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Snel, we halen 
hem nog! 

Actieve verplaatsing 
 
= bewegen zonder er 
bij stil te staan 
 
Onbewust gezond 
gedrag 
Gewoonte 

 





Internationaal onderzoek 



                          woondichtheid             

Walkability? 

 
 

functiemix 

stratenconnectiviteit 



woondichtheid 



stratenconnectiviteit 



functiemix 



 

Onderzoek in Gent: hoge walkability = 2 uur per week meer bewegen 
dankzij actieve verplaatsing 
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Stappen 
voor  

verplaatsing 

Fietsen 
voor  

verplaatsing 

Stappen 
tijdens  

vrije tijd 

Matig tot intense 
activiteit 

bewegingsmeter 

Hoge walkability 
Lage walkability 

+ 80 min. 

+40 
min. 

+20 
min. 

+ 50 min. 

Van Dyck et al. 2010 



Onderzoek in Gent: Ouderen: 50 minuten meer, is bijna vier keer 
zoveel! 

Van Holle et al. 2014 

17 
min./week  

 

67 
min./week  

 



Jongeren: bijna een uur per week meer, maar enkel in wijken met lage SES 
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Lage  
SES 

+ 7,5  
min./dag 

Hoge walkability 
Lage walkability 

De Meester et al. 2012 

Hoge  
SES 



Kinderen in lage SES wijken: 50 minuten per week meer stappen 
voor verplaatsing, maar meer dan een uur minder beweging in de 

vrije tijd!  

 
Hoge walkability: 
11 min./dag stappen voor verplaatsing 
16 min./dag  beweging in vrije tijd 
 

Lage walkability 
4 min./dag stappen voor 

verplaatsing 

25 min./dag beweging in vrije tijd 
 

D’Haese et al. 

2014 



▸ Betere cognitief presteren (Watts 2014) 

▸ Minder kosten voor openbaar vervoer (Leinberger en Alfonzo 2012) 

▸ Betere lokale economie (Leinberger en Alfonzo 2012) 

▸ Hogere woningwaarden (Leinberger en Alfonzo 2012) 
• !!! Sociale verdringing 

▸ Lagere BMI-waarden: enkel in buurten met hoge SES (combi met voeding…) 

(Watts 2014) 

 
 

Walkability: meer voordelen dan bewegen! 



Walkability Antwerpen 



Andere schaalindeling! 

Walkability in Jabbeke 



Jabbeke in omgeving 



▸ Naar een kaart waar gemeente zelf 

schaal en gebied kunnen bepalen 

▸ Analyse van deellagen  

▸ Integratie maatregelen   

 

 

▸ Ism Departement Omgeving 

▸ VITO 

▸ juni 2018 

Interactieve tool 



Walkability: analyse 
2 a 



Trage – ‘actieve’ - wegen 

Open street map 



Bovenlokale actieve verplaatsing 

BFF 



http://www.verkeersstatistieken.federalepolitie.be/verkeersstatistieken/Wetenschappelijke_studies/ 

Walkable maar ook veilig? Ongevallenkaart 



http://atmosys.eu/faces/services-annual-maps.jsp 

Walkable maar ook gezonde lucht? Luchtkwaliteit (NO2 – 
kaart) 



https://www.lne.be/geluidsbelastingkaarten 

Walkable, maar effect van geluidshinder? 



Walkable maar ook bewandelbaar?  
Assesment tools 



https://overheid.vlaanderen.be/BVK-Groenkaart-en-Boswijzer 

Walkable maar genoeg groen en speelruimte? 

Stad Menen 



Armoede, ouderen, kinderen,… 

Demografische gegevens per wijk helpen prioriteiten 
bepalen 

Kansarme wijken in 
West-Vlaanderen 

Aantal kinderen 
per wijk, Gent 



Last but not least: Visie op verdichting? analyse van 
gemeente binnen Vlaamse context 



Walkability: maatregelen 
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1. Woondensiteit verhogen 

 

Halt aan aansnijden slechtgelegen bouwgronden: 

=> grondenruil, herbestemming, 

opbrengstherverdeling 

 

Gericht verdichten, mét meerwaarde voor 

gemeente 

=> Planologisch kader, ontwerpwedstrijd, 

beeldkwaliteitsplan, herverkaveling, hergebruik 

 

De indruk, Brugge (Re-Vive) 

Het midden, Boechout (BUUR) 



2. Functiemix realiseren 

 

 Lokale handel en markten 

 Voorzieningen: dienstencentrum, postkantoor, 

banken 

 Scholen en kinderopvang 

 Kantoren 

 Groenvoorziening 

 Lokalen verenigingen, sportinfrastrutuur 

 

 Dorpspunt De Lovie, 
Beveren ad Yzer 



3. stratenconnectiviteit  actieve weggebruikers verhogen 

 

Robuust fijnmazig netwerk actieve routes: 

- Stappen en fietsen faciliteren in iedere straat 

- doorlopende straten 

- twee richting fietsers 

- Maximale bouwblokbreedte + doorsteken in 

bouwblokken 

 

Actieve ‘superstructuren’:   

- fietsbruggen en tunnels 

- Oude spoorwegbeddingen, jaagpaden,… als kans  

 
Foto boven: Temse Fietsersbond    Onder: fietsbult Gent 



Walkability in Vlaanderen: 2 cases 
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1. Gebied met hoge walkability 

1. Hoge walkability in kern 



 

1. Hoge walkability in kern 



 

2. Lage walkability 



 

2. Lage walkability 



 

3. Middelhoge walkability 



 

3. Middelhoge walkability 



Kampenhout 
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Kampenhout en omgeving 



conclusies 
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