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OVERZICHT
• Volksgezondheid als beweegreden voor inrichting 

publieke ruimte 

• Bouwstenen en waardevolle praktijken 

• Inrichting maar ook belang van beheer en 
onderhoud van PR 

• Coalitievorming i.d. publieke ruimte 

• De weg naar gezonde publieke ruimte



Volksgezondheid
• Belangrijkste beweegredenen voor inrichting van publieke 

ruimte 

– Volksgezondheid  -> vb. ondergrondse rioleringen tegen ziektes

– Gebruiksgemak -> mobiliteit: paard & kar / auto / verblijven

• Laatste decennia

– Meer gebruiksgemak dan volksgezondheid 

– Gevolg: gebruiksgemak verdringt gezondheid in publieke ruimte

– Maatschappelijk doel krijgt een eerder individueel doel

– Gevolgen zijn erg tastbaar !



Bouwstenen met impact op gezondheid in de 
ruimte

• Verplaatsingsinfrastructuur: mobiliteit mogelijk maken en 
mobiliteitsarmoede tegengaan -> wegen op (duurzame) mobiliteit !

• Verblijfsruimte creëren  

• Verkeers- en sociale veiligheid als randvoorwaarde 
(cfr. ouders en kinderen)

• Groen en water voorzien 
(mentaal welbevinden, luchtkwaliteit, verkoeling, …)

• Beweging faciliteren en stimuleren

• Voeding (gezonde alternatieven dichtbij brengen)

• Luchtverontreiniging beperken (uitlaatgassen, rookbeleid)

• Geluidsoverlast (autoluwe plekken, stiltegebieden)



Ontwerpopdracht
Die elementen voorzien die gezondheid bevorderen en 

die elementen vermijden die ongezondheid bewerkstelligen.

De ruimte zo ontwerpen zoals je wilt dat ze gebruikt wordt.

Duwtjes geven om dit gebruik te bekrachtigen. 

keuzearchitectuur of ‘nudging’









Mobiliteit en beweging
• Duurzame verplaatsing mogelijk maken door kwaliteitsvolle 

verbindingsinfrastructuur 

-> wandel- en fietsnetwerk, trage wegen, GFB-trajecten, …







Mobiliteit
• In het bijzonder aandacht voor de kwetsbare groepen! 

(ouderen en kinderen)
– vereenzaming / gebrek aan beweging / nood aan activiteit





Mobipunten

• Nieuwe opportuniteit in deelinfrastructuur -> vb. mobipunten

• Gevarieerd mobiliteitsaanbod dichter bij burgers brengen op 
herkenbare plaats (deelauto, deelfiets, openbaar vervoer, 
voetgangersroutes, deelstep, …)

• Vermindering privé wagenbezit = minder gebruik en minder 
parkeerbehoefte = meer ruimte voor andere (gezonde) 
invulling







Veiligheid
• Verkeersveiligheid als randvoorwaarde

– Woon-schoolverplaatsingen 

• Sociale veiligheid als randvoorwaarde
– Zichtbaarheid -> verlichting en looplijnen

– Oriëntatie 

– Aantrekkelijkheid: ‘onfrisse ruimte -> onfrisse gebruikers’: propere 
omgeving, materiaalkeuze, frisheid, verlichting



Veiligheid - verkeer
• Verkeersveiligheid als randvoorwaarde

– Woon-schoolverplaatsingen 



Veiligheid - sociaal

– Zichtbaarheid -> verlichting en looplijnen

– Oriëntatie 

– Aantrekkelijkheid: ‘onfrisse ruimte -> onfrisse gebruikers’: propere 
omgeving, materiaalkeuze, frisheid, verlichting



Beweging stimuleren
• Via actief verplaatsen (fietsen, wandelen, lopen)

– (lengte van routes) (planniveau)

– Veiligheid van routes

– Directheid van routes (beperkte omloop/omrijfactor)

– Conflictpunten op routes (oversteekbaarheid)

– Aantrekkelijkheid / perceptie van routes

• Doelgroepgericht
– Senioren: zitbanken, oversteekbescherming, toegankelijkheid 

(effenheid), verkoeling, mensen in de buurt!

– Kinderen: autoluw, veilig, spelelementen (kindlint), sociale controle, …

– Rolstoelers/blinden/… -> toegankelijkheid





Groen
• Impact op luchtkwaliteit

• Ecologisch beheer 

• Schooltuinen en stadslandbouw

• Zet aan tot bewegen





Gezonde voeding

• Positieve impulsen -> in straatbeeld brengen van gezonde 
alternatieven

• Schooltuinen

• Todmorden





Water! -> perforatie 

• Infiltratie door perforatie

• Een vierkante meter onverharde grond 

vangt jaarlijks 800 liter water op. 





1988

De Porre, 
van fabriek naar buurtpark



Elisabethpark, Halle



OPEK plein: tijdelijke inrichting



ING parking, Sint-Pieters-Woluwe





Luchtverontreiniging en rookbeleid
• Rookvrije zones

• Autoluwe zones

• Schoolstraten of schoolomgeving 2.0





Autoluwe centra



schoolomgevingen



Geluidsoverlast

• Silent zones of luwteplekken (Gent en Mechelen) 



Beheer - pesticiden
• Vervuiling water en bodem > voedselketen > mens en dier

• Neurologische problemen, vruchtbaarheidsproblemen, 

aantasting immuunsysteem, allergieën, …

• Omschakeling: mentaliteitsverandering en nieuwe 

beheersmethoden



Beeldklasse geeft gewenst eindbeeld weer

• Klasse 4 : zware kruidgroei• Klasse 3 : matige kruidgroei

• Klasse 2 : geringe kruidgroei• Klasse 1 : geen kruidgroei













Publieke Ruimte als hefboom voor:

- Welzijn en gezondheid 
- Klimaat en milieu
- Duurzame mobiliteit
- Sociale cohesie
- Citymarketing
- Stadsontwikkeling en kernversterking
- Duurzame ontwikkeling 
- Lokale economie 
- Werkgelegenheid
- …

Coalitievorming als strategie



De weg naar gezonde publieke ruimte

• Maatschappelijk draagvlak

– Voorbeeldprojecten (vb. onthardingsforum)

– Testen met tijdelijke publieke ruimte

• Leef- of toekomstraten

• Hopduvelpark

– Schoolstraten 

– Laboratorium duurzame Alternatieven (LAMA)











Gezonde Publieke Ruimte

www.databankpubliekeruimte.info

Bedankt voor uw aandacht 😊


