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Jullie weten al dat oudere volwassenen zich meer 

te voet verplaatsen in deze omgeving

dan in deze omgeving



Specifieke straatkenmerken zijn wel gemakkelijker te veranderen.



Welke specifieke straatkenmerken zijn het belangrijkst?

Zijn er subgroepen die verschillen in voorkeur?



Verbeteringen in de effenheid van voetpaden blijkt cruciaal 

om verplaatsingen te voet bij de Vlaamse ouderen te stimuleren.

Effenheid van het voetpad belangrijkste factor wanneer 

Vlaamse ouderen moeten kiezen tussen twee straten.

54% van de voetpaden blijkt in slechte staat te zijn.

Aanwezigheid van groen en zitbanken belangrijk voor 

bewoners van assistentiewoningen. 



1131 oudere deelnemers werden gerekruteerd 

via verschillende kanalen.

Vragenlijst werd online ingevuld + d.m.v. interviews

Online rekrutering via websites en nieuwsbrieven:

Vlaamse Ouderenraad en ledenorganisaties, 

seniorennet.be, 

steden/gemeentes, 

bond Moyson, 

ouderenadviesraden, 

sociale diensten, cursussen vr ouderen, kennissen… 

Rekrutering voor interviews via serviceflats en lokale dienstencentra

Algemene vragenlijst en keuzetaak met gemanipuleerde foto’s



Leeftijd (gem ± SD) 71.9 ± 6.2

Geslacht (% vrouwen) 47.5

Opleidingsniveau (% met tertiaire opleiding) 36.3

Burgerlijke status

Getrouwd / samenwonend 66.6

Weduwe(naar) 20.7

Gescheiden 7.6

Alleenstaand en nooit getrouwd 5.1

Woongebied (% platteland) 59.1

Residentiële situatie (% in assistentiewoning) 12.0

BMI (kg/m², gem ± SD) 26.5 ± 4.0

Verplaatsingen te voet (min/week, gem ± SD) 125.7 ± 156.5





Welke van deze 2 straten verkiest u om te voet 

naar het huis van uw vriend te gaan?



Effenheid van het voetpad was het belangrijkste

kenmerk in de volledige steekproef. 

Belangrijkheid (%)



Er werden 4 subgroepen gevonden die 

verschilden in omgevingsvoorkeur.



In subgroep 1 was effenheid het belangrijkste kenmerk, 

de andere kenmerken hadden nauwelijks invloed.

Subgroep 1

n= 624; 55%

Belangrijkheid (%)



In subgroep 2 was effenheid het belangrijkste kenmerk,

gevolgd door verkeersdrukte.

Subgroep 2

n= 350; 31%

Belangrijkheid (%)



12.1%

42.1%

45.8%

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

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



Voor 86% van onze deelnemers was effenheid 

van het voetpad veruit het belangrijkste straatkenmerk. 

54% van deelnemers rapporteerde dat het voetpad 

in hun straat in een slechte staat verkeert.

Om verplaatsingen te voet bij Vlaamse oudere volwassenen 

te stimuleren is het renoveren van voetpaden een prioriteit.



In subgroep 3 was verkeersvolume het belangrijkste kenmerk,

gevolgd door snelheidsbeperking.

Subgroep 3

n= 83; 7%

Belangrijkheid (%)



In subgroep 4 waren de aanwezigheid van groen en 

een zitbank de belangrijkste kenmerken. 

Subgroep 4

n= 74; 7%

Belangrijkheid (%)



Verbeteringen in de effenheid van voetpaden blijkt cruciaal 

om verplaatsingen te voet bij de Vlaamse ouderen te stimuleren.

Effenheid van het voetpad belangrijkste factor wanneer 

Vlaamse ouderen moeten kiezen tussen twee straten.

54% van de voetpaden blijkt in slechte staat te zijn.

Aanwezigheid van groen en zitbanken belangrijk voor 

bewoners van assistentiewoningen. 







Bedankt voor jullie aandacht!
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