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Gezonde Publieke Ruimte Ontwikkelen
Praktijkvoorbeelden in regio Oost-Brabant
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INLEIDING
Een goede gezondheid is een van de belangrijkste dingen die mensen zichzelf 
en andere toewensen. Heel wat mensen hebben echter te kampen met 
gezondheidsproblemen. Zo leeft iets meer dan 1 op de 10 Vlamingen met een 
chronische aandoening . In de leeftijdscategorie van 65 tot 74 jaar gaat dit zelfs om 
21% (Statistiek Vlaanderen, 2017).

Factoren die de gezondheid bepalen

Gezondheid valt slechts deels te verklaren door genetische factoren. Ook de toegang tot kwalitatieve 
gezondheidszorgvoorzieningen, de levensstijl van de persoon in kwestie, en zijn of haar omgeving 
spelen een belangrijke rol (zie figuur met model van Lalonde). De omgeving heeft een rechtstreekse 
invloed op de gezondheid. Zo kunnen bijvoorbeeld uitlaatgassen van gemotoriseerd verkeer 
een negatief effect hebben of kan een groene omgeving het mentaal welbevinden bevorderen. 
Anderzijds kan de omgeving ook indirect de levensstijl van mensen, en zo hun gezondheid, 
beïnvloeden. Een goede fietsinfrastructuur zal mensen stimuleren om te fietsen (=verandering in 
hun gedrag) waardoor ze meer bewegen. 

Model van LALONDE 1974

Voorzieningen 
gezondheidszorg

Omgeving

GEZONDHEID

Biologische
factoren

Leefstijl
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Publieke moestuinen bevorderen een gezonder voedingspatroon en zorgen ook voor 
meer beweging en een beter mentaal welbevinden. Of mooie en verzorgde speeltuigen 
zorgen ervoor dat kinderen meer bewegen in de vrije tijd en dit zal leiden tot een betere 
gezondheid. Bovendien heeft de levensstijl van mensen op zijn beurt ook invloed op 
de omgeving. Als we massaal met de auto rijden, veroorzaken we luchtverontreiniging 
en geluidshinder. Ook is er voor die auto’s veel verharding nodig en die draagt bij aan 
de hitte-problematiek. 
De gezondheid wordt dus niet enkel bevorderd door te focussen op individuele 
factoren, maar ook door werk te maken van een gezonde omgeving. 

Gezondheidsbeleid

Lokale besturen staan dicht bij de bevolking en kunnen daardoor een belangrijke rol 
spelen bij het stimuleren van een gezonde levensstijl. Daarnaast hebben ze een grote 
impact op en verantwoordelijkheid wat betreft het creëren van gezonde omgevingen. 
Om dit mogelijk te maken, is een lokaal preventief gezondheidsbeleid met betrok-
kenheid van elk beleidsdomein, van welzijn tot ruimtelijke ordening, van sport tot 
mobiliteit, essentieel. Werken aan een gezonde publieke ruimte past dus binnen het 
preventief gezondheidsbeleid van een Gezonde Gemeente. Door aan een gezonde 
publieke ruimte te werken kunnen er ook een aantal SDG’s bereikt worden, zoals onder 
andere doel 3 (goede gezondheid en welzijn), doel 10 (ongelijkheid verminderen) en 
doel 11 (duurzame gemeenschappen).

Doel brochure

Het doel van deze brochure is om lokale besturen te inspireren en aan te sporen 
om rekening te houden met gezondheid bij ruimtelijke ingrepen zoals bijvoorbeeld 
mobiliteit, ruimtelijke planning en handelsbeleid. 
Deze brochure is gebaseerd op het project ‘Gezonde Publieke Ruimte’ van het Vlaams 
Instituut Gezond Leven en is opgebouwd volgens de gezondheidsthema’s die daar 
werden opgenomen: beweging, mentaal welbevinden, lucht, geluid, hitte, voeding 
en roken. Er zijn zeker nog andere thema’s die invloed hebben op de gezondheid (vb. 
ongevallen, stoken, ...), maar deze werden voorlopig niet opgenomen in het project van 
Gezonde Publieke Ruimte. Per thema in deze brochure worden mogelijke strategieën, 
inrichtingselementen en inspirerende voorbeelden aangehaald. Vaak zullen ingrepen 

een positief effect hebben op verschillende gezondheidsthema’s. Dit wordt op het 
einde van de brochure geïllustreerd a.d.h.v. een aantal praktijkvoorbeelden van 
integrale projecten uit Oost-Brabant. Bij elk voorbeeld worden onderstaande succes-
factoren besproken. Met deze voorbeelden hopen we de lokale besturen te inspireren 
om zelf aan de slag te gaan en gezonde omgevingen te creëren voor hun inwoners. 

Succesfactoren voor een gezonde publieke ruimte:

Bereik

Een maatregel is succesvol als deze de gezondheid van veel mensen op een positieve 
manier beïnvloedt. Maar ook het effect van de maatregel op kwetsbare groepen 
(kinderen, ouderen, mensen met een lagere socio-economische status, …) moet in 
rekening gebracht worden. Een goede maatregel zal de gezondheidsongelijkheid 
verkleinen door specifiek aandacht te hebben voor deze kwetsbare groepen. Door de 
publieke ruimte op een gezonde manier aan te passen kan iedere burger, ongeacht 
afkomst, socio-economische status en leeftijd hier gezondheidsvoordelen uit halen. 

Intersectorale samenwerking

Om aan een gezonde publieke ruimte te werken, moeten verschillende beleidsdo-
meinen samenwerken. 

Langetermijnvisie

Een goede maatregel wordt ontwikkeld vanuit een langetermijnvisie zodat een 
duurzaam gezondheidseffect wordt bekomen. 

Faciliteren gezonde keuze

Bij een succesvolle maatregel wordt de gezonde keuze de meest voor de hand liggende 
optie. Vb. Twee dorpskernen verbinden via een trage weg, zal mensen stimuleren om 
zich per fiets of te voet te verplaatsen.
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Participatie

Gezonde omgevingen voor iedereen zijn alleen mogelijk door een samenspel van 
burgers, experten, verenigingen en besturen.  

Het Vlaams Instituut Gezond Leven ontwikkelde het project Gezonde Publieke Ruimte 
ter ondersteuning van lokale besturen. 
Samen met de Vlaamse Logo’s en Agentschap Zorg en Gezondheid en met input van 
Departement Omgeving, Vlaamse Vereniging Steden en Gemeenten (VVSG), Infopunt 
Publieke Ruimte en Vereniging Ruimte en Planning ontwikkelde het Vlaams Instituut 
Gezond Leven de website www.gezondepubliekeruimte.be met heel wat inhoud, 
praktijkvoorbeelden en tools. Hieronder wordenenkele ondersteuningsinstrumenten 
vermeld die kunnen helpen bij het realiseren van een gezonde publieke ruimte:

•  De walkabilityscore-tool: deze tool helpt om de gezondheidsaspecten van 
buurten beter te begrijpen. De score wordt berekend op basis van drie factoren: 
woondichtheid, stratenconnectiviteit en functiemix, en geeft een maat voor de 
bewandelbaarheid van een buurt.
L Surf voor meer info naar walkability.marvin.vito.be

• Prioriteringskader op basis van 5 gezondheidsciteria: deze criteria helpen om 
het effect van maatregelen op gezondheid te beoordelen en de impact van 
verschillende maatregelen af te wegen.
L Surf  voor meer info naar www.gezondepubliekeruimte.be 

• Plein vol gezondheid: een handleiding voor het experimenteren met het tijdelijk 
inrichten van gezonde pleinen en straten.
L Surf voor meer info naar www.gezondepubliekeruimte.be

Wil je aan de slag met deze tools om werk te maken van een gezonde 
omgeving voor je inwoners? Logo Oost-Brabant kan je ondersteunen.  
Neem contact op via info@logo-oostbrabant.be of 016 89 06 05.

https://walkability.marvin.vito.be/
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Beweging
Wat?

Regelmatig bewegen bevordert de gezondheid. Het verkleint de kans op een aantal 
aandoeningen zoals overgewicht, diabetes type 2, hart- en vaatziekten en borst- en 
darmkanker. 
Er kan in verschillende contexten bewogen worden, vb. tijdens verplaatsingen, 
tijdens de vrije tijd, op het werk en thuis. De publieke ruimte kan een invloed hebben 
op actieve verplaatsingen en beweging tijdens de vrije tijd.  Een gezond mobiliteits-
systeem kan beweging stimuleren door de actieve mens centraal te stellen. Hiervoor 
is een versnelde ‘modal shift’ belangrijk, waarbij de auto als voornaamste vervoers-
middel zoveel mogelijk wordt vervangen door meer actieve vormen van verplaatsingen 
(wandelen en fietsen) en kwaliteitsvol openbaar vervoer. Daarnaast moet bewegen in 
de vrije tijd laagdrempelig en aantrekkelijk gemaakt worden. 

Strategieën

Mobiliteitsplanning en ruimtelijke inrichting op basis van het STOP-principe

Bij het hanteren van het STOP-principe wordt bij ruimtelijke planning en inrichting 
voorrang gegeven aan stappers, dan trappers, vervolgens openbaar vervoer en dan 
pas aan personenwagens. Door hierop in te zetten stimuleer je meer beweging en een 
gezondere levensstijl. 
De walkabilityscore-tool kan helpen bij de ruimtelijke planning volgens het STOP- 
principe: in buurten met een hoge walkabilityscore moet er ingezet worden op een 
gezonde inrichting die actieve verplaatsing stimuleert. Indien het in deze buurten nog 
wenselijk en haalbaar is, kan je hier ook de walkabilityscore verder verhogen.
In buurten met een matige walkabilityscore kan je best de scores op de verschillende 
onderdelen van de score bekijken. Scoort de buurt bijvoorbeeld hoog op woondichtheid 

en functiemix, maar laag op stratenconnectiviteit; dan kan je in deze buurt inzetten op 
het verhogen van die laatste. Daarnaast is het ook belangrijk om deze buurten, net 
zoals buurten met een lage score, op een duurzame manier te verbinden met buurten 
met een hoge score.

Actieve vrije tijd stimuleren

Dit kan door de mens een centrale plaats te geven in de publieke ruimte. De inrichting 
en de bereikbaarheid van de publieke ruimte zijn twee factoren die een grote invloed 
hebben op de keuze voor een actieve vrij tijd. Zeker kwetsbare doelgroepen zijn in 
sterke mate afhankelijk van de nabije publieke ruimte. Daarom is het essentieel om 
te investeren in kwaliteitsvol ingerichte en kosteloze ontspanning in de buurt, en een 
gestructureerd recreatief aanbod.

Inrichtingselementen

Trage wegen

Dit zijn wegen waar gemotoriseerd verkeer niet 
toegestaan wordt. Dit kan het gebruik van een actieve 
transportwijze en actieve vrije tijd stimuleren. 

Doorlopende straten

Door stickers op borden van doodlopende straten te 
plaatsen, weten fietsers en voetgangers, wanneer het 
voor hen wél doorloopt. Dit is ook een manier om de 
straatconnectiviteit te verhogen en zichtbaar te maken.

Groene functionele belevingstrajecten

Dit zijn trajecten waar er op een efficiënte, veilige en 
aangename manier gefietst of gewandeld kan worden, 
waardoor er een waardig alternatief wordt geboden 
voor de auto als vervoersmiddel voor woon-werk-
verkeer.
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Autodeelsystemen

Deze bevorderen mogelijks beweging aangezien 
autodelers sneller op zoek gaan naar alterna-
tieven voor de auto en zich op een actievere manier 
verplaatsen tijdens hun voor- of natraject. Hierbij is 
het wel belangrijk dat de walkabilityscore van de buurt 
goed is, zodat het geen omgekeerd effect heeft door 
het autogebruik te stimuleren bij mensen die tot dan 
toe nooit de auto gebruikten. 

Openbaar vervoer

Voorzie in kwalitatief openbaar vervoer en stimuleer 
het gebruik ervan. Mensen die het openbaar vervoer 
nemen bewegen meer (tijdens voor- en natraject). 

Fietsdeelsystemen, fietsenstallingen en  
veilige fietspaden

Een goede fietsinfrastructuur spoort mensen aan om 
meer te fietsen.

Toegankelijkheid

Door de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor 
ouderen en mensen met een beperking te verhogen 
stimuleer je hen om meer te bewegen. Zorg ervoor 
dat de weg zo effen mogelijk is, en voorzie de nodige 
rustplaatsen door banken strategisch in te plannen. 
voor senioren en personen met een beperking door 
voldoende zitbanken te voorzien en te zorgen dat de 
weg zoveel mogelijk effen is.
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Speel- en verbindingsweefsel

Toegankelijke natuur en spel- en beweegmoge-
lijkheden op verschillende schaal zijn belangrijk om 
kinderen meer te doen bewegen. Vb. speelstraten, 
beweegprikkels op straat, parkje op buurtniveau, 
recreatiedomein op regionaal niveau,…

Buurtparken en sportfaciliteiten 

Vrij toegankelijke buurtparken en sportfaciliteiten 
in de publieke ruimte verhogen het laagdrempelig 
beweegaanbod.

Veilige en autoluwe wegen 

Veilige en autoluwe wegen integreren in de publieke 
ruimte zorgt ervoor dat kinderen van jongs af aan 
autonoom kunnen bewegen. 



9

Praktijkvoorbeelden

Beweegroute, Lubbeek

Een ongebruikte tuin dichtbij een serviceflat en het OCMW werd omgevormd in een 
beweegroute. Mensen worden hiermee aangespoord om op een laagdrempelige 
manier oefeningen te doen. Dit helpt hen langer fit te blijven.

Trage Wegen

Veel gemeenten zetten in op de ontwikkeling en het behoud van trage wegen. Meerdere 
gemeentes, waaronder Begijnendijk, Haacht en Rotselaar hebben de trage wegen 
geïnventariseerd en er een beleid rond opgezet. 

 L Surf voor meer info naar  
www.tragewegen.be/nieuwsoverzicht/item/2049-trage-wegen-in-kaart 

Avontuurlijk speellandschap De Beemden, Landen 

Bij dit project werd een oude speeltuin ongevormd in een avontuurlijke speeltuin, 
ingebed in zijn natuurlijke omgeving. Dit stimuleert kinderen om meer te bewegen en 
zorgt daarnaast ook voor meer ontmoeting en sociale cohesie.

 L Surf voor meer info naar  
https://dbpubliekeruimte.info/project/de-beemden-landen/

Nuttige links

Gemeente- of stadsmonitor

De monitor geeft meer informatie over het verplaatsingsgedrag van de inwoners van je 
gemeente, en hoe de infrastructuur door hen wordt gepercipieerd. 

 L Surf voor meer info naar www.gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be 

Landen - De Beemden

©
 O

nt
w

er
pb

ur
ea

u 
Pa

uw
el

Preventieve gezondheidscijfers voor jouw lokaal beleid 2020-2025

Het Vlaams Instituut Gezond Leven heeft een overzicht gemaakt van bronnen met 
preventieve gezondheidscijfers op lokaal niveau. 

 L Surf voor meer info naar www.gezondleven.be/files/gemeente/Gezond- 
Leven-preventieve-gezondheidscijfers-voor-jouw-lokaal-beleid.PDF



10

Ook bij Logo Oost-Brabant kan je terecht voor cijfers op maat van jouw gemeente. 

De walkabilityscore-tool

Deze tool helpt om de potenties voor bewandelbaarheid van buurten beter te begrijpen. 
De score wordt berekend op basis van drie factoren: woondichtheid, stratenconnecti-
viteit en functiemix. 

 L Surf voor meer info naar walkability.marvin.vito.be

Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid

Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid is een informatiebron om 
buurtsport te promoten en een partner bij het beweegvriendelijk inrichten van de 
publieke ruimte, met een focus op beweging tijdens de vrije tijd. 

 L Surf voor meer info naar www.isbvzw.be

Kind & Samenleving

Een belangrijke partner voor informatie en advies rond kindvriendelijke ruimtelijke 
planning en inrichting. 

 L Surf voor meer info naar www.k-s.be 

Trage Wegen vzw

Deze organisatie biedt ondersteuning bij het creëren en beschermen van trage wegen. 

 L Surf voor meer info naar www.tragewegen.be

Netwerk Duurzame Mobiliteit

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is het aanspreekpunt voor alles wat met duurzame 
mobiliteit te maken heeft. Het verenigt als erkende koepel van mobiliteitsverenigingen 
acht organisaties: Mobiel 21, autodelen.net, Bond Beter Leefmilieu, Fietsersbond, 
Taxistop, Trage Wegen, TreinTramBus en de Voetgangersbeweging. 

 L Surf voor meer info naar www.duurzame-mobiliteit.be

Fietsberaad

Dit is een kenniscentrum voor fietsbeleid en in brede zin voor elk beleid dat het fietsen 
stimuleert. Fietsberaad wil overheden ondersteunen bij hun uitwerken van hun 
fietsbeleid.

 L Surf voor meer info naar www.fietsberaad.be

Fietsersbond

De Fietsersbond is een onafhankelijke vereniging die lobbyt en bij overheden, bedrijven 
en middenveld met als doel het promoten van de fiets als hefboom voor een duurzame 
samenleving. 

 L Surf voor meer info naar www.fietsersbond.be

Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV)

De VSV streeft naar minder verkeersslachtoffers. Ze doet dit vooral door sensibilisering 
en het geven van educatie. 

 L Surf voor meer info naar www.vsv.be

https://walkability.marvin.vito.be/
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Mentaal welbevinden
Wat?

Zich mentaal goed voelen is een belangrijk onderdeel van iemands gezondheid 
en essentieel om zich te ontwikkelen en om met tegenslag te kunnen omgaan. De 
omgeving waarin iemand zich dagelijks bevindt, heeft hierop een grote invloed. Zo 
zal een groene, aangename en veilige omgeving een positief effect hebben op het 
mentaal welbevinden van de buurtbewoners. Het versterkt de positieve emoties en 
vermindert onder andere stress en piekeren. Ook de mate waarin een omgeving rustig 
is en sociaal contact en beweging mogelijk maakt, heeft een belangrijke invloed op het 
mentaal welzijn. 

Strategieën

• Groene omgevingen creëren op straat-, wijk- en gemeenteniveau
• Bereikbaar en toegankelijk groen heeft een positief effect op veel aspecten van ons 

mentaal welbevinden.
• Een aangename publieke ruimte waarin er plaats is voor ontmoeting kan het 

gemeenschapsgevoel en de sociale dynamiek vergroten.
• Sociale veiligheid garanderen: buurten die veiligheid uitstralen, geven een 

aangenaam gevoel en stimuleren ontmoeting.
• Omgevingen die autoluw zijn, geven meer rust en maken ontmoeting in de publieke 

ruimte mogelijk.
• Actieve vrije tijd stimuleren: Inzetten op leefstraten, speeltuinen en sportcentra 

zal niet enkel een positief effect hebben op beweging, maar ook op het mentaal 
welbevinden.

• Geluidsarme of stille gebieden creëren: geluidshinder heeft psychologische en 
stressgerelateerde gezondheidseffecten. 

Inrichtingselementen

Groen in de kern

Meer groen en natuur in de directe leefomgeving: 
geveltuintjes, buurtparkjes, groene fietsroutes en trage 
wegen,... 

Groen in de regio

Toegankelijke en bereikbare natuur: grotere parken, 
bossen, natuurgebieden, groene recreatiedomeinen, 
groenblauwe netwerken, groene fietsroutes, …

Ontmoetingsplaatsen

De publieke ruimte inrichten om ontmoeting en sociale 
cohesie te stimuleren: zitelementen, speelelementen, 
terrassen,...

Veilige omgevingen

De openbare ruimte inrichten tot een veilige omgeving: 
voldoende verlicht, proper, weinig blinde gevels,...

Geluidsarme omgeving

Inrichtingselementen om geluidsoverlast te voorkomen 
(zie thema geluid).
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Praktijkvoorbeelden

Gevelbankenbeleid, Leuven

Stad Leuven stimuleert het plaatsen van gevelbanken door deze gratis ter beschikking 
te stellen. Hierdoor kan de sociale cohesie in de buurt versterkt worden. 

 L Surf voor meer info naar www.leuven.be/gevelbank

Groene muur / verticale tuin, Aarschot

Om tegemoet te komen aan de vraag om het centrum van de stad van meer groen te 
voorzien, werd een muur bekleed met gevelbeplanting. 

Vergroening van het Rector De Somerplein, Leuven

Het in 2012 gerenoveerde plein kreeg kritiek van buurtbewoners omwille van het feit 
dat er weinig groen was. Door middel van boom- en plantenbakken werd hieraan 
tegemoetgekomen en werd het plein aanzienlijk groener gemaakt. 

 L Surf voor meer info naar  
www.dbpubliekeruimte.info/project/vergroening-rector-de-somer

Pater Damiaanplein, Leuven

Het plein werd autovrij gemaakt en voorlopig heraangelegd met banken en groenele-
menten. 

Heemtuin Karel Hertog, Wilsele

Deze natuurtuin, gelegen aan de basisschool Karel Hertog, geeft ruimte aan kinderen 
om te vertoeven in het groen en kennis te maken met de natuur. De tuin wordt in 
samenwerking met de ouders onderhouden.

 L Surf voor meer info naar  
www.go-ouders.be/de-heemtuin-van-bs-karel-hertog-te-wilsele

Leuven - gevelbank
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Natuurlijk avontuurlijk! Groene speelkansen, Hoegaarden

Door middel van subsidies in het kader van het project ‘Natuur in je buurt’ van de 
Vlaamse overheid (Agentschap Natuur & Bos) gaat de gemeente Hoegaarden de 
komende twee jaar op verschillende plaatsen groene en kwaliteitsvolle speelnatuur 
ontwikkelen, waaronder een buitenklas en een speelbos.

Nuttige links

Leefkwaliteit Vlaanderen

Deze kaart geeft o.a. het aanwezige buurtgroen, de natuurbeleving op de weg en de 
aangesloten open ruimte weer in Vlaanderen. 

 L Surf voor meer info naar  
www.leefkwaliteitvlaanderen.be/lagen/ruimte-groen/buurtgroen 

Openbaar Groen

Uitleg over het belang van groen in de openbare ruimte aangevuld met inspirerende 
voorbeelden. 

 L Surf voor meer info naar www.openbaargroen.be

Agentschap Natuur & Bos

Het Agentschap Natuur & Bos voorziet o.a. een jaarlijkse projectoproep Natuur in je 
Buurt en een draaiboek voor het opstellen van een gemeentelijk groenplan. 

 L Surf voor meer info naar www.natuurenbos.be 

Springzaad

Deze vzw stimuleert de ontwikkeling van natuurrijke speel- en leerplekken voor 
kinderen en jongeren in buurt- en stadsparken, bij scholen en kinderdagverblijven, bij 
jeugdverenigingen en in speelbossen.

 L Surf voor meer info naar www.springzaad.be 

Netwerk natuur en gezondheid

Dit netwerk verenigt verschillende actoren rond het thema natuur en gezondheid om 
de huidige wetenschappelijke kennis hieromtrent in kaart te brengen en te versterken. 

 L Surf voor meer info naar www.natuurpunt.be/pagina/natuur-en-gezondheidLeuven - Rector De Somerplein 
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Lucht
Wat?

Luchtvervuiling heeft een directe invloed op de gezondheid van mensen. Zo verhoogt 
fijn stof het risico op hart- en vaatziekten en longkanker en kan stikstofdioxide kortade-
migheid en astma-aanvallen uitlokken. Gemotoriseerd verkeer draagt in belangrijke 
mate bij aan de luchtverontreiniging. De planning en inrichting van de publieke ruimte 
kan er enerzijds voor zorgen dat mensen zich minder in vervuilde gebieden bevinden 
en anderzijds dat ze zich op een duurzamere manier verplaatsen, waardoor de 
luchtkwaliteit verbetert. 
Naast verkeer zijn er ook andere bronnen die luchtverontreiniging veroorzaken 
(vb. industrie, verwarming van huishoudens, veeteelt, …). Deze worden niet verder 
behandeld in deze brochure. 

Strategieën

Kwaliteitsvol verdichten en open ruimten creëren

Verspreide bebouwing zorgt er voor dat mensen sneller zullen kiezen voor de auto 
om zich te verplaatsen. Door dichterbij elkaar te wonen, leven en werken, zal er meer 
gefietst en gewandeld worden omwille van kortere afstanden en kan het openbaar 
vervoer efficiënter georganiseerd worden. De open ruimte die hierbij gevrijwaard 
wordt kan toegankelijk gemaakt worden om actieve verplaatsing te stimuleren.

Gezonde mobiliteit stimuleren

Een gezonde mobiliteit berust op het toepassen van het STOP-principe. Bij het 
inrichten van de omgeving wordt prioriteit gegeven aan stappers, vervolgens trappers, 
dan openbaar vervoer en als laatste personenwagens. 

Streetcanyons doorbreken

Een streetcanyon is een smalle straat met hoge bebouwing. Hierdoor is er weinig 
ventilatie en stapelen vervuilende stoffen zich op. Deze streetcanyons kunnen 
doorbroken worden door bijvoorbeeld kleine pleinen aan te leggen waardoor er meer 
luchtdoorstroming mogelijk is en de vervuilende stoffen makkelijker afgevoerd worden. 

Gezonde omgevingen creëren voor kwetsbare instellingen

Kinderen en ouderen zijn gevoeliger voor luchtverontreiniging. Door de omgeving van 
scholen, kinderdagverblijven en woonzorgcentra autoluw in te richten, vlot bereikbaar 
te maken voor zachte weggebruikers en te voorzien van de nodige groene inrichting 
worden deze kwetsbare groepen minder blootgesteld aan vervuilde lucht. Bij het 
bepalen van locaties voor nieuwe instellingen wordt luchtkwaliteit best als parameter 
meegenomen.
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Infrastructuur voor voetgangers

Een goede infrastructuur op maat van voetgangers 
stimuleert actieve verplaatsing en vermindert 
autogebruik: brede en verzorgde voetpaden, toegan-
kelijke buurten, slimme doorsteken, trage wegen, 
doorloopstraten, schoolstraten, ...

Infrastructuur voor fietsers

Brede, effen en verzorgde fietspaden, veilige fietsstal-
lingen en oversteekplaatsen, buurtfietsstallingen, 
oplaadpalen voor elektrische fietsen, fietssnelwegen, 
fietsstraten, …

Openbaar vervoer optimaliseren

Stimuleer actieve verplaatsing door door te investeren 
in een beter openbaar vervoer: gescheiden busbanen, 
veilige en verzorgde bushaltes, aansluitingspunten 
tussen verschillende vervoersmodi (mobipunten)... 

Circulatieplan of lage emissie zone (LEZ) 

Implementeer een circulatieplan of LEZ dat doorgaand 
verkeer op bepaalde plaatsen weert of vermindert. 

Praktijkvoorbeelden

Schoolstraten

Er zijn schoolstraten geïmplementeerd in verschillende gemeenten o.a. Glabbeek (De 
Kleine Wereld), Korbeek-Lo (Sint-Pietersschool), Herent (Toverveld) en Kessel-Lo (De 
Mozaïek).

Busbaan aanleggen, Kampenhout

Bij de herinrichting van de Haachtsesteenweg werd een aparte busbaan aangelegd. 
Hierdoor kan de bus zijn traject sneller afleggen. Inwoners van Kampenhout en 
omgeving zullen hierdoor sneller geneigd zijn de bus te nemen voor woon-werkverkeer.

Mobipunt, Glabbeek

Mobipunten zijn herkenbare plaatsen waar verschillende verkeersmodi gegroepeerd 
zijn. De vervoersmodi zijn op elkaar afgestemd en worden vaak aangevuld met extra 
diensten. Dit bevordert multimodale verplaatsingen, waardoor er minder gebruik 
gemaakt wordt van de personenwagens. Hierbij is het van belang dat deze punten 
goed bereikbaar zijn voor zachte weggebruikers of met het openbaar vervoer.

 L Surf voor meer info naar www.mobipunt.be

Circulatieplan, Leuven

In Leuven werd er een circulatieplan ingevoerd, met als doel het centrum bereikbaar 
en aangenaam te houden. Er werd een autoluwe zone ingevoerd en gemotoriseerd 
verkeer kan de stad niet doorkruisen door het invoeren van een lussensysteem. 

 L Surf voor meer info naar www.leuven.be/circulatieplan

Inrichtingselementen

BU S
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Nuttige links

Luchtkwaliteitskaarten, VMM

Deze kaarten tonen de concentraties van fijnstof, roetdeeltjes en stikstofdioxide en 
kunnen een ondersteuning bieden bij het bepalen van lokale prioriteiten. 

 L Surf voor meer info naar  
www.vmm.be/data/luchtkwaliteit-in-je-eigen-omgeving

Kessel-Lo - schoolstraat
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Gezondheidsindicator Mobiliteit, Agentschap Zorg & Gezondheid

Deze indicator brengt de gezondheidsimpact van wegverkeer in een gemeente in kaart 
door te kijken naar luchtkwaliteit, geluidshinder, actief pendelen en verkeersveiligheid. 

L Surf voor meer info naar www.zorg-en-gezondheid.be/luchtverontreiniging-
en-geluid-gezondheidsimpact-mobiliteit

Aanpak luchtverontreiniging door verkeer, Departement Omgeving

Deze brochure presenteert maatregelen en praktijkvoorbeelden om de luchtkwaliteit 
te verbeteren door een gezonde mobiliteit te stimuleren. 

L Surf voor meer info naar www.vlaanderen.be/publicaties/aanpak-van-
luchtverontreiniging-door-verkeer-praktijkvoorbeelden

Duurzame ruimtelijke planning, Departement Omgeving

Deze brochure geeft een overzicht van ruimtelijke maatregelen die de impact van 
verkeer op luchtkwaliteit verminderen.

L  
erkee
Surf v

r.pdf
oor meer info naar www.vlaanderen.be/publicaties/duurzame-ruimtelijke-

planning-maatregelen-om-de-impact-van-verkeer-op-de-luchtkwaliteit-te-
verminderenv

Netwerk Duurzame Mobiliteit

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is het aanspreekpunt voor alles wat met duurzame 
mobiliteit te maken heeft. Het verenigt als erkende koepel van mobiliteitsverenigingen 
acht organisaties: Mobiel 21, autodelen.net, Bond Beter Leefmilieu, Fietsersbond, 
Taxistop, Trage Wegen, TreinTramBus en de Voetgangersbeweging. 

L Surf voor meer info naar www.duurzame-mobiliteit.be

Gezondheidscalculator Modal Shift, Agentschap Zorg & Gezondheid

Deze tool berekent de maatschappelijke gezondheidswinst bij overstap van een aantal 
gemotoriseerde verplaatsingen naar actieve verplaatsingen. 

L Surf voor meer info naar www.zorg-en-gezondheid.be/
gezondheidscalculator-modal-shift

https://www.zorg-en-gezondheid.be/luchtverontreiniging-en-geluid-gezondheidsimpact-mobiliteit
https://www.vlaanderen.be/publicaties/aanpak-van-luchtverontreiniging-door-verkeer-praktijkvoorbeelden
https://www.vlaanderen.be/publicaties/duurzame-ruimtelijke-planning-maatregelen-om-de-impact-van-verkeer-op-de-luchtkwaliteit-te-verminderen
https://www.zorg-en-gezondheid.be/gezondheidscalculator-modal-shift
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Geluid
Wat?

Geluidshinder wordt minder snel in verband gebracht met mogelijke gezondheids-
risico’s en is daardoor een onderschat probleem. Geluidshinder komt na roken, 
overgewicht en obesitas, en fijn stof op de vierde plaats als risicofactor voor ziektelast 
door milieu-invloeden in Vlaanderen. Het kan zowel fysieke (bv. hoge bloeddruk en 
hart- en vaatziekten) als mentale (bv. depressie) gezondheidseffecten veroorzaken. 
Verkeer is een van de voornaamste oorzaken van geluidsoverlast. 

Strategieën

Gezonde mobiliteit stimuleren

Gemotoriseerd verkeer is een van de belangrijkste bronnen van omgevingslawaai. 
Door actieve verplaatsing te stimuleren en gemotoriseerd verkeer te beperken of te 
vertragen, wordt de bron van het probleem aangepakt. 

Ruimtelijke ordening aanpassen

Omgevingsinterventies kunnen de geluidsimpact verminderen die veroorzaakt wordt 
door het gemotoriseerd verkeer.

Stiltegebieden creëren en beschermen

Door gebieden te ontwikkelen waar het omgevingsgeluid tot een minimum beperkt 
wordt, krijgen mensen de gelegenheid om in deze gebieden tot rust te komen.

Inrichtingselementen

Snelheidsbeperkende en 
verkeersluwe maatregelen

Snelheidsbeperking invoeren, verkeer omleiden, 
minder vrachtwagens toestaan.

Geluidsmilderende maatregelenen

Stillere wegverhardingen aanleggen, geluidsschermen 
plaatsen, gevelbeplanting aanbrengen.

Luwteplaatsen en stiltegebieden

Creëren van plaatsen met weinig of aangename 
geluiden.

Praktijkvoorbeelden

De geluidsproblematiek heeft voorlopig weinig aandacht gekregen. Er zijn daarom 
maar weinig goede voorbeelden in Oost-Brabant te vinden. Daarom werden in deze 
brochure voorbeelden van maatregelen opgenomen uit andere Vlaamse regio’s.

Luwteplaatsen

In Antwerpen, Gent en Mechelen, worden luwteplekken op een kaart aangegeven, om 
ze kenbaar te maken bij hun inwoners. Luwteplekken hoeven niet helemaal stil te zijn, 
maar het geluid dat er waargenomen kan worden moet overheersend aangenaam 
zijn. Bewoners hebben de mogelijkheid om luwteplaatsen die nog niet op de kaart zijn 
aangebracht te delen, zodat ze aan de kaart kunnen worden toegevoegd. 

 L Surf voor meer info naar makers.mechelen.be/luwteplekken

https://makers.mechelen.be/luwteplekken
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Stiltegebieden

Stiltegebieden zijn unieke gebieden gekenmerkt door stilte en rust. Stilte wil daarom 
niet zeggen dat er totaal geen geluid is, maar dat het aanwezige geluid als aangenaam 
wordt ervaren. Wanneer er aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt, kan er een 
kwaliteitslabel verkregen worden. Er zijn momenteel geen gebieden met een label 
in Oost-Brabant. Een voorbeeld is het stiltegebied van ‘Gerhagen’ in Tessenderlo 
(Limburg). 

 L Surf voor meer info naar www.tessenderlo.be/product/120/stiltepad

Geluidsplannen

Verschillende steden hebben geluidsactieplannen uitgewerkt. Hierbij worden 
maatregelen gepland, gebaseerd op geluidsbelastingkaarten.

 L Surf voor meer info naar www.lne.be/geluidsactieplannen

Nuttige links

Leefkwaliteit Vlaanderen

Deze kaart geeft o.a. het geluid weer dat veroorzaakt wordt door wegverkeer. 

 L Surf voor meer info naar  
www.leefkwaliteitvlaanderen.be/lagen/geluid/wegverkeer

Richtlijnen voor omgevingslawaai, Wereldgezondheidsorganisatie

Deze informatie wil lokale beleidsmakers ondersteunen om een beleid, advies of regels 
rond geluidshinder uit te werken. 

 L Surf voor meer info naar www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0008/383921/noise-guidelines-eng.pdf?ua=1

Geluid en Trillingen, Agentschap Wegen & Verkeer

Deze website geeft maatregelen weer om de impact van verkeersgeluid te verminderen.

 L Surf voor meer info naar wegenenverkeer.be/geluid-trillingen

Stiltegebieden, Departement Omgeving

Informatie over het creëren van stiltegebieden.

 L Surf voor meer info naar www.lne.be/stiltegebieden

Tessenderlo - stiltegebied van ‘Gerhagen’ 
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https://wegenenverkeer.be/natuur-en-milieu/geluid-en-trillingen
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Hitte
Wat?

Door de algemene klimaatopwarming en de onaangepaste ruimtelijke planning en 
inrichting in Vlaanderen (te weinig bomen en water, te veel verhardingen) nemen 
de gemiddelde temperaturen en zomerse hittegolven toe. De daaraan gekoppelde 
hittestress kan gevolgen hebben voor de gezondheid, zeker voor kwetsbare groepen 
zoals ouderen, kleine kinderen en sociaal geïsoleerde personen. Klachten kunnen 
variëren van milde hinder (met o.a. slaapverstoring tot gevolg), tot uitdrogingsver-
schijnselen, hittekrampen of hitteslag. Tijdens extreme hittegolven piekt het sterfte-
cijfer. Een goede planning en inrichting van de publieke ruimte kan helpen om dit 
tegen te gaan. 

Strategieën

Ontharden

Minder verharding zorgt voor meer groene ruimte. Dit is omwille van meerdere redenen 
belangrijk ter bestrijding van hitte. Allereerst zorgt de schaduw van planten voor de 
nodige afkoeling. Daarnaast neemt een verharde bodem overdag meer warmte op dan 
een groene bodem. Hierdoor geeft deze ‘s nachts meer warmte af. Daartegenover is een 
groene bodem meestal permeabel, wat het infiltreren van water vergemakkelijkt. Dit is 
belangrijk om evaporatie bij hitte mogelijk te maken. Bovendien zorgt een vochtige 
grond er ook voor dat er minder warmte wordt opgenomen. 

Bebossen

Bossen hebben een verkoelend effect door het water dat verdampt via de bladeren 
van de bomen. Bovendien zorgt de schaduw van de bomen er ook voor dat de grond 
minder warmte kan opnemen. De schaduw van de bomen zorgt er ook voor dat de 
grond minder warmte kan opnemen. 

Ventileren

Wind kan koelere lucht in de stad of dorpskern brengen waardoor de hitte afneemt. 
Omgevingseigenschappen (openheid van het weefsel en ruwheid van het terrein) 
kunnen hierop inspelen. 

Warmteopname beheersen

Door het gebruik te beperken van materialen die veel warmte absorberen of zon 
reflecteren kan warmteopname beheerst worden. Hierdoor zal de warmteafgave ‘s 
nachts beperkt worden waardoor afkoeling sneller mogelijk is.

Ruimte voor water

Water integreren in de publieke ruimte heeft onder andere door evaporatie een 
verkoelend effect, maar biedt ook de mogelijkheid aan de mensen zelf om verkoeling 
te zoeken. 
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Inrichtingselementen
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Drinkwaterfonteinen voorzien

Dit moedigt mensen aan om voldoende te drinken.

Ontharden en vergroenen

Verouderde gebouwen en verharde terreinen 
vervangen door een waterdoorlatende ondergrond 
met groene inrichting.

Aanleggen van gevelplanten 

Gevelplanten hebben een verkoelend effect door 
de evaporatie van water en het beperken van de 
warmte-absorptie door een gebouw.

Het voorzien en toegankelijk maken van blauwe 
elementen

Fonteinen, publieke ruimtes aan de waterkant, 
waterspiegels en wadi zorgen voor verkoeling en 
bieden verfrissing aan de omwonenden.

Inrichtingselementen voor groene omgeving 

De elementen onder het thema ‘welbevinden’ zijn ook 
van toepassing voor het thema ‘hitte’.

Bijkomende inrichtingselementen 

Deze zijn te vinden op de site van klimaat en ruimte. 

 L Surf voor meer info naar  
www.klimaatenruimte.be

Praktijkvoorbeelden

Aanleg van een waterplein, Averbode

Door een plein met een grote wateroppervlakte aan te leggen, houdt men de lokale 
temperatuur tijdens warme zomerdagen lager. 

 L Surf voor meer info naar www.klimaatenruimte.be/waterplein-averbode-be

Ontharden van een speelplaats, lagere school ‘De Mozaïek’, Kessel-Lo

Bij de vernieuwing van de speelplaats werd er geopteerd voor een onverharde grond 
(werken nog uit te voeren).

Heraanleg van Herbert Hooverplein, Leuven

Bij de heraanleg van het Herbert Hooverplein in Leuven werden op het plein kleine 
fonteintjes voorzien. De verneveling van het water zorgt voor afkoeling tijdens warme 
dagen.

Subsidie voor het aanleggen van gevelbeplanting, Herent en Leuven

Klimplanten zorgen voor afkoeling. Door bij te dragen aan de aankoop worden 
bewoners gestimuleerd om geveltuintjes aan te leggen. Dit zorgt niet alleen voor een 
aangename omgeving, maar maakt de buurt ook meer hittebestendig tijdens warme 
dagen. 

 L Surf voor meer info naar www.leuven.be/geveltuin
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Nuttige links

Klimaatportaal

Het klimaatportaal brengt toekomstscenario’s van oa. hittestress in Vlaanderen kaart. 
Het vormt een belangrijke basis voor beleidsbeslissing op lokaal niveau in het kader 
van klimaatadaptatie. 

 L Surf voor meer info naar klimaat.vmm.be

Hittekwetsbaarheidskaarten

Een hittekwetsbaarheidskaart brengt in kaart waar doelgroepen met een verhoogde 
gevoeligheid voor hittestress wonen op locaties met een verhoogde blootstelling 
aan hitte. De kaart is een combinatie van de hittebelasting in Vlaanderen en de 
kwetsbaarheid van de verschillende statistische sectoren in de gemeente. Ze kunnen 
bij het Logo aangevraagd worden. 

 L Surf voor meer info naar www.logo-oostbrabant.be

Klimaat en Ruimte, Departement Omgeving

Met deze website reikt de Vlaamse overheid ruimtelijke strategieën en concrete 
klimaatbestendige ruimtelijke inrichtingsprincipes aan waarmee lokale besturen zelf 
aan de slag kunnnen, om een antwoord te bieden op drie effecten van de klimaatver-
andering: hittestress, droogte en wateroverlast. 

 L Surf voor meer info naar www.klimaatenruimte.be

Operatie Perforatie

Met de campagne “Operatie Perforatie” willen het Infopunt Publieke Ruimte en 
Aquafin zoveel mogelijk gemeentebesturen, bedrijven, organisaties en individuele 
burgers aanmoedigen om (openbare) ruimte te ontharden zodat regenwater beter kan 
infiltreren in de bodem.

 L Surf voor meer info naar www.klimaatenruimte.be

Kessel-Lo - ontharding speelplaats
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Klimaatadaptatie:

Adaptatie-instrumentarium binnen het Burgemeestersconvenant dat heel wat hittege-
relateerde maatregelen bevat.

 L Surf voor meer info naar  
www.burgemeestersconvenant.be/klimaatadaptatie

https://klimaat.vmm.be/
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Voeding
Wat?

Gezonde voeding is een belangrijk onderdeel van een gezonde levensstijl. Een 
ongezond voedingspatroon verhoogt namelijk het risico op een heel aantal ziektes, 
zoals o.a. diabetes type 2, obesitas en hart- en vaatziekten. Daarom is het belangrijk om 
zo veel mogelijk mensen toegang te geven tot gezonde voeding. Aangezien inwoners 
een aanzienlijk deel van hun tijd in de publieke ruimte doorbrengen kan ook daar een 
verschil gemaakt worden op vlak van gezonde voeding. 

Strategieën

Kernstrategie: maak van de gezonde keuze de gemakkelijkste keuze

Toegang tot gezonde voeding bevorderen in de publieke ruimte
Lokale besturen kunnen op tal van manieren gezonde voeding in de publieke ruimte 
brengen. Volkstuinen en community gardening stimuleren niet alleen sociale interactie 
maar verhogen ook de toegang tot gezonde en verse voeding. Ook drinkwaterfon-
teinen, fruitbomen en laag fruit in het gemeentelijk plantsoen kunnen onderdeel zijn 
van een ruimtelijke beleid dat de toegang tot gezonde voeding verhoogt.

Ongezonde voeding in het straatbeeld inperken
Frisdrankautomaten in het station, fastfoodrestaurants in achtergestelde buurten, … 
We leven in een maatschappij waarin ongezonde verleidingen sterk aanwezig zijn in de 
publieke ruimte. Lokale besturen kunnen via hun ruimtelijke beleid realiseren dat een 
omgeving minder obesogeen wordt en mensen gezonder eten.

Een lokaal voedingsbeleid dat gezonde voeding stimuleert
Lokale besturen kunnen een gezond voedingsbeleid op poten zetten. Door het 
voedingsbeleid op markten te herbekijken kan het aanbod gezonde voeding vergroot 
worden. Of koppel je sociale beleid aan je voedingsbeleid, en combineer bijvoorbeeld 
socioprofessionele integratie met een lokaal en gezond voedingsaanbod. 

Inrichtingselementen

‘Community gardening’ 

Via ‘community gardening’ wordt het stimuleren van 
gezonde voeding gecombineerd met het bevorderen 
van sociale verbinding en cohesie.

Volkstuintjes

Realiseer toegankelijke volkstuinen. Ze verhogen de 
toegang tot gezonde en verse voeding. Bovendien 
bewegen mensen meer en zijn er aanwijzingen dat 
stress vermindert.

Drinkwaterfonteinen

Door drinkwaterfonteinen in de publieke ruimte te 
brengen stimuleer je inwoners om bij dorst water te 
drinken in plaats van gesuikerde dranken.

Fruitbomen

Kies voor fruitbomen en aanplanting voor klein fruit als 
landschapselementen.

S E R R E

S E R R E
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Praktijkvoorbeelden

Volkstuin Orleanstoren, Aarschot

Deze tuin is tot stand gekomen op initiatief van de stad en in samenwerking met o.a. vzw 
Tuinhier en met de lokale Tuinhier-afdeling “Aarschot bebloemd”. Het OCMW gebruikt 
een paar percelen in het kader van een project voor de integratie van nieuwkomers. 

Subsidies buurtmoestuinen, Leuven

Leuven voorziet subsidies voor de opstart van buurtmoestuinen in de openbare ruimte.

 L Surf voor meer info naar www.leuven.be/buurtmoestuin 

Sociale Kruidenier

Sociale kruideniers zijn buurtwinkels tegen armoede, en hebben als doel om iedereen 
betaalbare en kwalitatieve voeding aan te bieden door sociale prijzen te hanteren. 
Daarnaast vormen ze een ontmoetingsplaats die tracht mensen uit hun sociaal 
isolement te halen. Er zijn sociale kruideniers in Leuven, Diest en Aarschot. 

Wijkboomgaard Abdij Vlierbeek, Leuven

Wijkboomgaard Vlierbeek is een groep vrijwilligers uit de buurt van de abdij die samen 
de hoogstamboomgaard beheren. Omwonenden hebben toegang tot deze tuin en 
kunnen genieten van vers fruit. 

 L Surf voor meer info naar www.abdijvanvlierbeek.be

Korte Keten Markt, ‘Vinne Markt’, Zoutleeuw

Deze markt werd tijdelijk georganiseerd. Het doel was dat de bevolking de plaatselijke 
producenten leerden kennen. 

 L Surf voor meer info naar  
www.straffestreek.be/evenementen/vinne-markt-zoutleeuw

StadsAkker, Tienen

Zie verder (p. 27) als integraal voorbeeld. 

 L Surf voor meer info naar www.stadsakker.be

Nuttige links

Velt vzw

Velt vzw is een vereniging die ecologisch leven en tuinieren promoot. 

 L Surf voor meer info naar www.velt.nu

Tuinhier

Tuinhier vzw is een vrijwilligersvereniging die lokaal tuinieren in Vlaanderen organiseert 
en vormgeeft. De vzw wil de belangstelling voor duurzaam en milieubewust tuinieren 
bevorderen en de aanleg van volkstuinen stimuleren. die duurzaam tuinieren. 

 L Surf voor meer info naar www.tuinhier.be/nl/home

Steunpunt korte keten

De korte keten is een duurzaam afzetsysteem van landbouwproducten.

 L Surf voor meer info naar www.steunpuntkorteketen.be

Lokale voedselstrategie

Dit is een samenwerking tussen de VVSG en de Vlaamse Land maatschappij ter 
ondersteuning van initiatieven rond lokaal voedsel. 

 L Surf voor meer info naar www.lokalevoedselstrategie.be

Bierbeek - Sociale Kruidenier 
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Roken
Wat?

Roken tast niet enkel de gezondheid aan van de persoon die rookt, maar ook van de 
personen die meeroken (hart- en vaatziekten, luchtweginfecties, astma, …). Ook voor 
kinderen is de impact groot. Niet roken in de buurt van kinderen zou daarom de norm 
moeten worden, zodat kinderen rookvrij kunnen opgroeien en niet beginnen met 
roken. Want zien roken doet roken. 

Strategieën

Rookvrije omgevingen creëren

Niet meer roken in speeltuinen en op andere plaatsen waar kinderen aanwezig zijn is 
een belangrijke strategie om roken te denormaliseren. Jongeren zijn de toekomst. Het 
is in het voordeel van onze kinderen als niet-roken op openbare plaatsen ingeburgerd 
is. Het is beter voor hun gezondheid en ze zullen minder snel de stap naar roken zetten. 
Onderzoek heeft ook aangetoond dat rookvrije omgevingen in het algemeen leiden tot 
een toename van het aantal rokers dat probeert te stoppen.

Het afbakenen van rookzones

Indien er gerookt wordt, wordt dit uit het zicht (van kinderen) gedaan in daarvoor 
afgebakende rookzones (bv. niet aan hoofdingangen van gebouwen).

Inrichtingselementen

Signalisatieborden voor scholen, speeltuinen, 
sportterreinen, …

In het kader van Generatie Rookvrij werden signalisa-
tieborden ontwikkeld om rookvrij plekken waar veel 
kinderen komen aan te duiden. Best de borden bij je 
Logo.

Rookzones bepalen 

Soms is het wenselijk om in de omgeving van rookvrije 
plekken rookzones af te bakenen. Doe dit zoveel 
mogelijk uit het zicht van kinderen.

ROOKVRIJ

Aarschot -rookvrije speeltuin, Bekaf
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Praktijkvoorbeelden

Rookvrije speeltuinen, Kampenhout

In het kader van het project ‘Generatie Rookvrij’ heeft de gemeente van Kampenhout 
het initiatief genomen om speeltuinen in de gemeente rookvrij te maken. De kinderge-
meenteraad heeft daarom kleurrijke borden met tekeningen gemaakt om aan ouders 
te vragen niet meer in speeltuinen te roken.

Tennisclub Wezemaal, Rotselaar

Deze club werd enkele jaren geleden rookvrij gemaakt.

Rookvrij speeltuin ‘Bekaf’, Aarschot

Op initiatief van de welzijnsraad en het stadsbestuur van Aarschot werd deze speeltuin 
rookvrij gemaakt in 2019. Ze willen hiermee kinderen de kans geven om rookvrij op te 
groeien in een gezonde stad vanaf januari 2020. 

Zwemzone De Plas, Rotselaar

De gemeenteraad van Rotselaar heeft beslist om de zwemzone van het recreatie-
domein De Plas rookvrij te maken. 

Recreatiedomein Parkheide, Tremelo

Het gemeentebestuur van Tremelo heeft in 2019 de speel- en sportterreinen op van 
recreatiedomein Parkheide rookvrij gemaakt.

Universitait Ziekenhuis, Leuven

Er is een rookverbod aan de ingang van het ziekenhuis. Het maakt roken minder 
vanzelfsprekend, maar ook andere mensen die binnengaan worden op die manier niet 
blootgesteld aan tabaksrook. Er zijn afgebakende zones voorzien die meer uit het zicht 
zijn geplaatst. 

 L Surf voor meer info naar www.uzleuven.be/opname/huisregels

 Kampenhout - rookvrije speeltuinen

Nuttige links

Generatie Rookvrij

Generatie Rookvrij is een campagne van Kom op tegen Kanker en de Alliantie voor een 
Rookvrije Samenleving die kinderen wil beschermen tegen tabaksverslaving. Generatie 
Rookvrij wil daarom zoveel mogelijk plaatsen waar kinderen en jongeren komen zoals 
speeltuinen, sportterreinen, terreinen van jeugdorganisaties of kinderboerderijen 
rookvrij maken.

 L Surf voor meer info naar www.generatierookvrij.be
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Erps-Kwerps

Groen Functioneel Belevingstraject

Groene Functionele Belevingstrajecten (GFB) hebben als doel om fietsers en voetgangers een 
efficiënte, veilige en aangename weg te bieden naar het werk, school of andere activiteiten. Zo is 
er een waardig alternatief voor de auto en wordt beweging gestimuleerd. In Erps-Kwerps laat dit 
traject toe om de twee dorpskernen met elkaar te verbinden. Bovendien gaat deze weg ook langs 
verschillende sportfaciliteiten, scholen, jeugdverenigingen en een park. Buurtbewoners zullen zich 
sneller te voet of per fiets verplaatsen naar de school, buurtwinkel en de sport- of jeugdvereniging.

Maatregelen die genomen werden zijn:
• Het aanleggen van nieuwe wegen om stratenconnectiviteit te verhogen.
• Het STOP-principe toepassen. 
• Het traject veilig maken.
• Het traject aangenaam en groen maken.

Succesfactoren

Bereik

Dit traject kan naast de algemene bevolking ook kinderen, ouderen en kansarmen stimuleren om 
meer te bewegen.

Intersectorale samenwerking

De gemeente heeft een beleid rond trage wegen waarbij de technische dienst en de mobiliteits- 
en milieudienst nauw samenwerken. Uit dit beleid is het groen functioneel belevingstraject 
voortgekomen. Specifiek voor dit traject werd samengewerkt met de intergemeentelijke vereniging 
IGO en vzw Trage Wegen.

BESPREKING VAN 
INTEGRALE 
PRAKTIJKVOORBEELDEN
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Langetermijnvisie

Indien dit GFB-traject goed onderhouden wordt, zal dit ook op de lange termijn 
bijdragen aan een aangenamere en gezondere omgeving. 

Faciliteren gezonde keuze

Door het GFB-traject gaan buurtbewoners sneller de fiets nemen of zich te voet 
verplaatsen voor korte afstanden en voor woon-werkverkeer. De keuze om de auto 
laten staan, en een meer actieve vorm van verplaatsing te kiezen wordt gestimuleerd.

Dit project heeft invloed op verschillende gezondheidsthema’s. Naast het vergemak-
kelijken van een actieve verplaatsing, wordt het mentaal welbevinden verbeterd, 
doordat het traject door een aangename, rustige en groene omgeving loopt. Omdat 
de auto minder gebruikt wordt, heeft dit ook een positief effect op de luchtkwaliteit en 
vermindert de lokale geluidshinder. 

 L Surf voor meer info naar publiekeruimte.info/projectwerking/groene-functi-
onele-belevingstrajecten/

Tienen 
StadsAkker 

Dit project werd door Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant ontwikkeld in 
samenwerking met een hele reeks partners. Het doel is om gezonde voeding toegan-
kelijk te maken. 
De StadsAkker wordt onderhouden door een stadsboer die in loonverband werkt. 
Burgers kunnen een jaarabonnement aanschaffen, waardoor ze het hele jaar door 
verse seizoensgroenten kunnen komen oogsten. Naast het zelf oogsten van groenten, 
krijgen mensen ook de gelegenheid om mee te helpen met het onderhoud van het 
veld.
De opstart was een succes en de oppervlakte van de tuin werd het jaar erna uitgebreid. 
Op de 1,26 hectare grote akker, worden een 60-tal verschillende soorten geteeld. 
Daarnaast werd er op de StadsAkker ook een beweegroute aangelegd. Dit biedt mensen 
de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier te bewegen. De route is er gekomen 
vanuit het project ‘Bewegen Op Verwijzing’ waarbij een beweegcoach, na doorver-
wijzing door een huisarts, mensen begeleidt naar een laagdrempelig beweegaanbod. 
De beweegroute komt hieraan tegemoet door een parcours te voorzien met borden 
waar mensen gemakkelijke bewegingsoefeningen kunnen doen.

L Surf voor meer info naar www.gezondleven.be/projecten/bewegen-op-
verwijzing

Succesfactoren

Bereik

De StadsAkker maakt duurzaam geteelde groenten toegankelijk voor een brede groep 
mensen. Het is de ambitie om kwetsbare groepen mee te laten participeren. 
Mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, hebben de mogelijkheid 
om aan een goedkoper tarief een abonnement te nemen. Er is een akkoord met het 
OCMW dat zich engageert om het verschil met het normaal tarief te betalen. Hierdoor 

Erps-Kwerps - groen functioneel belevingstraject
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hebben ook mensen met minder financiële middelen de kans om verse en lokale 
groenten te eten. Door kookworkshops te organiseren en recepten op de website 
te plaatsen, worden vaardigheden en kennis rond gezond koken verbeterd. Door de 
gunstige locatie, onder andere dichtbij sociale woonwijken, een revalidatiecentrum, 
serviceflats en een instelling met geestelijke gezondheidszorg, bevordert de StadsAkker 
de inclusie van kwetsbare groepen. Ook kinderen kunnen er naar hartenlust spelen 
door de aanwezigheid van speeltuigen. Doordat de productie van groenten zichtbaar 
is, hebben ze de mogelijkheid om veel over groenten en gezonde voeding te leren. 

Intersectorale samenwerking

De stadsAkker is het resultaat van een samenwerking tussen de initiatiefnemer 
(Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant) en de verschillende partners (stad 
Tienen, Velt, Het Regionaal Landschap Zuid-Hageland, OCMW Tienen, RZ Tienen, 
Bond Beter Leefmilieu, Centrum voor Basiseducatie Leuven-Hageland, Ecolife, Erm ’n 
Erm, Amerant, Tiense Wereldvrouwen, Wervel, Wijkgezondheidscentrum Vierkappes, 
Vormingplus Oost-Brabant, DoK Tienen, Kringwinkel Hageland, Logo Oost-Brabant, KU 
Leuven, Oksigenlab en de Sociale Innovatiefabriek). Zo zijn de gronden ter beschikking 
gesteld door het OCMW en wordt de StadsAkker ingebed in een herwaardering van de 
gehele groenzonde rond het ziekenhuis. De stad Tienen biedt eerder een logistieke 
ondersteuning voor de inrichting van de site. Het project wordt financieel ondersteund 
door de Provincie Vlaams-Brabant, de Bond Beter Leefmilieu en de Nationale Loterij. 
Om kwetsbare doelgroepen te kunnen bereiken wordt er nauw samengewerkt met 
armoedeorganisaties zoals Erm ’n Erm en het CAW Oost-Brabant en lokale zorgactoren. 
Er is ook een toeleiding naar de beweegroute op de akker in het kader van het project 
‘Bewegen op Verwijzing’. 

Langtermijnvisie

De StadsAkker past binnen een herwaardering van de gehele groenzone rond campus 
Sint-Jan. Naast bloemrijke hooilanden worden een speelzone, boomgaard en wandel- 
en fietspaden voorzien.

Faciliteren gezonde keuze

De StadsAkker ligt dichtbij het centrum van Tienen, en is gemakkelijk bereikbaar te 
voet of per fiets. Het aanbieden van abonnementen maakt gezonde voeding toeganke-
lijker. Beweging is vanzelfsprekender gemaakt door de beweegroute en de speeltuin.

Participatie

De site van de StadsAkker is uitgebouwd tot een ontmoetingsplek. De gekozen 
formule (zelfoogst) versterkt de ontmoeting tussen de boer en de oogsters en tussen 
de oogsters onderling. Bovendien is de site niet alleen toegankelijk voor de oogsters 
maar voor het brede publiek, en stimuleert de inrichting met zit- en picknickbanken en 
en wandel- en fietspaden ontmoeting en uitwisseling. De StadsAkker biedt een brede 
programmatie aan van activiteiten, infomomenten en workshops. Er is een educatief 
aanbod naar scholen (van kleuter- tot middelbaar onderwijs). Het aanbod legt zoveel 
mogelijk linken naar het DNA van de site: gezonde voeding, lokale voedselproductie en 
duurzaamheid.

De StadsAkker stimuleert gezonde en biologische voeding door kinderen en 
volwassenen ook te betrekken in de productie van groenten en het betaalbaar te 
houden. Daarnaast wordt het mentaal welbevinden versterkt door een verbeterde 
sociale cohesie en mogelijkheid om in het groen te vertoeven en tot rust te komen. De 
bomen en planten zorgen ook voor een gezondere lucht en zijn belangrijk om hitte te 
bestrijden. 

 L Surf voor meer info naar www.stadsakker.be

Tienen – StadsAkker
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Haacht 
Vzw De Nieuwe Kloostertuin

In 2013 had een groep burgers het idee om de wat verwaarloosde kloostertuin in 
Tildonk nieuw leven in te blazen. Hiervoor werd beslist om de kloostertuin toegankelijk 
te maken voor de buurt en er o.a. een samentuin in aan te brengen. 
Deze moestuin heeft niet enkel als doel om gezonde en biologische voeding aan te 
bieden, maar wil ook vooral ruimte geven om te rusten en ontspannen in een groene 
omgeving en de sociale cohesie in de buurt te versterken. 
De tuin situeert zich in het centrum van het dorp, is vlot bereikbaar per fiets en te voet, 
en is dagelijks open en vrij toegankelijk, waardoor de buurtbewoners op eender welk 
moment de rust kunnen opzoeken. Daarnaast worden er ook regelmatig activiteiten 
georganiseerd. 

Succesfactoren

Bereik 

In de kloostertuin is iedereen welkom. Het project zet in op de inclusie van maatschap-
pelijk kwetsbaren door de samenwerking met organisaties zoals Rozemarijn vzw 
(begeleiding en opvang van personen met een handicap), Cado Landelijke Thuiszorg 
(dagopvang voor hulpbehoevende ouderen) en Honk vzw (dagbesteding voor jongeren 
met een beperking). Er is ook veel aandacht voor kinderen binnen het project. Scholen 
worden betrokken binnen een educatief luik rond voeding en natuur. De nodige 
speeltuigen zorgen voor ontspanning en beweging in de vrije tijd.

Intersectorale samenwerking

Er is een samenwerking tussen de initiatiefnemende burgers en het KVLV, die de gronden 
ter beschikking stelt. Ook wordt er regelmatig samengewerkt met de gemeente Haacht 
en het OCMW in het kader van sensibiliseringsprojecten rond gezonde voeding en 
vrijetijdsbesteding (vb. Week van de Smaak). 

Langetermijnvisie

Het project heeft een permanent karakter. 

Faciliteren gezonde keuze

De Nieuwe Kloostertuin bevindt zich dichtbij de dorpskern en is goed bereikbaar en 
toegankelijk per fiets of te voet. De openingsuren (07.00u-22.00u) maken het mogelijk 
dat mensen de natuur en rust kunnen opzoeken wanneer het hen het best uitkomt. 

Participatie

De Kloostertuin is een initiatief dat genomen werd door burgers. 

Dit project kan bijdragen aan een versterkte sociale cohesie. Bovendien zorgt de groene 
en stille omgeving voor de nodige rust. Daarnaast wordt ook gezond eten gestimuleerd 
door mensen te betrekken bij de productie van groenten. De bomen en planten zorgen 
bovendien voor een gezondere lucht en zijn belangrijk om hitte te bestrijden. Tenslotte 
zorgt tuinieren, de aanwezigheid van wandel- en fietspaden, en de speeltuin op het 
domein ervoor dat mensen meer zullen bewegen.

 L Surf voor mer info naar www.nieuwekloostertuintildonk.org

Haacht – De Nieuwe Kloostertuin
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Kessel-Lo
Schoolstraat

Bij het begin en einde van de schooldag verandert de straat voor een schoolpoort vaak 
in een chaotisch samenspel van auto’s, fietsers en voetgangers. Deze verkeerschaos 
tijdens de ochtendspits aan de schoolpoort veroorzaakt heel wat fijn stof en uitlaat-
gassen. De verkeerschaos zorgt tevens voor vele ergernissen op vlak van verkeersvei-
ligheid en gebruik van de schoolomgeving. Vaak ontstaat er een vicieuze cirkel: steeds 
meer ouders brengen hun kind met de auto naar school want de omgeving van de 
school is steeds gevaarlijker omdat steeds meer ouders hun kind met de auto naar 
school brengen. Vrije Basisschool De Mozaïek in Kessel-Lo wou deze cirkel doorbreken 
en weert daarom gemotoriseerd verkeer in de straat tijdens het in- en uitgaan van de 
schooluren. Met deze maatregel wordt een gezonde mobiliteit ondersteund en is de 
luchtkwaliteit verbeterd. De schoolstraat in Kessel-Lo heeft op voorhand een goed 
communicatiebeleid gevoerd met ouders en de buurt, waardoor er een groot draagvlak 
was. De schoolstraat kon hierdoor onmiddellijk permanent ingevoerd worden. Het is 
voorlopig niet aan de orde in Kessel-Lo, maar de straat zou eventueel heringericht 
kunnen worden. Hierbij zouden onder andere parkeerplaatsen met groen vervangen 
kunnen worden, waardoor de lucht beter gefilterd wordt. Voor de ouders die toch 

nog hun kind met de auto aan de schoolpoort willen afzetten wordt een alternatief 
voorzien door gratis parkeergelegenheid aan te bieden (beperkt in tijd) op een in de 
nabijheid gelegen plein.

Succesfactoren

Bereik

Vooral kinderen ondervinden voordelen van het autoluw of autovrij maken van de 
schoolomgeving. De luchtkwaliteit verbetert in de directe schoolomgeving maar ook in 
de schoolgebouwen. Kinderen vormen een belangrijke doelgroep bij maatregelen die 
luchtkwaliteit willen verbeteren aangezien zij extra kwetsbaar zijn voor de vervuilende 
stoffen. Bijkomend kan er ook gezondheidswinst geboekt worden doordat er gekozen 
wordt voor een actieve manier van verplaatsing. Deze extra beweging is goed voor de 
kinderen en de volwassenen die hen begeleiden op weg naar en van school.

Intersectorale samenwerking

Het initiatief kwam vanuit het schoolbestuur. Het gemeentebestuur heeft de 
octopuspaal en de borden gefinancierd. 

Langetermijnvisie

Deze schoolstraat heeft een permanent karakter. 

Faciliteren gezonde keuze

Kinderen worden door de aanleg van de schoolstraat gestimuleerd om met de fiets 
naar school te gaan. 

Participatie

De schoolstraat kwam er in samenwerking met de ouderraad. 
Een schoolstraat kan dus de luchtkwaliteit in de schoolomgeving verbeteren. 
Bovendien neemt de geluidoverlast af en verbetert het welbevinden door een groter 
sociaal contact tussen ouders en kinderen die te voet of met de fiets naar school 
komen. Daarnaast wordt fietsen en dus meer beweging gestimuleerd, door de 
verbeterde veiligheid. 

 L Surf voor meer info naar www.paraatvoordeschoolstraat.be

Kessel-Lo – schoolstraat
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Wilsele 

Kwadenhoek

Het speelterrein in Wilsele was aan vernieuwing toe. De speeltoestellen op het grote 
grasveld / speelterrein waren volledig afgeleefd. Elke winter stond er water op het 
trapveldje waardoor het moeilijk bespeelbaar werd. In het verleden kreeg een deel van 
de woonwijk ook al te kampen met wateroverlast. Bovendien zochten de jongeren van 
Wilsele een plek om samen te komen. De aanleg van de Wadi (een verlaging in het 
terrein waar water verzameld kan worden) zorgt voor het vermijden van wateroverlast 
en door een betere infiltratie van het water ook voor afkoeling. 

Succesfactoren

Bereik 

Vooral kinderen hebben hier baat bij. Door van jongs af aan in te zetten op kinderen, 
kan hun gezondheid versterkt worden op lange termijn. De toegang is gratis, waardoor 
er geen financiële drempel is. Er zijn banken voorzien zodat oudere mensen kunnen 
rusten. 

Intersectorale samenwerking

De initiatiefnemer was de jeugddienst van de stad Leuven. Bij de opmaak  van het 
ontwerp voor de heraanleg van het speelterrein werd de informatie over wateroverlast 
meegenomen en werd beslist om waterbergende maatregelen te integreren in het 
ontwerp. De beleidsvisie klimaatadaptatie werd op die manier geïntegreerd in een 
project van de jeugddienst.

Langetermijnvisie

Indien het wordt onderhouden, is dit project duurzaam.

Faciliteren gezonde keuze

Een leuke speeltuin maakt dat kinderen meer geneigd zijn om te gaan spelen.

Participatie

In de voorbereidende fase waren er verschillende inspraaksessies waar buurtbe-
woners hun mening gaven over het ontwerp van het nieuwe speelterrein. Op basis 
van de opmerkingen en suggesties die naar voor kwamen, ontstond een definitief 
ontwerp. Voor elke leeftijdscategorie is er een aangepaste speelplek, van kleuters 
tot tieners. Uit een intensief traject van de afdeling jeugd met jongeren die frequent 
gebruik maken van het plein, ontstonden plannen voor de ideale inrichting van een 
hangplek. De jongeren dachten niet alleen na over het ontwerp, ze dragen ook hun 
steentje bij aan de realisatie ervan. Dit project zorgt voor een betere waterinfiltratie en 
wapent daarmee de buurt beter de klimaatopwarming met hete zomers en veel hevige 
neerslag in de winter. Als aantrekkelijk speelterrein stimuleert het jongeren hun vrije 
tijd op een actieve manier door te brengen, en biedt mogelijkheden aan mensen uit 
buurt om elkaar te ontmoeten in een aangename en groene omgeving.

L Surf voor meer info naar www.burgemeestersconvenant.be/kwadenhoek-
wilsele-vernieuwd-speelterrein-waar-droge-voeten-mogelijk-worden

Wilsele – Kwadenhoek
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