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De groo t st e economische risico ’s. WEF, 2021

https://www.weforum.org/agenda/2021/01/these -are-the-worlds-greatest-threats-2021/



Luwte-oases zijn
- buitenruimtes
- groenblauw
- gelegen in werk- en woonomgevingen

ze onderscheiden zich van de omgeving door
- zintuigelijke rust 
- contrast met de omgeving
- geborgenheid

ze zijn
- publiek toegankelijk 
- buurtgericht

en vormen een netwerk van luwteplekken 
in de open ruimte.



Minder lawaai

Schaduw, koelte als 
adaptatiemaatregel

Contact met de natuur

Zintuiglijke rust

Gezondheidsvoordelen van luwte-oases

Luwte-oases als 
mitigatiemaatregel



Ref: Tracking progress on health and climate change in Europe. Romanello et al.
www.thelancet.com/public-health Published online September 22, 2021 https://doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00207-3 





Effect en van 
hit t e op het  
lichaam

Ref: Hot weather and heat extremes: health risks. Ebi et. al., www.thelancet.com Vol 398 August 21, 2021 



Landschapsniveau

Ref: Reducing the health effects of hot weather and heat extremes: 
from personal cooling strategies to green cities. Jay et al., The Lancet 2021; 398: 709–24 

Gebouwniveau

Individueel niveau



Geluid: van lawaai naar kwalit eit

Geluid is

• overal om ons heen, t och best eden we er 
relat ief weinig aandacht  aan

• na fijnst of t weede groot st e oorzaak van 
gezondheidsproblemen door milieuaspect en





Geluid: van lawaai naar kwalit eit
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• overal om ons heen, t och best eden we er 
relat ief weinig aandacht  aan

• na fijnst of t weede groot st e oorzaak van 
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• lawaai als we ons eraan ergeren

• rust gevend en posit ief voor onze ment ale 
gezondheid 



Geluid en (ment ale) gezondheid

Bron: https:/ / www.vrt .be/ vrtnws/ nl/ 2019/ 10/ 16/ st ilte-enquete/

https://sg.indiville.be/s3/90180005NL
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/10/16/stilte-enquete/


Geluid en leefomgevingskwaliteit

www.omgeving.vlaanderen.be/slo

http://www.omgeving.vlaanderen.be/slo


• geluidsgevoeligheid
66 % heeft het moeilijk 
om zich te ontspannen 
als er lawaai is
40 % noemt zich 
gevoelig voor geluid

www.omgeving.vlaanderen.be/slo

Geluid en leefomgevingskwaliteit

http://www.omgeving.vlaanderen.be/slo




Programma Luwt e-oases

Sint-BaafsabdijGent - Historische Huizen Gent 



Groene Functionele Belevingsroutes
Departement Omgeving

Natuuroases
Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid

Stiltegebieden
Departement Omgeving

Gezonde Publieke Ruimte
Agentschap Zorg & Gezondheid

Kansenkavels
Regionale Landschappen

Dorpskernversterking
Vlaamse Landmaatschappij

Groenblauwe netwerken
VLM - OMG

Verstillen op vakantie
Toerisme Vlaanderen

Stiltebeweging
Centrum Waerbeke vzw
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Beeld: Veergreep in Gent (© Stefan Acke)

Finalit eit en

1. Maat schappelijk bewust z ijn vergro t en

2. Het  lerend net werk uit breiden

3. Op lokaa l niveau meer  pro ject en rea liseren



Met hodiek
Methodiek voor het 
verkennen-> opmaak luwte-atlas

• zoekmap= identificeren potenties en noden, vergroten 
draagvlak

→ makkelijk identificeerbare potentiële luwte-oases
→ zones nood aan extra luwteplekken

• beleidsinstrument

vormgeven-> bouwstenen luwte-oase
• kwaliteitscriteria
• vormgeving

https:/ / omgeving.vlaanderen.be/ programma-luwte-oases



Opmaak luwt e-at las



Opmaak luwt e-at las



Opmaak luwt e-at las



Opmaak luwt e-at las
STAPPEN ONDERDELEN INVULLING
1. Basisinformatie geluidsniveau 55 dB(A) Lden

plek of activiteit groen-blauwe dooradering, 
cultureel erfgoed, religieus erfgoed, 
zorgende instellingen

2. Onderzoeken bevragen bewoners en 
bezoekers

appreciatie omgeving

synergie met andere 
doelstellingen

natuur, biodiversiteit, ontharding, 
…

3. Analyse noden behoefte dicht bevolkte zones en 
nieuwe ontwikkelingen

afstand en bereikbaarheid 400 meter van de woning of
5 à 10 minuten wandelen



Bouwst enen luwt e-oases
BOUWSTENEN INVULLING
1. Oppervlakte (microplekje) 5 – 250 m²
2. Groen-blauwe elementen 

(natuurlijke en halfnatuurlijke
elementen)

leefomgevingskwaliteit , onverhard, 
biodivers, klimaatadaptief

3. Beleving en eigenheid van een 
plek
(zintuiglijke rust  in een drukke 
omgeving)

verschil in geluidsniveau, natuurlijke 
geluiden, visueel en ruimtelijk contrast , 
andere zintuigelijke waarnemingen, 
beleving en verwondering, symboliek

4. (Semi-) Publiek toegankelijk
(open voor iedereen)

permanent of t ijdelijk, sociaal veilig, 
integraal toegankelijk

5. Buurtgericht dagdagelijkse activiteiten, sociale cohesie, 
participatief 



Act ie!

Beeld: Jan Breydelplein in Sint-Niklaas (© Lien De Saegher)

Naar een netwerk van luwte-oases!
Doen jullie ook mee?

- https://omgeving.vlaanderen.be/piloot
projecten-beleidsplan-ruimte-
vlaanderen

- https://www.natuurenbos.be/projecto
proep-natuur-in-je-buurt

- https://omgevingvlaanderen.login.pad
dlecms.net/vlaanderen-breekt-uit-
homepagina

https://omgeving.vlaanderen.be/pilootprojecten-beleidsplan-ruimte-vlaanderen
https://www.natuurenbos.be/projectoproep-natuur-in-je-buurt
https://omgevingvlaanderen.login.paddlecms.net/vlaanderen-breekt-uit-homepagina


Cont act gegevens

Stefan Acke, Zorg en Gezondheid 
stefan.acke@vlaanderen.be, gezondepubliekeruimte@vlaanderen.be

Lize Van Dyck, Gezond Leven 
lize.vandyck@gezondleven.be

Kaat Smets en Gilke Pée, departement Omgeving 
leefomgevingskwaliteit@vlaanderen.be

mailto:stefan.acke@vlaanderen.be
mailto:gezondepubliekeruimte@vlaanderen.be
mailto:lize.vandyck@gezondleven.be
mailto:leefomgevingskwaliteit@vlaanderen.be


Overzicht  sessies

Troost in de publieke ruimte Zaal A

Ontprikkelen in de publieke ruimte Zaal B

Chillen in de publieke ruimte Zaal C

Ontmoeting in de publieke ruimte Zaal E (boven)
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