil inzetten op een mobiliteit waarbij het accent ligt op voetgangers,
fietsers, openbaar vervoer en autodelen. Bovendien verminderen meer
verdichte kernen de behoefte aan vervoer met de auto. De aanbevelingen
van de scan kunnen dus leiden tot een gezondere mobiliteit die minder
geluidshinder door verkeer veroorzaakt.
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De Bouwmeester Scan wil bijdragen aan het behalen van sociaalmaatschappelijke winsten.
n.v.t.
n.v.t.
De Bouwmeester Scan wil bijdragen aan het behalen van de
klimaatdoelstellingen winsten.
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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 planning, ruimtelijke ordening en inrichting.
Voorzie voldoende speelmogelijkheden op verschillende schaalniveaus en verbind ze op een
kindvriendelijke manier. Een kindlint is een veilige route waarlangs kinderen zelfstandig van huis naar school
of naar de speeltuin en dergelijke kunnen lopen of fietsen. De wandelroute wordt gemarkeerd met speciale
tegels.
Meer info
•
•

Website Kind & Samenleving
Handleiding Speelweefsel – Stad Gent
Deze handleiding vormt het centrale concept waarrond het Gentse speelruimtebeleid vormgegeven
wordt. 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 projecten
kindgerichtheid effectief waar te maken met diverse betrokken stedelijke diensten en externe
professionals. Het vormt als het ware een catalogus die laat zien (in woord en beeld) hoe het
speelweefsel vorm kan krijgen in diverse soorten publieke ruimte. Handleiding Speelweefsel.

•

Studie Verbindingsweesfel – Stad Gent
De ‘Handleiding Verbindingsweefsel’ is het vervolg 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
Speelweefsel’ zoomt nu verder in op de verbindingswegen tussen deze plekken. De handleiding
geeft een antwoord op de vraag 'Hoe maak je straten veiliger, speelser en aantrekkelijker voor
kinderen?’
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/studie%20verbindingsweefsel.pdf

•

Verover de straat!
Methodiek van Kind & Samenleving vzw om met kinderen en buurt samen naar oplossingen te
zoeken om straten kindvriendelijker te maken.
http://k-s.be/medialibrary/purl/nl/8783065/Een%20hartverOOOverende%20straat!.pdf

•

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

Inspirerende voorbeelden
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•

Kindlint Oostende:
http://tragewegen.be/nieuwsoverzicht/item/3119-kindlint-inoostende-een-schoolvoorbeeld-van-beter-bereikbare-speelruimten

Contact
Kind & Samenleving
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Als je kindlinten plant tussen verschillende plekken die uitnodigen tot
spelen, kunnen kinderen zich sneller op een veilige en zelfstandige manier
verplaatsen van A naar B.
Voldoende en gevarieerd speelweefsel op maat van verschillende
leeftijdsgroepen, nodigt uit tot actieve vrijetijdsbesteding.
n.v.t.
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 plekken moet voorzien.
Ruimte om te spelen, ontdekken en ontmoeten helpt een kind vooruit bij
zijn ontwikkeling.
Drinkfonteintjes, bessenstruiken en fruitbomen op speelplekken kunnen
de gezonde voedingskeuzes van kinderen stimuleren.
Een rookvrije speelplek zorgt ervoor dat kinderen minder of niet zien
roken. Dat helpt om te voorkomen dat kinderen starten met roken.
Speelplekken met ruimte voor natuur kunnen de klimaatopwarming
helpen tegengaan en de gevolgen van die opwarming opvangen.
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Om onze verstedelijkte gebieden leefbaar te houden is een minimum aan groen nodig. Groen moet voldoen
aan bepaalde normen qua oppervlakte en afstand. We spreken dan over oppervlaktenormen en
afstandsnormen. In Vlaanderen werden twee groennormen opgesteld om een planning op lange termijn op
te stellen. Er is een globale streefnorm, uitgedrukt als een ideaal aantal vierkante meter per inwoner. En
daarnaast is er een norm die preciseert op welke maximumafstand het groen zich voor elke inwoner mag
bevinden, in functie van het soort groen (buurtparkje versus groot stadspark). Het zijn geen wettelijke of
bindende normen, enkel richtcijfers.
Herhaaldelijk is vastgesteld dat groen in de stad niet uitwisselbaar is met groen buiten of aan de rand van de
stad. Daarvoor verschilt het gebruik van het groen in de stad te zeer van het gebruik van dat andere groen.
Voor een leefbare gemeente is het vooral belangrijk om een netwerk aan groene ruimten te ontwikkelen,
evenwichtig verspreid over het volledige grondgebied.
Meer info
https://www.inverde.be/groen-in-de-stad-groenstructuren-en-normen
HYPERLINK "https://www.inverde.be/groen-in-de-stad-groenstructuren-ennormen"Inspirerende voorbeelden
•
•

In dit document vind je voor verschillende wijken hoe groen in de wijk een plaats en functie kreeg.
Groene functionele belevingstrajecten
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Natuur langs fietsverbindingen kan de route aangenamer maken en de
mensen daardoor over de streep trekken om vaker de fiets te nemen. Zo
krijgen ze meer beweging.
Natuur kan een recreatieve functie vervullen die mensen uitnodigt tot een
actieve vrijetijdsbesteding.
Voldoende natuur kan als buffer functioneren voor luchtvervuiling. Let op,
in ‘street canyons’ (smalle straten met hoge bebouwing), kunnen
bomenrijen de luchtvervuiling soms vasthouden, waardoor de
concentraties hoger worden.
Natuur kan als geluidsbuffer gebruikt worden, bijvoorbeeld een groene
gordel langs een snelweg. Geluiden uit de natuur kunnen ook zorgen dat je
andere geluiden als minder storend ervaart. Dit principe van akoestisch
inrichten of ‘soundscaping’ kan actief toegepast worden. Je kunt
bijvoorbeeld klaterend water voorzien op plekken met hinderlijk geluid of
bomen die vogels aantrekken, zodat het gefluit van de vogels ander geluid
minder hinderlijk maakt.
De aanwezigheid van natuur heeft een positief effect op het mentale
welbevinden.
Volkstuinen kunnen zo ingepland worden dat zo veel mogelijk mensen er
gebruik van kunnen maken.
n.v.t.
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Natuur, zowel in de open ruimte als in een stedelijke omgeving, helpt om
de klimaatopwarming tegen te gaan en de gevolgen van die opwarming,
zoals wateroverlast en hitte-eilanden, op te vangen.
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Nieuwe woningen brengen extra autobezit met zich mee. Om de parkeerdruk niet af te wentelen op de
omliggende straten, leggen gemeentebesturen een minimum aan parkeerplaatsen op bij bouwprojecten.
Maar zulke ondergrondse parkeerplaatsen zijn peperduur, en ook al houden ze de omliggende straten dan
misschien wel vrij, ze pakken fileleed en andere mobiliteitsproblemen niet aan. Hoe los je dat op? Door een
aantal van de dure ondergrondse parkeerplaatsen te schrappen en met een deel van de kostenbesparing een
aanbod van deelauto’s, deelfietsen, stimuli en begeleiding te voorzien. Dat zijn noodzakelijke ingrepen voor
een modal shift in onze mobiliteit die – en dat is belangrijk – ook parkeerproblemen voorkomt. Het saldo
wordt geïnvesteerd in duurzame energieproductie of energiebesparing. Ondergrondse parkings worden dus
ingewisseld of geswapt voor duurzame oplossingen in de buurt op het vlak van mobiliteit en energie.
Meer info
Website Garage Swap
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Minder parkeergelegenheid en meer deelfietsen en deelauto’s stimuleren
mensen om meer met de fiets te gaan en dus meer te bewegen.
n.v.t.
Minder parkeergelegenheid en meer deelfietsen en deelauto’s stimuleren
mensen om minder met de wagen te gaan. Zo komt er minder
luchtvervuiling in de lucht.
Minder parkeergelegenheid en meer deelfietsen en deelauto’s stimuleren
mensen om meer met de fiets te gaan. Zo zorgt Garage Swap voor minder
lokale geluidshinder door verkeer.
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.
n.v.t.
n.v.t.
Minder parkeergelegenheid en meer deelfietsen en deelauto’s stimuleren
mensen om meer met de fiets te gaan. Zo wordt er minder CO2 uitgestoten.
Dit helpt de klimaatopwarming tegen te gaan.
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Groene functionele belevingstrajecten (of GFB-trajecten) leiden fietsers en wandelaars op een snelle,
aangename en gezonde manier naar school, het werk of het centrum. Ze zijn een mooi alternatief voor
verplaatsingen langs drukke en onveilige autowegen met fijn stof. Een GFB-traject biedt heel wat voordelen:
•
•
•
•
•

snelle verplaatsingen en veilige verkeerssituaties voor zachte weggebruikers: een kwalitatief
alternatief voor verplaatsingen langs autowegen
uitbreiding en versterking van de groene-blauwe netwerken
een gezonde leefomgeving: minder stress, minder fijn stof, meer sociale contacten en meer
ontspanning
een antwoord op zware regenval en toenemende hitte
...

Meer info
•
•
•

https://www.lne.be/beleef-mobiliteit
http://publiekeruimte.info/projectwerking/groene-functionele-belevingstrajecten
Departement Omgeving – Jasperina Deforce
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Groene functionele belevingstrajecten nodigen uit om de fiets te nemen.
Dat creëert kansen om meer te bewegen.
Groene functionele belevingstrajecten zijn aantrekkelijk voor recreatieve
fietsers. Dat creëert kansen om meer te bewegen.
Groene functionele belevingstrajecten nodigen uit om de fiets te nemen en
de auto vaker te laten staan. Zo ontstaat er minder luchtverontreiniging.
Groene functionele belevingstrajecten nodigen uit om de fiets te nemen en
de auto vaker te laten staan. Daardoor is er minder lokale geluidshinder
door verkeer.
Groene functionele belevingstrajecten nodigen uit om de fiets te nemen.
Voldoende bewegen heeft een positieve invloed op het mentale
welbevinden.
Groene functionele belevingstrajecten kunnen langs eetbare hagen,
boomgaarden of plukboerderijen lopen. Voorzie ook drinkfonteintjes
langs de GFB’s, zodat mensen gestimuleerd worden om de gezonde
voedingskeuze te maken.
n.v.t.
Door het groene aspect kunnen groene functionele belevingstrajecten
helpen om de klimaatopwarming tegen te gaan en de gevolgen van die
opwarming, zoals wateroverlast, op te vangen.
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Aandacht voor onderhoud van de publieke ruimte zorgt voor een aangenamere omgeving waar mensen
graag vertoeven. Met een goed onderhoud zorg je dat er geen afval rondslingert, dat er geen graffiti op
ongewenste plekken zit, dat er geen putten in de weg zijn, dat de begroeiing er aantrekkelijk uitziet
enzovoort. Een buurt die niet goed onderhouden is, zet mensen ook niet aan om voor hun buurt te zorgen.
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Senioren fietsen en wandelen liever en meer op een goed onderhouden
weg zonder putten en losse tegels. Zo krijgen ze meer beweging. Mensen
wandelen en fietsen ook liever in een propere buurt.
Senioren fietsen en wandelen liever en meer op een goed onderhouden
weg zonder putten en losse tegels. Zo krijgen ze meer beweging. Mensen
wandelen en fietsen ook liever in een propere buurt.
Senioren fietsen en wandelen liever en meer op een goed onderhouden
weg zonder putten en losse tegels. Ze nemen daardoor minder vaak de
wagen en zorgen zo voor minder luchtverontreiniging.
Senioren fietsen en wandelen liever en meer op een goed onderhouden
weg zonder putten en losse tegels. Ze nemen daardoor minder vaak de
wagen en zorgen zo voor minder lokale geluidshinder door verkeer.
Mensen voelen zich beter in een buurt die ze als aangenaam ervaren. In
een aangename buurt blijven mensen makkelijker even staan voor een
babbel en hebben ze dus meer kans op ontmoeting.
Goed onderhouden fruitbomen of bessenhagen kunnen in een buurt een
mooi element vormen dat tegelijk de gezonde voedingskeuze stimuleert.
Vuilnisbakken kunnen ervoor zorgen dat afval zoals sigarettenpeuken niet
blijft rondslingeren op straat. Zo blijft roken meer uit beeld. Dat helpt
kinderen en jongeren om niet te starten met roken.
n.v.t.
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Een lokaal bestuur duidt een gebied aan als voetgangerszone, meestal in een druk (winkel)gebied in het
centrum van een stad of gemeente. Het gebied is dan slechts beperkt toegankelijk voor bepaalde voertuigen.
Voetgangers en fietsers krijgen alle ruimte. De omgeving wordt een aangename en veilige omgeving om in
te vertoeven.
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Mensen die de voetgangerszone in willen, moeten dat te voet of met de
fiets doen. Een aantal van de mensen zal wegens de voetgangerszone ook
niet meer met de wagen naar het gebied komen, maar al eerder de fiets
nemen. Dat creëert een kans op meer beweging.
Een voetgangerszone is aangenaam voor wandelaars. Ze kunnen dus ook
om recreatieve redenen kiezen om te wandelen in deze zones.
In een voetgangerszone rijden heel weinig voertuigen, waardoor er weinig
verontreiniging van verkeer in de lucht komt. Bovendien kan de
voetgangerszone een effect hebben op het aantal wagens buiten de zone,
omdat ze mensen stimuleren om de auto thuis te laten en voor andere
vervoersmiddelen te kiezen.
In een voetgangerszone rijden heel weinig voertuigen, waardoor er weinig
geluidshinder van verkeer is. Bovendien kan de voetgangerszone een effect
hebben op het aantal wagens buiten de zone, omdat ze mensen stimuleren
om de auto thuis te laten en voor andere vervoersmiddelen te kiezen. Dus
ook buiten de voetgangerszone kan deze maatregel een effect hebben op
geluidshinder door verkeer.
Een voetgangerszone is aangenaam en veilig om in te vertoeven. Ze
faciliteert ontmoeting.
Een aangepast detailhandelbeleid en drinkwaterfonteintjes in de zone
kunnen de gezonde voedingskeuze stimuleren.
Borden die mensen stimuleren of aanmoedigen om niet te roken, maken
de voetgangerszone gezonder.
In een voetgangerszone rijden heel weinig voertuigen, waardoor er weinig
verontreiniging van verkeer in de lucht komt. Dat helpt om de
klimaatopwarming tegen te gaan.
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Een speelstraat is volledig voorbehouden aan spelende kinderen. Tijdens bepaalde uren wordt de speelstraat
volledig of gedeeltelijk afgesloten. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op
alle weggebruikers. Doorgaand gemotoriseerd verkeer is verboden.
Meer info
•
•
•

Stappenplan voor het organiseren van een speelstraat: https://www.goegespeeld.be/organiserenvan-een-speelstraat
Gemeentelijk reglement, een voorbeeld uit de stad Gent: https://stad.gent/reglement/reglementvoor-de-inrichting-van-speelstraten
Wegcode rond het verkeer in speelstraten: http://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/186art22septies

Inspirerende voorbeelden
Leuven, Brugge, Turnhout, Denderleeuw, Kortrijk, Zedelgem, Gent, Erpe-Mere, …
Contact
Vlaams Instituut Gezond Leven – Sara D’Haese
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Een speelstraat zorgt voor een veiligere omgeving. Kinderen die in de buurt
wonen van de speelstraat kunnen te voet of per fiets naar de speelstraat
komen.
Een speelstraat zorgt voor een veilige speelomgeving voor kinderen. Het is
bewezen dat kinderen die in een speelstraat wonen, meer bewegen tijdens
de vrije tijd. Door spelmateriaal uit te lenen of door extra activiteiten te
organiseren (bv. bezoek van een circusschool) stimuleer je de kinderen nog
meer om te bewegen.
De afwezigheid van gemotoriseerd verkeer in de speelstraat zorgt voor een
betere luchtkwaliteit.
De afwezigheid van gemotoriseerd verkeer in de speelstraat zorgt voor
minder geluidshinder. Anderzijds kunnen de spelende kinderen wel wat
meer geluidshinder veroorzaken.
Het is aangetoond dat kinderen en ouders in een speelstraat meer sociaal
contact hebben met elkaar dan wanneer er geen speelstraat georganiseerd
wordt.
Door extra activiteiten te organiseren in de speelstraten in jouw gemeente
kun je ook een invloed hebben op het maken van gezonde voedingskeuzes.
Organiseer bijvoorbeeld een gezonde hapjesnamiddag in de speelstraten,
waar je samen met de kinderen gezonde hapjes maakt.
Mensen aanmoedigen om niet te roken in de speelstraat, maakt de straat
gezonder.
n.v.t.
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Een voetgangerscirkel is een netwerk van actieve, functionele wandelroutes voor ouderen.
Ontwerpprincipes:
• Mix van functies
• Autoluwe wijk
• Langzaam verkeer
• Bebouwing gericht op openbare ruimte
• Gevarieerd en voldoende groen
• Zitmeubilair: rustplekken
• Straatverlichting
• Brede trottoirs
(Cammelbeeck, NISB, 2014)
Inspirerende voorbeelden
•

Olen …
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De voetgangerscirkel promoot actieve verplaatsingen voor ouderen.
Door de aanwezigheid van effen voetpaden kunnen ouderen ook meer
wandelen tijdens de vrije tijd.
In een voetgangerscirkel kunnen verplaatsingen gemakkelijk te voet
afgelegd worden, wat kan zorgen voor een betere luchtkwaliteit.
In een voetgangerscirkel kunnen verplaatsingen gemakkelijk te voet
afgelegd worden, wat kan zorgen voor minder geluidshinder.
Een voetgangerscirkel is aangenaam en veilig om in te vertoeven, en
vergemakkelijkt ontmoeting.
Een aangepast detailhandelbeleid en drinkwaterfonteintjes in de buurt
van de voetgangerscirkel kunnen de gezonde voedingskeuze stimuleren.
Borden die mensen stimuleren of aanmoedigen om niet te roken, maken
de voetgangerscirkel gezonder.
In een voetgangerscirkel kunnen verplaatsingen gemakkelijk te voet
afgelegd worden. Dat kan zorgen voor een betere luchtkwaliteit en de
klimaatopwarming helpen tegengaan.
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Smalle straten met een hoge, aaneengesloten bebouwing worden ook wel ‘street canyons’ genoemd. Als er in
dergelijke straten veel verkeer is, blijft de luchtverontreiniging lang hangen en loopt de concentratie van de
luchtvervuiling makkelijk op. Onderzoek heeft uitgewezen dat het onderbreken van een street canyon door
pleintjes kan zorgen voor een betere luchtkwaliteit. Vaak is er in zulke straten weinig publieke ruimte die
uitnodigt om te ontmoeten, te ontspannen, te spelen … Als je bijkomende pleintjes in een street canyon
installeert, krijg je dus ook kansen om de ruimte zo in te kleden dat ze bruikbaar is voor ontspanning, spel en
ontmoeting. Verder kunnen groenelementen en water het effect van een hitte-eiland milderen en
wateroverlast opvangen. Zo kunnen pleinen helpen om de klimaatopwarming tegen te gaan en de effecten
van die opwarming op te vangen.
Meer info
•

Brochure Duurzame ruimtelijke planning
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n.v.t.
De inrichting van het plein kan uitnodigen tot actieve vrijetijdsbesteding. Een
skateplek voor jongeren, een groene speelplek voor kinderen, een petanquebaan voor senioren …
Een plein in een street canyon zorgt voor meer ventilatie in de straat,
waardoor de luchtverontreiniging verdund wordt.
n.v.t.
De inrichting van het plein kan mensen uitnodigen om daar met elkaar af te
spreken of te blijven staan voor een praatje. Installeer bijvoorbeeld
picknickbanken en een BBQ. Plaats banken onder bomen voor schaduw,
voorzie terrasruimte voor lokale horeca …
Een plein kan gebruikt worden voor lokale volkstuintjes, een boomgaard of
enkele fruitbomen. Voorzie ook kleinere elementen zoals een eetbare haag of
kruiden. Dergelijke initiatieven stimuleren mensen om gezondere
voedingskeuzes te maken. Een drinkwaterfonteintje stimuleert om water te
drinken.
Werk met borden die de mensen uitnodigen om niet te roken bij kinderen.
Een plein dat met aandacht voor natuur en water ingericht wordt, kan hitteeilanden en wateroverlast helpen minderen.
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Gemeenten installeren banken aan gevels, laten toe dat mensen dat doen of subsidiëren banken aan gevels
op plekken waar weinig rustbanken zijn en weinig plaats is voor ontmoeting in de publieke ruimte. Dat kan
heel lokaal de samenhang in de buurt verbeteren omdat de kans op contact stijgt.
Inspirerende voorbeelden
•
•
•

Een crowdfundingproject in de stad Gent
De stad Leuven biedt gevelbanken aan aan de bewoners
Een duurzaam bedrijf dat gevelbanken verkoopt
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De aanwezigheid van meer buren in het straatbeeld kan ervoor zorgen dat
anderen te voet of per fiets door de straat gaan.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Deze eenvoudige ingreep kan mensen meer uitnodigen om met
buurtbewoners in gesprek te gaan, wat het sociale netwerk en de
samenhang in de buurt ten goede komt. Bovendien stimuleert het de
mensen om een stukje buitenruimte aan hun leefomgeving toe te voegen.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
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Het lokale bestuur, lokale actoren of bewoners kunnen kleine groenelementen voorzien in het straatbeeld,
zoals geveltuintjes, borders of haagjes. Een lokaal bestuur kan dit subsidiëren 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 een geveltuintje willen aanleggen of door streekeigen plantgoed aan te bieden
tegen een voordeelprijs. Een gemeente kan ook kiezen om meer kleine natuurelementen aan te leggen zoals
borders, hagen en bermen, zodat er meer groen is in de directe omgeving van mensen.
Meer info
•

Meer natuur in je buurt, een website van ANB

Inspirerende voorbeelden
•
•
•
•
•

Verschillende gemeenten zoals Hasselt, Bornem en Kalmthout organiseren een wedstrijd om 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 geveltuin mag aanleggen en geeft info over geschikte
planten.
De stad Gent geeft info over geveltuinen.
De stad Leuven geeft een toelating en een eenmalige premie voor een geveltuin.
De gemeente Harelbeke heeft een reglement rond geveltuintjes.
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n.v.t.
Buurtbewoners kunnen het onderhoud van de groenelementen op zich
nemen.
n.v.t.
n.v.t.
De aanwezigheid van groen is voordelig voor onze mentale gezondheid.
Met kleine natuurelementen wordt het mogelijk om in elke buurt groen
dicht bij huis in te plannen.
De aanwezigheid van eetbare begroeiing stimuleert de gezonde
voedingskeuze van mensen.
n.v.t.
Vele kleine groenelementen kunnen helpen om het hitte-eilandeffect te
verminderen en om wateroverlast mee op te vangen.
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Een schoolstraat is een straat die een halfuur voor het begin en een halfuur na het einde van de schooltijd
afgesloten wordt voor auto’s. Op die manier kunnen kinderen veilig met de fiets en te voet naar school.
Mensen worden door dit systeem ook gestimuleerd om de auto te laten staan en om met de fiets naar school
te komen. Dat zorgt voor een veiligere omgeving, minder luchtverontreiniging en geluidsoverlast, meer
beweging en meer kans op ontmoeting.
Meer info
•
•

www.paraatvoordeschoolstraat.be
Op de website vind je de verschillende partners. Als je ze aanklikt, kun je lezen bij wie je waarvoor
terechtkunt.

Inspirerende voorbeelden
https://www.paraatvoordeschoolstraat.be/voorbeelden/
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Mensen die de auto ruilen voor de fiets krijgen meer beweging. Maar ook
wie met de auto komt, moet die verder van de school parkeren, zodat ook
die mensen meer beweging krijgen.
n.v.t.
Als mensen vaker met de fiets en minder met de wagen naar school
komen, kan dat een effect hebben op de lokale luchtkwaliteit aan de
schoolpoort. Wordt dit initiatief op grote schaal doorgevoerd? Dan
worden er meer auto’s van de weg gehaald en kan dit zelfs op de
achtergrondconcentratie een positief effect hebben.
Als mensen vaker met de fiets en minder met de wagen naar school
komen, kan dat een effect hebben op de geluidshinder door verkeer in de
buurt.
Een schoolstraat zet mensen aan om meer te bewegen. Beweging leidt tot
een beter mentaal welbevinden.
Een schoolstraat kan ervoor zorgen dat er minder parking nodig is.
Daardoor kunnen parkeerplaatsen ingevuld worden met beplanting. Kies
voor eetbare beplanting om kinderen in contact te brengen met groenten
en fruit. Zo wordt de gezonde voedingskeuze gestimuleerd.
Om de kwaliteit van de schoolomgeving te verbeteren, kan de school
vragen om niet in de buurt van de school en in het zicht van de kinderen te
roken. Want zien roken normaliseert roken en doet kinderen later
makkelijker roken.
Een schoolstraat kan ervoor zorgen dat er minder parking nodig is.
Daardoor kunnen parkeerplaatsen ingevuld worden met beplanting en
kan de verharding daar weggenomen worden. Dat helpt om hitteeilanden te milderen en hevige regenval op te vangen.
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Water in stadskernen kan voor verkoeling zorgen en zo hitte-eilanden milderen. Water kan in grotere
partijen voorzien worden, bijvoorbeeld door oude beddingen weer open te leggen of kanaaltjes aan te
leggen. Op die manier kan het de blauwe netwerken uitbreiden. Voorzie ook plekken zoals wadi’s, die hevige
regenval kunnen bufferen. Leg bijvoorbeeld ook fonteinen of waterspeeltuinen aan in kernen, om water de
functie van speelelement te geven. Water trekt mensen aan en kan dus benut worden om
ontspanningsmogelijkheden te bieden.
Inspirerende voorbeelden
•

Het openleggen van de Dender in Dendermonde

•
•

De oude vlieten in Mechelen
Bufferbekken in de Ecowijk Gantoise

Actieve verplaatsing
Actieve vrije tijd
Gezonde luchtkwaliteit
Minder geluidshinder

Mentaal welbevinden
Gezonde voedingskeuzes
Roken
Klimaat

n.v.t.
Water trekt mensen aan om langs te wandelen, ontspannen of spelen.
n.v.t.
Klaterend of kabbelend water wordt soms als rustgevend ervaren.
Natuurlijke geluiden kunnen zorgen dat niet-natuurlijke geluiden als
minder hinderlijk worden ervaren. Het bewust inzetten van natuurlijke
geluiden wordt ‘soundscaping’ genoemd.
Water biedt kansen tot ontspanning en ontmoeting. Dit kan leiden tot een
beter welbevinden.
n.v.t.
n.v.t.
Waterpartijen kunnen hitte-eilanden milderen en ook hevige regenval
bufferen.

Vlaams Instituut Gezond Leven - 2018

14% van Vlaanderen is verhard. Op veel plekken is een gesloten verharding niet nodig. Die verhardingen
veroorzaken enerzijds hitte-eilanden en anderzijds wateroverlast bij hevige regenval omdat die niet in de
bodem kan dringen. Dit probleem is het grootst in de steden, waar heel grote stukken verharding aanwezig
zijn. Maar ook in de gemeenten en zelfs op privéterrein is het nuttig om na te denken over waar wel en geen
verharding nodig is en waar met open verharding gewerkt kan worden. Een voorbeeld van open verharding
zijn bijvoorbeeld grastegels. Met ‘Operatie Perforatie’ wil Infopunt Publieke Ruimte met de steun van
Aquafin de ontharding van Vlaanderen stimuleren en versnellen.
Meer info
•

www.operatieperforatie.be
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Het beperken van verharding kan de klimaatopwarming en hitte-eilanden
tegengaan en de effecten van de klimaatopwarming helpen opvangen,
bijvoorbeeld omdat hevige regenval zo beter opgevangen kan worden.

n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
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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.

Actieve verplaatsing

Actieve vrije tijd
Gezonde luchtkwaliteit
Minder geluidshinder
Mentaal welbevinden

Gezonde voedingskeuzes

Roken

Klimaat

Waar auto’s zich moeten aanpassen en voorrang geven aan alle andere
weggebruikers, is het veiliger en aangenamer om met de fiets of te voet
te gaan. Kinderen mogen daardoor ook sneller alleen de straat op.
Daarom kan een woonerf actieve verplaatsing stimuleren.
In een woonerf kunnen kinderen veilig op straat spelen.
Auto’s moeten traag rijden en produceren daardoor minder
luchtverontreiniging.
Auto’s moeten traag rijden en produceren daardoor minder
geluidshinder.
In een woonerf kunnen kinderen veilig buiten spelen en 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.
Een woonerf biedt de mogelijkheid om eetbare beplanting te voorzien.
De keuze kan vallen op bijvoorbeeld fruitbomen, bessenhagen of
borders met eetbare kruiden. Dat kan de gezonde voedingskeuze
stimuleren op een heel goedkope, laagdrempelige manier.
De buurt kan proberen afspraken te maken om niet op straat te roken,
zodat kinderen geen sigaretten in het straatbeeld zien. Dat maakt de
kans kleiner dat ze roken normaal vinden en later zelf starten met roken.
Omdat actieve verplaatsing gestimuleerd wordt en auto’s minder
vervuiling produceren omdat ze trager moeten rijden, kan een woonerf
de klimaatopwarming helpen tegengaan.
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Er worden afspraken gemaakt rond de locatie van nieuwe scholen en kinderdagverblijven. Locaties met te
veel luchtverontreiniging of te veel geluidshinder komen niet meer in aanmerking voor dergelijke
bestemmingen. Daarnaast zijn er locaties met iets minder geluidshinder en luchtverontreiniging waar wel
nieuwe scholen en kinderdagverblijven of uitbreidingen van die voorzieningen mogen komen op
voorwaarde dat er flankerende maatregelen worden genomen, zoals filtering van de lucht en
mobiliteitsmaatregelen. Tot slot zijn er locaties waar geen beperkingen gelden op basis van
luchtverontreiniging of geluid. Op die manier wordt voorkomen dat bestemmingen voor gevoelige groepen
op de ongezondste plekken worden gebouwd.
Meer info
http://www.ademloos.be/sites/default/files/Besluit[1].pdf

Gezondheidsthema
Actieve
verplaatsing
Actieve vrije tijd
Gezonde
luchtkwaliteit
Minder
geluidshinder
Mentaal
welbevinden
Gezonde
voedingskeuzes
Roken
Klimaat

Effect
n.v.t.
n.v.t.
De gebruikers van de nieuw te plannen gebouwen zullen kunnen genieten van
een betere luchtkwaliteit, maar er wordt niet gewerkt aan een betere
luchtkwaliteit in het algemeen.
De gebruikers van de nieuw te plannen gebouwen zullen minder geluidshinder
ondervinden, maar er wordt niet gewerkt aan minder geluidshinder in het
algemeen.
Minder geluidshinder leidt tot een beter welbevinden.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Vlaams Instituut Gezond Leven - 2018

Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en
ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. Je vindt ze overal: op het platteland, in een dorpskern of verkaveling,
zelfs in de stad. 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 in bouwblokken en ‘kerkwegels’ (dat zijn voet- of
fietsweggetjes door de velden richting dorpskerk). Een heel aantal van deze ‘trage wegen’ werden in de loop
der tijd geprivatiseerd. Trage Wegen vzw brengt ze in kaart en ijvert voor het voortbestaan en de
uitbreiding van publieke trage wegen.
Onderzoek waar trage wegen in onbruik geraakt zijn en welke weer opengesteld kunnen worden.
Onderhoud trage wegen, zodat ze comfortabel zijn voor fietsers en voetgangers.
Meer info
www.tragewegen.be
Trage Wegen vzw en Mobiel 21 brachten een publicatie uit over slimme mobiliteitsschakels vol
inspirerende voorbeelden om de doorsteekbaarheid van steden en gemeenten voor actieve weggebruikers te
vergroten.
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Op trage wegen is geen gemotoriseerd vervoer toegelaten (uitgezonderd
landbouwvoertuigen), waardoor dit veilige en aangename wegen zijn voor
voetgangers en fietsers, die mensen stimuleren om de auto thuis te laten.
Een goed uitgebouwd netwerk van trage wegen kan een recreatieve functie
vervullen voor wandelaars en fietsers.
Mensen die te voet gaan of voor de fiets kiezen in plaats van de auto,
produceren minder luchtvervuiling.
Mensen die te voet gaan of voor de fiets kiezen in plaats van de auto,
produceren minder geluidshinder.
Trage wegen kunnen aanzetten tot meer bewegen en meer beweging leidt
tot een beter mentaal welbevinden
Langs trage wegen kunnen fruitbomen, notenbomen of bessenhagen
geplant worden voor de passanten, zodat een gezonde voedingskeuze
gestimuleerd wordt.
n.v.t.
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.
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Een doorsteek is een gang, pad of weg die de af te leggen weg bekort. Doorlopende straten zijn straten die
voor wagens doodlopen, maar niet voor voetgangers en fietsers. Doorsteken zijn enorm belangrijk voor
voetgangers en fietsers. Ze verkleinen de maaswijdte van stratenpatronen en verhogen de
stratenconnectiviteit. De ingekorte afstand moedigt mensen aan om zich actief te verplaatsen.
Meer info
Trage Wegen vzw en Mobiel 21 brachten een publicatie uit over slimme mobiliteitsschakels vol
inspirerende voorbeelden om de doorsteekbaarheid van steden en gemeenten voor actieve weggebruikers te
vergroten.
Inspirerende voorbeelden

Foto: doorsteek onder appartementsgebouw in Aalst Bron – Google Streetview

Actieve verplaatsing
Actieve vrije tijd
Gezonde luchtkwaliteit
Minder geluidshinder
Mentaal welbevinden
Gezonde voedingskeuzes
Roken
Klimaat

Doorsteken verhogen de stratenconnectiviteit en de walkabilityscore, en
stimuleren dus ook actieve verplaatsingen.
Een goed uitgebouwd netwerk van trage wegen kan een recreatieve functie
vervullen voor wandelaars en fietsers.
Mensen die te voet gaan of voor de fiets kiezen in plaats van de auto
produceren minder luchtvervuiling.
Mensen die te voet gaan of voor de fiets kiezen in plaats van de auto
produceren minder geluidshinder.
Doorsteken zetten aan tot meer bewegen en meer beweging leidt tot een
beter mentaal welbevinden
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
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Vaak is het niet duidelijk voor voetgangers en fietsers of een doodlopende straat ook voor hen doodloopt. De
Internationale Voetgangersfederatie (IFP) en Infopunt Publieke Ruimte ontwikkelden een actiepakket
‘Doorlopende Straten’. Met deze stickers kunnen gemeentebesturen de F45-verkeersborden, die
doodlopende straten aanduiden, eenvoudig aanpassen naar F45b-borden, die doorlopende straten
aanduiden. Deze aanpassing is conform de huidige verkeerswetgeving.
Meer info
http://publiekeruimte.info/projectwerking/doorlopende-straten
Trage Wegen vzw en Mobiel 21 brachten een publicatie uit over slimme mobiliteitsschakels vol
inspirerende voorbeelden om de doorsteekbaarheid van steden en gemeenten voor actieve weggebruikers te
vergroten.
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Borden met doorlopende straten verhogen de stratenconnectiviteit en de
walkabilityscore, en stimuleren dus ook actieve verplaatsingen.
Een goed uitgebouwd netwerk van trage wegen kan een recreatieve functie
vervullen voor wandelaars en fietsers.
Mensen die te voet gaan of voor de fiets kiezen in plaats van de auto
produceren minder luchtvervuiling.
Mensen die te voet gaan of voor de fiets kiezen in plaats van de auto
produceren minder geluidshinder.
Borden met doorlopende straten zetten aan tot meer bewegen en meer
beweging leidt tot een beter mentaal welbevinden
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
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Als je zorgt dat de omrijfactor (de omweg die je moet maken) voor de fietser en voetganger kleiner is dan die
voor de auto, zullen mensen sneller de fiets nemen of te voet gaan. Het gaat om ingrepen zoals doorsteekjes
in straten die doodlopen voor auto’s, straten die geknipt worden voor auto’s, eenrichtingsverkeer voor auto’s,
trage wegen die twee punten verbinden ...

Actieve
verplaatsing
Actieve vrije tijd
Gezonde
luchtkwaliteit
Minder
geluidshinder
Mentaal
welbevinden
Gezonde
voedingskeuzes
Roken
Klimaat

Hoe kleiner de omrijfactor en hoe groter het verschil met de omrijfactor, hoe
sneller mensen de auto laten staan en te voet of met de fiets gaan. Dat kan
mensen stimuleren om zich actief te verplaatsen.
n.v.t.
Hoe meer mensen de fiets verkiezen boven de auto of te voet gaan, hoe minder
luchtverontreiniging er geproduceerd wordt.
Hoe meer mensen de fiets verkiezen boven de auto of te voet gaan, hoe minder
geluidshinder er is door verkeer.
Meer beweging leidt tot een beter mentaal welbevinden.
n.v.t.
n.v.t.
Hoe meer mensen de fiets verkiezen boven de auto of te voet gaan, hoe minder
CO2 er in de lucht terechtkomt. Dat helpt om de klimaatopwarming tegen te
gaan.
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Het is belangrijk dat de drukke kruisingen van wegen met gemotoriseerd verkeer conflictvrij zijn. Investeren
in verlichte en goed onderhouden fietsbruggen en tunnels over of onder infrastructuren, verhoogt de
connectiviteit voor voetgangers en fietsers op een conflictvrije manier. Dat maakt het fietsen vlotter en
veiliger. Ze kunnen ook twee punten verbinden die eerder door de fysieke barrière van een drukke weg
gescheiden waren.
Meer info
Trage Wegen vzw en Mobiel 21 brachten een publicatie uit over slimme mobiliteitsschakels vol
inspirerende voorbeelden om de doorsteekbaarheid van steden en gemeenten voor actieve weggebruikers te
vergroten.
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Een ingreep die fietsen veiliger, aangenamer en vlotter maakt, doet meer
mensen kiezen voor de fiets.
Fietsverbindingen kunnen ook een recreatieve functie hebben en mensen
vlotter aansluiting doen vinden met recreatieve fietsverbindingen.
Hoe meer mensen de fiets verkiezen boven de auto of te voet gaan, hoe
minder luchtverontreiniging er geproduceerd wordt.
Hoe meer mensen de fiets verkiezen boven de auto of te voet gaan, hoe
minder geluidshinder er is door verkeer.
Meer beweging leidt tot een beter mentaal welbevinden.
n.v.t.
n.v.t.
Hoe meer mensen de fiets verkiezen boven de auto of te voet gaan, hoe
minder CO2 er in de lucht terechtkomt. Dat helpt om de
klimaatopwarming tegen te gaan.
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Zien roken doet roken. Dat geldt zeker ook voor kinderen en jongeren. Als zij vaak mensen in hun omgeving
zien roken, vinden ze dat normaal gedrag en zullen ze later ook makkelijker beginnen met roken. Daarom is
het nuttig om te zorgen dat er niet gerookt wordt op plekken waar veel kinderen komen, zoals in speeltuinen
en op sportterreinen. Generatie Rookvrij wil hieraan werken, niet door extra verbodsbepalingen, maar door
de sociale norm te beïnvloeden.
Meer info
• Stappenplannen om te komen tot een rookvrije omgeving
• Dries.Vandenbempt@gezondleven.be
Inspirerende voorbeelden
https://generatierookvrij.be/initiatieven
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n.v.t.
Ouders laten hun kinderen mogelijk liever spelen op een rookvrij
speelterrein.
Spelen, sporten, je ontspannen in een rookvrije omgeving heeft invloed op
je gezondheid omdat je gezondere lucht inademt.
n.v.t.
Als kinderen leren dat roken geen alledaags gedrag is, kunnen ze een
grotere weerbaarheid ontwikkelen die hen helpt om later nee te zeggen als
iemand hen aanzet om te starten met roken.
n.v.t.
Als kinderen roken niet als een normaal gedrag beschouwen, zullen ze
later ook minder makkelijk starten met roken.
n.v.t.
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Om gezonde voeding dichter bij de mensen te krijgen, zijn moestuintjes handig. In de stad is er niet altijd
veel plaats beschikbaar. Daarom zijn er verschillende initiatieven ontstaan waarbij moestuinen op daken
aangelegd worden.
Inspirerende voorbeelden
•
•
•
•

https://stadstuinieren.wordpress.com/tag/dakmoestuin/
https://rooffood.be/nl
https://leefmilieu.brussels/themas/voeding/zelf-kweken/waar-kan-ik-kweken-de-stad/tuinbouwop-het-dak
https://www.pakt-antwerpen.be/t-dak-van-pakt en
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/08/12/boeren_op_het_dakdeopmarsvandestadslandbouw-13044135/
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Als mensen dichter bij huis voedingsmiddelen kunnen aankopen, is de
kans groter dat ze met de fiets of te voet gaan.
Een daktuintje in de stad betekent voor sommige mensen een hobby
waarbij je veel in beweging bent.
Voor groenten en fruit dat van dichtbij komt, is er minder transport nodig.
n.v.t.
n.v.t.
Als gezonde voeding goedkoop en dicht bij huis te vinden is, kiezen
mensen daar makkelijker voor.
n.v.t.
Groendaken en daken met moestuinen kunnen meer regenval opvangen
en vasthouden dan een klassiek dak, waardoor ze een rol kunnen spelen in
het bufferen van hevige regenval. Daarnaast kunnen daken met begroeiing
een rol spelen in het milderen van hitte-eilanden.
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