
Kraks@dekrook: 
Bruisend Gent - samen voor een betere buurt

dr. Lieze Mertens

Bouwen aan een 

gezonde leefomgeving



Postdoctorale onderzoeker UGent
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

- Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen, 
Onderzoeksgroep Fysieke activiteit & gezondheid

- Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg,
Onderzoeksgroep Gezondheidsbevordering 

Wie ben ik? 



Met dank aan een geweldig team!

Prof. llse De Bourdeaudhuij

Prof. Benedicte Deforche

Prof. Peter Clarys

Prof. Greet Cardon

Prof. Delfien van Dyck

dr. Jelle Van Cauwenberg

dr. Ariane Ghekiere

dr. Linde Vanhecke

dr. Hannah Verhoeven

dr. Veerle Vanholle

dr. Femke Demeester

dr. Sara D’haese



hoge bloeddruk

hoge cholesterol

diabetes

dementie

depressie

kanker

Het risico op chronische aandoeningen 

stijgt met de leeftijd.



Gelukkig bestaat er een wondermedicijn!

Een medicijn dat beschermt tegen:

Hart- en vaatziekten, beroerte, hoge bloeddruk, diabetes type 

2, oesteoporose, obesitas, darmkanker, borstkanker, 

cognitieve problemen, depressie…



Het is regelmatige lichaamsbeweging!



Vlamingen bewegen onvoldoende.

Mannen

Vrouwen

% 

dat voldoende 

beweegt.

Leeftijd

(Health Interview Survey, Belgium, 2013)



Zich te voet of met de fiets verplaatsen 
is een ideale vorm van dagelijkse beweging.



Slechts klein aandeel van de verplaatsingen wordt 

te voet of met de fiets afgelegd.

3 km 25%

(Research Travel Behaviour Flanders, 2013)

5 km 13%

>



Hoe kunnen we mensen aanzetten tot 

meer actieve verplaatsingen? 

Er is dus een nood om actieve verplaatsingen 

te stimuleren.



De publieke ruimte kan een belangrijke rol spelen 

om actieve verplaatsingen te stimuleren.
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Wandelvriendelijkheid van een omgeving 

Laag wandelbare buurt Hoog wandelbare buurt

Functie 
menggebruik

Residentiële 
dichtheid 

Stratenconnectiviteit 

connectivity



Vlaamse ouderen die in een buurt wonen met een goede 
bereikbaarheid van bestemmingen, verplaatsen zich meer te voet.

17 min./week 

67 min./week 
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Kinderen

77 min/week wandelen voor transport 28 min/week wandelen voor transport 

Lage SES – Hoge wandelbare buurt Lage SES – Lage wandelbare buurt 



CONCLUSIE: 

Actief transport kan gestimuleerd worden door 
wandelbare buurten = nabij gelegen bestemmingen



Macro-omgevingsfactoren

→Moeilijk te veranderen



Micro-omgevingsfactoren

- Effenheid van het fietspad/voetpad

- Snelheidsbeperkingen

- Groen in de straat

→ Gemakkelijker te veranderen in de omgeving



Experimenteel onderzoek

Verandering in fietsgedrag?

Duur, tijdrovend, moeilijk te controleren



Experimenteel onderzoek op 
basis van gemanipuleerde foto’s

- Gecontroleerde manipulaties
- Kan advies geven voor effectieve aanpassingen 



Studies met gemanipuleerde foto’s om de 
belangrijkste straatkenmerken te bepalen.



Welke van deze 2 straten verkiest u om te voet 

naar het huis van uw vriend te gaan?



Welke van deze 2 straten verkiest u om te voet 

naar het huis van uw vriend te gaan?



Effenheid van het voetpad was veruit het belangrijkste

kenmerk in de volledige steekproef. 

Belangrijkheid (%)



12.1%

42.1%

45.8%

Indien u enkel let op de effenheid van het voetpad in uw straat, 

welke foto komt dan het best overeen met de situatie in uw straat?



Voor 86% van onze deelnemers was effenheid 

van het voetpad veruit het belangrijkste straatkenmerk. 

54% van deelnemers rapporteerde dat het voetpad 

in hun straat in een slechte staat verkeert.

Om verplaatsingen te voet bij Vlaamse oudere volwassenen 

te stimuleren is het renoveren van voetpaden een prioriteit.



Background Methods Results Discussion

Fietsen voor transport



(3 of 14)

Welke van deze 2 straten verkiest u om met de fiets

naar het huis van uw vriend te gaan?



Volwassenen

60%







Fietspaden afgescheiden van het verkeer (vb. met een 
haag) zouden prioriteit moeten krijgen om het fietsen 
voor transport bij verschillende leeftijdsgroepen te 
promoten.



Nood aan samenwerking tussen verschillende 

beleidsdomeinen en onderzoekers

Nood aan participatie van buurtbewoners / gebruikers



Virtual reality





+65 jaar en interesse om deel te nemen?

Registreer je op www.gentfietst.webnode.be
Of mail naar lieze.mertens@ugent.be

http://www.gentfietst.webnode.be/
mailto:lieze.mertens@ugent.be


Effectieve experimeten



Bedankt voor jullie aandacht!




