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▸ Internationaal concept

▸ Effecten ook onderzocht in Vlaanderen

▸ Eerste Europese tool die de data beschikbaar maakt voor gebied van dit formaat

Walkabilityscore



Wat is de walkabilityscore?

3 componenten van de walkabilityscore



▸ Woondichtheid

▸ Functiemix

▸ 2 x Stratenconnectiviteit

 Factoren op planningsniveau, 

ook inrichting is belangrijk!

Combinatie van 3 factoren

Wat is de walkabilityscore?



Wat is de walkabilityscore?

Woondichtheid
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Wat is de walkabilityscore?

Stratenconnectiviteit
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Wat is de walkabilityscore?

Functiemix
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Saelens BE, Sallis JF, Frank LD. 2003

Wat is de walkabilityscore?



▸ Relatieve score tov Vlaanderen & Brussel

▸ Onderlinge vergelijking van buurten

▸ Score is afhankelijk van de andere scores in Vlaanderen & Brussel

▸ Walkability=(2*z-stratenconnectiviteit)+(z-woondichtheid)+(z-functiemix). 

(Frank et al. 2009)

Wat is de walkabilityscore?



Wat is de walkabilityscore?

Gezondheidsvoordelen  
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bewegingsmeter

Hoge walkability-score
Lage walkability-score

+ 80 min.

+40 min.
+20 min.

+ 50 min.

Van Dyck et al. 2010

Meer bewegen bij volwassenen (18-65 jaar)

Voordelen van een hoge walkabilityscore



Hoge walkability-score
Lage walkability-score

67 min.

17 min.

Van Holle et al. 2014

Meer bewegen bij ouderen (+65 jaar)

Voordelen van een hoge walkabilityscore
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De Meester et al. 2012

Meer beweging bij jongeren in buurten met lage SES (12-15jaar)

Voordelen van een hoge walkabilityscore

+ 52,5 min.
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Meer stappen bij kinderen in buurten met lage SES (9-12jaar)

Voordelen van een hoge walkabilityscore

+ 54,6 min.
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Minder sporten bij kinderen in buurten met lage SES (9-12jaar)

Negatief effect van hoge walkabilityscore

- 64,4 min.
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▸ Minder kosten voor openbaar vervoer

▸ Betere lokale economie

▸ Hogere woningwaarden
• !!! Sociale verdringing

• !!!Amerikaanse context

▸ Lagere BMI-waarden: enkel in buurten met hoge SES

▸ Lagere bloeddrukwaarden

=> Meer onderzoek nodig in Vlaanderen

Meer voordelen dan enkel bewegen

Voordelen van een hoge walkabilityscore

Leinberger en Alfonzo 2012, Watts 2014, Sarkar et al. 2018



▸ Autominderen => betere luchtkwaliteit en minder geluidshinder

▸ Beter klimaat

▸ Behoud van open ruimte (actieve vrije tijd, mentaal welbevinden)

▸ Meer dagelijkse contacten en dus beter mentaal welbevinden

• Randvoorwaarden

▸ Toegankelijkheid van gezonde voeding

• Functiemix 

▸ Meer autonome bewegingsvrijheid van kinderen

• Randvoorwaarden

▸ Minder maatschappelijke kosten

Walkabilityscore kan bijdragen aan…

Voordelen van een hoge walkabilityscore



▸ Aandacht voor

• Speelkansen

• Groene rustplekken

• Veiligheid voor actieve weggebruikers

• Sociale veiligheid

• Hitte problematiek

• Kwetsbare groepen

• …

Maar niet elke buurt met een hoge score is een gezonde en 
aangename buurt

Voordelen van een hoge walkabilityscore



Voorstelling walkabilityscore-tool

www.gezondleven.be/sectoren/gezonde-gemeente/gezonde-
publieke-ruimte/walkability-tool



▸ Waarde van de score

▸ Waarde van punten vergelijken

▸ Deellagen weergeven

▸ Zelfde Belfiusclusters visualiseren

▸ Andere kaartlagen visualiseren: aantal kinderen, jongeren, senioren, 

mediaan gemiddeld inkomen per statistische sector

▸ Data downloaden

Enkele functionaliteiten

Walkability.marvin.vito.be



Handleiding

Walkability.marvin.vito.be



Interpretatie

Steeds afhankelijk van Vlaamse en lokale context



▸ Geen zwart-wit uitspraken doen op basis van enkel de walkabilityscore

▸ De lokale en bovenlokale context meenemen is noodzakelijk

Aandachtpunten bij de interpretatie



▸ In deze buurten zullen inrichtingsmaatregelen voor gezonde gedragingen het 

best renderen. 

▸ Indien nog mogelijk/wenselijk in deze buurt: verder kwalitatief verhogen van het 

aantal wooneenheden met meerwaarde voor de buurt. 

▸ Verder verhogen van de stratenconnectiviteit en functiemix.

▸ Hier zal modal shift van gemotoriseerde verplaatsing naar actieve verplaatsing 

het gemakkelijkst te maken zijn

Hoogste walkabilityscore

Interpretatie en maatregelen



▸ Bekijk opdeling van de 3 deellagen: 

woondichtheid, functiemix en 

stratenconnectiviteit.

▸ Is het gebied dicht bij het openbaar vervoer 

of de kern gelegen?

• Investeer dan verder in een 

duurzame verbinding deze met 

nabijgelegen gebieden

Matig tot lage walkabilityscore

Interpretatie en maatregelen



▸ In deze buurten streef je best geen al te grote veranderingen/investeringen in het 

openbaar domein na.

▸ Mogelijke maatregelen met het oog op een gezonde actieve vrije tijd:

• verhogen van de stratenconnectiviteit door het openen van trage wegen 

of doodlopende straten doorlopend te maken voor actieve 

weggebruikers.

• groene gebieden/recreatiedomeinen toegankelijk maken te voet of per 

fiets en met het openbaar vervoer.

Laagste walkabilityscore

Interpretatie en maatregelen
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