
 
 
 
 
 

 
De ontwikkeling van een dialooginstrument voor Gezonde Kernversterking 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Eindrapport september 2021  

 
Auteurs: Lauwers Laura1, Smets Jasmien2, Avonts Dirk3, Bastiaens Hilde1,  
De Blust Geert2, Keune Hans1, Van Acker Maarten2 
 
 
Affiliaties: 
1Leerstoel Zorg en Natuurlijke leefomgeving, Onderzoeksgroep Eerstelijns- 
en Interdisciplinaire Zorg, Faculteit Geneeskunde, Universiteit Antwerpen 

2Onderzoeksgroep Stadsontwikkeling, Faculteit Ontwerpwetenschappen, 
Universiteit Antwerpen 

3Domus Medica 
 
 



 2 

 
 
 

 
 
  



 3 

VOORWOORD 

 
Dit rapport is het resultaat van een unieke tweejarige samenwerking tussen de twee 
onderzoeksgroepen van de Universiteit Antwerpen, Stadsontwikkeling en Eerstelijns- en 
Interdisciplinaire Zorg (ELIZA), die samen het thema gezonde kernversterking onder de loep 
namen. Vanuit hun eigen expertise en perspectief werd er nauw samengewerkt en gezocht 
naar een manier om de verschillen tussen de twee onderzoekstradities te overstijgen. Het 
project startte net voor de COVID-19 crisis. Hoewel het thema toen al meer aan belang won, 
zette de crisis het belang van het thema nog meer op scherp. We verwachten niet dat het 
thema aan belang zal afnemen wanneer de COVID-19 crisis zal gaan liggen, integendeel. Er zijn 
immers nog veel gezondheidsuitdagingen waarvoor een samenwerking tussen de beide 
sectoren, departementen en disciplines nodig is. Met dit project dragen we alvast ons steentje 
bij tot een gezondere leefomgeving.     
 
Het project Kerngezond kadert binnen het raamcontract tussen de Universiteit Antwerpen en 
de Provincie Antwerpen en liep van oktober 2019 tot september 2021.  Het onderzoeksvoorstel 
kadert niet in een specifieke beleidsvraag, maar werd in samenspraak met de Provincie 
Antwerpen vormgegeven. Dit liet toe om onderzoek en beleid reeds van het startpunt te 
verweven. Het project werd getrokken door de twee doctoraatsstudenten Jasmien Smets en 
Laura Lauwers, die respectievelijk tot de onderzoeksgroepen Stadsontwikkeling en ELIZA 
behoren. Vanuit de onderzoeksgroep Stadsontwikkeling werd dit project begeleid door 
promotor Prof. Dr. Maarten Van Acker en gastprofessor Geert De Blust. Vanuit de 
onderzoeksgroep ELIZA werd dit project begeleid door promotoren Prof. Dr. Hans Keune en 
Prof. Dr. Hilde Bastiaens, en gastprofessor Prof. Dr. Dirk Avonts. 
 
De Provincie Antwerpen volgde het project op via een centraal aanspreekpunt Ad Coenen en 
een begeleidingscomité met vertegenwoordiging van Departement Zorgeconomie, 
Streekbeleid, Europa, Departement Leefmilieu, Plattelands- en dorpenbeleid, Departement 
Vrije Tijd en Departement Ruimte, Erfgoed, Mobiliteit. Ook voor de Provincie vormde het 
project dus een gelegenheid om de horizontale samenwerking tussen heel wat verschillende 
departementen te bevorderen. 
 
We bedanken graag iedereen die aan dit project heeft bijgedragen. Om te beginnen de 
Provincie Antwerpen, en in het bijzonder Ad Coenen die een gouden contact vormde 
gedurende het hele project. Ook de gemeente Hulshout zijn we dankbaar om de mogelijkheid 
te bieden het dialooginstrument te testen in de praktijk, hierbij bood Priscilla Van Herck een 
enorme ondersteuning. We bedanken alle actoren die deelgenomen hebben aan één of 
meerdere fasen van het project voor hun interessante input.  
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SAMENVATTING 

 
In een versnipperd Vlaanderen en in tijden van een toenemend aantal chronische 
aandoeningen is de vraag naar een gezonde leefomgeving groter dan ooit. Tegelijk focust de 
wetenschappelijke literatuur zich voornamelijk op een stedelijke context en blijft de interactie 
tussen de sectoren ruimtelijke planning en zorg beperkt. In het Kerngezond project (okt 2019 
– sept 2021) zoeken de onderzoeksgroepen ELIZA en Stadsontwikkeling van de Universiteit 
Antwerpen in nauwe samenwerking met de Provincie Antwerpen naar een methode om de 
afstemming tussen gezondheid en omgeving te mediëren in een context van kernversterking.  
 
Op basis van wetenschappelijke literatuur en consultaties met bovenlokale experten uit de 
zorg- en planningssector zijn we op zoek gegaan naar een gemeenschappelijke taal om over 
het thema ‘gezonde kernversterking’ in dialoog te gaan. De concepten ‘Kernversterking’ en 
‘Positieve Gezondheid’ vormden hierbij een vertrekpunt om een eerste versie van het 
dialooginstrument voor Gezonde Kernversterking vorm te geven. Dit dialooginstrument werd 
vervolgens toegepast en verder vormgegeven in een case study in Hulshout. Hierbij werd de 
kennis van lokale zorgactoren verzameld en vervolgens vertaald door lokale omgevingsactoren 
tijdens een participatief ontwerpproces.  
 
Het project resulteert in een dialooginstrument dat negen kwaliteiten van een gezonde 
kernversterking eenvoudig visueel voorstelt en omschrijft. De kwaliteiten zijn sociaal, 
zorgzaam, faciliterend, beweeglijk, ontspannend, biodivers, veilig, contextgebonden en 
inclusief, waarvan we de laatste twee kwaliteiten als overkoepelend beschouwen. Voor iedere 
kwaliteit worden een wetenschappelijke onderbouwing en ruimtelijke inrichtingsprincipes 
omschreven. Daarnaast toont het project hoe het dialooginstrument gebruikt kan worden in 
de praktijk en resulteert het dus zo in richtlijnen voor ruimtelijke ontwerpers, administraties, 
bewoners en beleidsmakers die met het thema aan de slag willen. Binnen de zorgsector biedt 
het project een dialooginstrument om het thema ter sprake te brengen en kenbaar te maken 
bij zorgactoren. 
 
Tenslotte wordt het project beschouwd als een leerproces naar een transdisciplinaire 
samenwerking tussen de ruimtelijke planning en zorgsector op niveau van beleid, onderzoek 
en praktijk. Het rapport bundelt de geleerde lessen inzake de wisselwerking tussen de zorg- en 
planningssector, en de integratie van het thema gezonde kernversterking in beide sectoren. 
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LEESWIJZER 

 
In dit rapport wordt het tweejarig onderzoek genaamd ‘Kerngezond’ schriftelijk weergegeven. 
We starten het rapport met de Inleiding (Hoofdstuk 1) die een probleemstelling schetst, alsook 
het academisch en maatschappelijk belang en de doelstellingen en onderzoeksvragen van het 
onderzoek.  
 
Vervolgens gaan we in Hoofdstuk 0 dieper in op twee theoretische kaders, één vanuit de 
gezondheidszorg (Positieve Gezondheid) en één vanuit de ruimtelijke planning 
(Kernversterking). Deze kaders waren het startpunt van het project en vormen een belangrijke 
basis voor het dialooginstrument Gezonde Kernversterking.  
 
In Hoofdstuk 0 geven we een uitvoerige procesbeschrijving van het onderzoek. Van de 
literatuurverkenning tot het terugkoppelmoment beschrijven we welke methode, wanneer en 
hoe werd toegepast en welke keuzes er werden gemaakt.  
 
De resultaten van het onderzoek komen aan bod in Hoofdstuk 0. Om de resultaten te 
structureren, gebruiken we de onderzoeksvragen als kapstok. Per onderzoeksvraag wordt een 
samenvatting gemaakt van de geleerde lessen uit alle onderdelen van het onderzoeksproces.  
 
Doorheen het proces werden heel wat inspiratieprojecten genoemd. Deze hebben we 
gebundeld in Hoofdstuk 5.   
 
We sluiten af met de conclusie in Hoofdstuk 6 waarbij we alle onderzoeksvragen behandelen 
en aanbevelingen formuleren.  
 
Het onderzoek is een integrerend onderzoek en bundelt heel wat kennis en informatie. Het was 
niet altijd mogelijk om op alle onderwerpen even diep in te gaan. Daarom verwijzen we vaak 
door naar meer gespecialiseerde onderzoeken, projecten of literatuur. De onderlijnde teksten 
bevatten een hyperlink waarop geklikt kan worden.  
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1 INLEIDING 

Burgers eisen steeds meer dat de overheid werk maakt van een gezonde leefomgeving. Ook in 
de gezondheidssector en de ruimtelijke planning neemt de belangstelling voor de interactie 
tussen gezondheid en omgeving toe. COVID-19 zette het belang van een leefomgeving die een 
gezonde levensstijl faciliteert extra in de schijnwerpers (Lenaerts et al., 2021). Nog nooit waren 
we ons tegelijk zo bewust van zowel onze gezondheid, als van de beperkingen van onze 
leefomgeving (Van Acker, 2020). Ondanks de brede wetenschappelijke, beleidsmatige én 
maatschappelijke interesse blijft de vertaling naar de praktijk een grote uitdaging. 
 
Een blik op de wetenschappelijke literatuur illustreert dat inzake gezonde planning de meeste 
aandacht gaat naar stedelijke contexten, en beduidend minder naar peri-urbane en rurale 
leefomgevingen1. We zien deze aandacht vertaald in tal van bestaande initiatieven en 
projecten: Healthy Cities Network (WHO, n.d.), Fit Cities (Lee, 2020), Vital Cities (Vital Cities, 
n.d.), …  Echter, de toenemende druk op de ruimte in Vlaanderen zet de ruimtelijke planning 
voor een grote uitdaging van kernversterking ook in de peri-urbane gebieden waarbij wonen, 
werken, voorzieningen en recreatie geconcentreerd moet worden in de kernen om zo de 
schaarse open ruimte maximaal te vrijwaren. Daarbij is het belangrijk een kwaliteitsvolle en 
gezonde leefomgeving binnen en rondom de dorpskernen te bewaken. Het Veerkrachtige 
Dorpen traject, getrokken door provincie Antwerpen, besteedde reeds aandacht aan de huidige 
uitdagingen gelinkt aan dorpencontexten zoals het verdwijnen van winkels, voelbare 
vergrijzing, lage bereikbaarheid, leegstand en de verandering van het dorpsbeeld door 
appartementsgebouwen... Binnen het project werd de veerkracht van dorpen in kaart gebracht 
én vergroot aan de hand van een participatief proces met bewoners en gemeentebesturen 
(Allaert, Coppens, & Van Acker, 2018). 
 
Wat opvalt in het toenemende aantal initiatieven rond de inrichting van een gezonde 
leefomgeving is dat de rol van de zorgsector relatief op de achtergrond blijft. De betrokkenheid 
van zorgverleners blijkt zich voornamelijk te limiteren tot feedback geven op ruimtelijke 
plannen die betrekking hebben tot inrichtingen van de formele zorg (ziekenhuizen, 
woonzorgcentra, etc.). Naast de ruimtelijke inrichting van de formele zorg zijn er echter nog 
andere linken tussen gezondheid en omgeving die relevant zijn voor de gezondheidszorg, zoals 
de relatie tussen de sociale, psychologische en fysieke leefomgevingen van de patiënt, die al 
dan niet bijdragen aan hun gezondheid.  
 
Waar vroeger gezondheid zich beperkte tot de ‘afwezigheid van ziekte’, winnen nu steeds 
bredere benaderingen van gezondheid aan belang. Hierbij verschuift de focus van voornamelijk 
ziekteverwekkende factoren naar gezondheidsbevorderende factoren die de menselijke 
gezondheid en het welzijn ondersteunen (Lauwers, Bastiaens, Remmen, & Keune, 2019). 
Binnen deze gezondheidsoriëntatie groeit de erkenning voor de capaciteit van mensen om hun 
eigen gezondheid en welzijn in handen te nemen (Mittelmark et al., 2017). Naast de individuele 
kenmerken voor gezondheidsbevordering, wordt ook gekeken naar het potentieel van fysieke 
en sociale omgevingen om gezondheid te ondersteunen (Mittelmark et al., 2017).  

 
 
1 De zoektermen “healthy urban planning”, “healthy rural planning”, en “healthy peri-urban planning” in de 
database Web of Science, resulteren respectievelijk in 1325, 377, en  12 zoekresultaten. 
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De vertaling van het brede scala aan gezondheidsdeterminanten naar de zorgpraktijk blijft 
beperkt. Gezondheidszorginterventies zijn voornamelijk gebaseerd op het genezen van ziekten 
in plaats van op gezondheidsbevordering en ziektepreventie. In België gaat slechts 2,2% van 
het totale gezondheidszorg budget naar gezondheidsbevordering en ziektepreventie (OECD, 
Systems, & Policies, 2019). Ook binnen de ruimtelijke planning in Vlaanderen wordt gezondheid 
voornamelijk opgenomen vanuit een negatieve perceptie, namelijk in termen van 
omgevingsoverlast zoals geluidshinder, luchtkwaliteit of hittestress. Er is slechts beperkte 
aandacht voor hoe de omgeving positief kan bijdragen aan de gezondheid. Deze 
probleemgeoriënteerde benadering heeft de kosten van de huidige gezondheidszorgstelsels 
doen stijgen en vraagt om complementaire benaderingen om deze uitdagingen het hoofd te 
bieden. Er is een enorm potentieel voor de eerstelijnszorg om een meer proactieve rol te spelen 
door bij te dragen aan de aanpak van enkele van deze essentiële volksgezondheidsoperaties, 
met name ter bevordering van gezondheid en ziektepreventie (WHO, 2018). Een gezonde 
leefomgeving kan deze doelstellingen helpen ondersteunen, maar bereikt als thema amper de 
agenda’s van zorgactoren (Carmichael, Barton, Gray, Lease, & Pilkington, 2012). Een versterkte 
dialoog tussen omgevingsactoren2 en zorgactoren3 inzake gezonde leefomgeving kan helpen 
om enerzijds het gezondheidsthema te verruimen in de ruimtelijke planning en anderzijds het 
omgevingsthema beter te integreren in de gezondheidszorg. 
 
In het Kerngezond project (okt 2019 – sept 2021) zoeken de onderzoeksgroepen ELIZA en 
Stadsontwikkeling van de Universiteit Antwerpen in nauwe samenwerking met de Provincie 
Antwerpen naar een methode om de afstemming tussen gezondheid en omgeving te mediëren. 
Het project verkent het potentieel van een nauwere samenwerking en kennisdoorstroming 
tussen deze twee sectoren zowel op het niveau van onderzoek, beleid als praktijk. 
 
We buigen ons in dit project over volgende onderzoeksvragen:  

1. Welke uitdagingen en potenties kenmerken een betere samenwerking tussen planning en zorg, 
en de integratie van het thema gezonde kernversterking in beide sectoren? 

2. Hoe vertaalt gezonde kernversterking zich naar een dialooginstrument om de dialoog tussen 
beide sectoren te bevorderen, en het thema beter te integreren in beide sectoren? 

3. Hoe kan het dialooginstrument toegepast worden in een lokaal participatief ontwerpproces 
voor gezonde kernversterking?  

4. Welke rol kan de Provincie inzake dit thema opnemen en hoe kan het dialooginstrument daarbij 
helpen? 

Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden, doorliepen we in dit project een participatief 
proces met omgevings- en zorgactoren van verschillende schaalniveaus. In een eerste fase 
hebben we aan de hand van wetenschappelijke literatuur, verkennende gesprekken en een 
focusgroep met actoren uit de omgevings- en zorgsector op Vlaams en Provinciaal niveau een 
dialooginstrument opgemaakt dat de kwaliteiten van een gezonde kernversterking beschrijft. 
In een tweede fase hebben we dit dialooginstrument toegepast en verder vormgegeven in een 
participatief ontwerpend onderzoek. In de gemeente Hulshout hebben we zowel lokale zorg- 
als omgevingsactoren laten reflecteren over relevante inrichtingen en acties om de 

 
 
2 Onder omgevingsactoren verstaan we niet enkel ruimtelijk planners, maar alle actoren die in hun dagelijkse 
werking met de omgeving bezig zijn, zoals actoren uit milieu-, natuur-, mobiliteitsector, etc.  
3 Met zorgactoren bedoelen we alle actoren die bezig zijn rond zorg, gezondheid en welzijn zoals 
gezondheidsadministraties, eerstelijnszorgverleners, coaches, welzijnswerkers, scholen, sportverenigingen, etc. 
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dorpenomgeving gezonder te maken. In een laatste fase bekeken we in een oefening met de 
Provincie Antwerpen welke rol zij kunnen opnemen in het thema Gezonde Kernversterking en 
hoe het dialooginstrument daarbij ondersteuning kan bieden. 
 
Het project resulteert in een dialooginstrument voor Gezonde Kernversterking met richtlijnen 
voor ruimtelijke ontwerpers, administraties, bewoners en beleidsmakers die met het thema 
aan de slag willen. Binnen de zorgsector biedt het project een dialooginstrument om het thema 
ter sprake te brengen en ingang te doen vinden in de gezondheids- en welzijnszorg. Daarnaast 
wordt het project beschouwd als een leerproces naar een transdisciplinaire samenwerking 
tussen de ruimtelijke planning en zorgsector op niveau van beleid, onderzoek en praktijk. 
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2 THEORETISCHE KADERS 

In dit project vertrekken we vanuit twee theoretische kaders, namelijk Positieve Gezondheid 
en Kernversterking.  
 
Vanuit de zorgsector gebruiken we het model van Positieve Gezondheid omdat het de kijk op 
gezondheid tracht te verbreden en via een eenvoudige visualisatie de dialoog over gezondheid 
helpt faciliteren. Waar het instrument aanvankelijk vooral op het individu richt, werden in de 
Nederlandse context reeds modellen ontwikkeld om de benadering van Positieve Gezondheid 
toe te passen op collectief niveau, zoals wijkniveau. Deze transitie draagt met zich mee dat de 
focus op hoe individuen hun gezondheid kunnen sturen, uitbreidt naar hoe de omgeving 
bijdraagt aan de gezondheid van individuen.  
 
Vanuit de omgevingssector gebruiken we het kader van Kernversterking van de Provincie 
Antwerpen omdat het de voornaamste strategieën voor de planning van onze ruimte in 
Vlaanderen omvat. Het kader biedt handvaten aan de ruimtelijke planning om de ruimte 
efficiënter te gebruiken en zo open ruimte te vrijwaren. Kernversterking wordt in het onderzoek 
beschouwd als een noodzaak en dus ook een randvoorwaarde voor gezonde ruimtelijke 
kwaliteiten.  
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 POSITIEVE GEZONDHEID 

 
Mensen zijn meer dan de aandoening waar ze aan lijden. Toch focust de huidige zorg daar 
doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we 
die kunnen oplossen. Daarom introduceerde Machteld Huber de benadering van Positieve 
Gezondheid in Nederland in 2012 (Huber et al., 2016).  
 
Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt naast de ziekte, op de 
mensen zelf, hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt (Huber et al., 2016). In 
Positieve Gezondheid staat een betekenisvol leven dus centraal. Daarom wordt mensen 
gevraagd wat zij zelf het liefste willen en kunnen veranderen in hun levensstijl. Je spreekt 
daarmee hun bron van veerkracht aan. 
 
Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van de bredere kijk op gezondheid, gezien 
als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, 
fysieke en emotionele uitdagingen van het leven (Figuur 1): 
 
 

 Lichaamsfuncties – Ik voel me gezond en fit 

 Mentaal welbevinden – Ik voel me vrolijk, geaccepteerd en kan mij concentreren 

 Zingeving – Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst, kan blijven leren en idealen 

bereiken 

 Kwaliteit van leven – Ik geniet van mijn leven en voel mij veilig 

 Meedoen – Ik heb goed contact met andere mensen 

 Dagelijks functioneren – Ik kan goed voor mezelf zorgen 

 
 
Dit concept werd in eerste instantie ontwikkeld als dialooginstrument om individuen in staat te 
stellen hun gezondheid in beeld te brengen, te self-managen en de communicatie tussen 
patiënt en hulpverlener te bevorderen. 
 
Test via volgende tool jouw eigen positieve gezondheid en word vertrouwd met het concept: 
https://test.mijnpositievegezondheid.nl/be/login.php   
 
 
 

https://test.mijnpositievegezondheid.nl/be/login.php
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Figuur 1 - het dialooginstrument van Positieve Gezondheid met haar 6 dimensies. 

 

Reflectie over de dialoogtool Positieve Gezondheid  

Zowel wetenschappelijk als maatschappelijk is er een noodzaak om de kijk op gezondheid te 
verbreden. Het Positieve Gezondheidsmodel past binnen een grotere internationale zoektocht 
om die brede benadering concreet te maken. Naast Positieve Gezondheid zijn er nog andere 
modellen die pleiten voor een bredere benadering van gezondheidszorg (zie 4.1.2.3).   
 
De brede benadering van Positieve Gezondheid heeft echter ook valkuilen. Hoewel het niet zo 
bedoeld is, zou deze benadering de indruk kunnen wekken dat het individu of de patiënt zelf 
verantwoordelijk is voor zijn of haar gezondheid en dus ook ziekte. Het risico bestaat dat 
mensen te weinig erkenning en ondersteuning krijgen, want plots ben je niet iemand met een 
beperking of pijn maar iemand met mogelijkheden. Nochtans is het door de kwetsbaarheid van 
het lichaam en de geest niet altijd mogelijk om zelf continu de regie in eigen handen te houden. 
Bovendien staat niet alleen het individu in voor het creëren van gezondheid, maar vormt 
gezondheid net het resultaat van een wisselwerking tussen individuele, sociale en 
omgevingsfactoren (Rayner & Lang, 2012; Steegmans, 2021; Van Staa, Cardol, & van vanDam, 
2017). Mensen kunnen individueel gestimuleerd worden om gezonde beslissingen te nemen, 
maar het is net de omgeving die de basis vormt van gezondheid en mogelijkheden moet bieden 
om gezond te kunnen leven. Daarom is het belangrijk dat er een omgeving wordt gecreëerd die 
een positieve invloed heeft op de gezondheid.   
 
Daarnaast ervaart men uitdagingen om de vraag vanuit beleid om het model te vertalen naar 
een monitoringsinstrument voor gezondheid tegemoet te komen. Een poging hiertoe mislukte 
omwille van de moeilijkheid om elke dimensie te koppelen aan gevalideerde en meetbare 
indicatoren (IPH, 2019).  Echter is de tool in zijn oorsprong ontwikkeld om een dialoog over 
gezondheid te faciliteren, het is ook vanuit die optiek dat wij het hanteren in het huidig project. 
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 KERNVERSTERKING 

Kernversterking wordt in Vlaanderen door meerdere ruimtelijke beleidsplannen of 
organisaties4 naar voor geschoven als strategie om verscheidene maatschappelijke 
doelstellingen te bereiken via de ruimtelijke planning. Het woord kernversterking wordt vaak 
in één adem genoemd met aanverwante begrippen zoals ontsnippering, clustering, zuinig 
ruimtegebruik, optimalisatie, verdichten, multifunctionaliteit, ruimtelijk rendement, etc. 
Kernversterking moet niet gezien worden als een doel op zich, maar als een middel om andere 
maatschappelijke doelen te kunnen realiseren. 
 
De noodzaak van kernversterking vloeit voort vanuit de vaststelling dat de ruimte in Vlaanderen 
op is en tegelijk de vraag naar ruimte toeneemt door de bevolkingstoename en een stijgend 
aantal huishoudens. Tegelijk wordt duidelijk dat de huidige manier van versnipperd 
ruimtegebruik negatieve gevolgen heeft voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van kleine 
kernen (dorpen & gehuchten). De sociale cohesie en het identiteitsgevoel dalen, 
basisvoorzieningen en openbaar vervoer hebben moeilijkheden om goed te functioneren, de 
afhankelijkheid van automobiliteit verhoogt en de maatschappelijke kosten van de inefficiëntie 
van nutsvoorzieningen zijn hoog. Dit alles heeft bovendien een negatieve impact op het 
klimaat, milieu, de biodiversiteit en waterhuishouding.  
 
De termen kernversterking en kernverdichting worden vaak door mekaar gebruikt. Echter, een 
belangrijk nuanceverschil tussen de twee termen is dat kernversterking de nadruk legt op het 
versterken of verbeteren van de leefbaarheid van de kern, zonder dat in deze kernen als 
doelstelling hebben om de demografische groei op te vangen. Bij kernverdichting daarentegen 
is er wel sprake om de demografische groei op te vangen, binnen het bestaand bebouwd 
weefsel weliswaar.  
 
De ambitie is om kernen levendig te houden door de kritische massa te voorzien die nodig is 
voor basisvoorzieningen en openbaar vervoer in de kernen te houden op wandel- en 
fietsafstand. Tegelijk dient kernversterking om open ruimte te behouden en te versterken voor 
landbouw, natuur, biodiversiteit en recreatie en het efficiënter en goedkoper organiseren 
diensten zoals de post of nutsvoorzieningen. Om deze ambitie te realiseren worden 
verschillende oplossingen aangereikt zoals inbreiding (bouwen binnen bestaande bebouwing), 
hoger of ondergronds bouwen, bundelen en verweven van diverse activiteiten in de kernen, 
integratie van nieuwe, compacte of gestapelde woontypologieën, rijwoningen, het 
ondersteunen van detailhandelsbeleid in de kernen, etc. Bij te versterken kernen is het niet 
louter de bedoeling om een groei van voorzieningen te stimuleren in de kernen, maar ook in te 
zetten op een kwalitatieve publieke ruimte om bijvoorbeeld de sociale cohesie te versterken of 
om ruimte voor recreatie te voorzien. Een aantal belangrijke randvoorwaarden die vaak worden 
onderschreven zijn het respecteren van de identiteit en schaal van iedere kern en de historische 
context ervan. Het is niet de bedoeling om in te zetten op contextloze verappartementisering. 

 
 
4 Zowel in de Strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, de Conceptnota Ruimte van de Provincie 
Antwerpen, de conceptnota Beleidsplan Ruimte van de Provincie Vlaams-Brabant, de Conceptnota Beleidsplan 
Ruimte van de Provincie Limburg en de Conceptnota Beleidsplan Ruimte Provincie Oost-Vlaanderen. Ook 
organisaties als Bond Beter Leefmilieu en VRP, gaven reeds een omschrijving van kernversterking.  

https://omgeving.vlaanderen.be/node/970#40155940-3487-452c-a702-c54717afc79b
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-ruimtelijke-planning/beleidsplan-ruimte/conceptnota.html
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-ruimtelijke-planning/beleidsplan-ruimte/conceptnota.html
https://www.vlaamsbrabant.be/binaries/PRJ2011003_Conceptnota_VERSIE_DEPUTATIE_verkleind_tcm5-136846.pdf
http://www.limburg.be/producten#80489
http://www.limburg.be/producten#80489
https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/ruimtelijke-planning/beleidsinstrumenten/maak-ruimte-voor-oost-vlaanderen-2050/conceptnota.html
http://www.kernversterking.be/
https://www.vrp.be/thema/kernversterking
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De kwaliteit van de leefomgeving staat steeds voorop door in te zetten op o.a. voldoende groen 
en een kwalitatieve publieke ruimte, etc.  
 
Met de Nota Ruimte (Provincie Antwerpen, 2018) deed de Provincie Antwerpen een aanzet om 
de complexiteit van kernversterking samen te vatten in zes thema’s die de probleemstelling  en 
uitdagingen uitdiepen om tot levendige kernen te komen (Figuur 2). De zes thema’s zijn:  
 

1. Kernversterking: tegengaan van suburbanisatie (o.a. druk op open ruimte doen afnemen; 
bouwshift)  

2. Beeldkwaliteit, identiteit, karakter en eigenheid: binding met het (historisch) landschap 
3. Draagkracht inzake voorzieningen: het behoud of de planning van voorzieningen vraagt een 

kritische massa aan bewoners. 
4. Mobiliteit en het belang van bereikbaarheid: de afstemming en de connectiviteit tussen kernen 

verhogen. 
5. Het belang van kwalitatieve publieke ruimte 
6. Klimaatrobuust en een offensieve open ruimte: open ruimte is niet langer ondergeschikt aan 

bebouwde ruimte, maar stuurt via herwaardering mee de ruimtelijke planning.   

 
Figuur 2 - Visualisatie concept ‘Levendige Kernen’ met de 6 thema’s, zoals voorgesteld in Nota Ruimte (Provincie Antwerpen, 

2018) 
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3 BESCHRIJVING ONDERZOEKSPROCES 

In het Kerngezond project willen we een antwoord bieden op volgende onderzoeksvragen: 
1. Welke uitdagingen en potenties kenmerken een betere samenwerking tussen planning en zorg, 

en de integratie van het thema gezonde kernversterking in beide sectoren? 
2. Hoe vertaalt gezonde kernversterking zich naar een dialooginstrument om de dialoog tussen 

beide sectoren te bevorderen, en het thema beter te integreren in beide sectoren? 
3. Hoe kan het dialooginstrument toegepast worden in een lokaal participatief ontwerpproces 

voor gezonde kernversterking?  
4. Welke rol kan de Provincie inzake dit thema opnemen en hoe kan het dialooginstrument daarbij 

helpen? 

Eén van de doelstellingen van het project is de co-creatie van een dialooginstrument dat het 
thema Gezonde Kernversterking: 

- eenvoudig visualiseert om de dialoog tussen planning en zorg inzake gezonde kernversterking 
te faciliteren; 

- wetenschappelijk onderbouwt om gezonde kernversterking beter te integreren in beide 
sectoren;  

- ruimtelijk vertaalt aan de hand van ontwerpprincipes en -voorbeelden voor gezonde 
kernversterking;  

- koppelt aan een lokaal participatief ontwerpproces voor gezonde kernversterking.  

De onderstaande figuur illustreert hoe de verschillende fasen in het proces bijdroegen aan de 
ontwikkeling van het dialooginstrument voor Gezonde Kernversterking (Figuur 3). De fasen 
worden verder toegelicht in volgende paragrafen. 

 
Figuur 3 - Procesverloop van het Kerngezond project 
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 LITERATUURVERKENNING 

We verkenden de wetenschappelijke literatuur om inzicht te krijgen in de internationale kennis 
omtrent de integratie van ruimtelijke planning en gezondheid (onderzoeksvraag 1). Hiervoor 
werden algemene zoektermen voor gezondheid gecombineerd met een algemene zoekterm 
voor ruimtelijke planning (health OR wellbeing OR well-being AND spatial planning) in de 
database: Google Scholar, Web of Science en Pubmed. Op basis van de titel en de abstract, 
pasten we volgende selectiecriteria toe om het aantal zoekresultaten te reduceren tot een 
behapbaar aantal: 

- artikels met beide zoektermen aanwezig in de titel; 
- geen boeken, boekreviews, conferentiepresentaties of abstracts, en thesissen;  
- Engelstalige artikels waarvan een volledig tekst terug te vinden is; 
- exclusie van artikels die focussen op de organisatorische planning van de gezondheidszorg;  
- exclusie van artikels die focussen op een specifieke omgevingscontext irrelevant voor ons 

onderzoek (voorbeeld het mariene milieu); 
- exclusie van artikels die focussen op de wetenschappelijke onderbouwing van linken tussen 

gezondheid en omgeving; 
- exclusie van artikels die focussen op methoden voor data-analyse; 
- exclusie van artikels die focussen niet-menselijke gezondheid (voorbeeld ecosystem health). 

Deze selectie resulteerde in een totaal van 19 relevante artikels waaruit we op basis van de 
volledige tekst lessen konden trekken in het kader van ons onderzoek. De zoekopdracht werd 
uitgevoerd op 21 februari 2020 en beschouwde alle artikels die tot dan toe gepubliceerd waren.  
 
 

 VERKENNENDE GESPREKKEN  

In februari, maart en april 2020 consulteerden we experten uit zowel de omgevings- als 
zorgsector over de interdisciplinaire samenwerking tussen beide sectoren en over het thema 
gezonde kernversterking. Met betrekking tot de interdisciplinaire samenwerking waren we 
geïnteresseerd in eventuele ervaringen met de andere sector en hun visie over een betere 
integratie van beide sectoren (onderzoeksvraag 1). Inzake het thema gezonde kernversterking 
wouden we te weten komen waaraan beide sectoren spontaan dachten vanuit hun eigen 
praktijkervaring, dit bood naast de literatuurverkenning een eerste aanvullende kijk op de 
kwaliteiten van een gezonde kernversterking (onderzoeksvraag 2). Verder brachten de 
gesprekken inzicht in lopende projecten, samenwerkingen en ruimtelijke principes gelinkt aan 
gezonde kernversterking.  
 
We spraken met 19 experten uit volgende organisaties: Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) 
Kempen, Vormingplus Kempen, Domus Medica, Team Vlaams Bouwmeester, Vlaams Instituut 
Gezond Leven (VIGL), ’t Kader vzw, Departement Omgeving, CM, Vlaamse Vereniging voor 
steden en gemeenten (VVSG), Ar-Tur, Thomas More, Rurant, Agentschap Zorg en Gezondheid 
(AZG), Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Van Roey, Toerisme Vlaanderen, Agentschap Natuur 
en Bos (ANB), Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK). 
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Tijdens de individuele gesprekken, kwamen volgende onderwerpen aan bod:  
- Huidige werking van deelnemer binnen het thema gezonde leefomgeving 
- Kennis van of betrokkenheid bij projecten rond het thema gezonde leefomgeving  
- Methode in projecten (betrokken actoren, instrumenten, gebonden aan onderzoeksinstelling) 
- Geleerde lessen uit lopende projecten (uitdagingen, hindernissen, kansen, meerwaarde) 
- Visie op samenwerking tussen twee sectoren  
- Verwachtingen van Kerngezond project 
- Verwachtingen van focusgroep met experten 

 FOCUSGROEP 

Na de verkennende gesprekken organiseerden we in juni 2020 een focusgroep waarop dezelfde 
actoren werden uitgenodigd. De bedoeling van de focusgroep was enerzijds om tot een 
gedeelde visie te komen van het begrip ‘gezonde kernversterking’ (onderzoeksvraag 2) en 
anderzijds om de mogelijkheden en uitdagingen voor een samenwerking tussen de twee 
sectoren te verkennen (onderzoeksvraag 1). Hiervoor ontwikkelden we een eerste voorstel van 
een dialooginstrument ‘gezonde kernversterking’ (Figuur 4). Dit bestond uit een integratie van 
de kaders Positieve Gezondheid, kernversterking, aangevuld met inzichten uit de literatuur en 
de verkennende gesprekken. 
 
De 14 deelnemers van de focusgroep waren verbonden aan volgende organisaties: Agentschap 
Zorg en Gezondheid, Vereniging voor Ruimtelijke Planning (VRP), Vormingplus Kempen (VP 
Kempen), Agentschap Natuur en Bos (ANB), Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten 
(VVSG), Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Kempen (IOK), Toerisme Vlaanderen 
(drempelvrij toerisme), Christelijke Mutualiteit (CM), Departement Omgeving, Logo Kempen, 
Vlaamse Landmaatschappij (VLM), Provincie Antwerpen (ProvA), Ar-Tur en een 
huisartsenpraktijk. De focusgroep werd online georganiseerd omwille van de COVID-19 
maatregelen.  
 
De volgende vragen kwamen aan bod komen tijdens de focusgroep:  
 
- Dekt dit dialooginstrument alle kwaliteiten om vanuit jouw praktijk over gezonde kernversterking 

te spreken?  
- Is het dialooginstrument nuttig om lokale gezondheidskennis van gezondheids- en welzijnsactoren 

tijdens een ontwerpproces aan de oppervlakte te brengen? Zien jullie een ander gebruik van het 
instrument? Hoe moet het dan verder ontwikkeld worden? 

- Hoe kan de dialoog georganiseerd worden in de praktijk?  
- Hoe kan de dialoog georganiseerd worden op beleidsniveau?  
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Figuur 4 - Versie 1 van het dialooginstrument op basis van literatuur en verkennende gesprekken. Deze werd gebruikt bij de 
focusgroep en nadien verfijnd op basis van feedback 
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 WORKSHOP OVER HET MERODEGEBIED 

Nadat we het dialooginstrument verder ontwikkelden op basis van de feedback van de 
focusgroep, organiseerden we begin oktober 2020 een workshop om het dialooginstrument 
toe te passen in het Antwerps Merodegebied (Box 1).  
 
De algemene doelstelling was om aan de hand van het dialooginstrument knelpunten en 
potenties voor een gezonde kernversterking in de Merode te identificeren. Op basis daarvan 
wouden we vervolgens een case study selecteren om het dialooginstrument in een lokaal 
proces verder uit te testen. Het was de bedoeling om de workshop fysiek te organiseren, maar 
werd last-minute gewijzigd in een online workshop omwille van COVID-19 maatregelen. 
Hoewel deze werkvorm het verloop van de dialoog bemoeilijkte, hebben we toch nuttige input 
van de deelnemers gekregen. De oefening droeg bij aan de verdere conceptualisering van 
gezonde kernversterking (onderzoeksvraag 2), en op welke manier beide sectoren dit concept 
vertalen naar de omgeving (onderzoeksvraag 3). Er werd ook al kort aangehaald wat de 
mogelijke rol van de Provincie kan zijn inzake het thema (onderzoeksvraag 4). 
 

 
 
Het landschapspark de Merode kent grote 
natuurgebieden, grote en kleine woonkernen en 
gehuchten en strekt zich uit over drie provincies: 
Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen. In 2012-
2017 heeft de Vlaamse Landmaatschappij samen 
met partners de basis gelegd voor een integraal plan 
om het gebied ruimtelijk te ontwikkelen tot een 
volwaardig landschapspark, gekenmerkt door een 
grote natuur- en cultuurhistorische waarde (De 
Merode vzw, 2017). Met de ambitieuze 
ontwikkelingen die sindsdien doorgingen zoals 
grootschalige natuurontwikkeling, de aanleg van 
wandel- en fietspaden, toegangspoorten en 
infopunten, zijn de eerste stappen gezet naar een 
volwaardig landschapspark.  
 
 

Een nieuwe nota (De Merode vzw & Stramien, 2019) actualiseert deze visie in 5 ambitiebeelden. 
Gezondheid en welzijn krijgen hierin een prominente plaats: 
 
Ambitie 2: De kernwaarden van de verschillende landschapstypes zijn versterkt en verbonden en 
vormen een gezonde, veerkrachtige omgeving.  
 
Ambitie 3: Landschapspark de Merode biedt ruimte voor het welzijn van inwoners en gasten tussen 
natuur en erfgoed. 

Box 1 - Korte kadering van het landschapspark de Merode waarbinnen het project zich afspeelt 
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De 22 deelnemers waren actoren uit volgende organisaties: lokale medewerker van Vlaamse 
Landmaatschappij, Streekplatform Kempen, lokale medewerker Agentschap Natuur en Bos, 
Huisartsenkring Zuiderkempen, Vormingplus Kempen, Stramien, Welzijnszorg Kempen, 
Provincie Antwerpen, verschillende vertegenwoordigers uit omgevings- of gezondheidssector 
van de gemeenten Herselt, Geel, Laakdal, Hulshout en Westerlo.  
 
De volgende vragen kwamen aan bod tijdens de workshop:  

- Wat zijn ruimtelijke knelpunten en potenties inzake gezonde kernversterking voor de Merode? 
- Hoe zien jullie het welzijn van jullie patiënten gelinkt aan de kwaliteiten van een gezonde 

kernversterking? (voor zorgactoren) 
- Welke meerwaarde kan de omgeving inzake gezondheid bieden voor jullie interventies? (voor 

zorgactoren) 
- Welke bovenlokale en lokale actoren zijn relevant inzake dit thema? 
- Reflectie op het dialooginstrument 

 SELECTIE CASE STUDY 

Om een gepaste case study te kiezen, stelden we enkele voorwaarden voorop: 1) interesse 
vanuit de gemeente voor het project, 2) lopende projecten om aan te haken, 3)  opname van 
thema gezonde leefomgeving in meerjarenplan, 4) aanwezigheid van zorgactoren, 5) 
interessante uitkomsten uit omgevings- en gezondheidsanalyse. Onze keuze ging uiteindelijk 
naar de gemeente Hulshout waarbij de interesse van de gemeente de doorslaggevende factor 
was. De omgevings- en gezondheidsanalyse voegen we hier louter toe om de context van 
Hulshout te schetsen. 
 
 
Interesse vanuit de gemeente  

De gemeente Hulshout was talrijk aanwezig (vier ambtenaren) op de workshop met de 
Merodepartners en toonde een duidelijke interesse in het thema. Bovendien heeft de 
gemeente een gezondheidscoördinator en een ambtenaar voor sport die beiden bereid waren 
om aanspreekpunt te zijn voor ons project.  
 
 
Lopende projecten of interessethema’s  

Via de Merodeworkshop kwamen we te weten dat er reeds gewerkt werd en bijkomende 
interesse was vanuit de gemeente voor buurtgerichte projecten. Verder wilden ze graag meer 
inzetten op het potentieel gebruik van de open ruimte. Openbaar vervoer was een groot 
pijnpunt. Er ging al heel wat aandacht naar sport en spel en de gemeente is daarbij nog op zoek 
naar verdere acties. Tenslotte was er een concrete case namelijk de hernieuwing van de 
zorgsite Ter Nethe die interessant kon zijn in het kader van ons project. 
 
 
Opname in het gemeentelijk beleid  

De gemeente profileert zich als gezonde gemeente en zet in op acties om de inwoners te 
sensibiliseren omtrent gezondheid. De gemeente neemt deel aan de Zorgraad en aan 



 22 

initiatieven vanuit de eerstelijnszone Zuiderkempen. Daarbij werken ze aan een geïntegreerd 
breed onthaal binnen de eerstelijnszone Zuiderkempen in samenspraak met Centrum 
Algemeen Welzijnswerk, mutualiteiten en sociale diensten OCMW. 
 
 
Aanwezigheid zorgactoren in de gemeente 

De GIS-data en bijkomende informatie uit Google Maps toonden een relatief rijk aanbod aan 
diverse zorgverstrekkers: apotheken, huisartsen, kinesisten, diëtisten, thuisverpleging, etc. 
 
 
Uitkomsten omgevings- en gezondheidsanalyse  

Voor de omgevingsanalyse baseerden we ons op omgevingsdata uit de databank 
provincies.incijfers en de ruimtecompassen. Uit de omgevingsanalyse bleek dat Hulshout voor 
een belangrijke ruimtelijke uitdaging staat, met name een hoge bebouwingsgraad ten opzichte 
van een relatief kleine oppervlakte aan groene ruimte.   
 
Voor de gezondheidsanalyse baseerden we ons op gezondheidsdata uit de de databank 
provincies.incijfers en de IMA Atlas. Uit de gezondheidsanalyse konden we opmaken dat 
Hulshout een relatief hoge score heeft voor aantal bewoners met een verhoogde 
tegemoetkoming, arbeidsongeschiktheid, en gebruik van antidepressiva en antibiotica in 
vergelijking met de andere gemeentes in het Antwerps Merodegebied. 
 

 CASE STUDY HULSHOUT: INTERVIEWS MET LOKALE ZORGACTOREN 

Oorspronkelijk bestond het proces uit een workshop met lokale zorgactoren gevolgd door een 
workshop samen met omgevingsactoren zodat interactie tussen de twee sectoren kon 
ontstaan. Echter hebben we omwille van de COVID-19-restricties de workshop met zorgactoren 
moeten vervangen door individuele interviews. We hebben gedurende de periode van februari 
tot april 2021, 13 lokale zorgactoren, voornamelijk online, geïnterviewd. Zij kregen op voorhand 
het dialooginstrument met de nodige uitleg en het informatie- en toestemmingsformulier per 
post opgestuurd. Alle deelnemers gaven de toestemming om het gesprek op te nemen om zo 
de analyse te vergemakkelijken. De opnames werden verwijderd nadat de verslagen waren 
uitgetypt.  
 
Tijdens het interview was het de bedoeling om meer zicht te krijgen op lokale 
gezondheidsuitdagingen in de gemeente en mogelijke verbeteringen in de omgeving inzake 
gezondheid aan de hand van het dialooginstrument (onderzoeksvraag 3). Daarnaast waren we 
geïnteresseerd in hoe de zorgactoren momenteel de omgeving integreren in hun eigen praktijk. 
Tenslotte  vroegen we naar hun visie op het vlekkenplan voor de zorgsite Ter Nethe, zoals 
voorgesteld op de site van de gemeente (Figuur 5) en hoe deze site de kwaliteiten van een 
gezonde leefomgeving kan opnemen. We kozen tijdens deze interviews bewust om de term 
‘gezonde leefomgeving’ in plaats van ‘gezonde kernversterking’ te gebruiken omdat de laatste 
term te véél bijkomende uitleg zou vragen.  
 

https://provincies.incijfers.be/databank
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-ruimtelijke-planning/ruimtekompas.html
https://www.ima-aim.be/?lang=nl
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Figuur 5 - Het vlekkenplan voor de ontwikkeling van de zorgsite Ter Nethe, zoals voorgesteld op de site van de gemeente: 
https://www.hulshout.be/nl/nieuws/zorgsite-voor-ouderen-jongeren-en-gehandicapten  

 
 
De volgende vragen kwamen aan bod tijdens de interviews:  

- Zijn er gezondheidsproblemen die u typerend vindt voor deze buurt/de gemeente Hulshout?  
- Hoe zie jij de kwaliteiten van een gezonde leefomgeving terugkeren in de gemeente Hulshout? 
- Op welke kwaliteiten kan de gemeente inzetten om de gezondheid van de bewoners te 

verbeteren?  
- Maak je momenteel al gebruik van de omgeving vanuit jouw praktijk? 
- Welk potentieel zie je nog in het gebruik van de omgeving voor jouw eigen praktijk? 
- Waar moet volgens jou aan gedacht worden bij de inrichting van de zorgsite Ter Nethe? 
- Hoe kan de zorgsite mee bijdragen aan de kwaliteiten van een gezonde leefomgeving?  
- Zijn er andere ontwikkelingen/projecten in de gemeente met betrekking tot het thema gezonde 

leefomgeving waar je nog iets over wilt zeggen? 
 

De interviews waren nuttig om het gebruik van het dialooginstrument voor een dergelijke 
interactie te testen en te optimaliseren. Daarnaast gaven ze een goed beeld op de potenties en 
knelpunten van het betrekken van lokale zorgactoren rond het thema gezonde kernversterking 
(onderzoeksvraag 1). Tenslotte droegen de klemtonen van de lokale zorgactoren bij aan de 
verdere ontwikkeling van het dialooginstrument (onderzoeksvraag 2).  
 

https://www.hulshout.be/nl/nieuws/zorgsite-voor-ouderen-jongeren-en-gehandicapten
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 CASE STUDY HULSHOUT: TERUGKOPPELING MET OMGEVINGSACTOREN 

De resultaten van de interviews gebruikten we om ruimtelijk ontwerpvoorstellen op te maken. 
Hiervoor koppelden we eerst intern terug met ons interdisciplinair onderzoeksteam om zowel 
vanuit een omgevings- als gezondheidsbril externe inbreng te krijgen. Vervolgens gingen we in 
overleg met enkele medewerkers bij de gemeente om het ontwerp zoveel mogelijk te passen 
binnen bestaande projecten en plannen binnen de gemeente. Zo ontstond een ontwerp 
bestaande uit drie verhaallijnen die we hebben besproken op drie overlegmomenten.  
 
Ten eerste ontwikkelden we een ontwerpvoorstel voor de nieuwe zorgsite Ter Nethe, en 
bespraken deze tijdens een online stuurgroep voor de nieuwe site. Ten tweede maakten we 
een ruimtelijke vertaling voor het 10.000 stappen project van de gemeente, waaraan we 
verschillende gezondheidsthema’s koppelden. Ten derde dachten we na over hoe het geplande 
fairtrade project kon geintegreerd worden met nadruk op toegang tot lokale gezonde voeding 
en landschapsherstel. Deze twee laatste verhaallijnen werden voorgelegd op een fysieke 
workshop met lokale omgevingsactoren. Tenslotte koppelden we onze resultaten terug met 
het schepencollege. 
 
De drie overlegmomenten boden de mogelijkheid om samen met omgevingsactoren te 
reflecteren over het thema Gezonde Kernversterking op basis van de kennis die de lokale 
zorgactoren hadden binnengebracht (onderzoeksvraag 3). De overlegmomenten droegen 
verder bij aan een identificatie van de potenties en knelpunten omtrent de lokale werking rond 
het thema Gezonde Kernversterking (onderzoeksvraag 1). Hierbij werd onder andere 
gerefereerd naar de mogelijke rol voor de provincie (onderzoeksvraag 4).  
 
 
Overlegmoment 1: stuurgroep over verhaallijn  zorgsite  ter Nethe 

Op 21 juni 2021 werden we uitgenodigd op de online stuurgroep voor de ontwikkeling van de 
zorgsite Ter Nethe om het ontwerpvoorstel op basis van de interviews toe te lichten en hun 
feedback te vragen. De stuurgroep bestond uit 11 deelnemers. 
 
 
Overlegmoment 2: workshop over verhaallijn 2 (10.000 stappen) en 3 (fairtrade 
gemeente) 

Op 28 juni 2021 organiseerden we een fysieke workshop in de gemeente Hulshout om de 
verhaallijnen gelinkt aan het 10 000 stappen project en het Fairtrade project toe te lichten. We 
initieerden de verhaallijnen op basis van de interviewresultaten en verzamelden hun feedback 
op grote posters van de verhaallijnen. Er namen 7 omgevingsactoren deel aan de workshop. 
 
 
Overlegmoment 3: Terugkoppeling schepencollege over verhaallijn 1, 2 en 3  

Op 5 juli 2021 werden de resultaten van de stuurgroep van de zorgsite Ter Nethe en de 
workshop met de omgevingsactoren toegelicht op het schepencollege van Hulshout. Omwille 
van een slechte geluidskwaliteit hebben we de ontwerpvoorstellen slechts beperkt kunnen 
bespreken. Desalniettemin gaven de schepenen relevante inbreng inzake de werking met het 
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thema gezonde kernversterking, het gebruik van het dialooginstrument en de betrekking van 
lokale zorgverleners. 
 
 
Terugkoppeling Provincie Antwerpen 

Op 23 september 2021 koppelden we het onderzoek terug met de Provincie. De doelstelling 
van deze oefening was om te weten te komen welke rol de Provincie inzake het thema Gezonde 
Kernversterking kan opnemen, hoe het dialooginstrument daarbij kan helpen en hoe het zou 
moeten worden doorontwikkeld (onderzoeksvraag 4). 
 
Volgende diensten/departementen namen deel aan de oefening: wonen, dorpenbeleid, 
erfgoed (kerken), vrije tijd, streekbeleid, Kamp C, ruimtelijke planning, klimaat, zorg en 
omgevingsberoepen.  
 
Volgende vragen werden gesteld tijden de oefening met de Provincie Antwerpen: 

- Welke rol speelt de Provincie Antwerpen momenteel al inzake het thema gezonde 
kernversterking? Zijn er kwaliteiten van Gezonde Kernversterking die reeds aan bod komen in 
lopende of geplande projecten, gebiedswerkingen, acties, domeinspecifieke beleidsnota’s,… 

- Welke rol zien jullie voor de Provincie Antwerpen inzake het thema Gezonde Kernversterking? 
- Hoe kan het dialooginstrument gebruikt worden om die rol te ondersteunen?  
- Hoe moet het dialooginstrument doorontwikkeld worden om die rol mogelijk te maken? 

(nodige toevoegingen, …) 
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4 RESULTATEN/UITKOMSTEN 

 INTEGRATIE VAN HET THEMA IN EN SAMENWERKING TUSSEN BEIDE DISCIPLINES 

In dit hoofdstuk bieden we aan de hand van de wetenschappelijke literatuur, de verkennende 
gesprekken en focusgroep met bovenlokale experten, de workshop met Merodepartners en de 
lokale case study in Hulshout, een antwoord op de eerste onderzoeksvraag: Welke uitdagingen 
en potenties kenmerken een betere samenwerking tussen planning en zorg, en de integratie van 
het thema gezonde kernversterking in beide sectoren? 

4.1.1 LESSEN UIT DE LITERATUURVERKENNING 

Vanaf haar ontstaan is de discipline van de ruimtelijke ordening in de westerse landen nauw 
verweven geweest met de gezondheidsdiscipline. In de 19e eeuw moest de stedenbouw dienen 
als een soort ruimtelijk vaccin tegen de vele plagen die onze steden moesten doorstaan. De 
onderliggende oorzaken voor ziektes werden namelijk toegeschreven aan ruimtelijke factoren 
zoals het ontbreken van schoon water, inadequate rioleringssystemen, het inademen van 
giftige dampen en het algemene gebrek aan frisse lucht (Kidd, 2007).  Door de afname van 
infectieziektes vervaagde de wisselwerking tussen beide disciplines in de tweede helft van de 
20e eeuw. De ruimtelijke planning ging zich concentreren op thema’s die minder expliciet 
verband hielden met de volksgezondheid terwijl de gezondheidszorg door de vooruitgang in de 
medische geneeskunde haar focus en middelen verlegde van ziektepreventie naar het voorzien 
van zorg (Kidd, 2007). De beperkte gerichtheid en oplopende kosten van het huidige 
zorgsysteem, onder andere door toenemende prevalentie van chronische ziekten zoals 
obesitas en diabetes, stimuleerden een bredere benadering van gezondheid (Hensgen, 2009; 
Kidd, 2007; Lopez & Hynes, 2006).  Zo kwam de omgeving van de patiënt terug in het vizier van 
gezondheidsinstanties (Hensgen, 2009; Lopez & Hynes, 2006). Hierdoor is de academische 
aandacht en het publieke bewustzijn ten aanzien van de relatie tussen gezondheid en omgeving 
recentelijk toegenomen. Hoewel beide disciplines het belang van een gezonde omgeving 
erkennen, blijft de wisselwerking tussen beide disciplines zeer beperkt (Hensgen, 2009). 
 
Gezondheid wordt binnen planning als belangrijk beschouwd, maar lijkt nog amper 
geïmplementeerd in de praktijk (Bond, Cave, & Ballantyne, 2013; Gray et al., 2011; Kidd, 2007). 
De internationale wetenschappelijke artikels schuiven hiervoor verschillende redenen naar 
voren. Ten eerste, is het planningsregime lang gericht geweest op ontwikkeling en economie 
eerder dan gezondheidsbehoeften, hetgeen in westerse landen resulteerde in een sterk 
suburbanisatie met de daarmee gepaarde auto-afhankelijkheid. De gepolitiseerde aard van het 
planning systeem ligt hierbij mee aan de grondslag. De ruimtelijke planning is namelijk sterk 
onderhevig aan de partijpolitiek. Plannen waar soms jaren werk in werd gestoken, belanden in 
de vuilbak bij een bestuurswissel. Deze regelmatige wissels van een bestuur bemoeilijken een 
eenduidige visie op langere termijn, laat staan een gedeelde visie met de gezondheidszorg 
(Lowe, Whitzman, & Giles-Corti, 2018; Scott, Lennon, & Douglas, 2019). Ten tweede, wordt het 
thema ‘gezondheid’ gezien als één van de vele thema’s waarmee ruimtelijk planning rekening 
moet houden (Kidd, 2007), waarbij het voor de ruimtelijke planning een moeilijke opdracht is 
om een balans te vinden in de vele doelstellingen en tegenstrijdige belangen tussen de 
betrokken disciplines (Scott et al., 2019). Ten derde, zorgt een enge definitie van gezondheid 
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voor een beperkte opname van het thema in de ruimtelijke planning. De focus gaat veelal vaak 
naar fysieke gezondheidsaspecten (blootstelling aan luchtkwaliteit, verkeersveiligheid, fysieke 
activiteit) (Bond et al., 2013; Gray, Barton, Pilkington, Lease, & Carmichael, 2010; Gray et al., 
2011; Kidd, 2007) met verwaarlozing van de implicaties van ruimtelijke inrichtingen voor de 
mentale gezondheid (Gray et al., 2011). Ten vierde zijn zowel gezondheid als omgeving 
complexe en multidimensionale systemen met een veelheid aan onderling afhankelijke 
factoren. Om de gezondheidsvoordelen die wetenschappelijk bewezen zijn te implementeren, 
is een holistische benadering vereist die kijkt naar hoe onze omgeving ons gedrag en keuzes 
beïnvloedt (Pinto, Bird, Ige, Burgess-Allen, & Pilkington, 2017). Ten vijfde, leidt een 
gezondheidsbeleid dat gericht is op het voorzien van zorg ertoe dat tot nu toe het thema 
gezondheid voornamelijk expliciet aan bod komt in de context van de planning van 
zorginstellingen, eerder dan in termen van gezondheidspromotie (Scott et al., 2019). Tenslotte, 
hebben instrumenten die instaan voor de integratie van gezondheid in de planning (zie Health 
Impact Assessments) geen bindend karakter waardoor ‘gezondheid’ over het algemeen geen 
argument voor de weigering van bepaalde projecten vormt (Bond et al., 2013; Gray et al., 2010; 
Gray et al., 2011).  
 
Daartegenover plaatst de literatuur ook belangrijke potenties die een betere integratie van 
gezondheid binnen de ruimtelijke planning mogelijk maken. Ten eerste, heeft men onder 
andere in Ierland gezien dat de hercentralisatie van ruimtelijke ordening op nationaal niveau 
een potentiële kans bood om het gezondheidsbeleid te integreren in ruimtelijke plannen op 
nationaal, regionaal en lokaal ter bevordering van gezondheid en welzijn(Scott et al., 2019). Ten 
tweede, vraagt een geïntegreerd beleid een systeembenadering van het thema over de 
verschillende beleidsdomeinen heen (Scott et al., 2019). Specifieke concepten zoals ‘Age 
friendly planning’, ’de 20-minutenstad of ‘Nature based solutions’ kunnen als kapstok dienen 
om vanuit verschillende domeinen over het thema te reflecteren om tot holistische oplossingen 
te komen (Lowe et al., 2018; Scott et al., 2019). Ook het thema benaderen vanuit een 
gebiedsgerichte werking of regionaal management met de betrekking van lokale actoren kan 
verzuiling doorbreken en integratie bevorderen (Hensgen, 2009; Lowe et al., 2018). Ten derde, 
heeft een bredere gezondheidsdefinitie vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie gezorgd voor 
een toenemende aandacht en bewijsvorming voor de verschillende determinanten van 
gezondheid, met onder andere de fysieke en sociale leefomgeving als belangrijke factoren 
(Carmichael et al., 2012). Hieromtrent ziet men het potentieel in het creëren van een gedeelde 
database die de verschillende determinanten van gezondheid toelicht (Gray et al., 2010). Ten 
vierde, zou een gezondheidsbeleid dat haar focus op zorgvoorzieningen en pathologische 
effecten van vervuiling verlegt naar de potentiële effecten van de sociale en fysieke omgeving 
op gezondheid, een betere integratie in ruimtelijke planning bevorderen (Scott et al., 2019).  
Tenslotte, wordt ook verwezen naar het potentieel van een vorm van een bindend instrument 
om gezondheid in ruimtelijke planning te verankeren. Dit kan door bijvoorbeeld Health Impact 
Assessments wettelijk verplicht te maken, of het thema gezondheid beter te integreren in 
bestaande verplichte instrumenten zoals de Environmental Impact Assessment (HIA) 
(Carmichael et al., 2012). Over de ideale vorm en manier van toepassen van dergelijke HIA is 
geen wetenschappelijke consensus. Er worden wel drie groepen aangeduid die belangrijk zijn 
om te betrekken bij het proces; de bewoners en mensen met veel lokale kennis, de 
beleidsmakers en experten uit beide domeinen (Gray et al., 2010; Lowe et al., 2018). Naast een 
bindend instrument, wordt ook verwezen om samenwerkingen tussen beide disciplines meer 
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obligatorisch te maken (Bond et al., 2013), bijvoorbeeld bij het opstellen van de nationale 
agenda inzake de integratie van dit thema in ruimtelijke planning (Scott et al., 2019). 
 
De internationale wetenschappelijke literatuur duidt tegelijk ook op de uitdagingen omtrent 
partnerschappen tussen beide disciplines. Hiervoor wordt onder andere verwezen naar de 
culturele en structurele verschillen tussen beide disciplines, het gebrek aan een 
gemeenschappelijke taal, het gebrek aan gedeelde kennis en aan middelen om 
partnerschappen aan te gaan (Carmichael et al., 2012; Gray et al., 2010; Lowe et al., 2018; Pinto 
et al., 2017). Er worden een aantal mogelijkheden gesuggereerd om de samenwerking te 
bevorderen. Als eerste komt daarbij de vorming van een gedeelde visie rond het thema aan 
bod, bijvoorbeeld op basis van de co-ontwikkeling van een Health Impact Assessment zou 
hierbij kunnen helpen (Carmichael et al., 2012; Gray et al., 2010). Andere zaken die 
samenwerking kunnen bevorderen zijn het opstellen van gezamenlijke budgetten tussen beide 
sectoren, het maken van gezamenlijke afspraken tussen gezondheidsautoriteiten en lokale 
overheden of het ondersteunen van informele netwerken van medewerkers bij verschillende 
departementen (Gray et al., 2010; Lowe et al., 2018). 
 

4.1.2 LESSEN UIT VERKENNENDE GESPREKKEN MET BOVENLOKALE EXPERTEN 

4.1.2.1 ERKEND BELANG VAN EEN GEZONDE LEEFOMGEVING 

Het belang van een gezonde leefomgeving wordt erkend door beide sectoren. Dit werd 
bevestigd door het enthousiasme van de geconsulteerde experten voor het thema en het 
project. Er groeit een eensgezindheid rond het maatschappelijk belang van het thema. Ook 
vanuit de literatuur is er al veel gekend en neemt het aantal publicaties toe. Echter werd uit de 
gesprekken duidelijk dat de vertaalslag van de bestaande evidenties naar de praktijk nog 
ontbreekt. 
 

4.1.2.2 BEPERKTE VERTAALSLAG IN DE PRAKTIJK 

Vanuit de omgevingssector werd meermaals opgemerkt dat aspecten van gezondheid vaak 
impliciet verweven zitten in ruimtelijke projecten, plannen of werkingen zonder dat ze expliciet 
benoemd worden. Zo zetten lokale besturen of ruimtelijk planners bijvoorbeeld in op 
duurzaamheid, klimaat of leefbaarheid zonder dat ze direct de link met gezondheid leggen. Een 
expert merkt op dat op het terrein iedereen vertrekt vanuit zijn eigen achtergrond of 
theoretische referentiekaders. Hierbij werd de vraag gesteld of het nodig is dat iedereen het 
thema ‘gezonde leefomgeving’ op eenzelfde manier benadert of dat het vooral van belang is 
dat er met het thema gewerkt wordt, ongeacht vanuit welke invalshoek. Echter versterkt het 
laatste wel de versnippering van initiatieven rond het thema waardoor men het overzicht snel 
verliest. 
 
De experten uit de gezondheidssector geven voornamelijk aan dat het thema ‘gezonde 
leefomgeving’ momenteel weinig aandacht krijgt in de medische wereld. Er lijkt hier wel 
verandering in te komen door nieuwe benaderingen van zorg en gezondheid.  De hervorming 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/CELZ%20beleidstekst%20hervorming%20eerstelijnszorg.pdf
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van de eerstelijnszorg toont dat ook op hoger niveau aandacht groeit voor de persoonlijke en 
sociale context van de patiënt. De opstart van de eerstelijnszones wordt gezien als een 
opportuniteit om de omgevingsdimensie vanaf de start mee te krijgen in hun werking, maar 
wordt tot heden niet gedaan. 
 

4.1.2.3 BREDE KIJK OP GEZONDHEID 

Algemeen merken we in de gezondheidszorg een groeiende aandacht voor de context en de 
eigen regie van de patiënt. Het Kerngezond project vertrekt vanuit het model van Positieve 
Gezondheid. Het model is ontstaan in Nederland en leek in eerste instantie sterk opgepikt te 
worden in Vlaanderen. Uit de gesprekken blijkt echter een zekere terughoudendheid in 
Vlaanderen. Enerzijds omdat de wetenschappelijke onderbouwing tot nog toe beperkt is, 
anderzijds omdat in Vlaanderen reeds het traject doelgerichte zorg loopt. De objectieven van 
doelgerichte zorg zijn heel gelijkaardig aan Positieve Gezondheid, met name een pleidooi voor 
een ruimere kijk op gezondheid en een verschuiving van ziekte-georiënteerde zorgverstrekking 
naar gezondheidspromotie en ziektepreventie.  
 
Andere gelijkaardige modellen die aan bod kwamen, waren het Clever-model, het Dahlgren-
Whitehead model en het 4-bollen model. Het CLEVER model komt vanuit de ergotherapie 
waarbij men gaat zoeken naar de activiteit die de patiënt belangrijk vindt, en krijgt momenteel 
verdere invulling binnen de mantelzorg, patiëntenplatformen, CM en thuisverpleging. Het 
Dahlgren-Whitehead model uit 1983 stelt de gezondheid voor als gedetermineerd door 
interacties op verschillende niveaus, gaande van het individu tot het gezin, de gemeenschap, 
de leef- en werksituatie en de externe krachten van de maatschappij, de economie, de cultuur 
en het milieu. Het 4-bollen model ondersteunt de cliënt en de professional bij het verkennen 
van het cliëntperspectief op de huidige en de gewenste situatie van de cliënt.  
 
Het spinnenweb van Positieve Gezondheid wordt wel gewaardeerd omwille van de visuele 
houvast en als gesprekstool voor mensen die niet dagelijks met het thema te maken hebben. 
Daarnaast heeft het model het debat over gezondheid open kunnen trekken. De laatste jaren 
is er veel meer aandacht voor mentale zorg, psychosociale problematieken bij jongeren, sociale 
dimensies, … Een groot voordeel van het model is dat er vanuit verschillende beleidsdomeinen 
aan gezondheid gewerkt kan worden en ieder bestuur zijn eigen accenten kan leggen. Deze 
brede kijk op gezondheid lijkt ingang te vinden in meerdere domeinen en sectoren.  
 
Daarnaast geven enkele experten aan dat in hun werking de focus verbreedde van negatieve 
blootstelling naar gezondheidsbevordering inzake het thema gezonde leefomgeving. Er wordt 
meer gedacht in termen van preventie, mentaal en sociaal welzijn in plaats van zorg. Dit merken 
we ook in de voornaamste thema’s die vernoemd werden in relatie tot een gezonde 
leefomgeving, met name actieve mobiliteit en beweging, ontmoetingsplekken en sociale 
samenhang, natuur en stilte.  
 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/CELZ%20beleidstekst%20hervorming%20eerstelijnszorg.pdf
https://www.mijnpositievegezondheid.be/positieve-gezondheid-belgie
https://www.mijnpositievegezondheid.be/positieve-gezondheid-belgie
https://www.eerstelijnszone.be/doelgerichtezorg
https://www.arteveldehogeschool.be/sites/default/files/projectfiche/workshops_studiedag_clever.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK221240/figure/mmm00016/?report=objectonly
https://www.zuyd.nl/onderzoek/lectoraten/projecten-autonomie-en-participatie/producten-en-diensten/4-bollen-model
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4.1.2.4 NOOD AAN MENTALITEITSVERANDERING 

In de gesprekken kwam inzake een gezonde kernversterking de noodzaak van een 
mentaliteitsverandering zowel bij bewoners, beleidsmakers als ontwerpers regelmatig aan bod. 
Kernversterking impliceert meer collectief gebruik hetgeen botst met het huidig individualisme 
en de sterke gehechtheid aan privacy (zie o.a. leefruimtes die verschuiven naar de achterkant 
van de woning en voortuinen die verdwijnen door de aanwezigheid van de auto). 
Omgevingsexperten stellen vast dat veel bewoners kernversterking associëren met dicht op 
elkaar wonen in kleine appartementsblokken eerder dan het vrijwaren en kwalitatief inrichten 
van de open ruimte. Ook lokale besturen lijken vrij argwanend te staan tegenover 
kernversterking omdat ze het voornamelijk linken met gedwongen onteigeningen om mensen 
terug in de kernen te krijgen. Men stelt vast dat de meeste mensen een verkaveling verkiezen, 
maar er tegelijk een groeiende groep is die de voorkeur geeft aan kernversterkende projecten 
omwille van de nabijheid van voorzieningen en een aantrekkelijke locatie.  
 
Vandaar het belang om voldoende te informeren en een positief verhaal mee te geven aan de 
lokale besturen en de bewoners. Dit verhaal kan linken aan economische winsten, maar ook 
gezondheidswinsten via concepten als levensbestendig wonen, Moving In Time (zie 4.2.2.2),  
Aging in Place (zie 4.2.2.2) en het besef dat goed ouder worden ook draait om zelfstandig naar 
de winkel te kunnen gaan. Daarnaast moet ervoor gezorgd worden dat er voldoende publieke 
ruimte en groen in en rond de kern wordt ingericht. Er zijn goede voorbeelden van 
appartementen die meer kwaliteit bieden, bijvoorbeeld met een goede fietsenberging, 
gemeenschappelijke ruimtes, kwalitatief groen, polyvalente ruimtes, aandacht voor 
ontmoeting in de inkomhal (vb. een bankje), of speelruimtes. Een aantal zaken kunnen 
bovendien niet enkel vanuit de ruimtelijke kwaliteit of vanuit de zorg beantwoord worden. Heel 
het duurzaamheidsverhaal en de leefbaarheid die in dorpen onder de kritieke grens is gezakt, 
dorpen die geen bus of winkels meer hebben, het hoge autogebruik, … De vraag is of dat in 
stand gehouden moet worden.  
 
Tegelijk is er ook nood aan een mentaliteitsverandering binnen de ruimtelijk planning. Waar er 
al algemene erkenning is voor het belang van kennis van lokale noden en wensen bij een nieuw 
ontwerp, blijft de betrekking van belanghebbenden, en specifiek kwetsbare groepen, vanaf het 
begin van het ontwerpproces beperkt. In de planningspraktijk wordt er sterk vanuit de principes 
van kernversterking gedacht. Zoals reeds aangehaald komt het thema gezondheid eerder 
impliciet aan bod. Ontwerpers zijn gericht op het algemeen welzijn te verhogen, maar de 
nadrukkelijke aandacht voor gezondheid, lokale gezondheidsnoden en gezondheidsgelijkheid 
blijft beperkt. Er heerst ook de indruk dat sommige ontwerpers vooral nadruk leggen op 
esthetische kwaliteiten en slechts beperkt gebruik maken van instrumentarium om de 
omgeving aan te passen aan kwetsbare doelgroepen.  
 
Het bewerkstelligen van een mentaliteitsverandering is een moeizaam maar nodig proces. Een 
mindshift laat zich moeilijk vertalen in een codex of wetgeving, dus vraagt een andere aanpak. 
Door een aantal experten werden voorstellen aangereikt om de bewustwording te verhogen. 
Duidelijk communiceren en informeren is belangrijk. Ook het organiseren van activiteiten kan 
een draagvlak creëren, vb. bewustwordingsacties rond luchtkwaliteit bij particulieren en 
scholen. Om het draagvlak niet te verliezen is het belangrijk om in te zetten op korte termijn 
acties en quick wins. Een ander voorbeeld zijn de debatfiches van het Vlaams Instituut Gezond 

https://www.gezondleven.be/files/gemeente/Debatfiches-gezonde-publieke-ruimte.pdf


 31 

Leven om bewoners te sensibiliseren en op lange termijn te helpen denken. Een opmerking 
hierbij is dat enkel inzetten op sensibiliseren niet voldoende is, om tot gedragsverandering te 
komen moeten ook omgevingsmaatregelen genomen worden. Sommige interventies vragen 
om bijkomende handhaving (vb. rookverbod op speelpleinen of afval en resten van drugs in de 
publieke ruimte). Tenslotte zou er meer aandacht moeten komen voor het thema in de 
opleidingen. Verder lopen er een aantal initiatieven rond het thema gezonde leefomgeving. 
Deze initiatieven vormen voor alle betrokken actoren een leerproces: gezondheidsactoren 
leren ruimtelijk denken en ruimtelijke actoren leren meer over de impact van plannen op 
gezondheid.  
 

4.1.2.5 VERZUILING BINNEN ADMINISTRATIES 

De organisatie van onze samenleving is sterk domeingebonden met administraties die vooral 
naast elkaar opereren. Deze verzuiling is aanwezig op Vlaams, federaal en provinciaal niveau 
en werkt door naar het lokale niveau. Voor een thema als gezonde leefomgeving knelt daar het 
schoentje. Op lokaal niveau komen alle thema’s samen. Goed ouder worden bijvoorbeeld heeft 
te maken met zorg, welzijn, waar en hoe je woont, mobiliteit, …  Dit vraagt op lokaal niveau een 
horizontaal beleid vertrekkend vanuit een holistische kijk. Echter ervaren sommige 
gemeentelijke medewerkers van de dienst gezondheid/welzijn moeilijkheden om het thema 
over te brengen naar andere diensten. Er is bij andere diensten weinig bewustzijn over de 
relevantie van het thema voor hun dienst. Er heerst over het algemeen nog een sterke 
eilandcultuur die een geïntegreerde werking met het thema bemoeilijkt. Daarnaast wordt het 
lokaal beleid uitgedaagd om zowel federale als Vlaamse beleidsvisies die linken aan dit thema 
in rekening te brengen. Hiervoor is er nood aan een eenduidige verticale afstemming tussen de 
beleidsniveaus. Ook over de verdeling van bevoegdheden heerst nog veel onduidelijkheid 
zowel binnen het beleid als de praktijk.  
 
De verzuiling laat zich voelen in verschillende dimensies. Binnen de verschillende administraties 
wordt verschillend jargon gebruikt en er worden aparte middelen en budgetteringen voorzien. 
Gesplitste budgetteringen vertalen zich sterk door naar de praktijk; daar wordt samenwerking 
soms tegengewerkt omdat de organisaties zich moeten verantwoorden naar hun eigen 
subsidiekanalen. Daarnaast zijn verschillende acties in het beleid soms tegenstrijdig, zowel 
tussen de verschillende beleidsdomeinen als tussen de beleidsniveaus.  Tijdens de gesprekken 
merkten we een sterke wil om meer samen te werken, maar dat blijkt niet altijd evident. De 
experten geven aan dat het veel werk vraagt om de eigen beleidsprioriteiten en doelen te 
halen. Samenwerken vraagt extra tijd die moet vrijgemaakt worden binnen personeel en 
budgetten. Een oplossing om te vermijden dat de verzuiling op hoger niveau doorwerkt in de 
praktijk is het clusteren van middelen en expertise. Op die manier kan bijvoorbeeld vermeden 
worden dat twee soortgelijke oproepen binnen het thema gezonde leefomgeving vanuit twee 
verschillende Vlaamse kabinetten uitgeschreven.  
 
Concepten zoals een leeftijdsvriendelijke gemeente laten lokale besturen toe om collectief en 
over domeinen heen aan iets te werken. Ook het concept van Positieve Gezondheid kan helpen 
om transversaal te werken. Anderzijds lijkt er wel een opbod van concepten en labels zoals 
luwte-oases, natuuroases, stilteplekken, leeftijdsvriendelijke gemeente, kindvriendelijke 
gemeente, gezonde gemeente … Sommige experten benadrukken om niet parallel te werken 
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want dat werkt fragmentatie in de hand. Er zijn veel efficiëntiewinsten te halen in het bundelen 
van middelen en het combineren van opdrachtgeverschap. Praktijkmensen zijn hiervoor 
vragende partij, zij lijken vaak sneller mee in het verhaal dan politici. Andere experten gaven 
dan weer aan dat de vele initiatieven een goede zaak zijn, ongeacht uit welke invalshoek ze 
ontstaan. Zo lijken de verschillende overheden, agentschappen en departementen hun weg te 
zoeken in de rol die zij al dan niet kunnen opnemen rond het thema.  
 
Het concept Health in all policies (HiAP) werd aangehaald tijdens de gesprekken. Aan de basis 
ligt het idee dat gezondheid wordt beïnvloed door allerlei factoren en gezondheid dus 
ingebakken moet zitten in alle beleidsdomeinen.  
 

4.1.2.6 TWEE VERSCHILLENDE SECTOREN 

Eén van de weinige gelijkenissen tussen de gezondheidssector en omgevingssector is dat ze 
beiden erg breed en complex zijn. Het snijvlak tussen de twee kan ook heel breed worden: van 
het vermijden van blootstelling, het inrichten van een gezondheidsbevorderende omgeving, 
het organiseren van de zorg tot het in rekening brengen van gezondheidsongelijkheid. Dat 
maakt potentiële integratie of samenwerkingen er niet eenvoudiger op. Verder werden een 
aantal belangrijke verschillen tussen beide sectoren aangehaald die de interactie bemoeilijken.  
 
Een groot verschil dat aan bod kwam, is het verschil in onderzoekscultuur: in de 
gezondheidssector heerst ‘evidence-based’ onderzoek terwijl ruimtelijke planning 
voornamelijk ‘practice-based’ te werk gaat. Evaluaties bij ruimtelijke planning zijn meer 
verhalend en gebaseerd op best-practices of de expertise van de ontwerper zelf. “Ruimtelijke 
planning heeft geen controlegroep om placebo-effecten te meten.” Ook de methodiek die in de 
gezondheidssector gekend is om milieubedreigingen voor de gezondheid te evalueren, volstaat 
niet voor het meten van het effect van omgevingsingrepen op gezondheidsbevordering. Vragen 
als welke impact heeft een ruimtelijke ingreep op gezondheid? Welke parameters in het 
ruimtelijk plan bevorderen de gezondheid? zijn moeilijk te kwantificeren omdat alles met elkaar 
verweven is. Bovendien vragen de nieuwe, brede gezondheidsconcepten die op subjectieve 
parameters gebaseerd zijn een ander soort meting dan mogelijk is met de kwantitatieve 
methodes. De transitie naar meer erkenning voor kwalitatief onderzoek lijkt gaande binnen de 
gezondheidssector. Zo wordt bijvoorbeeld het belang van buurtgerichte zorg sterk erkend door 
gezondheidsactoren, maar vertaalt dit zich niet gemakkelijk in cijfers.  
 
Beide sectoren verschillen ook in hun werking binnen hun eigen sector. Ruimtelijke planning 
integreert meer domeinen en heeft al een cultuur van samenwerken met bijvoorbeeld 
mobiliteitsexperten, milieuexperten, landschapsarchitecten, etc. Binnen de gezondheidssector 
wordt echter nog maar zeer weinig samengewerkt. De eerstelijnszones bieden een 
opportuniteit om eerstelijnswerkers die nu vooral solo handelen, samen te brengen. Ook 
mutualiteiten beginnen te kijken voor mogelijkheden tot intermutualistisch samenwerken.  
 
Daarnaast treden een aantal verschillen in denken op. De kijk op de doelgroep bijvoorbeeld. 
Gezondheidsactoren vertrekken vaak vanuit een doelgroep en hebben meer aandacht voor 
mogelijke problemen van een individu en voor gezondheidsongelijkheid. Ruimtelijk planners 
daarentegen lijken meer collectieve denkers, in hun plannen moeten de noden van alle 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Infographic_healthinallpolicies.pdf
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doelgroepen samen komen. Ook de kijk op de ruimte is anders: ruimtelijk planners zijn gericht 
op het veranderen van de omgeving terwijl voor de gezondheidssector de omgeving vooral 
gezien wordt als een vaststaande context.  
 
Ten slotte hebben beide sectoren soms tegenstrijdige noden. Een voorbeeld hiervan is de 
locatiekeuze voor een ziekenhuis in Turnhout. Vanuit het oogpunt van de ruimtelijk planner 
lijkt het interessanter om dit te plannen in het centrum (om open ruimte te vrijwaren, in te 
zetten om ruimtelijke nabijheid, duurzame mobiliteit, …). Voor het ziekenhuis is 
autobereikbaarheid en de beschikbaarheid van ruimte dan weer belangrijk.  
 

4.1.2.7 SAMENWERKINGEN IN OPSTARTFASE  

Samenwerkingen tussen de omgevings- en gezondheidssector zijn tot op heden nog vrij 
beperkt. Er werden door de experten een aantal beginnende samenwerkingen aangehaald 
tussen de twee sectoren. Sommigen hebben contacten uit de andere sector binnen hun eigen 
beleidsniveau waar ze kennis mee uitwisselen. Ze beïnvloeden elkaar bij het uitschrijven van 
nieuwe projecten of studieopdrachten waardoor meer aandacht komt voor het thema. Een 
aantal experten gaven aan dat ze proberen om beleidsdomein overkoepelend te denken in hun 
werking.  
 
Tot op heden zijn de meeste samenwerkingsverbanden vooral projectgebonden en niet 
structureel op de lange termijn. Zo bestaat er een projectmatige samenwerking rond 
yogaplatformen tussen Agentschap Zorg en Gezondheid en Vlaamse Land Maatschappij en 
rond het thema gezonde publieke ruimte tussen Vlaams Instituut Gezond Leven, Agentschap 
Zorg en Gezondheid, Departement Omgeving, LOGO’s, Vereniging voor Ruimtelijke Planning, 
Infopunt publieke Ruimte, Vereniging voor Steden en Gemeenten, Agentschap Natuur en Bos 
en Mobiel 21. Bij Toerisme Vlaanderen zijn er een aantal samenwerkingen geweest met 
Dementie Vlaanderen om vb. de infrastructuur van een museum aan te passen. Een voorbeeld 
van een beginnende structurele samenwerking is de samenwerkingsovereenkomst tussen ANB 
en Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (VIPA) om samen rond het thema natuur 
en gezondheid te werken onder andere rond zorginstellingen.   
 

4.1.2.8 BEPERKTE INTERACTIE MET EERSTELIJNSWERKERS  

Hoewel experten uit ruimtelijke planning gezondheid wel impliciet opnemen in hun werking, 
gaven ze aan dat ze de gezondheidssector zelden als een aparte sector consulteren in de 
ruimtelijke planning. Dat is bijvoorbeeld wel het geval voor de natuursector, de 
landbouwsector, mobiliteit, energie, … Gezondheid wordt geacht om in alle domeinen 
opgenomen te zijn. Wat betreft samenwerkingen met de gezondheidssector is er nog veel 
minder ervaring.  
 
Er zijn geen voorbeelden gegeven waarbij de eerstelijnszorg betrokken wordt in ruimtelijke 
projecten. Deze rol wordt tot op vandaag voornamelijk opgenomen door overkoepelende 
organisaties en de medisch milieukundigen. Momenteel lijkt de interactie zich te beperken tot 
enkele lokaal geëngageerde eerstelijnswerkers met aandacht voor de omgeving die onder 
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andere actiecomités opstarten, deelnemen aan participatieprocessen in de buurt of aan de slag 
gaan om een zorgzame buurt te ontwikkelen en de hulp tussen buren te bevorderen. Dit laatste 
voorbeeld is interessant om het zorgnetwerk te verbreden; in plaats van door te verwijzen naar 
een specialist kan er ook naar sociale vrijwilligers worden doorverwezen. Verder zijn er een 
aantal voorbeelden waarbij zorgactoren actief gebruik maken van de ruimte voor therapie: 
burn-out coaching in de natuur of in boerderijen, patiënten laten helpen voor opgravingen bij 
de hobby archeologie club.  
 
Er wordt vanuit de ruimtelijke planning enkel actief contact gelegd met de zorgsector als er een 
zorginstelling aanwezig is in het projectgebied. Echter beperkt dit contact zich voornamelijk tot 
het technisch personeel en de directie die aan tafel zitten als eigenaars en niet om het thema 
gezondheid binnen te brengen in de plannen.  
 
Desondanks gaven de experten hun visie mee over welke rol eerstelijnswerkers kunnen 
vervullen binnen het thema gezonde leefomgeving. Ten eerste, zouden ze meer expliciet als 
stakeholder kunnen betrokken worden tijdens participatiemomenten omwille van hun 
gezondheidsexpertise, hun kennis over lokale noden en hun andere kijk op omgevingsplannen. 
Ten tweede, kunnen ze hun patiënten meer doorverwijzen naar de omgeving, bijvoorbeeld 
naar een lokaal netwerk van informele zorg of naar de natuur om te bewegen of stilte en rust 
te ervaren. Binnen de geestelijke gezondheidszorg kan ook meer gekeken worden om 
therapieën in de buitenomgeving te geven vb. stiltewandelingen. Ten slotte, wordt al gekeken 
om gezondheidsactoren te betrekken in een overkoepelend expertisenetwerk om mee 
richtlijnen te formuleren voor zorgzame omgevingen. Naast een duidelijke meerwaarde, werd 
wel gewaarschuwd dat door het betrekken van zorgprofessionals de focus riskeert te verleggen 
naar een zorgverhaal in plaats van een omgevingsverhaal. 
 

4.1.2.9 NOOD AAN INTEGRALE AANPAK 

De thema’s gezondheid en omgeving zijn beiden erg breed en complex. De combinatie ervan 
vraagt een integrale en holistische benadering. Thema’s als mobiliteit, groenblauwe netwerken, 
veiligheid, landbouw, blootstelling, zorgorganisatie, klimaatverandering, stedelijk hitte-eiland 
effect, waterbergingsproblematiek, stilte, rust, voeding etc. komen allemaal samen in de 
ruimte. Ze zijn sterk met mekaar verweven en hebben een impact op elkaar. Het plannen van 
voorzieningen in de kern bijvoorbeeld, heeft een impact op transport en veiligheid in die kern 
omwille van de bevoorrading van die voorzieningen. Of het opwaarderen van een wijk kan het 
betaalbaar wonen in die wijk ondermijnen (gentrificatie). Bovendien botst dat betaalbaar 
wonen en groepswonen soms op ruimtelijke richtlijnen. Ook zaken als het hoge percentage aan 
woningeigenaars in ons land bemoeilijkt concepten als Moving In Time, gezien de stap om te 
verhuizen groter is.  
 
De (publieke) ruimte is enerzijds een dankbare context omdat er integraal aan verschillende 
domeinen tegelijk gewerkt kan worden: mobiliteit, groen, economie, gezondheid, sociale 
cohesie, rookvrije publieke ruimte, voeding, rust, stilte, inzetten van religieus erfgoed, etc.  
Anderzijds is het niet mogelijk om alles op te lossen via de ruimtelijke planning. Er zijn namelijk 
veel tegenstrijdige belangen waarmee een ruimtelijke planner geconfronteerd wordt. Zo 
kunnen ruimtelijke ingrepen bedoeld zijn om het welzijn van de bewoners te verbeteren, maar 
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kan een bepaalde doelgroep net negatief beïnvloed worden. Hierbij kwam het voorbeeld van 
het voorzien van winddoorstroom om hittestress tegen te gaan en luchtkwaliteit te verbeteren, 
hetgeen echter het voortbewegen van ouderen in de publieke ruimte belemmerde. 
Multifunctionaliteit in de ruimte werd aangehaald als een mogelijkheid om meerdere thema ’s 
te integreren. Anderzijds zijn sommige functies moeilijk te combineren zoals biodiversiteit of 
stilte versus een speelbos.  
 
Daarnaast zijn er ook tegenstrijdige visies over het belang van de omgevingscomponent voor 
gezondheid, beide uitspraken kwamen aan bod: “de impact van het ruimtelijke op de 
gezondheid is vermoedelijk veel groter dan men denkt” versus “het ruimtelijke is maar een klein 
aspectje van gezondheid, daar moeten we ons bewust van zijn. We overschatten dit vaak omdat 
we veel met de omgeving bezig zijn”. 
 
Hoewel ingrepen in de (publieke) ruimte vaak meerdere doelen samen kan realiseren, blijft de 
vraag of het in rekening brengen van alle gezondheidsaspecten mogelijk is. Het balanceren 
tussen alle verschillende belangen is steeds een grote uitdaging. De nood aan geïntegreerde 
tools die tegelijk inzetten op verschillende thema’s kwam aan bod, al werd de praktische 
haalbaarheid hiervan wel sterk in vraag gesteld.    
 
Ten slotte is een thema als omgeving en bijvoorbeeld luchtverontreiniging niet beperkt tot 
administratieve grenzen. Een gebiedsgerichte kijk is steeds nodig. 
 

4.1.2.10 GEMEENTES VEEL AUTONOMIE, MAAR WEINIG KENNIS EN MIDDELEN  

In de gesprekken werd meermaals aangehaald dat gemeentes veel autonomie bezitten om aan 
de slag te gaan met het thema ‘gezonde leefomgeving’, maar vaak tekortkomen in kennis, 
middelen en personeel. In kleinere gemeenten is het administratief apparaat vaak te zwak om 
bijvoorbeeld te interveniëren op de private woningmarkt doordat er weinig personeel is, een 
gebrek aan kennis over vastgoedlogica’s of een gebrek aan onderhandelingsvaardigheden. 
Hierdoor kunnen ze zich moeilijk wapenen tegen stedenbouwkundige aanvragen die enkel 
gericht zijn op het financieel rendement. Steden hebben vaak veel meer middelen en capaciteit 
om op het thema in te zetten, waar in kleinere gemeenten de verantwoordelijkheid vaak op de 
schouders van één omgevingsambtenaar terecht komt. 
 
Een belangrijke uitdaging is dat er meer afstemming nodig is tussen gemeenten onderling. 
Bepaalde thema’s en (zorg)voorzieningen vergen een regionale visie. Momenteel is deze 
afstemming een grote tekortkoming van het beleid. Het is niet duidelijk wie deze zaken moet 
opnemen en hoe ze opgenomen moeten worden. De intergemeentelijke verschillen in 
administraties en capaciteiten bemoeilijken een eenduidige afstemming. Een startend initiatief 
dat hieraan tegemoetkomt zijn de overkoepelende overlegplatformen van IOK en provinciale 
en lokale atria. 
 
De reden waarom sommige gemeenten wel inzetten op het thema blijkt voornamelijk te maken 
te hebben met een persoonlijke interesse van de burgemeester of het huidig bestuur. Daarom 
kwam naar voren dat het motiveren en informeren van gemeentes essentieel is om een project 
gerealiseerd te krijgen.  



 36 

4.1.2.11 DOMINERENDE VASTGOEDMARKT 

De vastgoedmarkt is erg bepalend voor ruimtelijke ontwikkelingen. Over het algemeen is er 
meer rendement te verwachten bij de ontwikkeling van meerdere kleine appartementen op 
eenzelfde oppervlakte van één grondgebonden woning. Minder aandacht voor ruimtelijke 
kwaliteit bij het bouwen van appartementen bevordert de negatieve kijk op verdichting.  Er zijn 
slechts enkele privéeigenaren of vastgoedontwikkelaars die aandacht hebben voor de 
ruimtelijke kwaliteit. Het behouden en inrichten van ruimte voor bijvoorbeeld groen is een kost 
die meegerekend moet worden. De overheid heeft een belangrijke rol om markt-corrigerend 
te werken. Bijvoorbeeld bij projecten die voortkomen uit het verkopen van publieke 
eigendommen via een wedstrijdformule, waarbij, naast de prijs, ook een aantal kwalitatieve 
criteria doorwegen of via het hanteren van stedenbouwkundige lasten of werken met 
stedenbouwkundige verordeningen.  
 
In grotere steden kunnen autonome gemeentebedrijven interveniëren op de private 
woningmarkt. In kleinere gemeenten ligt dit moeilijker omwille van het gebrek aan kennis, 
capaciteit en middelen. De Provincie verwijst hier naar de ‘handleiding lasten en voorwaarden 
bij een stedenbouwkundige vergunning’ die 1) gemeenten een juridische houvast geven om 
lasten en voorwaarden op een correcte manier te gebruiken in hun vergunningenbeleid; 2) 
gemeenten leren om lasten en voorwaarden actiever te durven inzetten om te onderhandelen 
en hun lokale beleidsdoelstellingen te realiseren. 
 

4.1.2.12 BEPERKT INSTRUMENTARIUM   

Tijdens de gesprekken werden enkele voorbeelden van ontwerpprincipes aangehaald zoals 
natuur op 2km afstand, goed toegankelijke natuurgebieden, een stilteplek in bereik, omsloten 
parken voor geborgenheid en beschutting, wandellussen, veilige fietsverbindingen, 
bewegingselementen in natuur (heuvels, waterplekken, speelplekken, outdoor fitness), 
functiemix, een sociale mix, rolstoeltoegankelijkheid, een divers woonpatrimonium zodat 
mensen kunnen oud worden in hun eigen buurt. Echter werd duidelijk gemaakt dat om het 
thema ‘gezondheid’ in de ruimtelijke planning op te nemen er nood is aan een bundeling van 
concrete ontwerpprincipes die hieraan linken. Het Vlaams Instituut Gezond Leven stelt al 
ontwerpinstrumenten ter beschikking, maar deze lijken moeizaam tot bij de ruimtelijk planners 
te komen. Voorbeelden zijn: de walkability score, hittekwetsbaarheidskaarten en de modal shift 
tool. Daarnaast bestaat er ook het Burgemeesterconvenant dat tools aanreikt voor lokale 
overheden om in te zetten op CO2-reductie. Verder wordt nagedacht over een instrument in 
de vorm van ‘Health Impact Assessment’ (HIA). Echter komen hierbij nog veel vragen kijken: 
Moet het een nieuw instrument zijn of wordt het geïntegreerd in een bestaand instrument zoals 
de milieueffectenrapportage? Wie voert de HIA uit? Is het niet te specialistisch voor een 
ruimtelijk planner? Moet het instrument enkel dienen voor beoordeling achteraf? Of kan het een 
instrument zijn dat als checklist wordt ingezet bij het ontwerp? 
 
Het bestaand juridisch instrumentarium blijkt enerzijds te complex en anderzijds te beperkt en 
te weinig aangepast om gezondheid in rekening te brengen. Hierdoor kunnen verschillende 
innovatieve projecten tot op heden niet operationeel gemaakt worden. Een voorbeeld hiervan 
zijn samenhuisprojecten met zorgbehoevenden waarbij een nachtpermanentie voorzien 

https://omgeving.vlaanderen.be/handleiding-lasten-en-voorwaarden-bij-een-omgevingsvergunning
https://omgeving.vlaanderen.be/handleiding-lasten-en-voorwaarden-bij-een-omgevingsvergunning
https://walkability.marvin.vito.be/
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/hittekwetsbaarheidskaarten
https://www.gezondleven.be/projecten/modal-shift-tool
https://www.gezondleven.be/projecten/modal-shift-tool
http://www.burgemeestersconvenant.be/
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wordt, maar het personeel niet flexibel inzetbaar is op verschillende verdiepen omwille van 
verzekeringswetgeving. Functies gerelateerd aan zorg en gezondheid zouden het best passen 
in “gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen” (de lichtblauwe zones op de gewestplannen). 
Deze zijn echter heel schaars. De zoektocht in andere bestemmingen gaat moeizaam: in 
woongebied is er de kans op protest van de buurt, in agrarische gebied is er de gevoeligheid 
dat de landbouwsector gronden moet afstaan. Bovendien impliceert dit vaak een 
bestemmingswijziging via een Ruimtelijk Uitvoeringsplan, dat zijn erg complexe trajecten die 
een hele tijd in beslag kunnen nemen. Deze tijd hebben organisaties niet altijd vanwege de 
vrees om de beloofde subsidies te verliezen. Het huidig wetgevend kader is gericht op het 
tegengaan van misbruik in plaats van het ondersteunen van mooie initiatieven.  
 
Waar nog verder op kan ingezet worden zijn: verhandelbare ontwikkelingsrechten, het 
binnenbrengen van elementen van de gezondheidszorg in stedenbouwkundige voorschriften, 
het formuleren van kerncijfers en normen (#groen, #voorzieningen/ bewoners of m2), het 
functieloos kunnen houden van gebouwen en tijdelijke invullingen afgestemd op de populatie 
(vb. eerst kinderopvang, nadien jeugdhuis, daarna ouderenopvang). Daartegenover komt de 
opmerking dat er zowel vanuit de maatschappij als de administratie vraag is naar minder 
regelgeving binnen de huidige administratie aangezien men riskeert in een kluwen van 
administraties verzeild te geraken. Tenslotte werden nog enkele voorbeelden van projectmatig 
instrumentarium voorgelegd die initiatieven rond het thema ‘gezonde leefomgeving’ kunnen 
ondersteunen zoals subsidies, projectoproepen, stimuleren van quickwinprojecten of 
pilootprojecten van de Vlaamse Bouwmeester.  
 

4.1.2.13 GEBREK AAN INHOUDELIJKE KENNIS  

Het gebrek aan kennis kwam op verschillende vlakken aan bod. Ten eerste is er algemeen een 
gebrek aan gebundelde kennis over de linken tussen gezondheid en omgeving en de 
onderliggende mechanismen. Ten tweede, zoals reeds aangehaald, ontbreekt kennis over hoe 
ruimtelijke planning deze link kan vertalen in de praktijk. Daarmee gepaard gaat het huidig 
gebrek aan evaluatie en monitoring van ruimtelijke ingrepen om hun gezondheidseffecten te 
kennen. Ten derde werd het belang van kennis over de lokale context en de daaraan gelinkte 
gezondheidsnoden en –behoeften aangehaald omdat elke ruimtelijke context verschillend is. 
Deze kennis kan inzicht bieden op het belang van kleinschalige ingrepen. Dergelijke ingrepen 
vragen soms een heel kleine inspanning, maar kunnen voor sommigen hét verschil betekenen 
in hun dagelijks functioneren. Voorbeelden die aan bod kwamen, zijn:  

- wegwerken van drempels; hierin spelen de technisch ontwerpers die bezig zijn met afmetingen, 
hellingsgraden, materiaalkeuze, etc. een belangrijke rol 

- bankjes met rugleuningen voor ouderen en de gepaste zithoogte, zodat ze makkelijk terug 
kunnen rechtstaan. 

- aantrekkelijke wandelingen voor rolstoel/kinderwagens uittekenen.  
- de inkom van appartementen inrichten om sociaal contact te stimuleren 

Een belangrijke les hierbij is dat ontwerpprincipes een nuttige houvast kunnen bieden, maar 
niet ten koste van de lokale context mogen gehanteerd worden. Zo worden modellen die 
uitgaan van een stedelijke ontwikkeling soms toegepast op dorpen die heel andere noden 
hebben.  
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Er werd aangehaald dat de lokale kennis nog te weinig tot bij de ruimtelijke planner geraakt. 
Verschillende mogelijkheden om deze kennis te verwerven, werden opgegeven: een meldpunt 
of wijkantenne, infovergaderingen of een tevredenheidsmonitor. Hierbij werd ook verwezen 
naar eerstelijnswerkers met name de zorgverleners die aan huis komen en vanuit hun 
dagelijkse activiteiten weten wat er leeft en noden kunnen opvangen. Een moeilijkheid die deze 
zorgverleners ondervinden is om dergelijke kennis te kwantificeren en hard te maken naar 
lokale overheden toe. Daarnaast werd ook een mogelijke rol voor de huisarts aangehaald in het 
communiceren over een eventueel centraal meldpunt in de wijk of om deel uit te maken van 
een lokaal overlegplatform met de gemeente.  
 
Naast het geven van kennis, kunnen zorgactoren, sociaal ruimtelijke planners of andere socio-
culturele organisaties, een brugfiguur of vertegenwoordigers zijn voor kwetsbare groepen. Op 
vlak van onderzoek, kan een case study inzichten bieden in dergelijke kennis. Bovendien zijn 
politici gevoelig voor wat leeft in de maatschappij en baseren ze zich niet altijd op wat 
wetenschappelijk bewezen is, zoals de nood aan stilte.  
 
Een aantal experten wijzen ook op het belang van een centrale database waar alle kennis 
verzameld en transparant gedeeld wordt. Een belangrijke uitdaging die gepaard gaat met al 
deze vormen van inhoudelijke kennis is dat deze kennis evolueert in de tijd. Bijvoorbeeld 
normen die bepaald worden bij blootstelling zijn gebaseerd op de meest recente 
wetenschappelijke kennis, maar wetenschap staat niet stil, dus de normen blijven veranderen. 
Ook lokale bevolkingsgroepen veranderen. Dit wil zeggen dat naast de nood om kennis te 
bundelen ook moet gekeken worden hoe deze kennis up-to-date kan blijven.  
 

4.1.2.14 NOOD AAN PROCESMATIGE KENNIS 

Naast inhoudelijke kennis, kwam ook de nood aan procesmatige kennis naar boven tijdens de 
gesprekken. Uit de gesprekken kwam naar voren dat het belangrijk is om de realisatie van het 
thema op terrein participatief aan te pakken. Enerzijds kunnen op die manier lokale noden 
gecapteerd worden en oplossingen op maat van de lokale schaal gemaakt worden, rekening 
houdend met de ruimtelijke, historische en socio-culturele context. Anderzijds biedt de 
betrekking van diverse stakeholders verschillende perspectieven en expertises op het thema 
en het ontwerp.  
 
Om te werken rond het thema gezonde leefomgeving is er nood aan expertise rond 
interprofessioneel samenwerken. Een dergelijke samenwerking vergt kennis van elkaars sector, 
hetgeen momenteel een groot hiaat lijkt te zijn. Beide sectoren zijn actief op verschillende 
schaalniveaus, dus er heerst veel onduidelijkheid met wie in dialoog getreden moet worden. 
Een dergelijk dialoog vraagt kennis van elkaars vakjargon of de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijke taal. Het belang van een gemeenschappelijke taal en het vermijden van 
spraakverwarring kwam een aantal keer aan bod. Voorbeelden van spraakverwarring zijn 
bepaald jargon zoals ‘onzichtbare zorg’, ‘GIS-coördinator’, ‘instrumentele zorg’… Andere 
voorbeelden zijn termen die in beide sectoren een andere betekenis hebben zoals veerkracht, 
omgevingskwaliteit, ruimtelijke kwaliteit, milieukwaliteit, leefomgevingskwaliteit, hinder versus 
blootstelling, domein (locatie versus sector), ‘op de kaart zetten’ (letterlijk versus figuurlijk). 
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Een ander voorbeeld is de verwarring rond het woord ‘stiltegebieden’, alsof ook dierengeluiden 
of geluiden van landbouwvoertuigen vermeden moeten worden, maar dat is niet het geval. Het 
is belangrijk om niet naast elkaar te praten.  
 
Daarnaast zijn er veel vragen over hoe die kennis geïmplementeerd kan worden. Om aan de 
huidige kennishiaten te beantwoorden, werd een eenvoudige en geïntegreerde tool 
gesuggereerd die moet beantwoorden aan volgende vragen: Hoe kan het draagvlak vergroot 
worden? Hoe organiseer je participatie met zorgactoren en bewoners? Hoe capteer je de kennis 
van zorgactoren? Wat moet er gebeuren en hoe? Wanneer is het goed genoeg? Wie moet 
wanneer en hoe betrokken worden? Hoe betrek je kwetsbare groepen?  Er is geen 
standaardoplossing voor alle problemen. Dit instrument zou het brede verhaal moeten 
meenemen. Idealiter gaat een dergelijke instrument gepaard met een handleiding aangepast 
aan de verschillende gebruiksgroepen.  
 
Voorbeelden en suggesties die werden gegeven om cocreatie te bevorderen zijn het 
organiseren van cocreatietrajecten met multistakeholdergroepen, werken vanuit bestaande 
lokale zorgstructuren, ontwerpend onderzoek integreren in het traject, experten vroeg genoeg 
in het proces betrekken, deelnemers laten nadenken vanuit een doelgroep, triggeren van het 
groots denken (wat als je de lotto wint?), samen meerdere doelstellingen formuleren, 
detecteren van sleutelfiguren en ambassadeurs eventueel in samenspraak met het 
middenveld, voorbeelden en cijfers gebruiken (vb. een uitspraak als “thuiszorg rijdt elke dag 15 
keer de wereld rond” maakt duidelijk dat er een mobiliteitsvraagstuk aan linkt), het 
implementeren van quickwins en vermijden van langdurige processen zodat stakeholders niet 
afhaken. 
 

4.1.3 LESSEN UIT DE FOCUSGROEP MET BOVENLOKALE EXPERTEN 

De vraag hoe een dialoog te organiseren kan nooit los gezien worden van de finaliteit, de 
doelstellingen en de doelgroep. Er is niet één instrument of methodiek die overal toepasbaar 
is voor de veranderingen in de publieke ruimte. In Vlaanderen is rond een groot aantal opgaven 
meer en meer nood aan goede procesbegeleiding. Daarvoor zijn nieuwe actoren nodig om 
dergelijke processen te mediëren. Welke stakeholders betrokken moeten worden is steeds 
afhankelijk van het type project, schaal, context, …  
 
Doorgaans voelen stakeholders zich aangesproken om mee te stappen in een co-creatief traject 
als er sprake is van een bepaalde thematische of concrete opgave. Het expliciet bereiken van 
bepaalde doelgroepen is over het algemeen geen probleem als het niet steeds dezelfde zijn. 
Het betrekken van huisartsen - en bij uitbreiding de gezondheidsraden met alle 
eerstelijnswerkers - in een gebied zal volgens de deelnemers van de focusgroep sterk 
afhankelijk zijn van het niveau waarop input nodig, vb. voor de noden van een buurt of wijk. 
Hoe de huisartsen best worden aangesproken is heel wisselend en afhankelijk van de context, 
mogelijks kan dit via de huisartsenkringen of andere bestaande overlegmomenten.  
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4.1.4 LESSEN UIT DE WORKSHOP OVER HET MERODEGEBIED 

Inzake de ruimtelijke organisatie van de formele zorg, duidden aanwezige zorgactoren op 
belangrijke tegenstrijdigheden tussen het ruimtelijke principe van centralisatie tegenover de 
bereikbaarheid van zorg. 
 
Zo werd gezegd dat er namelijk een evolutie is om geneeskunde te centraliseren, maar niet 
iedereen vindt zijn weg daarin en ze zijn ook niet altijd goed bereikbaar, daarnaast vragen veel 
ouderen die in verkavelingen wonen veel thuiszorg. Vandaar een pleidooi voor kleinschalige, 
laagdrempelige buurtzorgcentra in de kernen. Ook vanuit huisartsgeneeskunde is er een 
evolutie geweest om de wachtposten te centraliseren, waar vanuit huisartsen vooral de vraag 
om die goed bereikbaar te maken, ook voor huisartsen zelf. Daarbij is de beste locatie niet altijd 
onder de kerktoren, maar eerder gebaseerd op een afstemming van de verschillende 
deeldorpen- of gemeentes die gebruik maken van deze wachtpost. 
 
Gezondheidspromotie via het voorschrijven van beweging (‘Bewegen op Verwijzing) komt 
onder de huisartsen binnen het Merodegebied moeilijk tot stand. Het doorverwijzen naar de 
beweegcoaches in het gebied vormt geen automatische reflex bij de huisartsen. Dit komt 
grotendeels door een gebrek aan een duidelijk kader over het aanbod van beweegcoaches 
waardoor het moeilijk is voor huisartsen om het overzicht te houden. Huisartsen moeten 
blijvend geïnformeerd worden. Dit illustreert de moeilijkheid waarmee omgevingsthema’s 
ingang kunnen vinden binnen de eerstelijnszorg.  
 
In het gebied zijn er mogelijkheden en startende initiatieven waarbij de zorg meer geïntegreerd 
wordt in de omgeving, denk aan burnout coaching op landbouwbedrijven, buurtgerichte zorg 
en zorgzame buurten. Hierbij kwam vanuit de vertegenwoordigers uit de huisartsenkring de 
vraag om de link met aanwezige eerstelijnszorg te leggen. Bij patiënten waarvoor ze medisch 
niet meer van betekenis kunnen zijn, is het doorverwijzen naar dergelijke netwerken relevant. 
De huisartsenkring kan via eigen kanalen zoals lokgroep of mail die projecten bekend maken 
onder huisartsen.  

 

4.1.5 LESSEN UIT CASE STUDY HULSHOUT 

4.1.5.1 LESSEN UIT CAST STUDY HULSHOUT:  INTERVIEWS MET LOKALE ZORGACTOREN  

 

Nieuw abstract thema 

Het omgevingsthema werd doorgaans als heel nieuw ervaren waardoor zowel tijdens de 
rekrutering voor de interviews als de aanvang van de gesprekken. De zorgverleners stelden dat 
het project en de doelstelling van het gesprek vrij abstract was. Veelal weerklonk een 
onzekerheid of ze wel iets relevants konden bijdragen. Naar het einde van de gesprekken toe 
werd meestal duidelijk dat deelname aan het interview hen het belang van het thema deed 
inzien en stimuleerde om verder na te denken over de link met omgeving.  
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Expert 11, 13, 14 – “Nu met dit gesprek heb ik wel wat ideeën eerlijk gezegd, ik denk zo van: zet een 
manneke aan de gemeente, en laat die persoon zich actief inzetten voor senioren. Waar wel een aantal 
aspecten van dit gesprek aan bod is gekomen, dat denk ik wel dat nuttig is, maar of er al iets in 
ontwikkeling is, niet dat ik weet. Ja, nu in de corona kunnen ze al beginnen met mensen ne keer op te 
bellen.” 
 
 
Omgeving als een vaststaande context  

Omgeving werd eerder als een vaststaande context benoemd waarbinnen moeilijk 
veranderingen gemaakt konden worden om oplossingen voor bepaalde problemen te bieden.  
Zo benoemt een zorgverlener dat een bepaald bos vaak weinig toegankelijk is bij regenweer en 
dus niet direct een vast deel van de therapie kan worden. Echter, een kleine ingreep zoals het 
leggen van boomschors of een knuppelpad zou dit kunnen oplossen, maar hier werd niet aan 
gedacht door de zorgverlener.  
 
 

Bewoners- versus professioneel perspectief 

Een uitdaging in het betrekken van lokale zorgverleners is om onderscheid te kunnen maken 
tussen welke inbreng de zorgverlener geeft vanuit het perspectief van hun patiënten of vanuit 
hun eigen blik als bewoner. 

Onze vraag naar het lokaal gezondheidsportret (typische ziektebeelden, lokale 
gezondheidsuitdagingen) werd niet of moeilijk beantwoord. Dit kan te maken hebben met het 
feit dat ze werken waar ze wonen en daardoor moeilijker een vergelijking kunnen maken met 
andere leefomgevingen.  
 
 
 
Belang van programmatie tegenover ruimtelijke  ingrepen 

Verder bemerkten we een duidelijk reflex om te denken in termen van initiatieven en 
programmatie in plaats van aanpassingen in de omgeving. Ook wordt sneller geneigd om vanuit 
een sociale omgevingscomponent te redeneren, vermoedelijk omdat geweten is hoe belangrijk 
de sociale determinant is voor de gezondheid. Waar ruimtelijk planners eerder proberen om 
sociale contacten vanuit de ruimte vorm te geven, wordt in de gesprekken met de zorg- en 
welzijnswerkers vooral de nadruk gelegd op hoe de sociale organisatie eenzaamheid kan 
aanpakken of op het stimuleren van ontmoetingen via programmatie van sociale activiteiten 
gekoppeld aan ruimtelijke veranderingen. Vaak werd de relevantie van een ruimtelijke ingreep 
voor gezondheid pas ingezien als we voorbeelden van ingrepen zelf voorlegden. 
 
De gesprekken leerden dat de zorgverleners volledig mee zijn met multifunctioneel en 
intergenerationeel ruimtegebruik en dat zij een rijke bron aan informatie zijn om dit 
ruimtegebruik met activiteiten aangepast aan de noden van de bewoners  in te vullen.  
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Nadruk op individuele drempels 

Naast het belang van programmatie, legden ze vooral gewicht op individuele drempels, eerder 
dan mogelijke drempels in de omgeving. Zo vormt vereenzaming vaak een moeilijke cirkel om 
te doorbreken omdat individuen weigerachtig worden tegenover hulp in huis of om naar buiten 
te komen ook al worden heel wat initiatieven opgestart. Hetzelfde geldt bij het motiveren van 
mensen tot beweging. 

 
Expert 5 – “Ja de meesten hebben schrik dat ze het niet gaan kunnen. Ook alleen gaan, en dan vooral 
om het vol te houden. En bij anderen kunnen dat echt stomme dingen zijn; ik ben te oud, te dik, … wat 
zit er allemaal in de mensen hun hoofd. Ze hebben allemaal wel een reden. Bij jongeren is dat meer van 
‘ik heb geen tijd’, wat misschien nog waar is ook.” 
 
 

Reflex naar zorgorganisatie  

Tijdens de interviews werd binnen het thema gezonde leefomgeving veelal eerst een reflex 
gemaakt naar de organisatie en nabijheid van de zorg, en geen spontane reflex naar 
gezondheidsbevorderende of ziekteverwekkende aspecten in de omgeving.  
 
Ten eerste werd het belang van een laagdrempelig zorgnetwerk aangehaald om de stap naar 
de formele zorg, en zeker specifiek naar psychische zorg  te verlagen. Bestaande formele 
zorgnetwerken (o.a. minder mobielencentrale, ziekenkassen) blijken weinig succesvol door een 
gebrek aan communicatie en disseminatie. Om een goede samenwerking tussen verschillende 
type zorgverleners te bevorderen werd onder andere verwezen naar  het nut van een 
multidisciplinaire zorgpraktijk voor een gemakkelijke doorverwijzing en een betere toegang tot 
zorg. 

Expert 1 - “Het zou fijn zijn moest er een gemakkelijkere manier zijn van doorverwijzing, zowel langs 
huisartsenkant als langs… De samenwerking tussen psychologen, huisartsen, coaches, ... Die 
samenwerking tussen verschillende instanties is nog wat te los van elkaar gekoppeld, het zou mooi zijn 
als hier verbetering in komt, om die drempel wat te verlagen.” 
 
Daarnaast weerklonk de vraag naar een betere samenwerking tussen zorg en welzijn, en binnen 
de welzijnszorg zelf. Hiervoor werd gerefereerd naar het voorbeeld van de verbindingscoach 
die mensen begeleidt en de weg wijst in het welzijns- en zorgnetwerk. 
 
Expert 6 – “Om een voorbeeld te geven, we hebben gisteren een casusbespreking gehad met 
verschillende diensten binnen het welzijnsmilieu, en zelfs dan merken we; iedereen zit op zijn eigen 
eiland. Zelfs binnen de verschillende welzijnsdiensten.”   
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Gezondheidsbevordering en ziektepreventie  

 
Een gebrek aan tijd tijdens de consultatie en een overvloed aan administratie verhinderen meer 
preventieve of promoverende gezondheidsadviezen.  

Expert 5 – “We hebben hier wel een bewegen op verwijzing ding, dat is dan weer – zoals met alles – de 
juiste papieren in orde maken. Dat is niet heel veel werk, maar je moet het telkens weer opzoeken, dan 
is vaak het moment voorbij. BOV, stuur je ze naar een beweegcoach die -denk ik- wordt aangeduid door 
de overheid; Je moet dan een aantal document in orde maken, ik zeg het, dat is niet heel veel werk, maar 
wel telkens opnieuw opzoeken; wat moest daar weer op staan? welke papieren zijn dat?”  
 
Verschillende zorgverleners benadrukten het belang van groepsworkshops en –educatie inzake 
een gezonde levensstijl omdat dit tijdbesparend is, beter motiveert en drempelverlagend 
werkt. Hiervoor suggereerde ze specifiek naar het voorzien van een polyvalente ruimte die 
hiervoor ingezet kan worden. 

Expert 2 – “Dan denk ik ook aan educatie in groep om mensen gezond te leren leven. Dat is heel 
tijdrovend, dat gaat beter om dat in groep te doen. […] Op dorpsniveau als je dat zou kunnen doen, één 
namiddag per week, … Je brengt ook mensen samen. Die boodschap moet je in groep verkondigen want 
dat is veel te tijdsintensief als je dat per patiënt moet doen. Dat gaat meer effect ook hebben; mensen 
gaan mekaar motiveren en mekaar opvolgen. Dat is leefstijl geneeskunde, dat is meer een 
groepsgebeuren.” 
 
Momenteel is levensstijlgeneeskunde niet opgenomen in de zorgopleiding terwijl deze vorm 
van zorg specifieke vaardigheden vraagt in coaching om een mentaliteitsverandering bij 
patiënten te genereren. Momenteel blijven patiënten verwachten dat ze bij een doktersbezoek 
medicatie voorgeschreven krijgen. Het huidig gezondheidssysteem blijft volledig gericht op het 
aantal zieken en niet op aantal gezonden.  
 
Expert 2 – “Absoluut, sinds ik mij meer ben gaan focussen op preventie hebben veel mensen mijn praktijk 
verlaten omdat ze er niet voor open staan. Het idee bij de bevolking is nog steeds ‘a pill for an ill’. Ik heb 
een klacht, geef mij er een pilleke voor en ik kan verder.” 
 
Succesvolle initiatieven inzake welzijn en gezondheid in de omgeving vertrekken veelal uit 
ideeën van bewoners of lokale zorgverleners zelf. Het detecteren en ondersteunen van deze 
ideeën zou mee aan de basis van een gemeentelijk welzijnsbeleid moeten liggen. Verder zou 
een betere kennisuitwisseling tussen gemeentes via overkoepelende netwerkorganisaties de 
verspreiding van goede initiatieven kunnen versterken. Momenteel moeten beslissingen op het 
Vlaams niveau inzake zorg en welzijn handen en voeten krijgen op gemeentelijk niveau, wat 
vaak resulteert in een verscheidenheid aan individuele gemeentelijke initiatieven, waarbij 
gemeentes telkens opnieuw zichzelf uitvinden in plaats van trajecten van andere gemeentes 
overnemen. 
 
Expert 6 – “Ik denk dat het Huis van het Kind een goed voorbeeld is dat als je regionaal samenwerkt door 
bijvoorbeeld één overkoepelende vzw rond bepaalde thema’s te laten werken over een aantal gemeenten 
heen, dat dat gewoon gaat, en dat je dan nog lokale accenten kan leggen die nodig zijn. Dat je wel de 
algemene uitwerking bundelt, krachten bundelt, middelen bundelt, dat je één persoon dat kan laten doen 
en dan lokale accenten kan leggen. Dat is iets dat beter kan werken dan in elke gemeente iemand er 
apart opzetten rond een thema dat meer gemeenten aanbelangt.” 
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Belang van bereikbare zorg 

De organisatie van de zorg in de peri-urbane Vlaamse context gaat sterk gepaard met 
vervoersarmoede waarbij de toegang tot zorg vooral beperkt wordt door een gebrek aan 
vervoer naar de zorg. Daarom heerst er een hogere nood om meer outreaching te werken om 
zorg- en welzijnsaanbod tot bij mensen te krijgen. Echter vraagt dit wel meer personeel. 
 
Verder blijkt dat de eerstelijnszone Zuiderkempen niet afgestemd is op de huidige 
zorgorganisatie en het lokaal zorggebruik. Aangezien Hulshoutenaars meer geneigd zijn in de 
richting van Heist-op-den-Berg te gaan, kwam de vraag vanuit de lokale zorg om bij die 
eerstelijnszone aan te sluiten. Echter, is op een hoger niveau de beslissing gevallen om Hulshout 
bij de eerstelijnszone van Westerlo te voegen. Hieruit blijkt toch dat de organisatie van de zorg 
nog weinig participatief gebeurt in tegenstelling tot de huidige trends in ruimtelijk planning.  

Expert 7 – “Ja dat is een hele discussie geweest, de huisartsen wilden eigenlijk bij de eerstelijnszone van 
Heist-op-den-Berg wat veel logischer was. Maar daar heeft de politiek anders beslist omdat er al een 
samenwerking was met Westerlo met de OCMW’s, maar dat is boven ons hoofd beslist.” 
 
 
Betrekking zorgverleners koppelen aan concrete acties   

De betrekking van lokale zorgverleners vraagt van hen een zekere tijdsinvestering en 
inspanning vandaar de belangrijke vraag om bij de betrekking van zorgverleners bij een 
dergelijk onderzoek ook effectieve acties te ontwikkelen met de gemeente. 

 

Expert 11, 13, 14 - “We hebben er nog eens aan meegewerkt, in Heultje, daar hebben wij eens 
meegewerkt voor de senioren meer naar buiten te krijgen. Dat is al een aantal jaar geleden, en ik weet 
niet wat daarmee gebeurd is, we hebben er workshops mee gedaan maar we hebben er achteraf niets 
meer van gehoord ofzo.  […] Ik weet niet wie dat organiseerde, dat is toen met een meeting en zo geweest 
en daar is achteraf niets mee gebeurd, niets meer van gehoord.” 
 
 

Rol van omgeving in zorgpraktijk 

Omgeving als therapiemiddel   

De omgeving werd nog maar beperkt ingezet door de zorgverleners. Het kwam voor dat de 
omgeving gebruikt werd als mogelijk middel van therapie, maar niet als doel. Daarbij werd 
vooral gesteld dat wanneer bijvoorbeeld een wandeltherapie vast aangeboden wordt, het risico 
heerst om het doelpubliek te vernauwen. Het blijft beter om in te pikken op het profiel van de 
patiënt en de opties open te laten. Verder is het praktisch niet evident om buitentherapie te 
geven want de zorgverlener moet vaak ook gebruik maken van pen en papier. Toch herbergt 
wandeltherapie een potentieel vanwege de aangename en drempelverlagende gespreksvorm. 
Zo bood een zorgverlener omwille van de covid-restricties nazorg onder vorm van een 
wandeling in plaats van een extra therapiesessie. 
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Expert 1 – “Ik heb dat nu 2x tot nu toe gedaan, en dat valt wel mee. Het is een andere insteek, maar 
mensen zijn wel op hun gemak, rustig. Je ben meer gewoon een babbeltje aan het doen dan dat je het 
gevoel hebt dat je gecoacht wordt.” 
 
 
Omgeving op verwijzing 

Bewegen op Verwijzing is gekend, maar wordt nog weinig geïmplementeerd. Het systeem 
wordt als relevant beschouwd voor patiënten met psychische klachten of klachten van 
overgewicht. Vaak komt de vraag voor beweging ook vanuit patiënten zelf die reeds 
gemotiveerd zijn om meer te bewegen, maar het aanbod onvoldoende kennen. De kennis van 
dit aanbod beperkt zich veelal tot het eigen gebruik van de omgeving door de zorgverlener zelf.  
Verder toont het voorbeeld hieronder dat het werken met specifieke doelen kan helpen om 
mensen te motiveren tot beweging.  
 
Expert 7 –“Ik probeer mensen altijd uit te dagen om te bewegen, ik probeer ze ook een doel mee te geven. 
Bij sommige mensen zeg ik neem eens een mooie foto en kom hem laten zien, dat mag gewoon op 
smartphone dat hoeft geen hoge kwaliteitsfoto te zijn. Of soms zeg ik, ik ken ergens een padje, ik daag 
u uit om het te vinden. Ik loop zelf, dat is mijn hobby dus ik ken de meeste weggetjes in de buurt, ik loop 
vrij lange afstanden.” 
 
De suggestie werd gemaakt om maandelijks per post of per mail een overzicht te krijgen van 
de activiteiten in de gemeente om dit tot de patiënten te brengen. 
 
Expert 11,12,13 – “Als er activiteiten zijn, dan weten wij dat vaak zelfs niet, dat is vaak via de mensen 
zelf. Er is wel een boekje van de gemeente waar dat in staat, maar dan moet je in de gemeente zelf 
wonen waar je werkt natuurlijk.” 

 

De reeds aanwezige aandacht voor patient-oriented care of doelgerichte zorg is weerspiegeld 
in de bemerking van de zorgverleners dat het belangrijk is om bijvoorbeeld het 
bewegingsaanbod of de therapievorm aan te passen op maat van de behoeften en 
mogelijkheden van de patiënt. 
 
Expert 5 – “Ja, stel dat er een overzicht zou zijn van welke sporten voor welke doelgroep er zijn - niet 
alleen kinderen, volwassenen, maar ook beginners of gevorderden, … dat je misschien toch eens tegen 
sommige mensen kan zeggen; jawel dat wordt hier wel gedaan, en dat is voor beginners, of dat is 
speciaal voor senioren, en dan kan je daar ook zeker van zijn en dat je niet via via moet gaan horen.”  
 
 
Problemen detecteren in de omgeving 

De thuisverpleging speelt reeds een rol in het detecteren en waarschuwen van slechte 
thuissituaties, hierbij wordt vervolgens de maatschappelijk assistent gecontacteerd. 
 
Via thuisbezoeken of consultaties kan ook vaak eenzaamheid gedetecteerd worden. Hiervoor 
zou een gelijkaardige procedure interessant zijn, waarbij bijvoorbeeld de huisarts op de hoogte 
wordt gebracht en de patiënt kan helpen motiveren tot activatie of een tussenpersoon de 
patiënt thuis bezoekt. Echter, bestaat hierbij opnieuw het risico te vervallen in een 
administratieve rompslomp.  
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Expert 5 – “Maar ja, dat is weer iemand die dan moet aangeven; deze patiënt is eenzaam, weer papieren 
invullen en in het juiste formaat doorsturen... Ik zie het zo al voor me ‘nee dat moet op dat ander briefke’. 
En dan dat iemand daar contact mee kan opnemen. Bovendien is dat misschien ook schending van het 
patiëntengeheim als je zegt dat die persoon eenzaam is. 
 

4.1.5.2 LESSEN UIT CASE STUDY HULSHOUT: STUURGROEP ZORGSITE TER NETHE 

Zoals voorgesteld in ons ontwerp voor de zorgsite, zag de stuurgroep een groot potentieel in 
een kruisbestuiving tussen de verschillende functies aanwezig op de zorgsite en een gedeeld 
gebruik van ruimtelijke ingrepen. Echter blijft de grootste uitdaging budgettaire middelen 
vinden voor de voorgestelde ideeën.  
 
Daarnaast vormt ook de invulling van bepaalde gebieden op het gewestplan een moeilijkheid 
om verschillende functies te integreren in de ruimte. De zorgsite Ter Nethe ligt in lichtblauw 
gebied op het gewestplan (gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen),  
waardoor daar geen commerciële activiteit mag worden uitgevoerd. Dit bemoeilijkt 
bijvoorbeeld de openstelling van het restaurant van het woonzorgcentrum voor de 
dorpsbewoners, of de integratie van andere horeca activiteiten op de site.  
 

4.1.5.3 LESSEN UIT CASE STUDY HULSHOUT: WORKSHOP MET OMGEVINGSACTOREN 

De voorbereiding van deze workshop leerde het belang van een geëngageerd en 
geïnteresseerd contact bij de gemeente die op de hoogte is van lopende trajecten inzake het 
thema (zie in ons geval het 10 000 stappen project en Faitrade project), contacten kan leggen 
met relevante lokale actoren, en kan helpen bij het voorzien van een locatie en 
workshopmateriaal. 
 
De deelnemers waren enthousiast over de workshop omdat het toeliet om synergiën te zoeken 
tussen projecten en initiatieven, om kennis en ervaringen uit te wisselen, om relevante 
samenwerkingen te identificeren en om gebiedsgericht en gemeente-overschrijdend te 
reflecteren over het thema ‘gezonde kernversterking’.  
 
“We moeten alles integreren en samenleggen, wij als kleine gemeente kunnen moeilijk middelen naar 
ons halen. Bij grotere steden hebben ze iemand in dienst die niets anders doet dan subsidies aanvragen, 
dat kunnen wij niet.”  
 
Er werd aangehaald dat voor sommige van onze ideeën reeds ingediend waren bij de gemeente 
bijvoorbeeld de plaatsing van een beweegbank, maar deze afgekeurd was geweest omwille van 
twijfel of het de juiste locatie was. Binnen ons voorstel wordt een dergelijke ingreep 
geïntegreerd in een ruimere visie voor beweging waardoor de deelnemer meer kans ziet dat 
de gemeente een dergelijk voorstel goedkeurt en budget hiervoor vrijmaakt.   
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4.1.5.4 LESSEN UIT CASE STUDY HULSHOUT: SCHEPENCOLLEGE 

Een gebrek aan tijd en de drukke bezetting van de medewerkers werd aangehaald als de 
grootste drempel om gelijkaardige participatietrajecten rond het thema gezonde 
kernversterking te doorlopen. Ze zien wel een potentieel in de lopende projecten waar vaak 
participatiemomenten aan gekoppeld zijn en die mooie resultaten opleveren. 
Gebiedsgebonden werkingen zoals de Merodewerking zien ze als mogelijke ondersteuning om 
dergelijke trajecten op te zetten en te faciliteren.  
 
Om binnen het ruimtelijk beleid van de gemeente meer in te zetten op gezonde kernversterking 
botst de gemeente vooral met de uitdaging om het karakter van de landelijke dorpskern te 
behouden. Ze wijzen op de moeilijkheid om de provinciale opdracht van kernverdichting te 
vervullen zonder het open karakter te verliezen en bij wijze van spreken een stad te ontwikkelen 
gekenmerkt  door verappartementisering.  
 

 DIALOOGINSTRUMENT GEZONDE KERNVERSTERKING   

In deze sectie presenteren we het dialooginstrument voor Gezonde Kernversterking 
(onderzoeksvraag 2). Ten eerste bespreken we hoe de verschillende fasen in het project met 
de betrekking van verschillende actoren geleid heeft tot de co-creatie van het 
dialooginstrument. Ten tweede lichten we de kwaliteiten die het finale dialooginstrument 
vormgeven kort toe, gevolgd door een wetenschappelijke onderbouwing en ontwerprichtlijnen 
voor deze kwaliteiten. Ten derde illustreren we hoe de toepassing van het dialooginstrument 
in de case study geleid heeft tot een ruimtelijke vertaling van gezonde kernversterking in 
Hulshout (onderzoeksvraag 3). Ten vierde bespreken we de verschillende 
gebruiksmogelijkheden van het dialooginstrument. 

4.2.1 CO-CREATIE VAN HET DIALOOGINSTRUMENT  

Het dialooginstrument voor gezonde kernversterking werd in eerste instantie vormgegeven op 
basis van twee theoretische kaders: positieve gezondheid en kernversterking. De bestaande 
wetenschappelijke literatuur over de linken tussen gezondheid en de leefomgeving vormt een 
belangrijke onderbouwing voor de verschillende kwaliteiten van een gezonde kernversterking. 
Het concept werd verder vormgegeven door de betrekking van experten uit de omgevings- en 
gezondheidssector in verschillende fasen van het project (Figuur 6). In onderstaande 
paragrafen wordt kort toegelicht hoe doorheen het proces elke kwaliteit in het 
dialooginstrument is tot stand gekomen.  
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Figuur 6 - De ontwikkeling van het dialooginstrument voor Gezonde Kernversterking doorheen de projectfases 

 
 

4.2.1.1 FEEDBACK UIT FOCUSGROEP MET BOVENLOKALE EXPERTEN 

Op basis van beide theoretische kaders, wetenschappelijke literatuur en de verkennende 
gesprekken ontwikkelden we een eerste versie van het dialooginstrument waarbij de expliciete 
linken van elke kwaliteit van Gezonde Kernversterking met de aspecten van positieve 
gezondheid en kernversterking expliciet benoemd stonden. Dit liet toe om in de focusgroep de 
deelnemers actief op de figuur te laten aanduiden welke thema’s nog niet opgenomen waren 
om vanuit hun praktijk over gezonde kernversterking in dialoog te gaan.  
 
Hoewel de meeste kwaliteiten al in het dialooginstrument verwerkt zaten, hadden de 
deelnemers nog een aantal suggesties. Zo ontbrak het thema vrije tijd. Daarnaast werd in de 
toenmalige versie van het dialooginstrument ‘stilte en rust’ gelinkt aan natuurgebieden. Er 
werd opgemerkt dat ook in de kernen en publieke ruimte het thema ‘stilte en rust’ belangrijk 
is. Ook merkten de deelnemers op dat het thema veiligheid heel breed is; dat kan gaan van 
klimaatveiligheid of verkeersveiligheid tot sociale veiligheid. Verder ontbrak bij het thema 
natuurlijk de mentale natuurverbinding. Ook het thema kwalitatieve huisvesting mistte nog in 
het dialooginstrument. 
 
Een ander thema dat de deelnemers misten is de laagdrempelige buurtzorg, zorgzame buurten, 
etc. Deze keuze werd in het begin van het project bewust gemaakt. Het was bij aanvang de 
bedoeling om ons te focussen op gezondheid bevorderende omgevingsmaatregelen. We 
wilden minder de focus leggen op de hele zorgorganisatie (afstemming formele en informele 
zorg). Doorheen het hele proces werd ons duidelijk dat zorgzaam een niet te negeren kwaliteit 
is voor zorgactoren.  
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Bijkomstig gaf men aan dat de bestuurskracht, middelen en capaciteit van een gemeente een 
overkoepelend thema is waarmee rekening moet worden gehouden bij het nadenken over een 
gezonde kernversterking.  
 
Tenslotte werd nog gesteld dat voor de afstemming van de omgeving op maat van mensen met 
beperkingen of psychische aandoeningen, specifieke expertises en ervaringen over wat 
dementie of andere beperkingen inhoudt, essentieel zijn vb. bij de ontwikkeling van 
dementievriendelijke gemeenten of tuinen.  
 
Bovenstaande suggesties hebben geleid tot volgende belangrijkste aanpassingen: 

- Toevoeging van een nieuwe kwaliteit “rustgevende omgeving” 
- Toevoeging van natuurbeleving bij “natuurlijke omgeving” om het aspect natuurverbinding op 

te nemen 
- Toevoeging bestuurskracht, middelen en capaciteit van gemeente bij “contextgebonden” 
- Centralisatie van overkoepelende kwaliteit “contextgebonden 

Volgende aanpassingen werden pas in latere fasen verwerkt op basis van terugkerende 
feedback: 

- Verschuiving van sociale veiligheid naar “sociale omgeving” gezien de link met ontmoeting en 
gemeenschapsvorming 

- Toevoeging van buurtzorg en zorgzame buurten onder een nieuwe kwaliteit “zorgzame 
omgeving”  

- Toevoeging van kwalitatieve huisvesting onder “faciliterende omgeving” 
- Toevoeging van nieuwe overkoepelende kwaliteit centraal in dialooginstrument “inclusieve 

omgeving” waarbinnen de afstemming van de omgeving op maat van mensen met beperkingen 
valt. 
 

4.2.1.2 FEEDBACK UIT DE WORKSHOP OVER HET MERODEGEBIED  

Een algemene opmerking over het dialooginstrument met de (toen nog) zes kwaliteiten, is dat 
er veel verschillende linken te leggen zijn tussen de kwaliteiten. ‘Beweeglijk’ heeft bijvoorbeeld 
een sterke link met ‘natuurlijk’ en met ‘faciliterend’, ook ‘stilte’ zou in alle andere omgevingen 
aan bod kunnen komen. De manier van visualiseren bevestigde volgens sommige deelnemers 
meer het hokjesdenken dan het stimuleren van integraal denken.  
 
Het belang van het bestaand aanbod aan natuurgebieden kan meer in kijker geplaatst worden. 
Echter, het is steeds een moeilijke balans hoeveel kan toegelaten worden in de natuur. Het 
neveneffect van veel promotie is dat ook in natuurgebieden geen rust meer te vinden is. Ook 
het toegankelijk maken van natuur voor rolstoelgebruikers moet goed afgewogen worden; niet 
alle paden kunnen geasfalteerd worden, anderzijds kunnen rolstoelpaden ook in een 
waterdoorlatend materiaal aangelegd worden. Daarnaast zouden bepaalde gebieden voor de 
mens ontoegankelijk gemaakt kunnen worden om de natuur onverstoord te laten. Ten slotte 
wordt opgemerkt dat er een belangrijk verschil is tussen natuurbeleving voor gezondheid 
versus er een toeristische trekpleister van maken. 
 
Stilte en rust kunnen breed geïnterpreteerd worden: denk aan lawaai, visuele stilte, prikkels, … 
Het is ook een subjectief thema. In de stad wordt er meer gesproken over luwteplekken in 
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plaats van stiltegebieden. (zie boek Geert Pymen) Verkeersdrukte en lawaai vormen vanuit 
zorgoogpunt een belangrijke link met gezondheid. Daarnaast wordt opgemerkt dat een 
rustgevende omgeving zich niet beperkt tot groene gebieden, maar rust en stilte ook in de 
bebouwde omgeving een kwaliteit moet zijn. Momenteel wordt op cultuurhistorische plekken 
vaak de link met stilte gelegd.  
 

4.2.1.3 FEEDBACK UIT CASE STUDY HULSHOUT 

De organisatie van de formele en informele zorg was, zoals reeds vermeld bij 4.2.1.1, initieel 
niet opgenomen in het dialooginstrument. De gesprekken met de lokale zorgactoren maakten 
duidelijk dat het een belangrijk thema is. Na de case study hebben we ons dialooginstrument 
hierop aangepast.  
 
Verder besteden de zorgverleners veel aandacht aan het thema “inclusie” (aanpassingen voor 
mensen met een beperking, mensen met een lager inkomen, etc.), hetgeen we ook op basis 
van deze informatie expliciet aan het dialooginstrument hebben toegevoegd.  
 
Daarnaast werd ook de kwaliteit van de huisvesting door hen aangehaald als belangrijke 
omgevingsdeterminant voor gezondheid, waardoor we ook dit thema meer expliciet aan bod 
laten komen in het dialooginstrument. Ook gezonde voeding kwam aan bod als belangrijk 
determinant voor gezondheid.  
 
Op basis van de workshops met de lokale omgevingsactoren veranderde we de kwaliteit 
‘rustgevend’ in ‘ontspannend’ omdat de kwaliteit niet goed het cultureel vrijetijdsaanbod kon 
opnemen, gezien een concert niet altijd als rustgevend wordt beschouwd. Ook werd bij de 
kwaliteit ‘rustgevend’ direct de link met de groene omgeving gemaakt in plaats van verder te 
denken over de creatie van niet-natuurlijke rustplekken in de kernen.  
 
Het schepencollege ervaarde het dialooginstrument als allesomvattend en gaf geen verdere 
suggesties. 
 

4.2.1.4 FEEDBACK UIT TERUGKOPPELING MET PROVINCIE ANTWERPEN 

Op basis van de terugkoppeling met Provincie Antwerpen, werden volgende kwaliteiten 
geïntegreerd in de figuur: ‘Sociale orde & ondersteuning’; ‘Educatie & werk’; ‘Cultuur & vrije 
tijd.  
 
  



 51 

4.2.2 KWALITEITEN GEZONDE KERNVERSTERKING 

 
We vatten gezonde kernversterking samen in onderstaand dialooginstrument met 7 
kernkwaliteiten van een gezonde leefomgeving in en rondom dorpskernen: sociaal, zorgzaam, 
faciliterend, beweeglijk, ontspannend, biodivers en veilig. Centraal in het dialooginstrument ligt 
de focus op 2 overkoepelende kwaliteiten: inclusief en contextgebonden (Figuur 7). Tabel X 
biedt een korte toelichting van de verschillende kwaliteiten van gezonde kernversterking. 
Daaropvolgend wordt elke kwaliteit wetenschappelijke onderbouwd en worden er ruimtelijke 
ontwerpprincipes aan gekoppeld. 
 
 
 

 
Figuur 7 - Finale visualisatie van het concept Gezonde Kernversterking 
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De 7 kernkwaliteiten en 2 overkoepelende kwaliteiten van een Gezonde Kernversterking 

Een sociale omgeving stimuleert ontmoetingen tussen de bewoners via inrichtingen die uitnodigen voor een 
spontaan gesprek en activiteiten die bewoners samenbrengen. Daarmee draagt een sociale omgeving ook bij 
tot gemeenschapsvorming waarbij diverse bewoners de kans krijgen om met elkaar in contact te treden. In een 
gezonde sociale omgeving heerst ook een zekere sociale orde, die aanwezig is wanneer individuen instemmen 
met een gedeeld “sociaal contract”, waarbij bepaalde regels en wetten worden nageleefd en gehandhaafd 
zodat iedereen zich veilig voelt in de leefomgeving. Deze sociale orde hangt samen met het voorzien van sociale 
ondersteuning voor bewoners die uitgedaagd worden door moeilijkere leefomstandigheden. 

Een zorgzame omgeving bevordert informele zorg tussen de bewoners en biedt toegang tot de formele zorg. 
Informele zorg omvat alle zorg en ondersteuning waar je niet voor betaalt en die niet door een professional 
wordt verricht. Het gaat in de eerste plaats om zelfzorg, maar ook mantelzorg, occasionele burenhulp of 
georganiseerd vrijwilligerswerk zijn vormen van informele zorg. Formele zorg, of professionele zorg, omvat de 
hulp en zorg die wordt aangeboden door professionele hulpverleners. Denk aan een huisarts, psychiater, 
verpleegkundige, etc. Formele hulpverleners zijn meestal verbonden aan een bepaalde dienst, zoals de 
mutualiteit, Familiezorg, OCMW, ziekenhuis. 

Een faciliterende omgeving voorziet in de basisvoorzieningen van bewoners. Hieronder valt de toegang tot een 
gezond voedselaanbod, mogelijkheden tot educatie en werk, en een gevarieerd aanbod van kwalitatieve 
huisvesting. 

Een beweeglijke omgeving stimuleert actieve verplaatsingen met de fiets of te voet. Ook recreatief bewegen in 
de vorm van sport en spel valt hieronder. Daarnaast biedt het voldoende mogelijkheden voor collectief vervoer 
om ook grotere afstanden te overbruggen. Onder collectief vervoer beschouwen we bus, tram, trein, taxi, 
deelsteps, deelfietsen, deelbrommers en deelauto’s. 

Een ontspannende omgeving biedt de mogelijkheid om rust en stilte te ervaren. Daarnaast zorgt een ruim 
cultureel en vrijetijdsaanbod voor bijkomende mogelijkheden tot ontspanning. 

Een biodiverse omgeving voorziet ruimte voor de bescherming en ontwikkeling van natuur op kleine en grote 
schaal. Het creëren en versterken van de biologische diversiteit vormt daarbij een vuistregel. De nabijheid en 
toegankelijkheid van deze natuurontwikkelingen laat diverse bezoekers toe om de voordelen van het contact 
met natuur te beleven. Het biedt zowel mogelijkheden om even op adem te komen of om net sneller te 
ademen.  

Een veilige omgeving vermijdt zoveel mogelijk de blootstelling aan schadelijke stoffen uit het milieu zoals lucht-
, water-, of bodemvervuiling. Ook een bewustzijn en waar mogelijk bescherming tegen mogelijke 
gezondheidsrisico’s gelinkt natuurlijke omgevingen zoals pollenallergieën, vergiftigingen, zoönosen (infecties 
die van dieren op mensen worden overgedragen), brandwonden of insectenbeten behoren hiertoe. Verder 
biedt een veilige omgeving bescherming tegen klimaatgebonden risico’s zoals overstromingen, hoge uv-
concentraties, hitte- en droogtestress. Ook voorkomt het overlast van hevige rook-, geur-, en geluidshinder. 
Naast een milieu- en klimaatveilige omgeving beschouwen we hier ook een veilig verkeer waarbinnen zowel 
jong en oud zich veilig en zelfstandig kunnen verplaatsen. 

Een inclusieve omgeving is een gezonde omgeving 
voor iedereen. Het legt inzake de bovengenoemde 
kwaliteiten de focus op betaalbaarheid, gelijkheid, 
rechtvaardigheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid. 
Een inclusieve omgeving verhoogt de 
gezondheidsgelijkheid door iedereen een eerlijke kans 
te bieden om zijn volledige gezondheidspotentieel te 
bereiken. Het vertrekpunt is hier niet om iedereen 
hetzelfde te behandelen, maar eerder om iedereen op 
maat van individuele noden te behandelen om gelijke 
gezondheidsdoelen te bereiken (Figuur 8).  

Een contextgebonden omgeving respecteert de 
identiteit van de leefomgeving en haar bewoners. Het 
respecteert en versterkt het landschappelijk karakter. 
Verder wordt nadruk gelegd op het belang van lokale 
behoeften en noden zo goed mogelijk tegemoet te 
komen. Hiervoor wordt rekening gehouden met de 
institutionele capaciteiten en prioriteiten, en het 
eigenaar- en zeggenschap die gelden in de huidige 
context.  
 



 53 

 

 
Figuur 8 - Deze figuur illustreert het belang van rekening te houden met individuele noden. 
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4.2.2.1 SOCIALE OMGEVING 

 

Wetenschappelijke onderbouwing 

 
Ontmoeting en gemeenschapsvorming 

Een systematisch review toont aan dat een sociaal netwerk samen met de daaraan gelinkte 
sociale ondersteuning een beschermende rol speelt tegen depressie (Santini, Koyanagi, 
Tyrovolas, Mason, & Haro, 2015). Daarentegen blijkt uit een Zweedse studie dat alleen-wonen 
en het gebrek aan sociale banden gepaard gaat met een hoger risico voor de ontwikkeling van 
dementie (Fratiglioni, Wang, Ericsson, Maytan, & Winblad, 2000). Hiervoor werd een groep van 
1203 individuen, die initieel geen symptomen van dementie vertoonden,  na een periode van 
3 jaar bevraagd naar hun woonstatus en sociaal netwerk. In de tussentijd werden 176 
individuen wel met dementie gediagnostiseerd hetgeen een vergelijking tussen beide groepen 
mogelijk maakte (Fratiglioni et al., 2000). Verder weet men dat eenzaamheid, uitgedrukt als ‘de 
pijn van het zich alleen voelen’ en gemeten aan de hand van gestandaardiseerde vragen rond 
dit gevoel of rond de frequentie aan sociaal contact, geassocieerd is met slaapstoornissen, 
depressie, alcoholisme, en zelfmoordgedachten en -pogingen (Cacioppo, Hawkley, & Thisted, 
2010; Fratiglioni et al., 2000; Rico-Uribe et al., 2016; Santini et al., 2015). Als onderliggende 
mechanismen werden onder andere een lagere cardiovasculaire contractiliteit, hartslag en 
cardiale output naar voren geschoven bij eenzame individuen (Cacioppo et al., 2010). Het is 
ook waarschijnlijker dat ze veranderingen in het immunologische systeem vertonen (Pressman 
et al., 2005) en obesitas ontwikkelen (Lauder, Mummery, Jones, & Caperchione, 2006). 
Tenslotte, concludeert een onderzoek uitgevoerd over drie landen en met de deelname van 
10 800 volwassenen dat eenzaamheid (uitgedrukt in de frequentie van het zich eenzaam 
voelen) sterker de gezondheid schaadt dan dat een sociaal netwerk (uitgedrukt in de omvang 
van het netwerk, de frequentie van het contact met de leden van het netwerk, en de kwaliteit 
van het netwerk) de gezondheid beschermt (Rico-Uribe et al., 2016). 
 

 

Sociale orde 

Een gebrek aan sociale orde induceert gevoelens van angst, stress, machteloosheid, 
hulpeloosheid, controleverlies, en fatalisme (Geis & Ross, 1998; Teixeira, 2016). Confrontaties 
met sociale onveiligheid kunnen fysieke en mentale letsels (zoals een trauma) achterlaten 
(Teixeira, 2016). Indirect kan een gevoel van onveiligheid de fysieke activiteit beïnvloeden 
doordat mensen minder durven buiten komen en bewegen in de buurt (Lauwers et al., 2021). 
Op lange termijn kan een chronische blootstelling aan deze stressoren leiden tot gevoelens van 
depressie – zich uitgeput, gedemoraliseerd, lusteloos en hopeloos voelen over de toekomst 
(Hill, Ross, & Angel, 2005). Langdurige activering van de fysiologische stressrespons kan verder 
de fysieke gezondheid schaden door de vatbaarheid voor ziekteverwekkers en pathologische 
aandoeningen te vergroten (Hill et al., 2005). 
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Ruimtelijke principes  

 
Ruimtelijke planning kan bijdragen aan het versterken van sociaal contact op verschillende 
manieren. Ten eerste komen mensen meer met elkaar in interactie op straat in een omgeving 
die gericht is op zacht verkeer (Appleyard, 1980). Het onderzoek van Donald Appleyard (1980) 
toont dat bewoners meer met elkaar in contact komen en een hoger gemeenschapsgevoel 
ervaren in straten met minder verkeer (Figuur 9). Spontaan iemand tegenkomen, een kort 
gesprek of hallo zwaaien stimuleert het vertrouwen en de verbondenheid tussen mensen en 
hun woon- en leefomgeving (Leyden, 2003; Steegmans, 2021). Wandelen en fietsen laat 
gemakkelijker dergelijke spontane ontmoetingen toe, terwijl het lawaai van gemotoriseerd 
verkeer net een gesprek kan verstoren (Lauwers et al., 2021). Details over hoe best zacht 
verkeer gepland wordt, komen terug onder ‘beweeglijke’ en ‘veilige’ omgeving.   
 
Ook het sociale aspect van samen te fietsen of te wandelen mag niet onderschat worden. 
Daarvoor moeten fiets- en wandelpaden breed genoeg zijn zodat fietsers en wandelaars naast 
elkaar kunnen blijven als ze worden ingehaald. In Kopenhagen werd enkele jaren geleden een 
extra fietslaan aangelegd om conflicten te vermijden tussen de fietsers met verschillende 
snelheden. In plaats van een ‘snelle laan’ en een ‘normale laan’ werd er gesproken van een 
‘normale laan’ en een ‘praatjeslaan’ (conversation lane) (Colville-Andersen, n.d.).  
 
 

 
Figuur 9 - Relatie verkeersintensiteit en sociale interactie, naar het onderzoek van Donald Appleyard (1980); Livable streets. 

 

Naast traag verkeer kunnen zitelementen een belangrijke rol spelen bij het faciliteren van 
sociaal contact. De aanwezigheid van zitelementen geven een hogere levendigheid aan 
publieke ruimte. Door zitelementen in een hoek op te stellen ontstaan er gespreksarena’s waar 
het makkelijker is om met elkaar te praten (Gehl, 1971; Steegmans, 2021). Passief contact of 
het gadeslaan van mensen, vormt eveneens een vorm van sociaal contact of ontmoeten. Hierbij 
is het belangrijk dat men bijvoorbeeld vanop een bank een goed uitzicht heeft op andere 
mensen. Deze zitplaatsen kunnen inspelen op verschillende gebruikers en behoeften door 
middel van ontwerp, bijvoorbeeld door in het ontwerp een ruimte voor rolstoelgebruikers te 
voorzien.  
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Een omgeving die gekenmerkt wordt door een sterke sociale samenhang gaat veelal gepaard 
met een gevoel van sociale veiligheid. Daarnaast kan dit gevoel van veiligheid vanuit de 
inrichting van de omgeving versterkt worden. Zitelementen kunnen bijvoorbeeld zo geplaatst 
worden dat ze uitkijken op een plein en zo een zekere sociale controle toelaten. Daarentegen 
blokkeren geparkeerde voertuigen en gebouwen die in een zichtlijn staan veelal het zicht. Een 
andere contactmogelijkheid is het visueel contact tussen binnen en buiten, het zogenoemde 
‘ogen op straat’-principe beschreven door Jane Jacobs (1961). Dit kan door het voorzien van 
voldoende ramen op straatniveau, strategische positioneren van inkomdeuren, een functiemix 
zodat straten zowel overdag als ’s avonds voorbijgangers trekken, voldoende verlichting, 
overzicht bewaren, … Bij winkels en kantoren zorgt het ogen op straat principe voor weinig 
conflicten. Bij woningen kan dit leiden tot privacy problemen. Dit kan opgelost worden door 
middel van een kleine voortuin, strategisch geplaatste bloembakken of door de woning een half 
niveau boven het maaiveld te tillen (Steegmans, 2021).  
 
Het gemeenschapsgevoel kan nog versterkt worden door activiteiten aan te bieden bij mensen 
in de buurt of zelfs door mensen actief mee te laten denken over mogelijke activiteiten die 
helpen bij de ontwikkeling van een gemeenschapsgevoel (Albeda & Oosterlynck, 2018; Vlaams 
Instituut Gezond Leven, 2018). Hierbij laat een multifunctioneel ruimtegebruik toe om 
activiteiten te organiseren voor en tussen diverse bewoners. 
 
Ten slotte kan het planproces zelf ook een bevorderende rol spelen door bewoners te 
betrekken en samen te brengen in participatiemomenten. Bewoners weten namelijk beter dan 
buitenstaanders welke kansen en knelpunten er zijn. Ruimtelijke ingrepen die de gezondheid 
bevorderen schuilen vaak in kleine details en in kleine problemen die een ruimtelijk ontwerper 
niet kan detecteren op basis van luchtfoto’s of desktopresearch. Daarom is het inwinnen van 
de lokale kennis van bewoners belangrijk (Smets et al., 2020). Door bewoners mee te laten 
nadenken over wat voor hen belangrijk is en ze zelf ook met plannen te laten komen, worden 
ze enthousiast gemaakt over interventies en vernieuwingen. Door middel van participatie 
worden bewoners aan elkaar en aan de omgeving gebonden. Door de grotere betrokkenheid 
zullen deze interventies ook meer effect hebben waardoor de leefbaarheid en de veiligheid 
toeneemt (van Wesemael & de Bont, 2013) Grotere betrokkenheid in het begin van het 
planproces leidt ook tot grotere sociale controle van de bewoners nadien. Bovendien kunnen 
visies en meningen van bewoners, beleidsmakers en planners bijgesteld worden door middel 
van participatie.  
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4.2.2.2 ZORGZAME OMGEVING 

Wetenschappelijke onderbouwing  

 
Informele zorg  

De demografische vergrijzing in Europa leidt tot een toename van ouderdomsziekten en een 
daaraan gerelateerde groeiende vraag naar zorg, hetgeen een grote uitdaging vormt voor onze 
sociale en gezondheidszorgsystemen (Yghemonos, 2016). Zelfs in landen met een goed 
ontwikkeld aanbod van formele langdurige zorg zijn het aantal informele mantelzorgers naar 
schatting minstens twee keer zo groot als het aantal formele zorgverleners (Yghemonos, 2016). 
Volgens recent onderzoek, verlenen informele mantelzorgers in de EU meer dan 80% van alle 
zorg (Yghemonos, 2016). Dit heeft ertoe geleid dat informele zorg de afgelopen jaren een EU-
prioriteit is geworden om de kosten van diensten te beperken en tegelijkertijd de wijdverbreide 
voorkeur van ouderen om in hun eigen huis te worden verzorgd tegemoet te komen 
(Yghemonos, 2016). In Vlaanderen zien we deze prioriteit vertaalt in het toenemend aantal 
projecten rond ‘zorgzame buurten’ waarbij men op buurtniveau vormen van informele zorg 
probeert te versterken.  
 
“De Zorgzame Buurt beoogt een samenhangende én buurtgerichte aanpak van wonen, zorg en 
welzijn opdat mensen, ongeacht leeftijd of zorgbehoefte, comfortabel in hun huis of vertrouwde 
omgeving kunnen blijven wonen. Het is een buurt waar jong en oud samenleven, waar bewoners 
elkaar kennen en helpen, waar zorgbehoevende personen en mantelzorgers ondersteuning 
krijgen, waar zorggarantie en zorgcontinuïteit geboden wordt, waar diensten en voorzieningen 
toegankelijk en beschikbaar zijn.”  [geciteerd uit Kenniscentrum Welzijn Wonen Zorg, 2021] 
 
 
Formele zorg 

De eerstelijnsgezondheidszorg vormt een belangrijke basis voor het verbinden van kennis en 
praktijk binnen de zorgorganisatie omwille van verschillende redenen (Lauwers et al., 2019). 
De eerstelijnszorg is het eerste contactniveau van individuen, het gezin, en de gemeenschap 
met het nationale gezondheidssysteem (WHO, 2010). Deze coördinerende rol helpt mensen 
om door het doolhof van gezondheidsdiensten te navigeren en de steun van andere faciliteiten 
te mobiliseren door patiënten door te verwijzen of een beroep te doen op de ondersteuning 
van gespecialiseerde diensten (Van Lerberghe, 2008). Een bijkomende troef is de nauwe band 
tussen eerstelijnspraktijken en de lokale gemeenschappen, waardoor het mogelijk een ideale 
sector is voor het implementeren en communiceren van wetenschappelijke bevindingen over 
linken tussen de leefomgeving en gezondheid (WHO, 2010). 
 
Daarnaast past de integratie van associaties tussen leefomgevingen en gezondheid binnen de 
oorspronkelijke visie van de WHO uit 1978 op eerstelijnszorg als ‘comprehensive’ of 
geïntegreerd (WHO, 2010). Geïntegreerde eerstelijnszorg moedigt aan om sociale en 
ecologische contexten te verbeteren die ziekten en ziekterisico’s creëren, en besteedt 
aandacht aan ziektepreventie en gezondheidsbevordering (Baum, Freeman, Lawless, Labonte, 
& Sanders, 2017).  
 

https://www.kenniscentrumwwz.be/zorgzame-buurt#:~:text=De%20Zorgzame%20Buurt%20beoogt%20een,vertrouwde%20omgeving%20kunnen%20blijven%20wonen.
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Verschillende interventies benadrukken het belang van een buurtgerichte zorg. Een studie rond 
kinderzorg in kansarme buurten toonde aan dat een buurtgerichte aanpak leidde tot meer 
tijdige zorg voor kinderen, meer bevestigde inschrijvingen, en verbeterde communicatie tussen 
het medisch huis en de patiënten (C. M. Brown, Perkins, Blust, & Kahn, 2015). In een ander 
project vertaalde het succes van een school-gebaseerd programma rond astma zich in een 
afname van kinderen die de eerste hulp bezochten en opgenomen werden in het ziekenhuis 
(Mosley, 1998). 
 
“Buurtgerichte Zorg is een organisatiemodel om aan iedereen in een buurt of in een wijk 
geïntegreerd hulp, zorg en ondersteuning aan te bieden. Het vraagt een bundeling van krachten 
op lokaal niveau, over de grenzen van organisaties, sectoren en zuilen heen. Enkel door samen 
te werken, kan de best mogelijke hulp en zorg geboden worden. Een zorgknooppunt zorgt voor 
de lokale coördinatie tussen alle betrokkenen in de buurt: algemene zorg- en dienstverleners, 
gespecialiseerde hulp- en zorgverstrekkers, voorzieningen, welzijnsorganisaties, lokale 
verenigingen, en informele zorgverleners zoals familie, buren, vrijwilligers en mantelzorgers. De 
erkenning en waardering van informele zorg is daarbij cruciaal.” [geciteerd uit Kenniscentrum 
Welzijn Wonen Zorg, 2021] 
 
 
Projecten als ‘Zorgzame Buurten’ en ‘Buurtgerichte Zorg’ vormen mooie bruggenbouwers 
tussen het informele en formele zorgaanbod.  
 
 
 
Ruimtelijke principes  

 
De formele zorg vertaalt zich in de ruimte via de aanwezigheid van zorgvoorzieningen 
(ziekenhuizen, woonzorgcentra, huisartsenpraktijken, zorghubs, etc.). Carrillo et al. (2011) 
benoemen drie soorten barrières die invloed hebben op de toegang tot gezondheidszorg, 
namelijk financiële, structurele en cognitieve barrières. Financiële barrières gaan over de kosten 
van gezondheidszorg. De cognitieve barrières focussen op kennis en overtuigingen van de 
patiënt en op de communicatiebarrières tussen patiënt en zorgverlener. Ruimtelijke planning 
kan voornamelijk iets betekenen in de structurele barrières. Deze hebben betrekking tot de 
gezondheidsinstelling zelf, enkele voorbeelden zijn nabijheid, bereikbaarheid en 
toegankelijkheid van de gezondheidsinstelling. Belemmeringen in mobiliteit of gebrek aan 
vervoersmogelijkheden kunnen verschillende drastische medische gevolgen hebben, zeker bij 
mensen met chronische ziektes. Syed, Gerber, and Sharp (2013) kaarten in een Amerikaanse 
review paper aan dat mensen omwille van mobiliteitsbarrières hun afspraken missen of 
verzetten en daardoor minder medische zorg hebben op regelmatige basis. Al deze barrières 
hebben een negatieve invloed op preventie en tijdige opsporing van ziektes, met slechtere 
gezondheid als resultaat. Het zijn vooral mensen met een lage economische status die het 
meest getroffen worden door deze mobiliteitsbarrières die de toegang tot gezondheidszorg 
kunnen belemmeren (Masterstudenten Architectuur, 2021).   
 
“Een samenwerking tussen gezondheidsbeleidsmakers, stedenbouwkundigen en 
mobiliteitsexperts zou tot creatieve oplossingen kunnen leiden die de mobiliteitsbarrières voor 

https://www.kenniscentrumwwz.be/buurtgerichte-zorg
https://www.kenniscentrumwwz.be/buurtgerichte-zorg
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de toegang tot gezondheidszorg wegnemen en die rekening houden met de gezondheid, de 
kosten en efficiëntie van de patiënt.” - (Syed et al., 2013) 
 
Aging-in-place (AiP) houdt in dat ouder wordende personen in hun woning kunnen blijven 
wonen. De leefomgeving wordt daarbij zodanig ingericht zodat ze ouder kunnen worden op de 
huidige woonlocatie. Hierbij worden zorgdiensten en andere voorzieningen tot bij de woning 
gebracht (vb. thuisverpleging, gezelschap, huishoudhulp, belbus, ...) (Loris & Vervoort, 2018). 
Het voordeel van aging in place is dat ouderen kunnen blijven wonen in hun vertrouwde 
omgeving. Het heeft echter ook nadelen, zowel op individueel als maatschappelijk niveau, zoals 
de druk op familieleden, geïsoleerde ouderen, thuisverpleging die duizenden kilometers 
rondrijden, of uiteindelijk toch een gedwongen verhuizing naar een woonzorgcentrum omdat 
het niet meer anders kan. Dit principe domineert in Vlaanderen. Enerzijds omdat ouderen het 
lijken te verkiezen, anderzijds omdat er weinig (betaalbare) alternatieven zijn  (De Decker et al., 
2018).  
 
Moving-in-time (MiT) maakt de omgekeerde beweging. Hier anticiperen mensen op het ouder 
worden door een aangepaste woonomgeving of woning te zoeken (vb. rolstoelvriendelijk 
inrichting van badkamer, keuken, vermijden van trappen of drempels, brede deuren, nabijheid 
van openbaar vervoer, voorzieningen en winkels, ...). MiT is dus het op tijd verhuizen als keuze 
om een gedwongen verhuizing naar een woonzorgcentrum te vermijden (De Decker et al., 
2018; Loris & Vervoort, 2018). 
 
De informele zorg vertaalt zich in de ruimte via de aanwezigheid van aangepaste woonvormen 
zoals een zorgwoning, kangoeroewoningen, het inzetten op sociale en generationele mix, maar 
ook via tal van buurtinitiatieven- of projecten zoals ‘zorgzame buurt’. Een aantal van deze 
initiatieven zijn gebaat bij een buurthuis, een plein, een lokaal om samen te komen of andere 
vormen van ontmoetingsplekken.  
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4.2.2.3 FACILITERENDE OMGEVING 

Wetenschappelijke onderbouwing  

 
Gezonde voeding 

Een gezond voedingspatroon helpt beschermen tegen ondervoeding in al zijn vormen en tegen 
chronische aandoeningen of ouderdomsziekten, waaronder diabetes, hartaandoeningen, 
beroertes en kanker. Gezonde voedingsgewoonten beginnen al vroeg in het leven – 
borstvoeding bevordert een gezonde groei en verbetert de cognitieve ontwikkeling, en kan 
gezondheidsvoordelen op langere termijn hebben, zoals het verminderen van het risico op 
overgewicht of obesitas en het ontwikkelen van NCD’s op latere leeftijd (Zhang et al., 2017). 
Het Vlaams Instituut Gezond Leven maakte hierrond een gezondheidsdriehoek (Figuur 10). 
Nieuwe inzichten kunnen leiden tot aanpassingen van deze adviezen. Zo pleit een recente 
studie namelijk voor een herziening van het huidig voedseladvies. Hun bevindingen tonen aan 
dat mortaliteit daalt door een lage inname van suikers en niet van vetten. Integendeel, de 
globale mortaliteit, de niet-cardiovasculaire mortaliteit en het risico op een beroerte was lager 
bij deelnemers met de hoogste consumptie van vetten in vergelijking met deelnemers met de 
laagste consumptie van vetten. De studie komt tot het besluit dat de globale mortaliteit 
toeneemt bij een hoge consumptie van suikers en daalt bij een hoge consumptie van vetten 
(Zhang et al., 2017).  

 
Figuur 10 - Voedingsdriehoek Gezond Leven 

 
 

Educatie & werk 

 
Uit studies blijkt dat educatie een bescherming biedt tegen kindersterfte, lichamelijke 
gezondheidsproblemen, depressie op volwassen leeftijd, roken en obesitas (Feinstein, Sabates, 
Anderson, Sorhaindo, & Hammond, 2006). Educatie is geassocieerd met een lager aantal 
hospitalisaties, een betere omgang met chronische aandoeningen en een verlaagd sterfterisico. 
Wanneer men de beslissing neemt om een nieuwe vaardigheid aan te leren, neemt men de 
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controle in eigen handen en groeit het vermogen om veranderingen teweeg te brengen en 
ermee om te gaan (Feinstein, Hammond, Woods, Preston, & Bynner, 2003). Een nieuwe 
vaardigheid steeds beter onder de knie krijgen zorgt voor meer zelfvertrouwen en zelfrespect 
(Feinstein et al., 2003). Hierdoor krijgt het ‘mentaal welbevinden’ een boost waardoor men zich 
ook beter in zijn vel voelt en de ‘kwaliteit van het leven’ toeneemt (Feinstein et al., 2003). 
Bovendien geeft iets nieuw leren zin aan het leven en neemt de betrokkenheid bij de 
gemeenschap toe (Feinstein et al., 2003).  
 
Uit een systematische review blijkt dat werkgelegenheid een positieve impact heeft op de 
gezondheid, met name ter bescherming tegen depressie en bevordering van de algemene 
mentale gezondheid (van der Noordt, IJzelenberg, Droomers, & Proper, 2014). Mechanismen 
die werkloosheid met mentale gezondheid koppelen zijn: negatieve zelfevaluaties en evaluaties 
door anderen, financiële belasting, stress, en mate waarin werk als belangrijk wordt beschouwd 
door de betreffende persoon. Mechanismen die werkloosheid met fysieke gezondheid 
koppelen zijn: slechte levensstandaard en ongezond gedrag (van der Noordt et al., 2014).  
 
 
Huisvesting 

Naargelang het type blootstelling of kenmerk van de huisvesting dat studies in relatie tot de 
gezondheid onderzocht hebben, kunnen ze opgedeeld worden in vier verschillende 
categorieën (Fuller-Thomson, Hulchanski, & Hwang, 2000):  
1) specifieke fysische of chemische blootstelling (bijvoorbeeld lood, asbest, elektromagnetische 
velden);  
2) specifieke biologische blootstelling (bijvoorbeeld vochtigheid en schimmel, huisstofmijt, 
kakkerlakken);  
3) fysische kenmerken van de woning (bijvoorbeeld het ontwerp van de woning, overbevolking, 
dichtheid);  
4) sociale, economische en culturele kenmerken van de woning (bijvoorbeeld de huur van de 
woning, de tevredenheid met de woning, de betaalbaarheid van de woning).  
 
Inzake specifieke fysische of chemische blootstelling is geweten dat loodvergiftiging in verband 
wordt gebracht met (1) een daling van het IQ van kinderen, (2) bloedarmoede, en (3) schade 
aan het zenuwstelsel. Asbest is een bewezen carcinogeen voor de mens. Studies rond de 
blootstelling aan elektromagnetische velden concentreerden zich op vier mogelijke 
gezondheidseffecten: (1) kanker bij kinderen, (2) kanker bij volwassenen, (3) 
zwangerschapsuitkomsten, en (4) psychologische effecten. De resultaten van deze studies zijn 
echter tegenstrijdig, waardoor gesteld wordt dat de huidige kennis de negatieve effecten van 
elektromagnetische velden binnenshuis noch bewijst, noch weerlegt (Fuller-Thomson et al., 
2000). 
 
Inzake specifieke biologische blootstelling, kunnen vocht- en schimmelproblemen binnenshuis 
luchtwegaandoeningen veroorzaken of verergeren, echter is er nog geen consensus hierover 
tussen de verschillende onderzoeksresultaten (Fuller-Thomson et al., 2000). Een hogere 
vochtigheidsgraad creëert een ideale habitat voor de huisstofmijt met symptomen van de 
luchtwegen tot gevolg bij personen met een allergie voor de (uitwerpselen) van de huisstofmijt 
(Fuller-Thomson et al., 2000). Vochtigheid en koude dragen verder bij tot mentale stress, alsook 
aanhoudende zorgen over schulden en het rondkomen voor dagelijkse uitgaven (Liddell & 
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Guiney, 2015). Daarnaast vormen defecte verwarmingssystemen en afgesloten ruimten de 
voornaamste risico’s voor CO-vergiftiging (Fuller-Thomson et al., 2000). 
 
Inzake de fysische kenmerken van de woning, toont onderzoek aan dat leven in overbezette 
huisvesting gepaard gaat met een toename in sterfte aan hart- en vaatziekten, 
ademhalingsziekten, astma, en tuberculose (Fuller-Thomson et al., 2000). De fysieke 
gezondheid wordt verder geteisterd door meer slaaptekort en een hoger risico tot besmetting 
met infectieziektes (Fuller-Thomson et al., 2000). Ook de mentale gezondheid lijdt onder een 
overbezetting van de woonst omwille van de mentale “overbelasting” (Fuller-Thomson et al., 
2000).Naar woondesign toe, toont recent onderzoek uitgevoerd tijdens de covid-19 crisis aan 
dat leven in appartementen <60m² met uitzicht op gebouwen (in plaats van groen), en zwakke 
binnenhuiskwaliteit in termen van natuurlijke lichtinval, akoestisch comfort, thermisch 
comfort, en aanwezigheid van kunstobjecten of planten, geassocieerd was met een hoger risico 
voor depressieve symptomen (Amerio et al., 2020). Ook bestaat zoiets als het ‘sick building 
syndroom’, een verzameling van klachten (irritatie van de ogen, neus en keel, droge slijmvliezen 
en huid, huiduitslag, mentale vermoeidheid, duizeligheid, luchtweg infecties, hoesten, 
heesheid, piepende ademhaling, niet-specifieke overgevoeligheidsreacties, misselijkheid, en 
diarree) die gepaard gaan met een generieke slechte huiskwaliteit (Fuller-Thomson et al., 
2000). 
 
Voor de laatste categorie, toont onderzoek dat huiseigenaarschap gepaard gaat met een lager 
risico op baarmoederhalskanker, prostaatkanker, en blaaskanker (Fuller-Thomson et al., 2000). 
Echter, blijkt deze categorie nog weinig bestudeerd geweest in relatie tot 
gezondheidsuitkomsten. 
 
 
 
Ruimtelijke principes  

 
Gezonde voeding 

 
Ruimtelijke planning kan toezien op voldoende gezonde voedselvoorzieningen op wandel- of 
fietsafstand en het vermijden van ongezonde voedingswinkels dichtbij scholen. Zo spreken we 
over gezonde en duurzame voedselomgevingen (Vanoutrive & Cant, 2020). Ook aanmoediging 
van lokale voedselproductie is mogelijk via markten, afhaalpunten, hoevewinkels, … Lokale 
voedselproductie kán een positieve impact hebben op ecologische vlak omwille van de 
zogenaamde voedselkilometers, maar dit is een heel genuanceerd verhaal. Anderzijds kan het 
in de vorm van pluktuinen of lokale landbouwprojecten bewoners ook aanzetten tot fysieke 
activiteit en sociaal contact of bijdragen aan de lokale identiteit.  
 
 
Educatie 

 
In de ruimtelijke planning kan educatie zich in verschillende vormen vertalen via de 
aanwezigheid van onderwijsinstellingen, bibliotheken, informatiepunten of socioculturele 
organisaties die een educatieve rol opnemen.  
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Huisvesting 

 
Aangezien de kwaliteit van de huisvesting zelf voornamelijk een architecturale aangelegenheid 
is, valt dit buiten de scope van ons onderzoeksproject. Wel willen we het belang nadrukken van 
de publieke ruimte af te stemmen op de privéruimte. De beperkingen van de privéruimte 
zouden opgevangen moeten worden door de nabije publieke ruimte. Bijvoorbeeld nabij kleine 
(sociale) appartementen zonder eigen buitenruimte kan men een veilige fietsenstalling – en 
werkplek, collectief groen, publieke studieruimtes, en gratis ontmoetingsplekken inplannen. 
  



dagelijkse behoe!en; 
te bereiken met "ets 
of collectief vervoer

kwalitatieve appartementen

educatie

werkgelegenheid

kwalitatief en divers 
woningaanbod in de kern

gezonde voeding ruimte voor 
voedselproductie

!"#$%&''&(")('%*! ! ! ! ! !"#$!0)'(*(1#/#$2#!&+,#-($,



 67 

4.2.2.4 BEWEEGLIJKE OMGEVING 

Wetenschappelijke onderbouwing  

 
Fysieke activiteit 

Het Vlaams Instituut Gezond Leven voorziet een mooi overzicht over de voordelen van 
beweging voor de gezondheid (Figuur 11). De review van Penedo and Dahn (2005) voegt aan 
deze lijst nog volgende voordelen van fysieke activiteit toe: 

- beter seksueel functioneren 
- reductie van symptomen van depressie en angststoornissen 
- voorkomen van depressie 
- verbeterde  gemoedstoestand 
- stressreductie   

 

 
Figuur 11 - Overzicht gezondheidsvoordelen van bewegen voor de verschillende generaties 

           
Collectief vervoer  

De aanwezigheid van collectieve vervoervoorzieningen zijn van belang om bewoners in staat te 
stellen verdere afstanden te overbruggen zonder genoodzaakt te zijn om een auto te bezitten. 
(Individueel) autogebruik draagt sterk bij aan de luchtverontreiniging, waarvan de 
gezondheidseffecten verder in dit document aan bod komen. Daarnaast relateert het 
autogebruik aan fysieke ongevallen, fysieke inactiviteit en sedentaire levensstijl die 
geassocieerd zijn met obesitas, cardiovasculaire aandoeningen, diabetes, kanker en andere 
ziekten (Rojas-Rueda, de Nazelle, Teixidó, & Nieuwenhuijsen, 2013). Uit het onderzoek van 
Edwards (2008) blijkt dat wie openbaar vervoer gebruikt, gemiddeld 8,3 minuten per dag 
actiever is. Een andere Amerikaanse studie (Rundle et al., 2007) legt bovendien een verband 
tussen BMI en de ruimtelijke context: het gemiddelde BMI daalt bij een stijging van de 
functiemix, de inwonersdichtheid en de densiteit van het openbaar vervoer netwerk. 
 

https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/bewegingsdriehoek/waarom-is-bewegen-gezond
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Ruimtelijke principes  

 
Wandelbaarheid  

(Zuniga-Teran et al., 2017) geven een duidelijk overzicht van een aantal basisprincipes die de 
wandelbaarheid van een omgeving versterken (Figuur 12). 
 

 
Figuur 12 - Basisprincipes voor een wandelbare omgeving 

 
1. De categorie connectiviteit meet hoe goed een stratennetwerk meerdere, rechtstreekse en korte 

routes biedt om verschillende bestemmingen te bereiken.  
2. De categorie densiteit heeft betrekking op de bewoningsdichtheid en omvat ontwerpelementen die 

het aantal mensen in de straten doen toenemen, wat geacht wordt verband te houden met 
wandelen. Deze categorie wordt mede bepaald door de meest voorkomende woontypologieën in 
de buurt (b.v. eengezinswoningen, townhomes, appartementsgebouwen).  

3. De categorie functiemix meet de diversiteit van landgebruik (b.v. wonen, commercieel) op 
loopafstand (minder dan 800 m, of 10 minuten lopen) van de woning van de respondent. Het 
vestigen van een verscheidenheid aan kleine bedrijven (bv. winkels, restaurants, kantoren) dicht bij 
woningen vergemakkelijkt en stimuleert het wandelen. 

4. De categorie verkeersveiligheid legt de nadruk op de infrastructuur die nodig is om de veiligheid van 
voetgangers en fietsers in de aanwezigheid van verkeer te verzekeren. Door het verkeer te 
vertragen en voetgangers en fietsers een veilige plek te bieden (bv. trottoirs, fietspaden) wordt 
wandelen aangemoedigd.  

5. De categorie surveillance meet hoe goed degenen die op straat wandelen, gezien kunnen worden 
vanuit de omliggende huizen en bedrijven. Dit ‘ogen op straat’-principe werd reeds toegelicht in de 
kwaliteit ‘sociale omgeving’.   

6. De categorie beleving meet of de bebouwde omgeving een aangename ervaring biedt tijdens het 
wandelen. In deze categorie rekenen we het straatbeeld, esthetiek (graffiti, afval, gebouwen, 
bezienswaardigheden), oriëntatie (bewegwijzering, oriëntatiepunten), thermisch comfort (bomen, 
schaduw), helling (heuvelachtige straten), en de aanwezigheid van honden/wilde dieren. 

7. De categorie parking meet de beschikbaarheid van parkeergelegenheid, waarbij geldt dat hoe 
minder parkeergelegenheid er is, hoe meer men te voet gaat. Niet alleen is het onwenselijk om over 
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een parkeerplaats te lopen, maar als er geen parkeergelegenheid is, kiezen mensen misschien voor 
een andere vorm van vervoer dan de auto, die mogelijk fysieke activiteit met zich meebrengt. Als 
parkeren noodzakelijk is, dan wordt gedacht dat het situeren van parkeren achter gebouwen en 
weg van de straat een gebied interessanter en beter beloopbaar maakt.  

8. De categorie groene ruimte verwijst naar de grootte, de nabijheid en het gemak van toegang van 
de groene ruimten. 

9. De categorie gemeenschap meet de aanwezigheid van ruimten die sociale interactie 
vergemakkelijken en die deelname aan het gemeenschapsleven aanmoedigen (b.v. 
gemeenschapscentra, pleinen, kerken). Zo zal een omgeving waarin een grote sociale samenhang 
heerst, aanzetten tot ontmoeten en zal men automatisch meer bewegen op straat (van Wesemael 
& de Bont, 2013). 

 
Om wandelvoorzieningen toegankelijk te maken voor diverse gebruikers, speelt de breedte van 
het wandelpad een belangrijke rol. Om de breedte te bepalen is het belangrijk om speciale 
aandacht te besteden aan de noden van mensen met een rollator, een boodschappenwagen, 
een kinderwagen... Een algemene richtlijn voor trottoirs is 1,80m5, rekening houdende met 
obstakels zoals verlichtingspalen, verkeerslichten, verkeersborden, parkeermeters, 
geparkeerde wagens, fietsen of stept, etc (Bloomberg, Burney, Farley, Sadik-Khan, & Burden, 
2010; Gehl, 2010). Daarnaast is een goede en comfortabele ondergrond van belang. 
Kasseistenen bijvoorbeeld hebben veel karakter, maar ze voldoen niet aan de comforteisen van 
de meeste wandelaars, met name ouderen, mensen met een beperking, kleine kinderen of 
vrouwen met hakken. Ook moet er bij de keuze van de bestrating rekening gehouden worden 
met het slipgevaar bij regen of vrieskou (Gehl, 2010). 
 
 
Fietsbaarheid 

Naast wandelen kan ook fietsen aangemoedigd worden door het voorzien van voldoende 
ruimte voor fietsers in de vorm van kwalitatieve fietspaden of fietsstraten (Bloomberg et al., 
2010). Hierbij verkiezen fietsers aantrekkelijke, comfortabele, veilige en efficiënte routes (Gehl, 
2010; van Wesemael & de Bont, 2013). Bendiks, Degros, and Colville-Andersen (2013) 
beschrijven in hun boek ‘Fietsinfrastructuur’ acht eisen voor een goede fietsinfrastructuur. De 
eerste vijf eisen zijn kwaliteiten die gelinkt worden aan de fietsinfrastructuur zelf, de laatste 
drie zijn kwaliteiten die omschreven worden om de volledige potentie die fietsinfrastructuur 
heeft voor de omgeving te activeren en de ruimtelijke integratie te optimaliseren.  
 
1. Samenhang: de fietsinfrastructuur vormt een aaneengesloten, verbindend geheel dat logisch 

aansluit op de plaats van herkomst en bestemming van de fietser.  
2. Directheid: de fietsinfrastructuur vormt de route de kortste weg tussen herkomst en bestemming, 

rekening houdende met alle factoren die de reistijd beïnvloeden 
3. Aantrekkelijkheid: de fietsinfrastructuur is zodanig vormgegeven, ingericht, verlicht en beschut dat 

fietsen aantrekkelijk en sociaal veilig is.  
4. Verkeersveiligheid: de fietsinfrastructuur waarborgt de verkeersveiligheid van fietsers en overige 

weggebruikers, bijvoorbeeld door het scheiden van verkeersstromen die een groot verschil in 
snelheden hebben  

 
 
5 volgens CROW, het kennisplatform verkeer en vervoer in Nederland 
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5. Comfort: een vlotte en comfortabele doorstroming, het fietspad is voldoende breed en vlak, met 
minimale hellingen en minimale obstakels. Fietsers kunnen comfortabel met twee naast elkaar 
fietsen (zie ‘Praatjeslaan’ omschreven bij ‘sociale omgeving’).  

6. Ruimtelijke integratie: de fietsinfrastructuur is zo ontworpen dat ze zorgvuldig geïntegreerd is in de 
ruimtelijke context zonder belangrijke bijkomende ruimte-innames. De fietsinfrastructuur kan op 
haar beurt ook een ruimtelijk structurerend vermogen hebben.  

7. Beleving: de fietsinfrastructuur biedt fietsers en omwonenden een positieve beleving. Bovendien 
verhogen nevenfaciliteiten de belevingswaarde, denk aan een veilige fietsenparking dichtbij de 
ingang, fietshersteldienst, laadstations, pakjes afhaalpunt op de route, … 

8. Sociaal-economische waarde: fietsinfrastructuur creëert meerwaarde voor haar omgeving op 
sociaal en economisch vlak. Zo kunnen fietsinfrastructuurprojecten een steunpilaar zijn voor lokale 
economie en hebben ze hogere kostenbatenratio’s dan die van auto infrastructuurprojecten 
(Netwerk Duurzame Mobiliteit, 2017).  

Fietsen, elektrische fietsen, speedpedelecs, bakfietsen, driewielers, (elektrische) steps, 
wandelaars, auto’s, … Iedere vervoersmodi heeft zijn eigen snelheid. Een grote uitdaging is om 
al deze snelheden en modi in goede banen te leiden. Zo gaan er meer en meer stemmen op 
om te ontwerpen in functie van het veilig mengen van verschillende weggebruikers en hun 
snelheden, eerder dan louter in functie (van het scheiden) het vervoersmiddel (Dufour, Caers, 
Baert, & Marchal, 2018). 
 
 
Collectief vervoer 

Het is opmerkelijk dat fysieke activiteit gestimuleerd kan worden door vlot toegang te hebben 
tot openbaar vervoer (Bloomberg et al., 2010). Dit is vaak een groot pijnpunt in kleine dorpen. 
Een hoogwaardig openbaar vervoersnetwerk vraagt een grote frequentie, snelheid, stiptheid 
en nabijheid. Om dit efficiënt te kunnen organiseren is er voldoende kritische massa nodig. 
Verdichten in de kernen is hiervoor essentieel (De Lijn, 2019).  
 
Op het snijvlak van collectief vervoer en ruimtelijke planning worden concepten bedacht als 
Transit Oriented Development (T.O.D.) voor grotere ontwikkelingen of mobipunten, dorpshubs 
of dorpspunten in kleinere gemeenten. Deze mobipunten vormen een knooppunt voor 
verschillende vervoersmodi. Vaak worden ze gecombineerd met winkels voor dagelijkse 
behoeften, pakjes afhaalpunten, etc. Voor- en natransport gebeurt te voet of met de fiets.  
 
Om het gebruik van openbaar efficiënter te kunnen organiseren wordt er steeds vaker ingezet 
op T.O.D. of knooppuntontwikkeling. Het model hangt nauw samen met de principes van 
kernversterking; het gaat om het bundelen van ruimtelijke ontwikkelingen nabij openbaar 
vervoersknooppunten. Hiermee stapt men af van een autogerichte stedenbouw (TOD institute, 
n.d.). De kwaliteit en efficiëntie van het openbaar vervoer hangt volgens Jan Gehl (2010) in 
sterke maten samen met de kwaliteit van het hele traject, dus van de eigen woning tot aan de 
bestemming en weer terug. Hiervoor zijn goede wandel- en fietsroutes van en naar de halte 
essentieel. Haltes op zich moeten zodanig vormgegeven worden dat ze mensen beschermen 
tegen de zon, wind en regen.  
 
Om vervoersarmoede tegen te gaan moet het aanbod van collectief transport uitgebreid, 
betaalbaar en toegankelijk zijn.  
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4.2.2.5 ONTSPANNENDE OMGEVING  

Wetenschappelijke onderbouwing  

Stilte & rust 

 
Een recente studie geeft aan dat zeven op de tien Vlamingen stilte en rust levensbelangrijk 
vinden (Indiville, 2019). Stilte draagt op verschillende manieren bij aan een betere gezondheid: 
- Stilte helpt de hersenen om cellen terug te laten aangroeien (Kirste et al., 2015). 
- Stilte biedt het brein de mogelijkheid om informatie op te slaan en te evalueren (Moran, 

Kelley, & Heatherton, 2013). 
- Stilte kan je verlossen van stress en angstgevoelens (Hygge, Evans, & Bullinger, 2002). 
- Stilte helpt om helderder te denken (Slater, 1968). 

 
Vrije tijd 

 
Wat de mentale gezondheid betreft, toont een recente review de waarde van 
vrijetijdsactiviteiten aan voor de preventie en ondersteuning van mentale aandoeningen zoals 
depressie, angst, stress, bipolaire stoornis en schizofrenie (Fancourt, Aughterson, Finn, Walker, 
& Steptoe, 2021). Inzake de fysieke gezondheid zijn zou de betrokkenheid bij 
vrijetijdsactiviteiten kunnen leiden tot verbeteringen in de gepercipieerde gezondheid en een 
beschermende rol spelen tegen de ontwikkeling van aandoeningen zoals hartziekten, 
cognitieve achteruitgang en dementie, en leeftijdsgebonden lichamelijke achteruitgang, 
waaronder chronische pijn, zwakheid en invaliditeit (Fancourt et al., 2021). Voor mensen die al 
een chronische ziekte hebben, kan vrijetijdsbesteding ondersteuning bieden bij de aanpak van 
de symptomen en helpen het tempo van de ziekteprogressie te verminderen  (Fancourt et al., 
2021). Bovendien is er zelfs literatuur die een verband aantoont tussen vrijetijdsbesteding en 
een langere levensduur  (Fancourt et al., 2021). 
 
 
Ruimtelijke principes  

Stilte & rust 

 
In ruimtelijke planning kan het thema stilte en rust binnengebracht worden door ten eerste 
geluidspollutie bij de bron aan te pakken. Geluidsoverlast door verkeer daalt als er minder 
wagens, vrachtwagens en bussen rijden, of als ze trager rijden. Geluidshinder van bedrijven 
voorkomen kan door ze ruimtelijk te scheiden van woon-, natuur- of recreatiegebieden. Naast 
het voorkomen van geluid, kan geluid ook afgeblokt worden door geluidsmuren of 
groenbuffers, al speelt bij dat laatste eerder de visuele perceptie van geluid dan de effectieve 
geluidsreductie een belangrijke rol (De Blust & Van Renterghem, 2014). 
 
A. L. Brown and Van Kamp (2017) geven een uitgebreide review over geluidsinterventies en 
hun gezondheidseffecten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van verschillende soorten 
geluidsinterventies met voorbeelden uit de praktijk (Figuur 13). Zij concluderen dat de huidige 
geluidsbeheerstrategieën die in de literatuur zijn opgenomen en die gericht zijn op het 
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veranderen van de bron (the source), het pad (the path) of de infrastructuur (the 
infrastructure), een gunstig effect blijken te hebben op de menselijke gezondheid. 
 
 

 
Figuur 13 - categorisering van geluidsinterventies (EEA, 2014) 

 
Natuurlijke omgevingen bieden belangrijke oases om tot rust te komen. Vlaanderen kent een 
aantal stiltegebieden die zich situeren in de natuur of de open ruimte.  
 
“Stiltegebieden zijn unieke gebieden waar de nood tot bescherming voortvloeit uit de 
eigenschap stilte en rust. Stilte betekent hier niet de totale afwezigheid van geluid maar wel een 
aangenaam geheel van geluiden. Een stiltegebied is dus een gebied met een goede akoestische 
kwaliteit. Het is een aaneengesloten gebied van enkele km² groot dat een landelijk karakter 
heeft. Natuurlijke geluiden, afkomstig van zowel fauna als flora overheersen. Ook geluiden 
afkomstig van bewoners, bezoekers, landbouw, natuur- of bosbeheer, maken deel uit van het 
geluidsklimaat in een landelijk stiltegebied. Het aantal mechanische geluiden zoals van verkeer 
of bedrijvigheid zijn er beperkt.“ (Departement Omgeving, n.d.) 
 
Het Europees Milieuagentschap (EEA) heeft in 2014 een gids voor goede praktijken inzake stille 
gebieden opgesteld (EEA, 2014). In de gids wordt benadrukt dat het geluidsdrukniveau 
(gemeten in decibels) niet de enige belangrijke factor is bij het identificeren van stille gebieden. 
Verschillende EER-lidstaten, waaronder België, erkennen dat de akoestische kwaliteit van stille 
gebieden " ook te maken heeft met hoe een gebied door mensen wordt ervaren, met inbegrip 
van het evenwicht tussen gewenst en ongewenst geluid en de recreatieve waarde van het 
gebied, of hoe passend de aanwezige geluiden zijn voor het gebied en het gebruik ervan " (EEA, 
2014). Beperking tot geluidsdrukniveaus is niet geschikt omdat gewenst geluid soms gelijke 
geluidsdrukniveaus kan krijgen als ongewenst geluid, denk bijvoorbeeld aan het geluid van 
waterfonteinen. De EEA stelt enkele mogelijke selectiecriteria voorop om stiltegebieden te 
identificeren of te creëren (Figuur 14). 
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Figuur 14 - selectiecriteria voor stiltegebieden (EEA, 2014) 

 
Stilte- en rustplekken zijn ook van belang in de bebouwde omgeving, denk aan het religieus 
erfgoed zoals kerken of abdijen. In de kernen wordt er ook gesproken van luwteplekken. Deze 
term werd bedacht door Geert Peymen en Pleuntje Jellema. Zij deden onderzoek naar hoe 
publieke ruimte plaatsen van stilte en rust kunnen zijn. Ze omschrijven het begrip ‘luwte’ als 
een plek in de rivier waar de stroming geen vat op heeft - staat hier symbool voor wat een 
stilteplek binnen een stedelijk landschap kan betekenen: een plek om even uit de dagelijkse 
drukte te stappen. In het onderzoek definiëren ze hoe zes parameters de ervaring van stilte, 
rust en verstilling in de bebouwde omgeving beïnvloeden. De 6 parameters zijn: omsloten, 
poreus, betekenisvol, contrastrijk, relationeel en niet-toegeëigend. Het gaat dus niet enkel om 
de akoestische rust, maar ook het verminderen van andere zintuigelijke prikkels (Peymen, n.d.). 
 
Een recent initiatief zijn de Onumenten. Dat zijn plekken waar ruimte is voor verbinding, troost 
of reflectie. Het is een initiatief om verlieservaringen, zowel collectief als individueel, aandacht 
te geven in verschillende steden en gemeenten (Onumenten, n.d.).Buiten het stilstaan bij 
verlies, willen de Onumenten ook ontmoeting en verbondenheid faciliteren.  
 
Bij het creëren van rustplekken denkt men best ook aan de verschillende 
weersomstandigheden en gaat men idealiter voor een afwisseling tussen plekken waar je 
schaduw of bescherming tegen de regen vindt en plekken waar je heerlijk in de zon kan 
vertoeven.  
 

https://onumenten.org/index.php
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Ook esthetiek speelt een rol in het vinden van rust zoals grote bomen, water, fonteinen, 
cultureel erfgoed en andere architecturale elementen (Lauwers et al., 2021). 
 
Vrije tijd  

 
Vrije tijd betekent voor iedereen iets anders. Sporten, creatief zijn, lezen, vrienden zien, musea 
bezoeken, muziek- of theateroptredens bijwonen, etc. Ruimtelijke planning kan hierop inspelen 
door het voorzien van voldoende ruimte om een sterk aanbod uit te bouwen dat afgestemd is 
op de noden van de lokale bewoners zoals een bibliotheek, sportcentrum, cultuurcentrum, 
erfgoed beschermen, … Het toenemend aantal leegstaande kerken biedt een groot potentieel 
voor dergelijke invullingen. Veel mensen trekken in hun vrije tijd graag de natuur in, 
natuurinrichtingen die de beleving kunnen versterken, worden in volgend puntje besproken. 
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4.2.2.6 BIODIVERSE OMGEVING 

Wetenschappelijke onderbouwing  

 
Verschillende mechanismen verklaren de positieve invloed van natuur op de gezondheid. Ten 
eerste bevorderen natuurlijke plekken fysieke activiteit, en onderzoek toont aan dat bewegen 
in een natuurlijke omgeving wordt geassocieerd met grotere gevoelens van revitalisatie en 
positieve betrokkenheid, afname van spanning, verwarring, woede en depressie, en meer 
energie in vergelijking met binnen bewegen (Thompson Coon et al., 2011). Ten tweede 
ondersteunen natuurlijke plekken sociaal contact door ruimte te bieden waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten (Gascon et al., 2015).  
 
Andere mechanismen zijn: (a) de intrinsieke kwaliteiten van natuur die de gezondheid 
bevorderen (Attention Restoration Theory) en die effect hebben door simpelweg natuur te 
bekijken of te observeren (Gascon et al., 2015; Ulrich, 1983); en (b) de gezonde omgeving die 
geassocieerd wordt met natuurlijke plekken (lagere temperatuur, schonere lucht en 
verminderde geluidsniveaus) (Gascon et al., 2015). Daarnaast bestaat er bewijs voor de Stress 
Recovery Theory die stelt dat natuurlijke omgevingen stress kunnen verminderen vanwege de 
aangeboren neiging van mensen naar de natuur, wat hun evolutionaire habitat is (Bornioli, 
Parkhurst, & Morgan, 2018; Ulrich, 1983).  
 
Daarnaast is er toenemend bewijs voor de  biodiversiteitshypothese die stelt dat contact met 
de natuurlijke omgeving het menselijk microbioom verrijkt, het immuunevenwicht bevordert 
en beschermt tegen allergie en ontstekingsziekten. Wij worden beschermd door twee lagen 
van biodiversiteit, microbiota van de buitenste laag (bodem, natuurlijke wateren, planten, 
dieren) en de binnenste laag (darmen, huid, luchtwegen). Deze laatste bewoont ons lichaam 
en wordt gekoloniseerd vanuit de buitenste laag. Deze hypothese impliceert dat 
biodiversiteitsverlies leidt tot een verminderde interactie tussen omgevings- en menselijke 
microbiota. Dit kan op zijn beurt leiden tot immuun disfunctie en verminderde 
tolerantiemechanismen bij de mens (Prescott, Logan, Millstein, & Katszman, 2016). 
 
Ook voor de ontwikkeling van kinderen groeit de evidentie voor de positieve invloed van 
natuur. Gebaseerd op gegevens van meer dan 80 000 geboortes, toont een studie  uit Zuid 
Californië aan dat een toename in groen rondom de woning van de moeder (gemeten op basis 
van satelliet data van de omliggende vegetatie) geassocieerd is met een hoger geboortegewicht 
en verlaagt risico op vroeggeboortes (Laurent, Wu, Li, & Milesi, 2013). Uit onderzoek uitgevoerd 
in Oost-Vlaanderen blijkt dat een hoger percentage groen rondom de woning van kinderen 
geassocieerd is met een hogere intelligentie en minder gedragsproblemen bij 7-15-jarige 
kinderen die in stedelijke gebieden wonen (Bijnens, Derom, Thiery, Weyers, & Nawrot, 2020).  
 
Tenslotte leveren natuurlijke ecosystemen tal van diensten die onze gezondheid ten goede 
komen. Ecosysteemdiensten zijn al de goederen en diensten die ecosystemen aan de 
samenleving leveren zoals natuurlijke bescherming tegen overstroming, bestuiving door wilde 
insecten, natuurlijke waterzuivering, klimaatregulering, natuurgebonden recreatie, enz. 
 
Naast gezondheidsvoordelen kan natuur de gezondheid ook schaden, via onder andere het 
voortbrengen van pollen en zoönosen. Pollenallergie, beter gekend als hooikoorts, wordt 
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veroorzaakt wordt door stuifmeelkorrels of pollen van bomen, grassen of (on)kruiden. 
Hooikoorts komt bij ongeveer 20% van de Belgische bevolking voor. Hooikoorts gaat meestal 
gepaard met niezen, een verstopte of lopende neus, tranende, jeukende ogen, maar kan ook 
leiden tot slaap- of concentratieproblemen. Sommigen vertonen astmasymptomen, zoals 
benauwdheid of een piepende ademhaling (UZA, 2020). Zoönosen zijn infecties die van dieren 
op mensen kunnen worden overgedragen. Het recent coronavirus dat de ziekte COVID-19 
veroorzaakt, is een voorbeeld hiervan. Andere bekende voorbeelden zijn de ziekte van Lyme 
overgedragen door teken en de vossenlintworm.  
 
 

Ruimtelijke principes  

 
Ruimtelijk planning speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen, versterken en beschermen 
van natuur en biodiversiteit. Dit is belangrijk op verschillende schaalniveaus: van het behouden 
van diversiteit in ecosystemen en landschappen tot variatie in soorten en genen van fauna en 
flora (Van Reeth et al., 2018). Een handige vuistregel voor ruimtelijk planners die steeds meer 
opmars maakt is de 3-30-300 regel: 3 bomen zichtbaar vanuit iedere woning, 30% bladerdek in 
iedere buurt en 300m van iedere woning moet een park of groene ruimte zijn (Konijnendijk, 
n.d.).  
 
Eerst en vooral is het voorzien van voldoende groen-blauwe ruimte belangrijk. Daarnaast moet 
het toegankelijk maken en het inrichten van die ruimte voldoende aandacht krijgen. De meest 
gewenste ingreep is sterk afhankelijk van de context, schaal en doelstelling; open ruimte versus 
dorpskernen, natuurgebied versus speelplaats, een park voor sport en spel versus een park om 
te genieten van rust, een bedreigde soort beschermen, etc..   
 
Uit een studie in Kaunas werd een relatie gevonden tussen de kans op een beroerte of (al dan 
niet fataal) hartinfarct en de afstand van de woonplaats tot 1ha groen. Hieruit bleek dat 
mannen die op minder dan 350m van 1ha openbaar stadsgroen 50% minder kans hadden op 
een hartinfarct of beroerte, vergeleken met de mannen die woonden op een plek waar een 
stedelijke groene ruimte op meer dan 630m van de woning verwijderd is. Bij vrouwen werd een 
ander verband vastgesteld. Vrouwen die woonden op minder dan 350m van het openbaar 
groen EN regelmatig het park bezochten, hadden 180% minder kans op een beroerte of 
hartinfarct, vergeleken met vrouwen die woonden op meer dan 630 meter van een openbare 
groene ruimte en het park niet bezochten (Tamosiunas et al., 2014). 
 
 
Zaken waar algemeen aan gedacht kan worden voor het verhogen van de biodiversiteit zijn een 
rijkdom aan diverse inheemse bomen, planten, bloemen en kruiden aan te leggen. Planning 
voor soortendiversiteit wordt van het grootste belang geacht om de veerkracht en 
multifunctionaliteit van ecosystemen te ondersteunen, de blootstelling aan hoge concentraties 
plantenemissies (biogene vluchtige organische stoffen en pollen) te minimaliseren, 
bescherming te bieden tegen uitbraken van plagen en ziekten, en de geestelijke gezondheid te 
verbeteren (Barwise & Kumar, 2020; Prescott et al., 2016). Het 5-10% 
soortendiversiteitsprincipe wordt ondersteund door substantieel onderzoek waaruit blijkt dat 
geen enkele individuele soort meer dan 5-10% van een verzameling zou moeten uitmaken, wat 
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het meest effectief wordt waargenomen op stadsschaal (Barwise & Kumar, 2020). Op 
stadsschaal moet dus getracht worden om bijvoorbeeld eikenbomen niet meer dan 10% te 
laten voorkomen.  
 
De mogelijkheden om de natuur een handje te helpen zijn eindeloos: voorkomen van extra 
verharding en ruimte verslindende verkavelingen, wegwerken van bestaande verharding, 
planten van bomen, groene bufferstroken naast fiets- en wandelpaden, groendaken, 
straatgroen, natuurlijke speeltuinen, aanleggen van wadi’s, zuiveringsrietveldjes, houtkanten 
naast akkers, kleine landschapselementen, functionele agrobiodiversiteit, groene voortuinen, 
groene dorpspleinen, gevelgroen, voldoende ruimte voor boomwortels  etc. Er kan specifiek 
gekeken worden naar onder andere bomen die vogels aantrekken of bloemen die insecten 
aantrekken.  
 
Ten slotte kunnen niet-natuurlijke elementen de natuurbeleving en contact met biodiversiteit 
versterken zoals de aanleg van een blotevoetenpad, een grasveld dat ruimte voor spel en 
sociaal contact voorziet, bankjes, waterelementen zoals een fontein, kunst, een speeltuin met 
veilige omheining, een looppad, sporttoestellen, schaduwelementen, etc.  
 
 
Pollen 

 
Voor België bestaat een hooikoortsradar (www.hooikoortsradar.be) waarbij de verwachting 
van de pollenverdeling in de lucht bij droog weer dagelijks wordt weergegeven. Nederland 
biedt meer specifieke gegevens over het pollenseizoen van verschillende soorten bomen, 
grassen en kruiden. Ruimtelijke planning heeft weinig tot geen grip op de verspreiding van 
stuifmeelkorrels. Enkel op het niveau van de aanplanting van bomen kan eventueel rekening 
gehouden worden om geen hoge concentraties van sterk allergene bomen zoals Berk, Wilg en 
Zomereik aan te planten, maar eerder te opteren voor een diversiteit aan bomen. Echter, is het 
niet zeker of dit een lokaal effect zal verwezenlijken gezien de wijde verspreiding van de pollen 
over het hele land. Een recente review van bestaande literatuur voorziet enkele richtlijnen om 
de allergie-impact van groene ruimte te verlagen (Cariñanos & Casares-Porcel, 2011):  
 

 
Figuur 15 - richtlijnen voor ontwerp van groene ruimten met lage allergie impact (Cariñanos & Casares-Porcel, 2011) 

 
 

http://www.hooikoortsradar.be)/
https://pollennieuws.nl/pollenkalender/bomen_en_struiken/
https://pollennieuws.nl/pollenkalender/grassen/
https://pollennieuws.nl/pollenkalender/kruiden/
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Zoönosen 

 
Op het eerste gezicht lijkt ruimtelijke planning op kleinere schaal ook hier weinig grip op te 
hebben en is het vooral belangrijk de bevolking goed te informeren en te sensibiliseren over 
het voorkomen van dergelijke ziektes (vb. tekencheck, wassen van wilde bessen). De 
Wereldgezondheidsorganisatie plaatst de bescherming en het behoud van de natuur als 
topprioriteit voor een gezond herstel van deze crisis (WHO, 2020). 
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4.2.2.7 VEILIGE OMGEVING 

Wetenschappelijke onderbouwing 

 
Milieu & klimaat 

 
Luchtvervuiling en lawaai vormen de grootste bedreiging vanuit de omgeving op onze 
gezondheid (Unece, n.d.; WHO, 2018a), terwijl de blootstelling aan hormoonverstoorders de 
grootste bedreiging vormt voor de reproductieve gezondheid van de mens (Horemans, 2020).  
 
Chemische verbindingen en fijn stof die we inademen hebben invloed op de luchtwegen 
(astma, chronisch longlijden en longkanker), hart en bloedvaten (ritmestoornissen, coronair 
lijden, verhoogde bloeddruk en vaatvernauwing van de slagaders in het lichaam en het centraal 
zenuwstelsel (ruggemerg en hersenen); er zijn associaties gevonden tussen luchtvervuiling en 
dementie, depressie en slaapstoornissen. (Figuur 16a) vat de voornaamste 
gezondheidseffecten van luchtvervuiling samen.  
 
Geluidspollutie wordt beschouwd als de tweede grootste bedreiging van de omgeving op 
gezondheid. De negatieve effecten van geluid op gezondheid zijn (Figuur 16b):  
- stofwisselingsstoornissen die hoge bloeddruk, obesitas, hart- en vaatziekten en zelfs 

diabetes kunnen veroorzaken; 
- negatief effect op gesprekken tussen mensen en bemoeilijkt op die manier sociale relaties; 
- verlies van aandacht en dus tot minder concentratie op het werk of in de klas; 
- verstoorde slaap  

 

 
Figuur 16 a en b- voornaamste gezondheidseffecten van luchtvervuiling (links) en geluidspollutie (rechts) (EEA, 2020) 

De mens wordt blootgesteld aan hormoonverstoorders via de inname van voedsel en water, 
via de inademing van gassen en deeltjes in de lucht en via de huid. Via de placenta en de 
moedermelk kunnen ze tevens worden overgedragen van zwangere vrouw naar de zich 



 83 

ontwikkelende foetus of het kind. Hormoonverstoorders verstoren zoals de term aangeeft de 
hormoonhuishouding, wat onder andere het metabolisme van geslachtshormonen verstoort, 
en zo bij vrouwen en mannen ontwikkelings- en vruchtbaarheidsproblemen, onvruchtbaarheid 
en hormoongevoelige kankers kunnen veroorzaken. Een groeiend aantal studies documenteert 
het verband tussen blootstelling aan hormoonverstoorders en obesitas, diabetes en het 
metabool syndroom, die de onderliggende factoren zijn voor de ontwikkeling van niet-
overdraagbare ziekten (Horemans, 2020). 
 
Hittestress is een thema dat steeds meer in de aandacht komt gezien de huidige opwarming 
van het klimaat. Aangezien mensen zijn geacclimatiseerd aan hun lokale klimaat, zijn er 
absolute grenzen aan de hoeveelheid blootstelling aan warmte een individu kan tolereren. Het 
tolerantiebereik van een individu is neemt af met de leeftijd of ziekte (Kovats & Hajat, 2008). 
Hitte kan leiden tot volgende gezondheidseffecten (Gezondheid en Wetenschap, 2020) 
- uitdroging 
- warmte-oedeem 
- spierkrampen 
- hitte-uitputting  
- hitteslag 
- hitteberoerte 
- nierfalen,  
- productieverlies 
- meer agressie 
- verminderd welbevinden 
- verscherping van bestaande psychiatrische problemen 

 
In de afgelopen 10 jaar zijn in de Europese regio naar verluidt 1000 mensen door 
overstromingen om het leven gekomen en meer dan 3,4 miljoen getroffen. De recente 
gebeurtenissen (juli 2021) in België bevestigen de risico’s gebonden aan toenemend 
overstromingsgevaar. Sterfte bij overstromingen zijn het gevolg van verdrinking, fysiek trauma, 
hartaanvallen, elektrocutie, koolmonoxide (CO) vergiftiging of brand. De korte termijn 
gezondheidsrisico’s zijn gelinkt aan tekort aan veilig water, verwondingen en verstoring van de 
toegang tot gezondheidsdiensten. De gezondheidseffecten op langere termijn omvatten 
effecten als gevolg van ontheemding, vernieling van huizen, vertraagd herstel en watertekort 
(Menne, Murray, & Organization, 2013). 
 
Verder zien we door de klimaatverandering jaarlijks een toename in de blootstelling aan UV-
straling (Figuur 17) hetgeen in direct verband staat met een toename in huidkankers (Menne et 
al., 2013). 
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Figuur 17 - Toename van de UV-straling over de periode 1980-2006 (van Dijk, 2007) 

 
 
 

Verkeersveiligheid  

 
Wereldwijd zijn momenteel verkeersongevallen de belangrijkste doodsoorzaak voor kinderen 
en jonge volwassenen in de leeftijdsgroep van 5-29 jaar (WHO, 2018b). Daarnaast brengt een 
gebrek aan verkeersveiligheid stress, frustratie en soms conflict tot zich mee (Lauwers et al., 
2021). Voor sommige doelgroepen, o.a. ouderen en ouders met kinderen, kan het ook fysieke 
activiteit belemmeren (Lauwers et al., 2021). 
 

Ruimtelijke principes  

 
Milieu & klimaat 

 
Gezien het probleem van hormoonverstoorders vooral vraagt voor een beleid gericht op 
strengere normen en controle, wordt hier geen ruimtelijke link gemaakt. 
 
Er bestaat geen veilige ondergrens voor luchtverontreiniging door verkeer en andere bronnen 
zoals industrie, huishoudens, land- en tuinbouw.6 Algemeen geldt dat hoe meer 
luchtverontreiniging we voorkomen, hoe meer gezondheidswinst we boeken. Daarom zijn alle 
ruimtelijke maatregelen die bijvoorbeeld inzetten op een afname van gemotoriseerd verkeer 
en een toename van fiets- en wandelverkeer bevorderlijk. Om beleidsmakers en planners te 
ondersteunen bij deze opgave, publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie op 22 

 
 
6 Hoewel er geen veilige ondergrens bestaat, formuleert de WHO (WHO, 2021a) een aantal drempelwaarden voor 
verschillende. Voor NO2 is dat vb 40 microgram/m3 op jaarbasis.  

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health
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september 2021 een update van haar richtlijnen voor luchtvervuiling (Figuur 18) (WHO, 2021b). 
Een goed vertrekpunt om prioriteiten voor ruimtelijke planning om verkeersintensiteit te 
detecteren en te verlagen zijn de luchtvervuilingskaarten van de Vlaamse Milieumaatschappij 
en de kaarten van het Curieuzeneuzen onderzoek.  
 

 
Figuur 18 - AQG staat voor Air Quality Guidelines. Interim targets zijn tussentijdse streefwaarden van luchtverontreiniging die 
hoger zijn dan de niveaus van de luchtkwaliteitsrichtlijnen, maar die de autoriteiten in sterk verontreinigde gebieden kunnen 
gebruiken om een beleid ter vermindering van de verontreiniging te ontwikkelen dat binnen realistische termijnen haalbaar is. 
De tussentijdse doelstellingen moeten worden beschouwd als stappen op weg naar het uiteindelijk bereiken van de 
richtniveaus voor luchtkwaliteit, en niet als einddoelstellingen. 

 
 

Hittestress 

 
Lenzholzer (2015) beschrijft heel wat voorbeelden van ruimtelijke ingrepen die helpen 
hittestress tegen te gaan: voorzien van groenblauwe elementen, schaduwplekken, ontharding, 
afname gemotoriseerd verkeer, … (De hittekaarten van VMM tonen de gebieden die het meest 
te maken hebben met hittestress. Het Vlaams Instituut Gezond Leven werkt momenteel aan 
hittekwetsbaarheidskaarten. De kaarten tonen waar mensen wonen die extra kwetsbaar zijn 
voor hitte, zoals ouderen, kinderen. Deze staan momenteel nog niet online, wel kunnen ze per 
gemeente opgevraagd worden.  
 
 
Verkeersveiligheid 

 
Een algemeen principe om de verkeersveiligheid te verhogen is het STOP principe. Hierbij wordt 
eerst prioriteit gegeven aan Stappers, dan Trappers, vervolgens Openbaar vervoer en ten slotte 

https://www.vmm.be/data/luchtkwaliteit-in-je-eigen-omgeving
https://viewer.curieuzeneuzen.be/
https://bibliotheek.be/catalogus/sanda-lenzholzer/het-weer-de-stad-hoe-ontwerp-het-stadsklimaat-bepaalt/boek/library-marc-vlacc_8815114?branch=/root/bibnet/Limburg
https://klimaat.vmm.be/nl/kaartapplicatie-thema-1
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/hittekwetsbaarheidskaarten
https://www.duurzame-mobiliteit.be/nieuws/stop-principe-stappers-trappers-openbaar-vervoer-en-prive-gemotoriseerd-vervoer
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Personenwagens (Netwerk Duurzame Mobiliteit, 2020). Een fiets- en wandelbare omgeving 
heeft dus niet alleen een positieve impact op de kwaliteiten beweeglijk en sociaal, maar ook op 
verkeersveiligheid. Indien men een omslag wil maken naar fiets- en wandelbare buurten waar 
de zachte weggebruiker centraal staat, is een verkeerscultuur van traagheid nodig die 
geactiveerd kan worden door enerzijds de infrastructuur te voorzien en anderzijds te 
handhaven en sensibiliseren. Het voorzien van deze infrastructuur hoeft niet duur te zijn. Via 
‘tactical urbanism’ kunnen oplossingen via markeringen op de baan of het plaatsen van 
bloembakken of paaltjes snel en goedkoop aangebracht worden (Tactical Urbanist's Guide, 
n.d.). Mogelijke oplossingen kunnen op die manier getest, bijgestuurd en gevalideerd worden 
alvorens te investeren in permanente implementatie. Ingrepen om verkeer te vertragen in 
functie van verkeersveiligheid zijn het beperken van de rijwegbreedte, wegmarkeringen die de 
rijweg optisch smaller maken, rijbaankussens, wegversmallingen, etc.  
 
  

http://tacticalurbanismguide.com/
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4.2.3 GEBRUIK VAN HET DIALOOGINSTRUMENT  

 
Doorheen het proces werden er verschillende beschouwingen gegeven over het mogelijk 
gebruik van het dialooginstrument en de daarbij horende potenties en valkuilen. Onderstaande 
reflecties werden gegeven in de focusgroep, de Merodeworkshop, de workshop met 
omgevingsactoren en het schepencollege. 

4.2.3.1 FOCUSGROEP  

Algemeen werden er door de deelnemers van de focusgroep veel voordelen gezien in het 
dialooginstrument, maar er werden ook waarschuwingen gegeven. Die hebben te maken met 
de inhoud van het dialooginstrument, met het mogelijke gebruik en met de relatie tot andere 
dialooginstrumenten.  
 

Waar baken je af? 

Het dialooginstrument voor Gezonde Kernversterking is bedoeld als een integrerend 
instrument. Een duidelijke meerwaarde van het instrument is volgens de deelnemers dat het 
de twee modellen – Positieve Gezondheid en kernversterking – met elkaar verbindt. Een 
potentiële valkuil daarvan is dat het zo omvattend wil zijn naar de samenstellende kwaliteiten 
en de relaties ertussen, dat het volkomen onoverzichtelijk wordt.  

 
In elk van de kwaliteiten kan je meer of minder van de elementen uit de overeenkomstige 
dimensies van Positieve Gezondheid en Levendige Kernen steken. Daarover zijn verschillende 
opmerkingen gegeven, in de zin van “dit moet er ook nog bij; het is niet enkel een element van 
dimensie a of b”. Weinig tot geen van de elementen blijken dan exclusief tot één kwaliteit te 
behoren. Het gevolg van dit aanvullen en vervolledigen kan zijn dat de kwaliteiten zich steeds 
minder van elkaar onderscheiden en dat er te veel deelaspecten onder één noemer staan. Om 
het dialooginstrument geschikt te houden, moeten de elementen die in elke kwaliteit zitten 
daarom meer gespecifieerd worden.  
 
Daarnaast leek de structuur van de eerste versie van het dialooginstrument vooral de aandacht 
te leggen op de individuele kwaliteiten. De relaties tussen de assen, hoe ze elkaar beïnvloeden 
en in wisselwerking treden, is echter even belangrijk. De vraag is dan ook of het 
dialooginstrument ook hiervoor een leidraad kan geven.  
 
Toepassing  

Als analysemethode is het dialooginstrument Gezonde Kernversterking niet alleenstaand. In elk 
geval voor ruimtelijk beleid en ontwerp zijn er meer van dit soort instrumenten (zie voorbeeld 
de duurzaamheidsmeter of the place standard tool). Daarom is het nodig de specificiteit van 
dit dialooginstrument duidelijk te maken en de voorwaarden om tot een ‘gezonde 
kernversterking’ te komen, verder uit te werken. Dit kan betekenen dat het instrument 
restrictiever moet zijn over wat er allemaal wel en niet bij hoort, zodat het helder wordt hoe 

https://do.vlaanderen.be/duurzaamheidsmeter-wijken
https://www.placestandard.scot/
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het instrument zich verhoudt tot andere bestaande instrumenten. Anderzijds wordt 
gesuggereerd voor een heel holistische benadering zodat het instrument niet verdwijnt tussen 
andere bestaande instrumenten, hoewel zo’n holistische benadering ook een zwakte kan zijn 
omdat het minder duidelijk wordt wat er wel en niet bij hoort.  

 
Om het dialooginstrument functioneel te houden, moet er duidelijkheid zijn over de 
gebruiksdoelen. De invulling van het denkkader heeft te maken met het doel ervan en het 
niveau waarop men het wil toepassen. Voor de analyse van een project of een concrete 
plaatselijke situatie is meer detail nodig dan voor de analyse van een overkoepelende visie of 
beleidsdoel. Er kan ook getracht worden om een duidelijker verband te leggen tussen de 
kwaliteiten en de aspecten van het beleid waarmee ze te maken hebben; gaat het om 
beleidsdoelstellingen, inrichting, ruimtegebruik? Belangt het de beleidsverantwoordelijke, 
ontwikkelaar, de planner, de ontwerper, de gezondheidswerker aan? Dit zou een instrument 
inzichtelijker kunnen maken. Ten slotte moet er nagedacht worden over de toepassingsschaal; 
gelden de kwaliteiten met de elementen die er nu in opgenomen zijn, voor alle schalen? Voor 
sommigen zal dat het geval zijn, voor anderen niet.  

 
De deelnemers zien de toepassing van het dialooginstrument in de eerste plaats in het 
procesmatig gebruik; als communicatiemiddel en analysemethode, om gedachten te ordenen, 
verbanden te zien, samenbrengen van kennis en expertise, inventarisatie van belangen en 
prioriteiten en om de juiste focus te blijven houden in de verschillende fasen van een co-
creatief ontwerpproces. In die zin kan er ook semi-kwantitatief mee gescoord worden: een 
beginsituatie en/of een ontwerp evalueren en er een kwalitatieve score aan geven om dan te 
kijken hoe die met innovatieve ontwerpen en instrumenten vanuit beide sectoren, voor 
gezonde kernversterking verbeterd kan worden. Bij de argumentatie daarvoor kunnen harde 
cijfers gebruikt worden. Die zijn immers heel belangrijk voor bewustmaking en agendering. Met 
cijfers krijg je sneller iets op de agenda dan met een verhaal, stellen de deelnemers. Zowel over 
gezondheids- als ruimtelijke aspecten zijn cijfers voorhanden die in het dialooginstrument 
gebruikt zouden kunnen worden. Dit betekent echter niet dat het raamwerk als 
meetinstrument gebruikt zou kunnen worden waarmee bijvoorbeeld een ‘distance to target’ in 
beeld gebracht wordt. Daarvoor ontbreekt de nodige validatie en bovendien zijn de kwaliteiten 
moeilijk met elkaar te vergelijken. Gebruik je het zo wel, dan riskeer je dat de resultaten als 
onwetenschappelijk weggezet worden. Het dialooginstrument is dus niet bedoeld om er 
effectief mee te meten.  
 
De deelnemers hadden ten slotte een aantal suggesties over de vorm van het 
dialooginstrument. Zo was er de vraag naar een visueel aantrekkelijk instrument die eenvoudig 
hanteerbaar is. Academici ontwikkelen al te vaak complexe instrumenten, maar dergelijke 
instrumenten dreigen vaak niet te worden als ze te complex zijn. Het dialooginstrument kan op 
een eenvoudige manier gezondheidsambtenaren – of anderen die weinig met de omgeving 
bezig zijn - betrekken bij ruimtelijke planning. Voor deze groepen is ruimtelijke planning vaak 
een moeilijke aangelegenheid waar ze weinig zicht op hebben. Een eenvoudig 
dialooginstrument kan een debat op gang brengen. Daarbij zou het handig zijn om per kwaliteit 
een aantal vragen toe te voegen om de dialoog op gang te brengen. Ook een overzicht van 
welke stakeholders waaraan gedacht kan worden op welk schaalniveau zou nuttig zijn omdat 
de sectoren elkaar te weinig kennen.  
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De deelnemers van de focusgroep zien een duidelijke meerwaarde van het dialooginstrument 
in het koppelen van de verschillende dimensies van Positieve Gezondheid en Levendige kernen. 
Op die manier kunnen transversale verbindingen gelegd worden tussen de twee sectoren. Er is 
een duidelijke vraag naar een bruikbaar raamwerk om meer kennis en begrip over elkaars 
praktijk te krijgen.  

4.2.3.2 WORKSHOP OVER HET MERODEGEBIED  

Een algemene opmerking over het dialooginstrument met de (toen nog) zes kwaliteiten, is dat 
er veel verschillende linken te leggen zijn tussen de kwaliteiten. Beweeglijk heeft bijvoorbeeld 
een sterke link met natuurlijk en met faciliterend, ook stilte zou in alle andere omgevingen aan 
bod kunnen komen. De manier van visualiseren versterkt meer het hokjesdenken dan het 
integraal denken. Daarnaast werd tijdens de workshop opgemerkt dat ‘gezondheid en 
omgeving’ een heel breed thema is. Bovendien is de Merode ook een uitgestrekt gebied. Er 
werd gesuggereerd om de oefening zoals op de Merodeworkshop te herhalen per kwaliteit, 
per gemeente, met de juiste lokale actoren. Zo kunnen heel wat meer specifieke knelpunten 
naar boven komen.  
 
Ook het schaalniveau kwam opnieuw aan bod. Niet alle kwaliteiten moeten in de publieke 
ruimte gerealiseerd worden, ook op projectniveau kan er veel verwezenlijkt worden. Anderzijds 
zijn er ook kwaliteiten die bovenlokaal bekeken moeten worden zoals openbaar vervoer of 
kernversterking. 

De toepassing van het dialooginstrument zien de deelnemers vooral als proces ondersteunend. 
Een instrument als deze kan helpen om probleemzones te visualiseren, welke diensten 
betrokken kunnen worden, welke financiële middelen aangewend kunnen worden etc. Vanuit 
verschillende gemeenten werd bevestigd dat de synergie tussen gezondheid (zowel diensten 
als zorgverleners) en omgeving ontbreekt. Ook voor de Eerstelijnszone is dit een goed 
dialooginstrument om een project voor te stellen. Om de Eerstelijnszone te betrekken kan 
volgens de deelnemers best worden aangesloten bij bestaande overlegmomenten van de 
Eerstelijnszones. 

4.2.3.3 CASE STUDY HULSHOUT: INTERVIEWS MET LOKALE ZORGACTOREN 

Het gebruik van het dialooginstrument was bij de interviews nuttig om het gesprek te openen 
en de zorgverleners te helpen nadenken over de link gezondheid en omgeving. Een belangrijke 
verdere stap in de ontwikkeling van het dialooginstrument is om een vraagstelling te 
formuleren per kwaliteit die helpt vanuit het perspectief van hun patiënten te redeneren 
eerder dan hun eigen ervaringen als bewoners.  
 
Eén deelnemer gaf ook aan dat het mogelijks een dialooginstrument kan zijn om te gebruiken 
bij samenwerkingen tussen lokale zorg- en welzijnswerkers vb. bij de ontwikkeling van 
naschoolse opvang die over verschillende thema’s gaat. Vooral als basis om geen thema’s te 
vergeten. Deze deelnemer gaf aan dat de kwaliteiten in het dialooginstrument veel breder gaan 
dan ze verwacht had, vb. hitte- en droogtestress, hetgeen duidt op het nut van een dergelijk 
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dialooginstrument om de breedheid van het thema kenbaar te maken binnen de 
gezondheidszorg. 

4.2.3.4 CASE STUDY HULSHOUT: WORKSHOP MET LOKALE OMGEVINGSACTOREN 

Ook bij de lokale workshop was het dialooginstrument een hulp om geïntegreerd te denken, 
zoals aangegeven door één van de deelnemers:   
 

“We moeten alles integreren en samenleggen, wij als kleine gemeente kunnen moeilijk 
middelen naar ons halen. Bij grotere steden hebben ze iemand in dienst die niets anders doet 
dan subsidies aanvragen, dat kunnen wij niet.” 

4.2.3.5 CASE STUDY HULSHOUT: SCHEPENCOLLEGE 

We bevroegen de schepenen naar hun kijk op mogelijk relevant gebruik van het 
dialooginstrument waarbij we hen de volgende opties voorlegden:  
 
- als dialooginstrument om tussen verschillende domeinen / disciplines in gesprek te gaan over 

gezonde leefomgeving;  
- als participatief instrument om verschillende belanghebbenden te betrekken bij de ontwikkeling 

van een gezonde leefomgeving;  
- als ontwerpinstrument voor een gezonde leefomgeving;  
- als evaluatief instrument om ruimtelijke ontwikkelingen op gezondheid te evalueren;  
- als checklist om vanuit verschillende beleidsdomeinen het thema gezonde leefomgeving mee te 

nemen. 

De schepenen zien het instrument meest relevant als dialooginstrument om met de 
aanbevelingen die vanuit ons project voortkomen in de verschillende beleidsdomeinen aan de 
slag te gaan. De huidige COVID-19-crisis heeft de gemeente doen inzien dat gezondheid 
verweven zit in elk domein. Daarom kan een dergelijk instrument een nuttige kapstok bieden 
om het beleid aan op te hangen.  
 
Om het als participatietool of ontwerptool te gebruiken zou een verdere stap moeten zijn, maar 
dat is nog niet aan de orde voor de gemeente. Hiervoor is beschikbare tijd en bezetting van de 
medewerkers het grootste knelpunt. Participatietrajecten vragen veel tijd als je het goed wil 
doen. Anderzijds omvat het instrument wel allemaal elementen waar bij inrichtingen van het 
openbaar domein, specifieke omgevingsprojecten, de ontwikkeling van de site Ter Nethe, etc. 
aan gedacht kan worden. 
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 LOKAAL PARTICIPATIEF ONTWERPPROCES VOOR GEZONDE KERNVERSTERKING 

4.3.1 TOEPASSING DIALOOGINSTRUMENT IN DE WORKSHOP OVER HET MERODEGEBIED 

Tijdens de workshop over het Merodegebied was het naast de evaluatie van het 
dialooginstrument, de bedoeling om aan de hand van het dialooginstrument ruimtelijke input 
te verzamelen. Op basis daarvan konden we vervolgens interessante opties voor een case study 
selecteren. 

4.3.1.1 RUIMTELIJKE INPUT UIT WORKSHOP OVER HET MERODEGEBIED 

Beweeglijke omgeving 

 
De Merode wordt geassocieerd met bewegen. De recreatieve ontsluiting is een kwaliteit van 
het gebied, er zijn veel faciliteiten om te wandelen en te fietsen. Er lopen heel wat initiatieven 
zoals een nieuw fietspad dat de dorpen Veerle met Averbode verbindt of de wandellussen aan 
de Nobertijnenroute. Een aandachtspunt is dat naast de vele outdoor sport- en 
recreatievoorzieningen ook aandacht zou kunnen gaan naar indoor recreatie, een skatepark 
bijvoorbeeld.  
 
Waar meer aandacht naar kan gaan in het Merodegebied is de leesbaarheid, samenhang en de 
link met de kernen. De eigenheid van de kernen in het Merodegebied is dat ze omgeven zijn 
door veel open ruimte. De open ruimte als trigger om meer te bewegen zou bewuster kunnen 
opgenomen worden.  
 
Faciliterende omgeving 

 
Het wegtrekken van voorzieningen uit de kernen is een algemene uitdaging voor het hele 
gebied. Grootschalige detailhandel buiten de kernen vormen concurrente met handel binnen 
de kernen.  
 
Openbaar vervoer is een groot pijnpunt in de regio. In kleinere gemeenten is dit vooral gericht 
op schoolgaande jeugd. Voor de organisatie van openbaar vervoer moet de koppeling gemaakt 
worden met de Vervoersregio Kempen.  
 
Wat gezonde voeding betreft kan de open ruimte en landbouw in het gebied een belangrijke 
rol spelen. De korte keten kan er perfect functioneren. Hier en daar worden boerenmarkten 
georganiseerd in de kleinere dorpen waar geen winkels meer zijn. Ook in grotere ruimtelijke 
projecten wordt voeding geïntegreerd, bijvoorbeeld in de vorm van pluktuinen.  
 
Inzake de formele zorg, heerst er geen concrete nood in zorgvoorzieningenaanbod in regio. 
Wat de informele zorg betreft, is het relevant om te kijken naar projecten rond revalidatie of 
burn-out coaching op landbouwbedrijven (zie Rurant als partner). Rond buurtgerichte zorg en 
zorgzame buurten lopen er verschillende startende initiatieven. Hiervoor bestaat een 
samenwerking tussen Streekplatform Kempen, Welzijnszorg Kempen en Thomas More (Vonk 
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3). Veel van deze initiatieven worden genomen vanuit steden en gemeenten. Vanuit de 
huisartsenkring komt de vraag om de link met de aanwezige eerstelijnszorg te leggen. Bij 
patiënten waarvoor ze medisch niet meer van betekenis kunnen zijn, is het doorverwijzen naar 
dergelijke netwerken relevant. De huisartsenkring kan via eigen kanalen zoals lokgroep of mail 
die projecten bekend maken onder huisartsen.  
 
Biodiverse omgeving  

 
De Merode is een heel groene omgeving. Er lopen heel wat projecten rond dit thema zoals een 
project rond vernatting of functionele agrobiodiversiteit.  
 
Veel oppervlakte bos en gemeentelijke eigendommen worden beheerd door het Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB). Daarnaast is ANB betrokken bij een plukboerderij-project met een 
nadruk op connectie tussen landbouw en landschap, waarbij landschap gezien wordt als drager 
van een aantal productiewijzen zoals hakhout.  
 
Ontspannende omgeving  

 
In de Merode bestaat er een werkgroep rond het beleven van stilte. Er loopt een traject rond 
een stiltegebied Gerhagen (Tessenderlo). In de andere gemeenten is het nog niet bekeken. Er 
wordt wel jaarlijks een dag van de stilte gehouden waarbij activiteiten worden georganiseerd: 
vb een stiltewandeling, stilteconcerten in de abdijen, … Dit gebeurt vooralsnog ad hoc, er is 
echter wel vraag om er iets structureels van te maken. Over het algemeen is er nog weinig 
aandacht voor het thema, voornamelijk vanuit cultuur en erfgoedsector wordt dit thema 
opgenomen. Wel heeft Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete in destijds interesse getoond 
voor de aanleg van de zogenaamde R-paden die wandelaars naar rust en stilte leiden. 
 
Zaken die een rustgevende omgeving bemoeilijken zijn de hoofdwegen door de centra, 
verkeersdrukte,  aanwezigheid van verschillende transportfirma’s in een lokaal industriegebied, 
slechte ruimtelijke ordening, … Open ruimte is van belang om rust te vinden, maar de 
ruimtelijke ordening van de laatste jaren en de daar aan gelinkte verkeersdrukte doen de 
rustgevende waarde van die open ruimte teniet. Het is een moeilijke balans, bovendien zijn dit 
zaken die gemeentegrenzen overstijgen en gebiedsgericht aangepakt moeten worden. 
 
 
Veilige omgeving 

Verkeersveiligheid is een aandachtspunt; de Merode heeft veel verkeer. Bovendien zijn veel 
dorpen ‘doorrijddorpen’ waar veel (zwaar) verkeer door de kernen komt. Dat maakt dat de kans 
op ongevallen groot is.  
 
Door het wegtrekken van functies uit de deelgemeenten nemen mensen snel de auto i.p.v. 
actieve alternatieven. Het gebied schiet echter tekort in goede en veilige fietsverbindingen voor 
functionele verplaatsingen in tegenstelling tot de recreatieve voorzieningen die wel sterk zijn 
uitgebouwd. Bovendien wordt gesteld dat dorpscentra voetgangers- en fietsvriendelijk moeten 
zijn, dat is bijvoorbeeld in sommige dorpen een pijnpunt. Een ander groeiend probleem zijn de 
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conflicten tussen de verschillende type weggebruikers waarmee rekening gehouden moet 
worden: steps, rolstoelgebruikers, fietsers, mountainbikers, speedpedelecs, …  
 
 
Sociale omgeving 

 
Sociale veiligheid is een heel lokaal gegeven; het heeft te maken met huisvesting, sociale 
controle, … 
 
Vereenzaming was al voor COVID-19 een groot probleem in het gebied, voornamelijk in de 
kleine gehuchten waar veel ouderen wonen en weinig voorzieningen zijn. Dit is alleen maar 
erger geworden door de COVID-19 maatregelen. Ook daardoor is dit het moeilijkste thema om 
op dit moment uit te rollen. De meeste projecten hierrond staan on hold.  
 
Verenigingen zoals de Kristelijke Werknemersbeweging voorzien een breed aanbod aan 
activiteiten op lokaal niveau zoals wandeltochten. Ook sportclubs organiseren allerlei zaken en 
zorgen voor leven. Er werden verder nog enkele voorbeelden aangehaald die het sociale 
contact kunnen versterken:  
 
- Het buurtbudget; dit is een methodiek die werd toegepast om te kijken of de cohesie van de wijk 

kon versterken. In Arendonk kwamen hier vooral mensen die zich eenzaam voelden op af. Het 
resulteerde er in een buurtcomité die een vaste locatie wensten om samen te kunnen komen.  

- In losloopweiden voor honden kunnen ook hun baasjes elkaar ontmoeten.  
- Op vlak van architectuur is er meer vraag naar collectieve woonvormen en intergenerationele 

woningen. 
- Ook in de publieke ruimte kan er gewerkt worden aan ontmoeten vb. op een dorpsplein, of door 

ruimte te voorzien die kan toegeëigend worden, …  

 
 
Zorgzame omgeving  

 
Met betrekking tot de informele zorg is het relevant om uit te kijken naar projecten rond 
revalidatie of burnout coaching op landbouwbedrijven (zie Rurant als partner). Rond 
buurtgerichte zorg en zorgzame buurten lopen er verschillende startende initiatieven. Hiervoor 
bestaat een samenwerking tussen Streekplatform Kempen, Welzijnszorg Kempen en Thomas 
More (Vonk 3). Veel van deze initiatieven worden genomen vanuit steden en gemeenten.  
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4.3.1.2 REFLECTIE WORKSHOP 

Enkele reflecties over deze workshop kunnen dienen als houvast voor toekomstige workshops 
in een gelijkaardige context. De workshop liep namelijk niet zo vlot als verwacht om 
verschillende redenen.  
 
Ten gevolge van de wijzigende covid-restricties waren we genoodzaakt de workshop last-
minute online te organiseren. Ons materiaal was hier niet volledig op aangepast en ook loopt 
een dialoog online altijd moeizamer. Hiervoor kan wel aangeraden worden om aan de 
deelnemers te vragen om online ook affiliatie te vermelden naast hun (profiel)naam. 
 
Daarnaast merkten we ook op dat de afstemming tussen de schaal van het gebied, de 
aanwezige actoren en de breedheid van het thema niet optimaal was. De schaal van het gebied 
was namelijk vrij groot om diepgaand op knelpunten en potenties van de verschillende 
dimensies van het dialooginstrument in te gaan. Het was vooral voor de aanwezige actoren uit 
de zorgsector die veelal vrij lokaal in het gebied actief zijn, moeilijk om op gebiedsniveau 
relevante input te geven.  
 
Verder was het vervolg op deze workshop niet geheel duidelijk, er werden geen duidelijke 
acties voorgesteld inzake de uitkomsten van de workshop. Hiervoor zou een langer traject met 
dezelfde actoren nodig zijn om duidelijke doelstellingen te koppelen aan de gegeven inbreng.  
 
Desalniettemin liet de workshop wel toe om het dialooginstrument op zich en het gebruik ervan 
te testen en te evalueren. Het dialooginstrument hielp ook om linken te leggen tussen 
bestaande initiatieven in het gebied waardoor we de gewenste input kregen om onze case 
study verder te specifiëren.   

4.3.2 TOEPASSING DIALOOGINSTRUMENT IN CASE STUDY HULSHOUT 

Ten eerste ontwikkelden we op basis van de thematische input van zorgactoren een 
ontwerpvoorstel voor de nieuwe zorgsite Ter Nethe. Aan de hand van een verhaallijn 
presenteerden en bespraken we het voorstel tijdens een online stuurgroep voor de nieuwe 
site. Ten tweede koppelden we de thematische input van de zorgactoren over de gemeente 
Hulshout aan de plannen van de gemeente om een 10 000 stappenroute en Fairtrade label te 
ontwikkelen. Aan de hand van een verhaallijn werd het ontwerpvoorstel voor gemeente 
Hulshout voorgelegd op een fysieke workshop met lokale omgevingsactoren.  
 

4.3.2.1 PROJECT 1: ZORGSITE TER NETHE 

Hieronder volgt de verhaallijn van ons voorstel voor de zorgsite Ter Nethe geïnspireerd door 
de input van de lokale zorgactoren:  
 
Via een goed werkend onthaal in het administratief centrum vinden bezoekers gemakkelijk hun 
weg doorheen de zorgsite. Het onthaal biedt een duidelijk overzicht van de lopende recreatieve, 
sociale en culturele activiteiten op de site en in de gemeente voor bezoekers, bewoners en de 
andere gebruikers. Daarnaast helpt het onthaal de Hulshoutenaars om tot bij de juiste 
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administratieve, welzijns- en medische diensten te komen. Tot slot fungeert het onthaal als een 
laagdrempelig meldpunt voor de bewoners van Hulshout om hun ideeën, bezorgdheden en 
noden inzake hun leefomgeving te delen. Deze rijke informatie wordt doorgegeven aan het 
lokaal gemeentebestuur om hun beleid zoveel mogelijk aan te passen aan de behoeften van de 
bewoners.  
 
In het voormalige OCMW gebouw ontwikkelt zich ‘de gezondheidspraktijk van de toekomst’: 
een multidisciplinair team bestaande uit huisartsen, diëtisten, kinesisten, psychologen, 
thuisverpleging en coaches buigt zich over het verbeteren van de gezondheid van de 
Hulshoutenaars. De concentratie van deze verschillende expertises laat toe om doorverwijzing 
te vergemakkelijken en op basis van regelmatig overleg een meer holistische kijk op de patiënt 
te vormen. Waar het genezen van patiënten nog steeds centraal staat, zet deze praktijk tevens 
in op ziektepreventie en gezondheidspromotie. Denk hierbij aan een diëtist die gebruik maakt 
van de moestuin en het restaurant in het woonzorgcentrum om educatieve kookworkshops 
inzake gezonde voeding te organiseren. Een rollende route op de site langsheen een 
beweegbank en fitnesstoestellen ondersteunt de consultaties van de kinesist en biedt de ideale 
ruimte voor de beweegcoach om patiënten tot fysieke activiteit te motiveren. Het groen karakter 
van de site die via een groene corridor met een verscholen therapiebank in verbinding staat met 
de Grote Nete biedt mogelijkheden voor de psycholoog en coach om wandelconsultaties te 
houden en het belang van natuur voor de mentale gezondheid over te brengen bij de cliënt. Ook 
de therapeutische kwaliteiten van tuinieren kunnen benut worden via de aanwezigheid van de 
moestuin. De thuisverpleging neemt deel aan het teamoverleg en maakt gebruik van het 
meldpunt om de stem van thuispatiënten te vertegenwoordigen. 
 
De nieuwe basisschool bevindt zich achteraan de site zodat de rusthuisbewoners twee keer per 
dag de kinderen van en naar de school zien passeren. Ook zorgt deze locatie voor een veiligere 
afstand tussen de school en de Grote Baan. De school gaat via de onverharde speelplaats over 
in het natuurlijk karakter van de site en zet zo volop in op de verrijking van het microbioom en 
versterking van de immuniteit van de leerlingen. In de plaats van een extra parking suggereren 
wij voor een veilige fietsverbinding die ouders en leerlingen aanzet om met de fiets naar school 
te komen. Zo worden onnodige files met de bijhorende hoge concentraties aan luchtvervuiling 
en geluidspollutie vermeden en krijgen de jonge bewoners hun dagelijkse portie beweging in de 
plaats. Voor de naschoolse opvang wordt regelmatig afgestemd met het woonzorgcentrum en 
de gehandicaptenvoorziening om intergenerationele activiteiten te voorzien zoals dansen, 
knutselen, zingen, koken, … 
 
De eetruimte in het rusthuis wordt vormgegeven als een echt dorpsrestaurant dat regelmatig 
opengesteld wordt voor externe bezoekers. Aan de hand van verschillende thematische 
invullingen lokken de open restaurantavonden een diversiteit aan bewoners. Denk aan “eet 
sociaal” (eten aan democratische prijzen), “eet als een ster” (met een gaststerrenkok), “eet 
lokaal” (met focus op lokale producten), … De eetruimte van het woonzorgcentrum wordt ook 
door de bewoners van de gehandicaptenvoorziening gebruikt.  
 
De gehandicaptenvoorziening zelf is dan weer gekoppeld aan een theehuisje waar de 
rusthuisbewoners, maar ook bezoekers op de site een warme rustpauze kunnen nemen. De 
bewoners van de gehandicaptenvoorziening worden tewerkgesteld in het theehuisje zodat zij 
ook een zinvolle dagbesteding hebben. Dieper in de site voorzien we een bloemenplukweide die 
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het theehuisje in haar kruiden voorziet, bloemenschikworkshops mogelijk maakt, en een leuke 
activiteit biedt voor externe bezoekers. Daarnaast versterkt het ook de biodiversiteit op de site.  
 
Aangezien de meeste Hulshoutenaars bezitten over een eigen tuin opteren wij in de plaats van 
volkstuintjes eerder voor een grote gemeenschappelijke biologische moestuin die onderhouden 
wordt met behulp van een bioboer, de rusthuisbewoners, bewoners met een beperking, de 
leerlingen van de basisschool, en vrijwillige bewoners. De oppervlakte van de moestuin 
beantwoordt aan de noden om zowel het woonzorgcentrum als de school dagelijks van een 
verse lunch te voorzien.  
 
Tenslotte voorzien we centraal op de site we een overdekt paviljoen dat een plek kan bieden 
voor een lokale voedselmarkt, workshops, of buitenlokaal voor de school.  

4.3.2.2 INPUT UIT INTERVIEWS MET LOKALE ZORGVERLENERS 

Onderstaande ontwerpen illustreren de thematische input die de zorgactoren leverden aan de 
hand van het dialooginstrument op de ontwikkeling van de zorgsite Ter Nethe. 













 103 

4.3.2.3 TERUGKOPPELING MET STUURGROEP ZORGSITE 

Herkenbare resultaten  

 
Over het algemeen zijn de meeste positieve en negatieve aspecten die werden aangehaald al 
geweten. Er lijkt een bezorgdheid rond drukte en toegankelijkheid van de site voor de 
zorgverleners. De gemeente wil graag de toegang via de Bruulstraat behouden voor 
zorgverleners en zo het verkeer scheiden. Schoolverkeer zou via de Grote Baan moeten 
ontsloten worden. Uit onze interviews kan geconcludeerd worden dat er meer geïnformeerd 
moet worden.  
 
Daarnaast werden ook heel wat ideeën bevestigd, zoals een beweegbank, een wandelpad, een 
natuurspeeltuin, … Het is niet altijd evident om hiervoor de budgettaire middelen te vinden.  
Ook de vraag voor een nieuw onderkomen voor een groepspraktijk komt opnieuw naar boven, 
maar de gemeente wil graag een groene site behouden en niet te veel bebouwen.  
 
Integrale aanpak  

 
Voor beweging kan er veel kruisbestuiving gevonden worden, de beweegbank in combinatie 
met de zorgpraktijk. Ook een wandelpad naast de volkstuintjes was specifiek een vraag van de 
mensen van de volkstuintjes.  
 
Locaties gebouwen  

 
In ons ontwerp wordt voorgesteld om het woonzorgcentrum ten noorden van de school in te 
plannen. Zo is het woonzorgcentrum minder geïsoleerd, passeren er vaak kinderen en is de 
school verder van de Grote Baan gelegen. Ook voor het stimuleren van actieve verplaatsingen 
ligt de school verder van de parking zodat ouders meer geneigd zijn om kinderen met de fiets 
te brengen.  
 
In het bestaande vlekkenplan zijn de meest dynamische functies in het noorden gelokaliseerd 
(Figuur 5). Het woonzorgcentrum en de gehandicaptenvoorziening liggen dieper in het gebied 
omwille van de rust. Deze locaties liggen al vast. Bovendien is de plaats waar de school staat op 
ons vlekkenplan het laagste deel van de site. Dat impliceert dat deze plek moet dienst doen als 
waterbuffering, dus daar zal een soort waterplas aangelegd worden.  
 
Trage verbinding  

 
Er komt een nieuwe verbinding voor fietsers tussen de site en de Booischotseweg (Joris 
Verhaegenlaan). Auto’s zullen maar deels door kunnen, om de lussen van de doodlopende 
straten te maken. De aantakking voor fietsers op de site in het zuidwesten is volgens de 
stuurgroep van de nieuwe zorgsite Ter Nethe niet mogelijk omwille van de landbouwgronden, 
maar zal gebeuren via de toegang voor personeel en zorgverleners. Die naar het oosten is wel 
mogelijk.  
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Theehuisje  

 
Een idee zoals het theehuisje werd al eens onderzocht. De site is gelegen in lichtblauw gebied 
op het gewestplan (gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen), daar mag 
geen commerciële activiteit worden uitgevoerd. Ook bij het restaurant van het 
woonzorgcentrum is het een heel moeilijk verhaal. Bovendien wil je geen concurrentie aangaan 
met lokale horeca.   
 
 
Voorziening voor mensen met een beperking  

 
De stuurgroep verduidelijkte dat het om een permanent verblijf gaat voor mensen met 
aangeboren en mobiele beperking. 
 
 
Fasering van ontwikkeling  

 
De fasering van de ontwikkeling van de site ziet er als volgt uit: 1) nieuw woonzorgcentrum, 2) 
voorziening voor mensen met een beperking, 3) school. Al de andere zaken worden bekeken in 
een latere fase.   
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4.3.2.4 FINAAL ONTWERP ZORGSITE TER NETHE 

Op basis van de terugkoppeling met de stuurgroep ontwikkelden we volgend finaal ontwerp 
voor de zorgsite Ter Nethe (Figuur 19). 

 
Figuur 19 - Finaal ontwerp voor de zorgsite Ter Nethe gebaseerd op de input van lokale zorgactoren en terugkoppeling met de 
stuurgroep van de woonzorgsite 

4.3.2.5 RELEVANTE ACTOREN 

Opdat de door ons voorgestelde zorgsite goed kan werken, moet naast de inrichting ook 
gedacht worden aan enkele belangrijke actoren die een specifieke rol in de site opnemen 
(Figuur 20). Voor een goed werkend onthaal is er nood aan iemand die op de hoogte is van alle 
diensten en activiteiten op de site. Enkele leerkrachten zullen moeten instaan om de kinderen 
veilig over de site te begeleiden bijvoorbeeld tijdens de speeltijd. Voor het samentuinproject is 
er nood aan een coördinator met kennis over lokale landbouwproductie en tevens over sterke 
sociale vaardigheden bezit. Ook het theehuisje vraagt een coördinator die zowel ervaring heeft 
in horeca als in de werking met mensen met een beperking. Tenslotte om de site in verbinding 
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met de bredere omgeving te brengen, lijkt het ons relevant een buurtzorgcoördinator aan te 
duiden die vragen vanuit verschillende verenigingen, organisaties, … aan elkaar linkt en 
integreert met de diensten en activiteiten op de site. 
 
 

 
Figuur 20 - Overzicht van de verschillende rollen op de zorgsite Ter Nethe 

4.3.2.6 PROJECT 2 & 3: 10 000 STAPPEN EN FAIRTRADE LABEL 

Hieronder volgt de verhaallijn van ons voorstel voor de 10 000 stappen en het Fairtrade label 
geïnspireerd door de input van de lokale zorgactoren:  
 
Gemeente Hulshout zet een stap in de gezonde richting! Vanuit elk van haar dorpen (Hulshout-
kern, Houtvenne, Westmeerbeek) vertrekt een 10 000 stappen traject dat haar bewoners 
motiveert tot beweging. De drie trajecten staan in verbinding met elkaar om ervaren stappers 
langere afstanden te laten overbruggen. De aanleg van een nieuwe trage weg langs de 
Steentjesbeek nodigt de bewoners van Houtvenne uit om mee te genieten van de groene oases 
in de andere dorpen (Het Goor, Hof ter Borght, de Grote Nete). Elk traject voorziet een kleinere 
lus die de bewoners toelaat om de route met een buggy, rolstoel, rollator of op andere wieltjes 
af te leggen. Waar de routes over drukke verkeersassen lopen, worden veilige oversteekplekken 
ingericht. Minder drukke woonstraten worden volledig afgestemd op de trage weggebruiker, 
wij suggereren karrensporen om het verkeer af te remmen en tegelijk de landelijke identiteit te 
bewaren. 
 

onthaalmedewerker 

sociale bioboer 

buurtzorgcoördinator 

leerkracht 

sociale theehuiscoördinator 
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Het 10 000 stappen project zet het Fairtrade label in de kijker door haar routes zoveel mogelijk 
langsheen de deelnemende lokale voedselproducenten te laten lopen. De ontwikkeling van een 
kookboekwandeling brengt de bewoners langsheen de lokale en duurzame voedselproducenten 
en voorziet hen zo met de nodige ingrediënten voor de bereiding van de recepten. De lokale 
voedselproducten zijn te koop in de aanwezige faciliteiten in de kernen. Voor Houtvenne waar 
de meeste faciliteiten zijn weggetrokken, neemt de aanwezige slager of de leegstaande pastorie 
de rol van een Dorpspunt. Dit dorpspunt voorziet de bewoners in basisvoorzieningen, herbergt 
enkele gemeentelijke dienstverleningen en biedt een ontmoetingsplek.  
 
De route in Houtvenne loopt langsheen oude  hoeves om zo het cultureel erfgoed in de kijker te 
zetten. Langsheen de routes wordt het landelijk karakter verder versterkt via het herstel van de 
agrobiodiversiteit door de aanleg van kleurrijke bloemenakkers, houtkanten, etc.. 
Vogelliefhebbers zien een terugkeer van leeuweriken, kwikstaarten en grauwe kiekendieven die 
goed vertoeven in dit landschap rijk aan insecten en veldmuizen. Verder trekken de routes de 
jongsten aan door de aanwezigheid van speelelementen zoals  strobalen, oude boerenkarren of 
een maïsdoolhof. Jongeren vinden hun weg naar een skatepark. Naast sport en spel, worden 
ook plekken van rust voorzien door de aanwezigheid van bankjes en eventueel een yogaplatform 
langsheen de route.  

4.3.2.7 INPUT UIT INTERVIEWS MET LOKALE ZORGVERLENERS EN TERUGKOPPELING MET OMGEVINGSACTOREN 

Onderstaande ontwerpen illustreren de thematische input die de zorgactoren leverden aan de 
hand van het dialooginstrument op de gemeente Hulshout samen met de terugkoppeling met 
de gemeente en de omgevingsactoren. Daaropvolgend voorzien we een oplijsting van de 
knelpunten en potenties inzake specifieke inrichtingen, aangehaald door de omgevingsactoren 
tijdens de workshop. 
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rolstoeltoegankelijk 
10.000 stappen vanaf kerk Hulshout
10.000 stappen vanaf kerk Westmeerbeek
10.000 stappen vanaf kerk Houtvenne
alternatieven voorgesteld tijdens workshop
lokale voedselproducent binnen het Fair trade label
erfgoed hoeves

beweegbank op zorgsite

dorvpunt

skatepark

rolstoelpad langs de Nete

“ Een wandelpad voor rolstoelge-
bruikers.  Gelijk de Nete loopt door 
Hulshout, maar daar is niets verhard. 
Dat is een super mooie omgeving, 
maar echt een supermooie omgeving. 
Maar inderdaad, rolstoeltoegankelijk 
is dat niet.”

“ Wat we wel ervaren is dat mensen die 
veel wandelen dat die veel gezonder zijn.. 
dat ervaren we wel. Men zegt dat je per 
dag minstens 10000 stappen moet doen. 
Mensen die zo pas zijn beginnen met stap-
pen, na een aantal weken zeggen die wel, ik 
voel mij beter. “

“ Wat misschien wel mooi meegeno-
men zou zijn, zijn meer uitgestippelde 
wandelingen richting Houtvenne en 
Westmeerbeek. In Hulshout heb je dat 
al, langs de Nete enz. Maar in Hout-
venne is dat iets minder, dat zou zeker 
voor de ouderen wel mooi meegeno-
men zijn. “

“ Via verenigingen kan je wel veel mensen 
bereiken en in beweging krijgen als die iets 
organiseren. De parochiezaal in Houtvenne zit 
wel vol als Okra daar iets doet. “
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“Dat is inderdaad een probleem. Wij proberen altijd de 
verharde wegen te vermijden. Maar dat gaat niet altijd. 
En als je dan op verharde wegen wandelt waar ook ander 
verkeer komt; auto’s fietsers landbouwvoertuigen, ...Wij 
geven de raad aan de wandelaars om te wandelen aan 
de linkerkant van de rijbaan omdat je dan het tegemoet-
komend verkeer zien aankomen. en dat is de veiligste 
manier, maar het is en blijft soms een gevaarlijke situatie.” 

“Misschien een paar banken bijzetten in bos zodat 
oudere mensen of mensen die wat minder goed te 
been zijn ook eens kunnen gaan wandelen en kunnen 
stoppen.”

“Meditatie en ontspanning, .... 
naar stress management toe en, 
angsstoornissen zijn ook heel 
belangrijk”

“Plezant op de boerenbuiten, dat is hetgeen waar ik 
aan moet denken.”
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Wandelpad langs Steentjesbeek 
 

Potenties Knelpunten 

- Herselt kent al een sterke werking rond trage wegen en gezonde 
publieke ruimte, dit zou mogelijks een goede case zijn om over 
gemeentegrenzen heen te kijken naar hoe trage wegen geopend 
kunnen worden.  

- Langs de kant van Herselt ligt bovendien reeds deels een pad (van De 
Schrans tot aan de Donkenhoeve ongeveer).  

- Daarnaast kan zo’n pad als een kans gezien worden om een traject aan 
te gaan met boeren en ze te betrekken om bijvoorbeeld via kleine 
subsidies biodiverse graskanten of functionele agrobiodiversiteit (FAB) 
te voorzien. Over het algemeen werken landbouwers mee als er 
voldoende alternatieven en financiële voordelen worden aangeboden.  

- Een deel van de beek kan eventueel aan de hand van een vlottentocht 
afgelegd worden om de recreatieve waarde van de beek te versterken 
en misschien structurele moeilijkheden te overkomen. 

- Mits een uitgebreide aanleg langs de beek kan het een mooie en veilige 
fietsverbinding tussen Houtvenne en Westmeerbeek vormen. 

- Om de route aantrekkelijk te maken voor kinderen had iemand het idee 
om strobalen langs de weg te leggen waarop kinderen kunnen spelen, 
dit draagt bovendien bij aan de ‘boerenbuiten’ identiteit van het dorp.  

- Een strook langs de beek werd onrechtmatig toegeëigend door de 
omliggende bewoners en toegevoegd aan hun eigen privétuin (WS).  

- De beek moet jaarlijks geruimd worden, dus heerst de vraag of dit de 
trage weg niet gaat kapot rijden (SC). Details rond ontruiming na te 
vragen bij provincie. 

- Rond de beek zitten heel wat aanpalende eigenaars met wie 
onderhandeld zal moeten worden (SC). Dit vraagt lange trajecten. 

- Tenslotte, is het traject rond trage wegen met de vzw Trage Wegen 
reeds afgerond in de gemeente en is het onzeker of er tijd, ruimte en 
budget is om een nieuw traject op te zetten (SC).  

- Een fietsroute langs de beek zal weinig gebruikt worden in donkere 
periodes. Hetzij ook verlichting voorzien wordt, maar dat botst met het 
versterken van de biodiversiteitswaarde en vraagt grote structurele 
werken.  

Alternatief 

Een alternatief voor deze trage weg zou zijn om het pad via de 
Harmoniestraat en het spoorwegfietspad naar het Hanestraatje of de 
Plantsoenenstraat te laten lopen. Aan het einde van de Plantsoenenstraat 
staat een Lourdesgrot, wat een erg mooi en rustgevend plekje is waarlangs 
ook de geritsel en gefluister route gaat. 
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Rollende route langs Grote Nete en Hof ter Borght 

Potenties Knelpunten 

- In Westerlo is de noordkant reeds rolvriendelijk, dus dit kan een mooie 
verlenging vormen. 

- Het kan een veilige alternatieve fietsroute bieden tussen Hulshout en 
Westmeerbeek in plaats van de Grote Baan. 

- Het versterkt de toegankelijkheid van het domein Ter Borght doordat 
de drukke baan Heide kan vermeden worden.  

- De verbinding tussen Hof Ter Borght en het Koekenbakkenstraatje 
staat momenteel niet gepland en gaat over weides van Natuurpunt, 
dus mogelijks kan Kempens Landschap en Natuurpunt dit opnemen.  
 

- Het is een moeilijke afweging tussen het toegankelijker maken van 
natuur versus natuurbehoud.  

- Er is vrees voor conflicten met snelle weggebruikers zoals 
speedpedelecs.  

- De vraag is of het pad langs de Nete zou kunnen werken als veilige 
fietsroute voor kinderen en jongeren, aangezien die vooral neigen naar 
de kortste route in plaats van de meest veilige of aangename optie.  

- Het pad is niet verlicht, wat maakt dat het in de winter moeilijk als 
functionele verplaatsing gebruikt kan worden. Het plaatsen van 
verlichting zou opnieuw ingaan tegen natuurbehoud en grote 
infrastructurele werken vragen.  

- Om het pad eventueel te verbreden of te verharden zijn er veel 
partners nodig: Vlaamse Waterweg, ANB, Natuurpunt. De Vlaamse 
Waterweg is niet heel enthousiast over verhardingen. 

- Momenteel vormt een vlonderpad met een trapje de verbinding tussen 
de Grote Nete en Hof Ter Borght wat maakt dat de verbinding 
momenteel niet rolstoeltoegankelijk is.  

Alternatief 

Het idee kwam om off-road rolstoelen beschikbaar te stellen bijvoorbeeld 
ter hoogte van het WZC ter Nethe en het domein Ter Borght in plaats van 
de infrastructuur aan te passen voor rolstoelgebruikers. Hetzelfde geldt 
voor het rolstoeltoegankelijk maken van Het Goor. Er was ooit een 
rolstoelpad in het Goor omdat dat een mooi natuurgebied is en men dit voor 
meerdere doelgroepen toegankelijk wou maken. Het pad werd aangelegd 
via Europese subsidies, maar is ondertussen verzakt en niet meer 
rolstoelvriendelijk en maakt bovendien geen lus. 
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Verkeersveiligheid 
 

Potenties Knelpunten 

- In de Stekkestraat komt over het algemeen niet heel veel verkeer, maar 
er wordt heel snel gereden, dus het zou goed zijn hindernissen te zetten 
om de snelheid te breken. 

- Over het aanleggen van karrensporen zijn enkele deelnemers 
enthousiast omdat dit bijdraagt aan het landelijke karakter van de 
gemeente. 

- Via scholen kunnen actieve verplaatsingen gestimuleerd worden. 
Enerzijds door routes en infrastructuur af te stemmen op 
schoolverkeer, anderzijds door ouders korte sessie te geven rond hoe 
ze hun kinderen veilig met fiets naar school kunnen brengen. Voor veel 
ouders is het niet duidelijk waar kinderen al dan niet mogen fietsen, of 
je beter achter of voor je kind rijdt, …. 

- Het fietstraject naar het sportcomplex in Hulshout moet veiliger vanuit 
zorgsite en centrum. 

- De Linieweg is niet verlicht en is heel eng ’s nachts, eventueel is 
verlichting op sensoren een oplossing. Sensorverlichting verbruikt 
weinig dus dat zou op zonne-energie moeten kunnen draaien.  

- Over een fietssuggestiestrook is er discussie of dat werkt. 
- Vraag of karrensporen niet heel veel kosten. 
- Ook voor sensorverlichting moet bekeken worden of er een negatieve 

impact op de natuur is. Hiervoor heeft de Dienst Natuur en Milieu van 
Provincie Antwerpen de nodige expertise.  
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Banken 

Potenties Knelpunten 

- Er is algemeen een grote vraag naar banken vanuit verschillende 
groepen: jong, oud en ouders (om te picknicken tijdens de wandeling 
met kinderen).  

- Het zou nuttig zijn om een overzichtskaart te hebben met bestaande 
zitbanken en vuilbakken. Dit kan eventueel in samenwerking met 
wandelclubs geregistreerd worden.  

- Ook meer bekendheid van bestaande banken op wandelroutes kan 
drempelverlagend werken voor sommige doelgroepen.  

- In het traject van zorgzame buurten wil men een beeld krijgen over wie 
waar woont; gezinnen, alleenstaanden, … Op die manier kunnen 
verschillende banken beter ingepland worden.  

- Inspiratie en ondersteuning kan gezocht worden bij Logo Kempen waar 
ingezet wordt op verschillende soorten banken in hun werking:  
“banken voor ontmoeting” (vb.) babbelbank, banken als rustpunt, 
gevelbanken, beweegbanken.  

- Belangrijk is dat er voldoende banken in de schaduw staan vanwege 
hittestress, zeker bij petanqueveldjes. 

- Gevelbanken worden vaak gelinkt aan privé-initiatieven, maar kunnen 
ook gestimuleerd worden door gemeente. Een voorbeeld hiervan is het 
bankenplan van Herentals. Via subsidies worden bankjes bij mensen aan 
de voorgevel geïnstalleerd en worden er publieke activiteiten rond 
georganiseerd.  

- Kempens landschap is bezig met een project in Mol om iedere 500 m 
een bank te voorzien in een bos. Daarbij is het belangrijk om te weten 
welke invalswegen wel en niet gebruikt worden (zie bijvoorbeeld naar 
begroeiing). Het traject is ook afgestemd op rolstoelgebruikers. Er 
worden rolstoelrustplaatsen voorzien. Die moeten vlak zijn en hebben 
een bank waar plaats om met een rolstoel onder te rijden.  

- De Vlaamse Waterweg is niet heel enthousiast over het bijzetten van 
banken. 
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- Lange picknicktafels in de natuur laten toe om met onbekenden, maar 
toch op afstand, aan een tafel te zitten. Dat kan uitnodigen tot een 
babbeltje. Zie ook ter inspiratie naar de slangenbank die de kronkel van 
de Demer volgt in Zichem-Aarschot-Begijnendijk.  

- Jongeren vragen plaatsen om te gaan zitten, dat hoeven geen rechte 
zitbanken te zijn maar eerder hangplekken. Ze zouden betrokken 
kunnen worden bij het ontwerp en de realisatie (vb door materiaal te 
voorzien) omdat dat een gevoel van eigenaarschap geeft en vandalisme 
kan helpen voorkomen. 

- Er is ooit een voorstel afgewezen om een beweegbank aan de sporthal 
te voorzien, dat was niet de beste locatie. In het kader van de 
beweegroutes zou het wel heel goed passen.   

- Er wordt gewerkt rond een troostplek aan het Toreken, maar dit moet 
nog ontwikkeld worden. 

 

Skateplein 

Potenties Knelpunten 

- Vanuit jeugd is er veel vraag naar een skateplein.  
- Het skateplein integreren bij de nieuwe speeltuin. Daar is bovendien 

meer sociale controle.  
 

- De juiste locatie vinden is moeilijk. De huidige locatie (gronden van 
NMBS) is een goede locatie omdat het vrij centraal is voor de drie 
dorpen en omdat er minder buren zijn voor geluidsoverlast.  

- Een deftige skateplek met betonnen kuip vraagt wat investering, maar 
als NMBS de gronden terug eist moet de investering ongedaan maken. 

- Er is sprake om de spoorwegfietsroute te verbreden om conflicten 
tussen trage en snelle fietsers te vermijden. Anderzijds zou dit ten koste 
gaan van het huidig skatepark want dit terrein wordt momenteel 
verhuurd door de NMBS aan gemeente en verbreding zou daarop 
vallen. Dit is interprovinciale materie. 
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Lokale voeding 
 

Potenties Knelpunten 

- Naast de Parochiezaal is een wereldwinkel, zij zitten mee in de 
werkgroep Fairtrade label en zijn bereid om lokale producten te 
verkopen.  

- Er kan ook gekeken worden naar lokale handelaars zoals bakkers en 
slagers om lokale groenten, fruit of andere producten te verkopen. Zo 
is de slager in Houtvenne ondertussen ook drogisterie en lottopunt 
geworden om lokale noden in te vullen.  

- Op de site van Ter Nethe is het de bedoeling om plukfruit te voorzien 
zodat ouderen ook zelf hun fruit kunnen gaan plukken. Daarnaast kan 
eventueel een samenwerking gemaakt worden met de Heerenhoeve 
(biologische voeding naast de site). 

- Ook kan er gekeken worden of er een markt kan komen op de site. 
- Om goedkoop en gezond eten te stimuleren zouden bewoners via lokale 

trajecten kunnen leren om terug zelf voeding te kweken in eigen tuin of 
deeltuin. Vroeger werd er veel meer aan eigen kweek gedaan. 
Overschotten werden in een bak voor het huis gezet of geruild. Hiervoor 
kan een samenwerking gezocht worden met Velt of Tuinhier. Ook kan 
inspiratie gevonden worden bij Hof van Jean in Westerlo, een boerderij 
die o.a. workshops organiseert rond “leer pruimenboom snoeien” of 
“wat maken met je rijp fruit/groente”. 

- Rond de pastorie is Kempens Landschap momenteel bezig met de 
renovatie van het gebouw. Nadien wordt er een traject opgestart rond 
de invulling er van. Ideeën zoals lokale voedselpunten, ophaalpunt van 
voedselpakketten (vb CSA boerderijen), … kunnen meegenomen 
worden. 

- De wereldwinkel is klein en is niet uitgerust om gekoelde producten te 
verkopen. 

- In Hulshout is er geen markt, dat vraagt afsluiting van dorpskern en dat 
is geen evidentie voor de drie dorpskernen waar veel doorrijdend 
verkeer is.  

- Een blijvende bezorgdheid is hoe cliënteel van OCMW betrokken kan 
worden bij het lokaal en gezond voedselverhaal. Vaak is dat minder 
betaalbaar.  

- Terugkomend probleem: projecten rond sociale economie vaak in 
samenwerking met Herselt en Westerlo (OCMW kring?) want zelf te 
klein om alleen iets op te zetten, en alle goeie initiatieven die worden 
dan opgepikt, maar indien opgepikt verhuizen ze ook vaak naar 
voorbeeld Heist-op-den-Berg wat dan weer problematisch is naar 
verplaatsing toe van cliënteel. Dus de initiatieven blijven niet plakken 
op eigen grond.  

- Houtvenne is het minst bereikbare dorp, wat maakt dat het niet ideaal 
gelegen is om de lokale voedselverdeling daar te centraliseren. 
Bovendien is het belangrijk om zoveel mogelijk aan te sluiten op de 
lokale context i.p.v. nieuwe voedselpunten te creëren.  

- De gemeente heeft niet zo veel boeren meer. 
- Uit ervaring is geweten dat straatfeesten georganiseerd vanuit de 

gemeente met een zware administratieve last te kampen hebben in 
verhouding tot de sociale winsten. Het voortbestaan van zo’n 
initiatieven is niet afhankelijk van subsidies maar van trekkers. Ook in 
rustige straten werkt dat beter dan in drukke straten of straten met 
veel appartementen. 
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- Bij de Merode werkgroep is er een focus op duurzame landbouw. Lokale 
voedselnetwerken zit in de visie van Merode. Er is veel interesse om 
trajecten en initiatieven mee te ondersteunen. Momenteel is de 
Merode bezig met een scan van het gebied te maken rond wat aanwezig 
is. 

- Het voedselverhaal kan geïntegreerd worden in de 10.000 
stappenroutes, vb met pijlen naar de boerderijen “bonusstappen 
naar…”, “X extra stappen voor vers fruit bij…”. Eventueel kunnen de 
10.000 stappen activiteiten gekoppeld worden aan een kortingsbon 
voor aankoop van lokale producten om meer kenbaar te maken. 

- Inzake lokale voedselproductie en landschapsherstel zijn er reeds 
subsidies voor boeren om bloemenweides aan te leggen. 

- Fruitbomen aanplanten in publieke ruimte voor vrije pluk. Zie 
bijvoorbeeld aan vredesgerecht in Westerlo. 

- Stichting Levend Erfgoed heeft een leuk project rond diversifiëring van 
neerhofdieren zoals kippen etc. om aan in standhouding van de rassen 
te doen.  

- Terug inzetten op kooklessen op school, tijdens de lessen of als 
naschoolse activiteit eventueel met ouders, zoals vroeger. Ook binnen 
verenigingen kan hier opnieuw meer aandacht naar gaan. LogoKempen 
heeft in hun eigen aanbod de organisatie van workshops met diëtisten 
die opgeleid zijn, maar kan dus ook met een lokale diëtiste bekeken 
worden.  

- Verder kan het voedselverhaal gelinkt worden aan straatfeesten door 
voorbeeld fairtrade lokale voedselpakketten te integreren. Er werd 
verwezen naar “Vlaanderen Feest” (vroeger initiatief) of “dag van de 
buren”  waarbij gemeente financiële en materiele ondersteuning biedt. 
Een alternatieve suggestie is dat iedereen iets maakt in de voortuin en 
buren gaan bij elkaar proeven en babbelen. Zo zijn de taken verdeeld en 
vraagt dat minder organisatie. 

-  
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- Project Boerenrustpunt rond zorgboerderijen. Ook in de Merode is hier 
een werkgroep rond actief. Er is veel potentieel in de Merode op zorg 
aan te bieden via landbouwactiviteiten en natuurtherapieën.  

Drie strategieën om lokale gezonde voeding tot bij elke Hulshoutenaar te 
brengen: 
- Lokaal aanbod te koop stellen in de bestaande voorzieningen in elke 

kern: slager in Houtvenne, bakker in Hulshout, … in Westmeerbeek.  
- In publieke ruimte meer plukmogelijkheden voorzien: denk aan 

boomgaard achter kerk van Hulshout, lijfruit langsheen…  
- Eigen kweek terug promoten via ondersteunende workshops in 

demotuin van rusthuis en bij lokale producenten zelf. 
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4.3.2.8 RELEVANTE ACTOREN 

10 000 stappen:  

 
- De Gruun Zipkes om een initiële bankenscan uit te voeren en de nieuwe wandelroutes 

bekend te maken. 
- Gemeente Herselt, vzw Trage Wegen, Provincie Antwerpen, Kempens Landschap voor de 

aanleg van een trage weg langs Steentjesbeek en ondersteuning in het traject met 
aanpalende eigenaars. 

- GIS ambtenaar van gemeente om informatie rond de mogelijkheden van een trage weg 
langs de Steentjesbeek te geven  

- Provincie Antwerpen om informatie rond de ontruiming van de Steentjesbeek en een 
veilige oversteek aan de Heide te geven  

- LogoKempen en Femma rond de inrichting van betekenisvolle banken (o.a. troostbanken). 
- Bewegen op Verwijzing om de routes te activeren binnen de huisartsenpraktijk. 
- Merodegroep voor het aanleggen van luwteoases langsheen het traject. 
- Jeugdraad voor het ontwerp van een “hangbank” voor de jeugd. 
- Ontwerp jeugd “hangbank” 
- Vlaamse waterweg, ANB, Natuurpunt voor de aanleg van een rollende route en banken 

langs de Grote Nete en in ’t Goor. 
 

Fairtrade label:  

 
- Nieuwe medewerker bij gemeente rond lokale economie en duurzaamheid 
- Fairtrade werkgroep om fairtrade label uit te werken 
- Lokale boeren om te produceren 
- UNIZO & VOKA voor betrekking van de lokale handelszaken 
- Wereldwinkel voor eventuele distributie van lokale producten 
- Merode werkgroep rond netwerk en financiering van lokale voedselproductie in 

Merodegebied 
- Kempens Landschap bezig met de restauratie van de pastorie in Houtvenne die eventueel 

kan dienstdoen als uitdeelpunt voor groente- en fruitpakketten of locatie voor workshops 
- De slager in Houtvenne als verkooppunt 
- Kempens landschap en Stichting Levend Erfgoed ter ondersteuning van lokale trajecten 

rond herziening van landbouw 
- WZC ter Nethe om optie voor een markt te bekijken 
- Velt & Tuinhier om eigen kweek te motiveren 
- Logo Kempen en lokale diëtisten om gezonde kookworkshops te organiseren  
- Scholen, verenigingen, zorgvoorzieningen om gezonde workshops in te plannen 
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4.3.3 REFLECTIE WORKSHOPS 

De eerste workshop omtrent de ontwikkeling van de zorgsite Ter Nethe moesten we opnieuw 
online organiseren waardoor we ook hier gelijkaardige moeilijkheden ervaarden. Verder kregen 
we de indruk dat ze in hun proces al verder stonden waardoor bepaalde van onze suggesties 
minder relevant waren omdat dit al intern ter sprake was gekomen.  
 
De tweede workshop rond de 10 000 stappen en het Fairtrade label kon wel fysiek doorgaan 
waardoor we veel rijkere interacties kregen. Er werd een boeiende discussie op gang gebracht 
waarbij veel lokale kennis verzameld kon worden. De deelnemers waren zelf ook heel 
enthousiast over dit interactiemoment omdat ze merkten dat het thema van Gezonde 
Kernversterking toelaat om veel projecten en initiatieven te integreren waardoor ook 
budgetten en krachten gebundeld kunnen worden. Het dialooginstrument bleek hierbij heel 
nuttig om geïntegreerd te denken over inrichtingen en mogelijke acties in de omgeving.  
 
“We moeten alles integreren en samenleggen, wij als kleine gemeente kunnen moeilijk middelen 
naar ons halen. Bij grotere steden hebben ze iemand in dienst die niets anders doet dan subsidies 
aanvragen, dat kunnen wij niet.” 
 
Omwille van slechte geluidskwaliteit verzamelde we weinig ruimtelijke input op het 
schepencollege. Er was niet één kwaliteit waar de gemeente meer of minder geïnteresseerd in 
was. Ze vonden dat onze voorstelling van het 10.000 stappenproject inspeelt op alle 
kwaliteiten, maar legt wel graag extra nadruk op de kwaliteit ‘beweeglijk’. Ook de zorgsite Ter 
Nete verweeft alle kwaliteiten. De voorstelling van het Fairtrade project ervaarden ze meer 
sociaal. Ze vonden dat sommige kwaliteiten er meer uit sprongen dan anderen, maar dat ze 
wel raakvlakken hadden met alle andere kwaliteiten.  
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 ROL PROVINCIE 

4.4.1 VOLGENS NIET-PROVINCIALE DEELNEMERS  

Volgens de deelnemers van de focusgroep zou de rol van de Provincie zou enerzijds kunnen 
liggen in het faciliteren en algemene ondersteuning bieden voor problematieken die in 
verschillende gemeenten terugkomen, zoals verappartementisering. Anderzijds kan de 
Provincie de gemeentebesturen informeren en de voordelen te tonen om op deze manier te 
werken aan kernversterking, het initiatief komt dan van de gemeente zelf. Daarnaast kan de 
Provincie een rol spelen om een duidelijke (visuele) inventaris van zorgvoorzieningen te maken 
om mogelijke behoeften en noden in beeld te brengen. 
 
De gemeente gaf tijdens de case study aan dat het relevant zou zijn indien de Provincie inzet 
op samenwerkingen creëren door zoals binnen het Merode traject ondernemers samen te 
brengen die een meerwaarde kunnen betekenen voor een gezonde leefomgeving. Daarnaast 
kan de Provincie een rol spelen om gemeente overschrijdend samen te werken rond 
gezamenlijke thema’s zoals trage wegen of korte keten. Ook de participatieve trajecten zoals 
dat van Veerkrachtige dorpen ziet de gemeente als een mooi voorbeeld van hoe de Provincie 
ondersteuning kan bieden.  

4.4.2 VOLGENS MEDEWERKERS VAN DE PROVINCIE 

De Provincie heeft heel wat mogelijkheden om lokale besturen te ondersteunen. De huidige 
rollen zoals beschreven in de dienstencatalogus zijn onderverdeeld in vijf groepen: data & 
analyse, advies, begeleiding, subsidies en opleiding & kennisdeling. We gebruiken deze kapstok 
om alle input over het mogelijke gebruik van het dialooginstrument te structureren die werd 
besproken op het terugkoppelmoment met de Provincie. Daarnaast werden ideeën gegeven 
over het mogelijke interne gebruik van het dialooginstrument. Ten slotte lijsten we genoemde 
lopende trajecten op die mogelijke linken hebben met het thema gezonde kernversterking.  

4.4.2.1 DATA & ANALYSE 

Het dialooginstrument zou verder kunnen uitgewerkt worden als analysetool om thematische 
(omgevings)analyses uit te voeren. De resultaten kunnen gebruikt worden door zowel de 
Provincie als de gemeenten. Door de Provincie om prioritaire gemeenten te identificeren, om 
beleidsmakers te motiveren of om knelpunten duidelijk te maken aan een gemeente. Het 
dialooginstrument kan vervolgens helpen om geïntegreerde oplossingen te zoeken. Ook 
kunnen de resultaten gebruikt worden om te identificeren welke gemeenten met gelijkaardige 
problemen kampen en hoe ze kunnen samenwerken. Verder kunnen de gemeenten ook zelf 
aan de slag met de resultaten. Er zijn momenteel grote wachtlijsten van gemeenten om 
trajecten op te starten. De resultaten en het dialooginstrument kunnen helpen om gemeenten 
zelf op gang te zetten om eigen noden te identificeren of om de juiste problemen of prioriteiten 
af te bakenen. 
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4.4.2.2 ADVIES  

Het dialooginstrument kan een meerwaarde zijn om lokaal de blik te verruimen bij de planning 
van projecten. Bijvoorbeeld bij bepaalde vragen van een lokaal bestuur, rond vb. de plaatsing 
van een supermarkt/WZC/sportcentrum/zwembad, kan de Provincie aan de hand van het 
dialooginstrument een meer geïntegreerd advies verstrekken dat ook rekening houdt met de 
andere kwaliteiten. De Provincie kan ook aan de gemeenten vragen om bij hun aanvraag reeds 
een reflectie naar de andere kwaliteiten te maken. Hiervoor zou het dialooginstrument verder 
kunnen uitgewerkt worden met een duidelijke checklist en een koppeling met andere 
instrumenten (vb. duurzaamheidsmeters) om een allesomvattend advies te kunnen 
formuleren.  

4.4.2.3 BEGELEIDING 

Het dialooginstrument kan gebruikt worden om processen te faciliteren tussen verschillende 
stakeholders, bewoners, mensen uit de zorg, ... Het is een instrument dat een complex thema 
duidelijk visueel weergeeft en eenvoudig bespreekbaar maakt.  
 
Het dialooginstrument kan een aanvulling zijn op bestaande trajecten zoals Veerkrachtige 
dorpen of Zorgzame dorpen. De deelnemers zijn het erover eens dat het instrument geen 
vervanging van bestaande trajecten mag vormen. Ze zien het eerder als complementair aan 
bestaande trajecten. Hoe dit vormgegeven kan worden is nog onduidelijk, hiervoor zou het 
dialooginstrument eens toegepast kunnen worden in een gemeente waar een nieuw 
Provinciaal traject wordt opgestart om dialoog en samenwerking tussen gemeenten en 
provincie te testen.  
 
Ook bij lokale trajecten rond het vinden van een nieuwe invulling van bijvoorbeeld een kerk, 
pastorie of leegstaand gebouw kan dit instrument een houvast bieden, zonder daarom alle 
kwaliteiten van gezonde kernversterking op één locatie moeten samen te willen brengen.  
 
De vraag naar een gebruiksaanwijzing voor het instrument werd gesteld. Hoe kan het in een 
participatief proces gebruikt worden, zijn er typevragen per kwaliteit, te betrekken actoren, 
etc.  

4.4.2.4 SUBSIDIE 

Bij oproepen en subsidies kan het instrument gebruikt worden als theoretische achtergrond 
om acties uit te puren of in dialoog te treden met andere departementen binnen de Provincie 
of beleidsniveaus. Vervolgens zou er een checklist aan gekoppeld kunnen worden om 
subsidieaanvragen te beoordelen.  

4.4.2.5 OPLEIDING & KENNISDELING 

Rond dit thema kan de Provincie lerende netwerken oprichten en kennis delen stimuleren. Het 
thema ‘gezonde kernversterking’ en de bijhorende kwaliteiten kunnen als leidraad dienen voor 
verschillende cahiers. Deze bestaan om lokale besturen te inspireren en informeren over hoe 
ze aan kwalitatieve woonomgevingen kunnen werken. Er wordt telkens ingezoomd op een 
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specifieke thema waarbij o.a. inrichtingsprincipes en goede voorbeelden uit binnen- en 
buitenland gebundeld worden. Ook voor de jaarlijkse contactdag voor omgevingsambtenaren 
kan het thema een interessant onderwerp zijn.  

4.4.2.6 INTERN GEBRUIK VAN HET DIALOOGINSTRUMENT 

Gezondheid en welzijn zijn geen provinciale bevoegdheden, dit instrument toont echter hoe 
het thema gezondheid ook in de bevoegdheden van de Provincie verweven zit. Het 
dialooginstrument kan helpen om het thema gezondheid meer centraal te plaatsen in 
bestaande trajecten van de Provincie.  
 
Algemeen geven de deelnemers aan dat de huidige instrumenten tekortschieten om een 
gedegen geïntegreerde werking te organiseren binnen de Provincie. Het belang van 
multidisciplinair werken komt telkens weer naar boven, daarbij hoort ook het multidisciplinair 
kijken naar acties en ambities. Dit wordt momenteel geconcretiseerd in de praktijk. Het 
dialooginstrument kan houvast bieden om enerzijds ontbrekende thema’s toe te voegen en 
anderzijds een geïntegreerde werking op te zetten. Eén van de deelnemers gaf tijdens het 
terugkoppelmoment aan dat de voordelen van samenwerken nog te weinig benut worden. De 
deelnemer vond het terugkoppelmoment zelf al heel nuttig omdat het de departementen 
samenbracht en ze elkaars trajecten beter leerden kennen.  
 
Er loopt een traject met de diensthoofden die alle participatietrajecten onderling afstemmen 
en nagaan of en welke tools al dan niet ontbreken.  
 

4.4.2.7 ALGEMEEN  

Het voordeel van het thema an sich is dat het uit onverwachte hoek wordt aangebracht. De 
meeste aanknopingspunten van de Provincie bij lokale gemeenten zijn harde thema’s: wonen, 
economie, … Mede door COVID-19 is gezonde leefomgeving een heel actueel thema dat leeft 
bij de lokale besturen. Bovendien is het een goede aanleiding om multidisciplinair aan projecten 
te werken; niemand kan tegen gezondheid van de burgers zijn. Daarnaast brengt het thema 
gezondheid een heel aantal nieuwe thema’s onder de aandacht en helpt om kritisch te kijken 
naar andere trajecten. Daarom zou het thema gezonde leefomgeving kunnen opgenomen 
worden binnen andere trajecten eerder dan nieuwe trajecten te organiseren.  
 
Eén van de deelnemers was twijfelachtig over het instrument en stelde zich de vraag waarom 
een nieuw concept moet worden geïntroduceerd aangezien de SDG’s (sustainable 
development goals) ook meer en meer worden opgepikt. De andere deelnemers ervaren de 
SDG’s als te abstract. Het voordeel van het dialooginstrument wordt gezien in het feit dat een 
complex thema concreet wordt gemaakt.  
 
Het dialooginstrument stelt de Provincie in staat om proactief te kunnen werken in plaats van 
louter receptief en te wachten tot de gemeente met vragen komt. De Provincie zou met 
gemeenten (burgemeester, ocmw voorzitters, …) in gesprek kunnen gaan rond het 
dialooginstrument en zo naar mogelijke aanknopingspunten zoeken. Zoals naar het voorbeeld 
van de afdeling Economie waar met 70 gemeenten in gesprek werd gegaan.   
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In een van de twee groepen waren de deelnemers het erover eens dat het dialooginstrument 
gebruiken als evaluerend instrument voor gemeenten niet wenselijk is omdat het instrument 
heel alomvattend is en daarom een heel gemeentelijk beleid zou moeten evalueren. Het is niet 
de bedoeling om een bepaald beleid af te rekenen. Eventueel zou het wel nuttig kunnen zijn 
op projectniveau om de blik te verruimen, bij het adviseren van ruimtelijke uitvoeringsplannen 
bijvoorbeeld. Ook bij een kwaliteitskamer zoals IKRO zou het als instrument kunnen 
opgenomen worden. De moeilijkheid hierbij is hoe een project beoordeeld moet worden. 
Hiervoor zou een checklist moeten opgesteld worden met welke ambitieniveaus er worden 
nagestreefd en welke criteria hiervoor gelden. De vraag daarbij is of een project überhaupt 
allesomvattend moet zijn en overal hoog op scoren. Dat laatste is volgens de deelnemers alvast 
niet de bedoeling. De deelnemers zien meer potentie in het instrument als dialoogvorm om 
bepaalde zaken bespreekbaar te maken, zoals het overtuigen van politici waarom bepaalde 
plannen worden afgewezen en wat de effecten op gezondheid zijn.  
 
De deelnemers tonen algemeen veel interesse in het dialooginstrument. Echter, het concrete 
gebruik ervan is voor de meesten nog een vraagteken. Zo geeft iemand aan dat het niet meteen 
duidelijk is hoe het dialooginstrument kan gebruikt worden bij een overleg, maar kan het wel 
in het achterhoofd gehouden worden. Om het dialooginstrument meer bruikbaar te maken 
werden een aantal suggesties gedaan.  

- een methodiek of proces te omschrijven.  
- lijst met sleutelfiguren per thema 
- vragenlijsten per thema om het gesprek te openen  
- koppeling maken met bestaande instrumenten: walkability, duurzaamheidsmeters, …  

4.4.2.8 HUIDIGE AANKNOPINGSPUNTEN MET HET THEMA BINNEN DE PROVINCIE 

- De meeste projecten bij Dienst Platteland 
- Leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving 
- Zorgzame dorpen (focus op cohesie) 
- Opvolger van het sociaal compas waar momenteel aan gewerkt wordt 
- Veerkrachtige dorpen (focus op participatietrajecten); hiervoor moet gezocht worden hoe het 

dialooginstrument gebruikt kan worden in de analysefase, participatiefase, … 
- Affaire Local – dorpspunten: sociaal ondernemerschap, gemeentelijke dienstverlening, 

basisvoorzieningen 
- Groenblauwe vingers, ondersteuning groenvisies en klimaatplannen 
- Speelplaatsontharding en de rol van het PIME 
- Empowercare: hoe kan je regierol voor gezondheid bij individu leggen 
- VITO app: zorg+preventie en wat bevindt zich in mijn buurt? Ter ondersteuning van de 

individuele regie 
- Bij project Kerkplus liggen heel veel kansen om met dit instrument aan de slag te gaan: 

objectief instrument kan helpen om neutrale dialoog te faciliteren. De kerk is een plek waar 
alle facetten samenkomen, bij zoeken naar nieuwe invulling wordt er gekeken welke noden er 
zijn samen met de gemeentebesturen, lokale actoren (dienstencentrum, ocmw, …). Dit kan 
ook omgekeerd; ruimte zoeken voor bepaalde nood. 

- Gewoontebreker 
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5 INSPIRATIE 

Hieronder worden enkele voorbeelden beschreven waarbij gezondheid en omgeving 
geïntegreerd worden in de praktijk, in het beleid of in het onderzoek. Een deel van de 
voorbeelden werd genoemd door de verschillende betrokken actoren doorheen het project, 
een ander deel is afkomstig uit het ontwerpend onderzoek naar een gezonde leefomgeving 
rond de zorghub (verwijzing naar zorgsite Ter Nethe in Hulshout) van de masterstudenten 
Architectuur aan Universiteit Antwerpen (2020 - 2021). Er wordt ook een lijst voorzien van niet-
wetenschappelijke literatuur die zich over het onderwerp buigt. De onderlijnde tekst bevat een 
link naar meer informatie. 
 
Luwte-oases 

 
Agentschap Zorg en Gezondheid, Agentschap Natuur en Bos, Vlaamse Landmaatschappij, 
Regionale Landschappen, Waerbeke en Toerisme Vlaanderen werken samen voor de realisatie 
van luwte-oases in woon- en werkomgevingen onder de koepel van het Open Ruimte Platform. 
Luwte-oases worden omschreven als groene plekjes die zintuiglijke rust bieden in een drukke 
omgeving. 
 
Groene wachtkamers  

 
Agentschap Natuur en Bos werkt samen met zorgcentra die aan hun natuurgebieden grenzen 
voor de realisatie van groene wachtkamers. Groene wachtkamers verwijzen naar de aanleg van 
wandellussen in het omliggend natuurgebied of natuurhoekjes in de zorgcentra zelf die het 
voor bezoekers, patiënten en personeel mogelijk maken om een aangename pauze te nemen. 
Zo is er het voorbeeld van de Steenbrugse bosjes nabij het AZ Sint-Lucas Brugge waar drie 
wandellussen zijn aangelegd.  
 
Vlaams Netwerk voor Natuur en Gezondheid  

 
Het Netwerk Natuur en Gezondheid bundelt de kennis en ervaring van overheden, 
middenveldorganisaties en onderzoeksinstellingen uit o.a. de natuur- en gezondheidssector 
inzake de linken tussen natuur en gezondheid. Een overzicht van de betrokken partners vindt 
u hier. 
 
Onzichtbare Zorg  

 
De Vlaams Bouwmeester en de Vlaamse minister van Welzijn lanceerden in 2012 een oproep 
aan zorgverstrekkers voor de bouw van innovatieve zorginfrastructuur. Vijf interdisciplinaire 
ontwerpteams ontwierpen de zorgmodellen van de toekomst. De vijf Pilootprojecten 
ontwikkelden nieuwe concepten voor zorg, wonen en publieke ruimte. 
 
Gezonde Publieke Ruimte  

 

https://omgeving.vlaanderen.be/programma-luwte-oases
https://www.natuurenbos.be/wachtkamers-de-natuur
https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/folder_wachtkamer_in_de_natuur.pdf
https://www.biodiversity.be/4735/
https://www.biodiversity.be/4753/
https://www.vlaamsbouwmeester.be/sites/default/files/uploads/PPZontw_HR_04022014.pdf
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte
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Het Vlaams Instituut Gezond Leven ontwikkelde een ondersteuningsaanbod voor lokale 
besturen en verenigingen om hen te helpen een gezonde publieke ruimte te realiseren. 

 
Buurtgerichte zorg en Zorgzame buurten 

 
Buurtgerichte zorg is een organisatiemodel voor een straat, buurt, wijk of gemeente om 
geïntegreerde zorg aan te bieden in die straat/ buurt/wijk/ gemeente. Onder andere Vereniging 
voor Steden en Gemeenten, het Kenniscentrum Welzijn Wonen Zorg, en het Departement 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin begeleiden initiatieven rond buurtgerichte zorg. 
 
Een zorgzame buurt is een buurt waar de voorwaarden vervuld zijn opdat mensen, ongeacht 
leeftijd of zorgbehoefte, comfortabel in hun huis of vertrouwde buurt kunnen blijven wonen. 
Onder andere het Agentschap Zorg en Gezondheid, het Kenniscentrum Welzijn Wonen Zorg, 
en Zorgzaam Leuven begeleiden initiatieven rond zorgzame buurten. 
 
Burnout coaching in boerderijen  

 
In het kader van het project Boerenrustpunt ontwikkelde  RURANT in samenwerking met de 
Leerstoel Zorg en  Natuurlijke Leefomgeving van Universiteit Antwerpen, Vereniging van 
Erkende Stress en Burn-out coaches, Steunpunt Groene Zorg vzw een handleiding voor 
coaches, boeren of andere geïnteresseerden die graag meer willen weten over burn-out 
coaching binnen de context van een boerderij. 
 
Zorgnet  

 
In het kader van een opdracht van de Stad Oostende, voerde de Vakgroep Sociaal Werk & 
Sociale Pedagogiek aan de Universiteit Gent een studie uit die de start van het Traject 
Westerkwartier vormde waarbij het Stadsatelier samen met het Sociaal Huis Oostende de 
ontwikkeling van de wijk wil koppelen aan een gezamenlijk woon- en zorgbeleid.  
 
“Neem plaats op onze bank” actie  

 
LogoKempen in samenwerking met Te Gek?!, Agentschap Zorg en Gezondheid, Steunpunt 
Geestelijke Gezondheid, en Vlaams Instituut Gezond Leven, biedt een inspiratiegids voor de 
inrichting van banken in de publieke ruimte die sociale ontmoeting stimuleren. 
 
Kruisherenkerk Diest  

 
De Kruisherensite is een herbestemming van een kerk en een deel van de kloostersite waarbij 
aandacht is voor wonen en zorg die ingebed in een stedelijke context (onzichtbare zorg), een 
kwalitatieve leefomgeving en gezondheid van mensen nu en in de toekomst.  
 
Huis Perrekes  

 

https://www.weliswaar.be/welzijn-zorg/zorgzame-buurten
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/buurtgerichte-zorg
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/buurtgerichte-zorg
https://www.kenniscentrumwwz.be/buurtgerichte-zorg
https://www.departementwvg.be/buurtgerichte-zorg-woonzorg-en-geestelijke-gezondheidszorg
https://www.zorg-en-gezondheid.be/inspiratienota-zorgzame-buurt
https://www.kenniscentrumwwz.be/zorgzame-buurt
https://www.zorgzaamleuven.be/buurten
https://www.rurant.be/projecten-en-diensten/boerenrustpunt/
https://www.oostende.be/stadsatelier-gso-kwesties
https://www.gezondekempen.be/Assets/Lijsten/AHActions/e16ce46a-c0c0-4b8d-9ea8-0336cabd178c/neem-plaats-op-onze-bank-2020-10-daagse-gg-gecomprimeerd.pdf
https://www.sad.be/nieuws/project-kruisheren-een-nieuw-project-in-centrum-diest
https://perrekes.be/
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Het Huis Perrekes is een geïntegreerd project met een collectieve tuin, waar wonen en zorg 
voor mensen met dementie samenkomen. De generositeit van de architectuur in dit project 
vertaalt zich bijna automatisch in zich gezond voelen. 
 
’t Kader  

 
’t Kader (Kempense Aanpak Drugs En Rehabiltatie) is een revalidatievoorziening verslavingszorg 
voor mensen met een ernstige verslaving met een innovatief aanbod waarbij de natuur in brede 
zin wordt ingezet in het herstelproces van de zorggebruiker. 
 
Vordenstein Park  

 
Voor het Vordenstein Park in Schoten werd een geïntegreerde aanpak gehanteerd waarbij de 
groenarbeider ervaring had in de sociale sector. Hij ging aan de slag met vrijwilligers, 
buurtbewoners, organisaties (ziekenhuis, BUSO, instellingen, …). De biodiversiteit werd naar 
een hoger niveau getild o.a. dmv beheer van graslanden en nog veel meer. Een aangrenzende 
zorginstelling ontwikkelde een dementiepad.  
 
Kwartiermaken  

 
Kwartiermaken is een methodiek waarbij men een veilige, warme plek wenst te creëren voor 
psychisch kwetsbare personen die een goed leven willen leiden tussen andere mensen waarbij 
ze keuzes kunnen maken net als anderen, in welke buurt ze willen wonen, het soort woning, 
een job die ze graag doen en activiteiten waar ze plezier aan kunnen beleven.  
 
Het project ‘Kwartier Hier’ in de Sint-Pietersbuurt (Brugge) is een voorbeeld van de 
implementatie van deze methodiek. Dit project uitgevoerd door Covias, in samenwerking met 
Mintus, Stad Brugge, OCMW Brugge en de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten, om 
een gastvrije omgeving te faciliteren voor alle bewoners.  
 
Deze methodiek zien we expliciet ruimtelijk vertaald in Sleidinge, waar ‘t Kwartiertje is een plein 
in de wijk rond het station van Sleidinge. Het werd helemaal ingericht vanuit het Psychiatrisch 
Centrum Gent-Sleidinge dat vlak naast het plein gelegen is. Dit gebeurde met participatie en in 
co-creatie met de buurt, de burgemeester van Evergem en andere lokale stakeholders. Het 
buurtplein fungeert als ontmoetingsplaats voor patiënten van het Psychiatrisch Centrum en 
buurtbewoners. Verder is een zorgmeldpunt laat bewoners toe om meldingen te maken  inzake 
de psychiatrische patiënten indien ze met ongerustheden zitten (vb. iemand die doelloos 
rondzwerft).  
 
Zorggroep De Alexianen  

 
Vanuit de Zorggroep De Alexianen in Tienen waartoe o.a. de psychiatrische kliniek Alexianen 
behoort, zet in hun aanbod o.a. ook sterk in op de reactivatie van mensen met kwetsbaarheden. 
Ze stellen een arbeidscentrum ter beschikking dat bedoeld is voor personen met psychosociale 
problemen die moeite hebben om binnen de huidige maatschappelijke structuren een job of 

https://www.welzijnszorgkempen.be/t-kader
https://www.natuurenbos.be/vordenstein
https://www.psychosenet.be/hulp-en-herstel/tips-voor-wonen-werken-en-leven/kwartiermaken/
https://www.covias.be/kwartier-hier/
https://www.zorgenvoormorgen.be/zorgzamebuurten/kwartiertje-sleidinge
https://www.alexianentienen.be/content/over-ons/geschiedenis
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een zinvolle dagvulling te vinden of te behouden. Daarnaast stellen de Broeders Alexianen ook 
ploegen ter beschikking voor allerhande gemeentelijke taken, zoals zwerfvuil ruimen of onkruid 
ruimen in de gemeente.  
 
Talander  

 
Talander is een initiatief in Arendonk met een zorgaanbod, werk- en woonplek voor volwassen 
mensen met een verstandelijke beperking. Het project stelt onder andere deze volwassenen te 
werk in theehuisjes op verschillende sites.  
 
Hotel Polderwind 

 
Hotel polderwind is een viersterrenhotel dat gelegen in het West-Vlaamse Zuienkerke. In 
opdracht  van het Rode kruis Vlaanderen ontwierp Polo Architecten een vakantie-oord dat zich 
toespitst op het  zorgconcept. Het zorghotel bied de mogelijkheid voor mensen die door ziekte, 
ouderdom, een  lichamelijke of geestelijke beperking of sociale omstandigheden de 
mogelijkheid om op vakantie te  gaan. 
 
Palliatief Centrum Coda  

 
In Wuustwezel, een gemeente in de Antwerpse Noorderkempen, is in een oude  kloosterhoeve 
het palliatief centrum Coda gevestigd. Ze bieden gespecialiseerde palliatieve zorg aan terminale 
patiënten en begeleiding aan hun naasten.  De omliggende natuurlijke omgeving bieden ruimte 
om elkaar te ontmoeten en tegelijk een eigen plek toe te eigenen.  
 
Gezond Wonen in de Debbautshoek 

 
In het kader van het project ‘Gezond Wonen in de Debbautshoek’ werd een laagdrempelig 
ontmoetingshuis opgericht midden in de wijk dat toelaat om inwoners te informeren over  hoe 
ze hun woonkwaliteit kunnen verbeteren. Ook op twee pleinen in de wijk worden de bewoners 
via tijdelijke inrichtingen aangezet tot meer bewegen. Dit is een samenwerkingsproject met 
VVSG, Gemeente Zelzate, LOGO gezond+, Vlaams Instituut Gezond Leven, OCMW Zelzate, 
Woonwijzer Meetjesland, Uit De Marge, bibliotheek Zelzate, Drugpunt, jeugddienst Zelzate, 
Geneeskunde Voor Het Volk, Lichtpunt vzw, LDC De Kastanje, agentschap integratie en 
inburgering, lokale politie, basisscholen de Krekel en Sint- Laurens, buitenschoolse 
kinderopvang op het Hoogbouwplein, handelaars en bewoners uit de wijk. 
 
Onderzoek  

 
De studie ‘Toekomstbestendig en gezond ontwerpen van woonomgevingen – een verkenning’ 
linkt het kernverdichtingsverhaal aan gezondheid. Deze studie loopt in opdracht van 
Departement Omgeving, en wordt uitgevoerd door Aterlier Romain, Osar en P.PUL.  
 

https://www.talander.be/zorg
https://www.domeinpolderwind.be/en/home-english/
http://www.coda.care/
https://www.samenlevingsopbouw-oost-vlaanderen.be/sov_project/gezond-wonen-in-de-debbautshoek/
https://omgeving.vlaanderen.be/ontwerpen-toekomstbestendige-gezonde-woonomgevingen
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De studie ‘Zorgzame Dorpen’ resulteerde een ondersteuningspakket om een zorgzame 
buurtanalyse uit te voeren. Deze studie liep in opdracht van Provincie Antwerpen en werd 
uitgevoerd door Thomas More.  
 
De studie ‘Vergrijzing op het platteland’ onderzocht in welke mate het woonbeleid en de 
ruimtelijke ordening kunnen inspelen op de noden van de vergrijzing op het platteland. Deze 
studie liep in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij, en werd uitgevoerd door HaUS 
(KULeuven) en Atelier Romain, in opdracht van VLM.  
 
De studie ‘Instrumentele analyse van gezondheid in het ruimtelijk beleid’ heeft als doel na te 
gaan hoe ‘gezondheid’, in de brede zin van het woord, in de huidige situatie wordt 
meegenomen in het instrumentarium van het ruimtelijk ordeningsbeleid in Vlaanderen, meer 
specifiek in de ruimtelijke uitvoeringsplannen en de vergunningverlening. Deze studie liep in 
opdracht van Departement Omgeving, en werd uitgevoerd door Kenter en Vito. 
 
Het Vlaams humane-biomonitoringsprogramma onderzoekt telkens over cycli van vier jaar de 
blootstelling van de mens aan chemische stoffen (met biomerkers van blootstelling) en de 
relatie met (vroegtijdige) gezondheidseffecten. Deze studies lopen in opdracht van de Vlaamse 
Overheid, en worden uitgevoerd door Steunpunt Milieu en Gezondheid. 
 
Onderzoeksprojecten binnen de onderzoeksgroep Stadsontwikkeling aan de Universiteit 
Antwerpen onder de noemer ‘Gezonde stad’. 
 
Onderzoeksprojecten binnen de Leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving aan de 
Universiteit Antwerpen. 
 
Doctoraten: Peter Vervoort, Emma Volckaert, Laura Lauwers 
 
 

Niet-wetenschappelijke literatuur  

 
Inspiratie- en werkboek gezondheid en Ruimte 
Ontwerpen van toekomstbestendige en gezonde woonomgevingen 
Handleiding ‘Plein vol gezondheid’ 
Gezonde Omgeving Utrecht – Handelingsperspectieven voor een Gezonde Leefomgeving 
Opmaken van een ontwikkelingsstrategie in het kader van de veerkracht van dorpen 
Ontwerpend onderzoek naar kernversterking in Vlaanderen 
Veerkrachtige dorpen – 37 inspirerende projecten 
Inspiratiegids Natuur met Zorg 
 
 
 
 

  

https://www.thomasmore.be/ondersteuningspakket-zorgzame-buurtanalyse
https://www.atelierromain.com/vergrijzing
https://omgeving.vlaanderen.be/instrumentele-analyse-van-gezondheid-binnen-het-ruimtelijk-beleid
https://www.milieu-en-gezondheid.be/nl/humane-biomonitoring
https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/onderzoeksgroep-stadsontwikkeling/onderzoek/gezonde-stad/
https://www.uantwerpen.be/nl/leerstoelen/zorg-en-natuurlijke-leefomgeving/
https://www.uantwerpen.be/nl/personeel/peter-vervoort/
https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00100434
https://www.uantwerpen.be/nl/personeel/laura-lauwers/
https://www.gezondin.nu/wp-content/uploads/2020/02/Inspiratie-en-werkboek-gezondheid-en-ruimte.pdf
file:///C:/Users/LLauwers/Downloads/Ontwerpfiches_Gezonde%20Woonomgevingen.pdf
https://www.gezondleven.be/files/gemeente/Gezonde-publieke-ruimte-plein-vol-gezondheid.pdf
https://rivm.openrepository.com/bitstream/handle/10029/621186/2017-0189.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://doc.anet.be/docman/docman.phtml?file=.irua.a7541e.13968.pdf
file:///C:/Users/LLauwers/Downloads/102_20170207_Eindrapport_Ontwerpend_onderzoek_naar_kernversterking_in_vlaanderen.pdf
https://veerkrachtigedorpen.be/wp-content/uploads/2018/05/DLP__INSPIRATIEBOEK__2018_vWeb.pdf
https://www.rlkgn.be/sites/default/files/RL_inspiratiegids_web%20single%20page.pdf
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6 HOOFDCONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 INTEGRATIE VAN HET THEMA GEZONDE KERNVERSTERKING EN SAMENWERKING TUSSEN BEIDE 

DISCIPLINES 

6.1.1 INTEGRATIE VAN HET THEMA GEZONDE KERNVERSTERKING BINNEN DE RUIMTELIJKE PLANNING 

Hoewel ruimtelijke ontwerpers het thema gezondheid vaak impliciet opnemen in hun ontwerp 
door middel van het voorzien van trage wegen, ruimte voor natuur, etc. is binnen het 
wetgevend kader weinig aandacht voor gezondheid. Als die er al is, ligt de focus voornamelijk 
op het vermijden van blootstelling. De vraag hoe een omgeving kan bijdragen aan gezondheid 
in plaats van er zo min mogelijk op te wegen, komt weinig aan bod. Er is nood aan handzaam 
instrumentarium om de brede kijk op gezondheid expliciet mee op te nemen en concrete 
richtlijnen meegeeft aan ontwerpers, planners en beleidsmakers. Diezelfde richtlijnen kunnen 
vervolgens ook een bindend karakter krijgen bij het uitschrijven en de beoordeling van nieuwe 
projectaanvragen.  
 
Bij planprocessen wordt de zorgsector zelf weinig geraadpleegd. Zorg en gezondheid is een 
minder courant thema in ruimtelijke planning, wat wel geldt voor bijvoorbeeld natuur, wonen 
of economie. Getuige hiervan is het feit dat zorg en gezondheid geen aparte kleur heeft op de 
gewest- of andere bestemmingsplannen, maar veelal plaats moet vinden in de schaarse, 
lichtblauwe bestemming voor gemeenschapsvoorzieningen. Voor zorgprojecten is het daarom 
niet altijd eenvoudig om de juiste ruimte te vinden om hun activiteiten uit te oefenen. 
Bovendien botsen ze soms op een streng wetgevend kader als ze interactie met de buurt 
opzoeken, zoals bijvoorbeeld bij het uitbaten van een theehuisje door mensen met een 
beperking of een cafetaria aan een woonzorgcentrum. De zorgsector zou daarom zo vroeg 
mogelijk betrokken moeten worden bij ruimtelijke ontwikkelingen om hun plaats te kunnen 
opeisen en hun noden kenbaar te kunnen maken.  

6.1.2 INTEGRATIE VAN HET THEMA GEZONDE KERNVERSTERKING BINNEN DE GEZONDHEIDSZORG 

De integratie van het thema Gezonde Kernversterking binnen de gezondheidszorg vraagt in 
eerste instantie voor een gezondheidsbeleid dat haar focus verlegt van zorg naar 
gezondheidspromotie en ziektepreventie. Deze verschuiving vormt een belangrijke 
voorwaarde om een bredere kijk op gezondheid met erkenning voor omgevingsdeterminanten 
in te bedden in de gezondheidszorg. Vernieuwingen binnen het zorgsysteem, zoals de vorming 
van eerstelijnszones, zouden van bij de opstart deze brede kijk met aandacht voor de 
omgevingscontext moeten oppikken in hun visievorming.   
 
In het kader van geïntegreerde eerstelijnszorg, betekent dit enerzijds dat het omgevingsthema 
meer ingang moet vinden binnen de zorgpraktijken. Dit begint bij een goede kennis over de 
wetenschappelijke linken en verklarende mechanismen tussen gezondheid en omgeving. Deze 
kennis includeren in de opleiding geneeskunde vormt hierbij een belangrijk startpunt. 
Educatieve workshops, webinars, kennisplatformen, etc. getrokken door geëngageerde 
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zorgactoren die het thema reeds omarmen kunnen vervolgens helpen om deze kennis en 
praktische vertaling ervan up-to-date te houden.  
 
Anderzijds vraagt een geïntegreerde eerstelijnszorg dat de zorgpraktijken een sterkere link 
vormen met de omliggende omgeving. Gezondheidspromotie in de omgeving vertrekt vanuit 
een goede kennis over het aanwezige aanbod (vb. wandelroutes, sportaccommodatie, 
groepsactiviteiten, cursussen). Een sterk lokaal netwerk tussen zorg en welzijn kan helpen om 
deze kennis tot bij de zorgverleners te brengen, op hun beurt patiënten naar dit aanbod door 
te verwijzen en om de voorgeschreven activiteiten mee op te volgen. Daarnaast kan de 
zorgverlening zelf zich van de traditionele praktijk naar de omgeving verplaatsen, denk hierbij 
aan burn-out coaching in de natuur, zorgzame buurten of zorgboerderijen. Een goede 
samenwerking tussen dergelijke zorgpraktijken en de traditionele zorgpraktijken laat de 
zorgverlener toe om patiënten door te verwijzen wanneer de traditionele hulp tekortschiet, 
maar ook omgekeerd om patiënten te ontvangen die bijkomende medische zorgen nodig 
hebben.    
 
Tenslotte, leert het Kerngezond project dat de actieve betrekking van zorgactoren bij 
omgevingsplannen helpt om hen het belang van het omgevingsthema voor hun praktijk in te 
zien.  

6.1.3 SAMENWERKING TUSSEN RUIMTELIJKE PLANNING EN GEZONDHEIDSZORG 

Voor een betere samenwerking tussen beide sectoren is er nood aan een gedeelde visie en taal 
die door beide sectoren erkend wordt. Dit bevorderen kan enkel door de dialoog te blijven 
aangaan. Hierbij kan het dialooginstrument een startpunt vormen voor het uitschrijven van 
bijvoorbeeld gezamenlijke projecten, het samenbrengen van subsidies, … Het ondersteunen 
van instanties en actoren die de brug slaan tussen beide sectoren en tussen beleid en praktijk 
is hiervoor essentieel.  
 
Ook op academisch niveau was dit project een eerste samenwerking tussen de 
onderzoeksgroepen Stadsontwikkeling en Eerstelijns- en Interdisciplinaire zorg. Ondanks de 
uitdagingen van het verschil in onderzoekscultuur, zijn er veel potenties te vinden in een betere 
kennisoverdracht tussen beide onderzoeksgroepen, zoals de uitwisseling van 
onderzoeksmethoden (ontwerpend versus kwalitatief onderzoek), literatuurbronnen (boeken 
versus publicaties), netwerken en foci inzake het thema (nadruk op algemeen welzijn versus 
gezondheidsgelijkheid verhogen vanuit de omgeving).  

 DIALOOGINSTRUMENT GEZONDE KERNVERSTERKING 

Het dialooginstrument voor Gezonde Kernversterking werd in eerste instantie ontwikkeld om 
de dialoog tussen zorgactoren en omgevingsactoren te faciliteren. Het dialooginstrument werd 
dan ook via een iteratief proces vormgegeven vanuit beide percepties op het thema gezonde 
kernversterking. Dit liet toe om vanuit een gedeelde taal geïntegreerd over het thema te 
reflecteren. Zo zagen we tijdens de gesprekken met de lokale zorgactoren dat het  
dialooginstrument hielp om over het thema dat ze eerst als zeer abstract ervaarden, toch 
relevante input te laten leveren. 
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Het dialooginstrument werd tot in de laatste fase van het project bijgestuurd op basis van 
bijkomende feedback. Hiermee benadrukken we graag dat het doel van het dialooginstrument 
niet is om een alomvattend beeld over de linken tussen gezondheid en kernversterking te 
bieden, maar eerder om het thema zo breed mogelijk vanuit beide sectoren vorm te geven en 
op die manier betrokken actoren geïntegreerd over een complex thema te laten denken. 
Daarom kan het dialooginstrument afhankelijk van de toepassing in bepaalde contexten 
opnieuw aangepast worden. Een startoefening kan zijn om de kwaliteiten in de context van het 
gebruik eerst door de groep kort opnieuw te evalueren en met de eigen gevormde kwaliteiten 
verder te gaan. Het voornaamste is dat het dialooginstrument een aanknopingspunt vormt voor 
een gemeenschappelijk taal tussen diverse actoren. 
 
Het gebruik van het dialooginstrument wordt daarom vooral gezien ter ondersteuning van co-
creatieve planprocessen om: 

- gedachten te ordenen 
- relevante actoren te identificeren 
- verbanden te leggen tussen lopende trajecten 
- financiële ondersteuning te zoeken 
- kennis en expertise samen te brengen 
- verschillende belangen en prioriteiten te inventariseren 
- probleemzones te detecteren 
- databronnen aan te koppelen 
- de juiste focus te blijven houden in de verschillende fasen het proces 
- … 

 
De beschrijving van het ontwerpproces in dit project kan ter inspiratie dienen voor toekomstige 
participatieve trajecten. De andere voorgestelde gebruiksvormen zoals een analyse- of 
evaluatietool vragen een verdere doorontwikkeling van het dialooginstrument.  

 LOKAAL ONTWERPPROCES GEZONDE KERNVERSTERKING 

De tekortkomingen van de online consultaties ten opzichte van de boeiende interacties tijdens 
de fysieke workshops benadrukken het belang van fysiek samen te komen om elkaar te leren 
kennen, werkingen te koppelen, acties te bundelen, financiële middelen te vinden en 
netwerken te delen.  
 
Daarnaast ervaarden we de meerwaarde van een goed aanspreekpunt bij de gemeente en de 
provincie die het proces mee ondersteunen door ons op de hoogte te brengen van lopende 
projecten, nuttige documentatie te delen, relevante lokale actoren te identificeren en uit te 
nodigen, en een lokaal en materiaal te voorzien voor de workshops. Voldoende kennis van 
lopende trajecten en ambities binnen de gemeente en provincie vormen een belangrijk 
vertrekpunt om aanknopingspunten te vinden met de uitkomsten van het ontwerpproces 
waardoor het lokaal bestuur direct met de resultaten aan de slag kan.  
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Verder leerde het lokaal ontwerpproces ons het belang van de juiste actoren op het juiste 
schaalniveau samen te brengen. De eerste oefening over het Merodegebied maakte al snel 
duidelijk dat de betrokkenheid van lokale zorgactoren op dit niveau niet ideaal was. Dergelijke 
actoren zijn niet vertrouwd met gebiedsgericht denken in tegenstelling tot omgevingsactoren. 
De betrekking van lokale zorgactoren bleek wel heel nuttig om programmatie aan de lokale 
ruimtelijke inrichtingen te koppelen en zo te beantwoorden aan de lokale 
gezondheidsuitdagingen en noden van diverse bewoners. Deze koppeling wordt maar zelden 
gemaakt door de ruimtelijk planner zelf door een gebrek aan specifieke lokale kennis. De 
zorgactoren legden veel nadruk op individuele drempels tot gedragsverandering waarbij 
programmatie, zoals groepsactiviteiten in de omgeving, motiverend kan werken. Deze input 
sluit nauw aan bij de vraag naar een bredere benadering van gezondheid die rekening houdt 
met de eigen regie van de patiënt, zoals voorgesteld door het concept van positieve 
gezondheid. 
 
Tenslotte, toonden de workshops ons ook de belangrijke uitdaging van participatief en 
procesmatig te werk te gaan aangezien de onvoorspelbaarheid van de workshops het moeilijk 
maakte om de vervolgstappen op voorhand duidelijk uit te tekenen. 

 ROL PROVINCIE ANTWERPEN INZAKE GEZONDE KERNVERSTERKING 

Ondanks dat Gezondheid en Welzijn geen Provinciale bevoegdheden zijn, toont dit onderzoek 
dat het thema sterk verweven is met heel wat Provinciale aangelegenheden. Gezonde 
leefomgeving is dan ook een integrerend thema dat raakt aan een groot aandeel van de 
Provinciale dienstverlening naar gemeenten toe. Het dialooginstrument leent zich enerzijds om 
intern de eigen geïntegreerde werking te optimaliseren en door een meer multidisciplinaire bril 
naar acties en ambities kijken. 
 
Anderzijds kan het dialooginstrument gebruikt worden om samen met de gemeenten met het 
thema aan de slag te gaan. Dit kan op verschillende manieren zoals de gemeenten 
ondersteunen met thematische analyses, geïntegreerd advies verlenen op basis van het 
dialooginstrument of door het als theoretische achtergrond te gebruiken bij subsidieprojecten. 
Daarnaast kan het als leidraad dienen om participatieprocessen te faciliteren, al was er de 
consensus dat dit dan best ingepast wordt in bestaande trajecten zoals Veerkrachtige dorpen 
of Zorgzame dorpen. Hiervoor zou het dialooginstrument nog een aantal keer getest moeten 
worden en indien nodig bijgestuurd waar nodig. 
 
Tot slot kan het dialooginstrument gebruikt worden om een lerend netwerk te vormen rond 
het thema, bijvoorbeeld op de jaarlijkse contactdag of de cahiers. 
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