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Lokaal werken aan 

gezondere lucht
Situering
& aan de slag

Stefanie Vanhoutte – Logo Midden-West-Vlaanderen
Dieter Vanparys – Logo Brugge-Oostende
Nele Bouckaert – Logo Leieland

Logo

o Meer levenskwaliteit en gezonde levensjaren voor 
iedereen

o 9 gezondheidsthema’s

o Multidisciplinair team

o Ondersteuning lokale besturen naar een gezonde 
gemeente
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WERKEN AAN GEZONDE LUCHT

Situering – Waarom?

Vroegtijdige sterfte = topje ijsberg

Topje van de 

ijsberg
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Verloren gezonde levensjaren (DALY’s) 
door fijn stof = 1,2 jaren
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Aandacht voor gevoelige groepen

Kinderen

Ouderen

Personen met 
Luchtweg-
aandoeningen
Hart- en 
vaatziekten

Aandacht voor hoogblootgestelden

o Locaties met hoge blootstelling

Vb. nabij drukke verkeerspunten, intensieve 
veehouderijen, vervuilende industrie, veel 
particuliere houtstook …

o Vaak ook wonen sociaal kwetsbare groepen 
op locaties met slechtere luchtkwaliteit
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Wanneer een probleem?

• Aan wat toets je de meetresultaten? Groot 
verschil

EU-grenswaarde <> WGO-
richtwaarde/Gezondheidskundige advieswaarde 
(MER luik mens-gezondheid)

Vb. PM2,5 EU-grenswaarde
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PM 2,5 WGO-richtwaarde

Wanneer een probleem? 
Van hinder tot gezondheidseffect
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Lokale inspanningen helpen - verkeer

Lokale inspanningen helpen -
houtstook

Black carbon piek in de 
lucht: om hoe laat gaan 
de kachels aan? 
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AAN DE SLAG

Tools en ondersteuning van het Logo

1. Hoe aan de slag - Basisprincipes

• Doel = beschermen gezondheid inwoners / verbeteren en 

stimuleren gezondheid inwoners?

Meer beweging, gezonde voeding, sociale cohesie,… = werken aan 

een “Gezonde Publieke Ruimte”

• Samenwerking intern/extern in gemeente/stad: “Health In All

Policies” ("HIAP") over diensten/bevoegdheden heen:

Vb. milieu, ruimtelijke ordening, mobiliteit, dienst 

welzijn/gezondheid, economie, jeugd,… + inwoners/organisaties

Ben jij “Gezonde Gemeente”?

• Doelgroepen bepalen, i.h.b. gevoelige groepen!

Je Logo 

helpt je op weg!
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Je gemeente in kaart: kwantitatieve en kwalitatieve 

gegevens

◙ Bestaande gegevens: 
VMM-metingen en -modelleringen/CurieuzeNeuzen/

metingen Afdeling Handhaving,…

◙ Mogelijk aangevuld door: 
Eigen metingen/burgerwetenschap, maar ook 

meldingen/klachten, inbreng inwoners,….

◙ Logo helpt je verder op weg met:

Demografische gegevens

Mening van de inwoners over o.a. verplaatsingsgedrag, 

vervoersmiddelenbezit,….

Maar ook andere tools….

2. Hoe aan de slag – Knelpunten in kaart

Minder verkeer en meer actieve verplaatsing is gezonder, 
maar: 
Hoe weten of een buurt meer of minder potentieel heeft voor actieve 
verplaatsing en actieve recreatie bij voetgangers?

◙ Online kaarttool: 3 factoren op planningsniveau: woondichtheid, 
functiemix en stratenconnectiviteit (2x)

◙ Buurten met hoge walkabilityscore: inwoners bewegen meer, sterkere 
lokale economie mogelijk en minder kosten openbaar vervoer

◙ Relatieve scores t.o.v. Vlaanderen of buurten in 
gemeente/gelijkaardige gemeenten (Belfiuscluster)

=> niet zomaar ‘slecht/goed’ (vb. Alveringem <-> 
Antwerpen)

◙ Ondersteuning voor plannings-/inrichtingsmaatregelen te nemen vanuit 
gezondheidsperspectief

2. Hoe aan de slag – Knelpunten in kaart

Walkabilityscore-tool
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2. Hoe aan de slag – Knelpunten in kaart

Walkabilityscore-tool

2. Hoe aan de slag – Knelpunten in kaart

Walkabilityscore-tool
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2. Hoe aan de slag – Knelpunten in kaart

Walkabilityscore-tool

Ondersteuning bij gebruik en interpretatie: Logo

Minder verkeer en meer actieve verplaatsing is gezonder, 

maar: 

Hoe weten hoe jouw gemeente het doet vergeleken met anderen?

◙ Online visualisatietool: 4 factoren: luchtverontreiniging (NO2), 

geluidshinder, verkeersongevallen (veiligheid), actieve verplaatsing

◙ Relatieve positie in Vlaanderen en t.o.v. gelijkaardige gemeenten 

(Belfiuscluster)

◙ Niet ‘goed/slecht’ (altijd gezondheidswinst mogelijk!), wel:

mogelijke stimulans voor beleid om gezondheid inwoners te beschermen én te 

verbeteren.

 Ondersteuning voor dialoog verschillende diensten/stakeholders gemeente en 

daarbuiten

2. Hoe aan de slag – Knelpunten in kaart

Gezondheidsindicator mobiliteit
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2. Hoe aan de slag – Knelpunten in kaart

Gezondheidsindicator mobiliteit

2. Hoe aan de slag – Knelpunten in kaart

Gezondheidsindicator mobiliteit
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2. Hoe aan de slag – Knelpunten in kaart

Gezondheidsindicator mobiliteit

2. Hoe aan de slag – Knelpunten in kaart

Gezondheidsindicator mobiliteit
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2. Hoe aan de slag – Knelpunten in kaart

In de maak: Luchtkwaliteitsgerelateerde morbiditeit

Doel: 

In kaart brengen en evalueren impact polluenten NO2, PM2,5, 

PM10 en geluid door

• inschatting van de incidentie van een ziekte (verwachte 

aantal gevallen/jaar), 
vb. astma door NO2, vroeggeboorte of longkanker door PM2,5, …

• inschatting van de verwachte economische kost door 

ziekte

• visualisering op kaart en via infographics

• per statistische sector

Verschillende gebruikersniveaus: interpretatie!
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Duurzaam en efficiënt => gezonde mix van acties op 4 

strategieën naar je doelgroepen:

1. Informeren & sensibiliseren

2. Omgevingsinterventies

3. Afspraken en regels

4. Zorg en begeleiding

Voorbeelden:

3. Hoe aan de slag – Actiemix

1. Informeren & sensibiliseren
Vb. artikels social media, website, infoblad (wat, wie en hoe)

2. Omgevingsinterventies
Vb. fietsenstallingen, stratenconnectiviteit vergroten 
(gebruik walkabilityscore-tool), trage wegen, GFB-trajecten, 
veilige en goede fietspaden,…

3. Afspraken en regels
Vb. Zone 30-regime en controle, subsidies elektrische 
fietsen,…

4. Zorg en begeleiding
Vb. basiscursus fietsonderhoud voor inwoners, 
groepsaankoop fietsmateriaal, fietsvaardigheidscursus 
nieuwkomers, …

3. Hoe aan de slag – Actiemix mobiliteit
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3. Hoe aan de slag – Actiemix mobiliteit

Aanvullend: tool “Gezondheidscalculator 

modal shift”

◙ Hoe bepaal je de maatschappelijke winst 

van een modal shift project 

(auto->te voet/fiets)

◙ Focus van de tool = winst op 

gezondheidsvlak door meer fysieke 

activiteit, ook klimaateffecten (CO2-

uitstoot) en file-effecten mogelijk

◙ Vb. Fietspad, 1 M€, impact over 

beleidsperiode 6 jaar …

Actiemix: Tool Gezondheidscalculator Modal

Shift

33

34



22/09/2020

18

Actiemix: Tool Gezondheidscalculator Modal

Shift

Actiemix: Tool Gezondheidscalculator Modal

Shift
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1. Informeren en sensibiliseren: 

- Artikels sociale media/infokrant/website

- Infoavond/workshop (gericht op stokers)

2. Omgevingsinterventies:

- Aanleggen warmtenet

3. Regels en afspraken:

- Politiereglement? + bekend maken

- Premies ??????

4. Zorg en begeleiding:

- Hulp bij isolatie vragen, renovatie (vb. renovatiecoach)

3. Hoe aan de slag – Vb. Houtverbranding

Ondersteuning/info? Jouw Logo:

Wil je werken aan luchtkwaliteit, contacteer je 

Logo!

We sluiten graag aan bij een verkennend 

overleg

Vragen, info, ….: Jouw Logo
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Contact
 Logo Brugge-Oostende vzw

Dieter Vanparys
dieter.vanparys@logobrugge-oostende.be
050/32 72 94

 Logo Midden-West-Vlaanderen vzw
Stefanie Vanhoutte
stefanie@logomiddenwvl.be
051/23 17 41

 Logo Leieland vzw
Nele Bouckaert
Nele@logoleieland.be
056/44 07 94
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