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Samenvatting Achtergrond: Veel ouderen willen zo
lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Een woon-
omgeving die lichaamsbeweging stimuleert kan hier-
bij van groot belang zijn. Hoe een ‘beweegvriende-
lijke’ omgeving voor oudere mensen er precies uit
moet zien is nog minder duidelijk. In een onderzoek
in Spijkenisse zijn kenmerken van de woonomgeving
en het beweeggedrag van oudere mensen gedetail-
leerd gemeten. Met deze gegevens zijn verschillende
onderzoeken uitgevoerd, die in dit artikel worden sa-
mengevat.
Methoden: De onderzoeken werden uitgevoerd on-
der mensen van 65 jaar en ouder. Met behulp van
vragenlijsten, versnellingsmeters, geografische infor-
matiesystemen en GPS-apparatuur werd onderzocht
hoeveel en hoever ouderen bewogen, en of er een ver-
band was met omgevingskenmerken. Voor de verta-
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ling naar beleid zijn de resultaten vervolgens bespro-
ken met de deelnemers en beleidsmakers.
Resultaten: De deelnemers brachten het merendeel
van de dag zittend door. De totale hoeveelheid licha-
melijke activiteit bestond vooral uit licht intensieve
vormen van bewegen, zoals wandelen en fietsen. Hoe-
wel veel getoetste verbanden niet statistisch signifi-
cant waren, bleek dat in een woonomgevingmet meer
voorzieningen en een betere esthetiek meer werd ge-
wandeld voor transportdoeleinden.
Conclusie: Gedetailleerde meting toonde enkele ver-
banden aan tussen bepaalde fysieke omgevingsken-
merken en lichamelijk activiteit. Beleid dat de be-
weegvriendelijkheid van de woonomgeving van ou-
dere mensen moet bevorderen, dient zich te richten
op het voorzieningenniveau en de esthetiek in de
woonomgeving. De evaluatie van veranderingen in
deze kenmerken kan antwoord geven op de vraag
in hoeverre de fysieke woonomgeving een onderdeel
moet zijn van een aanpak om de groeiende groep van
oudere mensen langer zelfstandig te laten wonen.

Trefwoorden bewegen · woonomgeving · ouderen ·
wandelen · beleidsadvies

To an ‘activity-friendly’ living environment
A study on characteristics of the living environment
and physical activity of older people in Spijkenisse

Abstract Background: Many older persons prefer
to live independent as long as possible. A living
environment facilitating physical activity may be im-
portant for this purpose, but the design of ‘activity-
friendly’ living environments for older persons re-
mains less clear. In a study in Spijkenisse (the Nether-
lands), characteristics of the living environment and
physical activity of older persons were measured in
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Kernpunten

● In Spijkenisse is onderzocht of kenmerken van de
woonomgeving van invloed zijn op het beweeg-
patroon van ouderen die zelfstandig wonen.

● In dit onderzoek bleek dat ouderen in een aan-
trekkelijke woonomgeving met meer voorzienin-
gen meer lopen om bijvoorbeeld boodschappen
te doen.

● Hoe een ‘beweegvriendelijke’ omgeving voor ou-
deremensen eruitmoet zien is nog niet duidelijk.

● Of aanpassingen in de fysieke woonomgeving
oudere mensen helpen om langer zelfstandig te
kunnen wonenmoet nader worden onderzocht.

detail. These data were used in several studies, sum-
marized in this paper.
Methods: The study population consisted of persons
aged 65 years and older. Survey questionnaires, ac-
celerometers, geographic information systems and
GPS devices were used to assess how often and how
far older persons were active, and whether there was
an association with environmental characteristics.
For the translation of study findings into policy rec-
ommendations, results were discussed with study
participants and policymakers.
Results: Participants were sedentary for the main part
of the day. The total amount of physical activity
consisted mainly of light-intensive activities, such
as walking and cycling. Although many associations
were not statistically significant, study participants re-
siding in a living environment with more facilities and
better aesthetics walked more for transport purposes.
Conclusion: Detailed measurements resulted in asso-
ciations between characteristics of the living environ-
ment and physical activities. Policies aimed at im-
proving the activity-friendliness of the living environ-
ment of older persons should focus on the amount
of facilities and aesthetics. The evaluation of such
environmental changes can further contribute to in-
sights into the role of the physical living environment
as part of a strategy aimed at independent living of
the increasing group of older persons.

Keywords Physical activity · Living environment · Ol-
der persons · Walking · Policy advice

Inleiding

De naoorlogse geboortegolf en de toegenomen levens-
verwachting hebben tot een verandering geleid in de
samenstelling van de Nederlandse bevolking. In 2012
telde Nederland 2,7 miljoen mensen van 65 jaar en
ouder (16% van de bevolking), en verwacht wordt dat
dit de komende 25 jaar oploopt tot 4,6 miljoen men-
sen (26% van de bevolking) [1]. Veel ouderen willen
zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en zelf-
redzaam blijven. Deze wens vertoont tot op zekere

hoogte overeenkomsten met aanpassingen in beleid
die kunnen leiden tot langer zelfstandig wonen. In
hoeverre dit mogelijk is, hangt in belangrijke mate af
van de fysieke en mentale gezondheid. Omdat de leef-
wereld zich bij het ouder worden in toenemende mate
beperkt tot de directe leefomgeving, is het belangrijk
om een antwoord te vinden op de vraag in hoeverre
de inrichting van de woonomgeving zelfredzaamheid
kan ondersteunen of bevorderen.

Het onderzoek van oorzaken van gezond ouder
worden en lang zelfstandig wonen is vooral gebaseerd
op sociaal-ecologische modellen [2]. Hierin worden
naast individuele kenmerken ook omgevingskenmer-
ken opgenomen, zoals de inrichting van de fysieke
omgeving en de samenstelling van de sociale omge-
ving. Over de rol van fysieke omgevingskenmerken
schreef de Gezondheidsraad in 2009 echter dat het
grotendeels nog niet bekend was om welke factoren
het precies gaat, en hoe deze factoren gerelateerd zijn
aan zelfredzaamheid, participatie in de samenleving
en kwaliteit van leven [3].

Het wetenschappelijke onderzoek naar de rol van
omgevingskenmerken is de afgelopen jaren sterk toe-
genomen, en heeft zich voor een belangrijk deel
gericht op beweeggedrag. Uit een systematisch over-
zicht van deze onderzoeken, gepubliceerd voor de
start van dit onderzoek, bleek dat consistent bewijs
nog ontbrak [4]. Opgemerkt moet worden dat ge-
brek aan consistentie hier niet moet worden opgevat
als gebrek aan bewijs: juist de fysieke omgeving die
wordt onderzocht kan sterk tussen landen verschil-
len. Zo suggereert onderzoek dat kenmerken uit de
fysieke omgeving vooral in de VS zijn gerelateerd aan
overgewicht en obesitas [5]. Vervolgens moet wel
worden gesteld dat de methodologische kwaliteit van
bestaand onderzoek kan worden verbeterd, wat zo
wellicht tot meer consistentie kan leiden.

Een belangrijk kritiekpunt ten aanzien van onder-
zoek naar omgevingsdeterminanten van beweegge-
drag is het gebruik van ‘statistische’ buurtgrenzen.
Buurtgrenzen sluiten lang niet altijd aan bij de bele-
vingswereld van bewoners en negeren de aanwezig-
heid van kenmerken direct buiten de buurtgrenzen.
Misclassificatie leidt dan tot een onderschatting van
het verband tussen omgevingskenmerken en beweeg-
gedrag. Goed inzicht in de actieradius van ouderen
en een accurate meting van omgevingskenmerken
binnen deze actieradius kunnen het onderzoek op dit
terrein versterken. Een hieraan gerelateerd punt van
kritiek is dat voor veel kenmerken weinig variatie tus-
sen buurten bestaat. Sommige omgevingskenmerken,
zoals een zwembad, komen slechts in enkele buurten
voor, waardoor de variatie in het overgrote deel van
de buurten afwezig is. Andere kenmerken, zoals trot-
toirs, komen juist veel binnen buurten voor, waardoor
de variatie eveneens afwezig is. Het lijkt beter om per
kenmerk te onderzoeken wat de juiste omvang van
de ruimte is waarbinnen een verband met bewegen
kan bestaan. Ten slotte, wanneer omgevingskenmer-
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1040 ouderen zijn telefonisch 

bereikt 

972 ouderen voldeden aan de inclusiecriteria

430 ouderen waren bereid deel te nemen

2017 ouderen maakten onderdeel uit van de willekeurige steekproef 

280 ouderen waren bereid deel te 

nemen aan het interview (zonder 

beweegmeters)

Van 1190 ouderen was een telefoonnummer bekend 

150 ouderen waren bereid deel te 

nemen aan het interview en de 

beweegmeters te dragen

Figuur 1 Schematischeweergavevande totstandkomingvan
deonderzoekspopulatie

ken worden gekoppeld aan beweeggedrag valt niet
uit te sluiten dat een deel van het beweeggedrag
niet plaatsvindt binnen de onderzochte omgeving.
Technische hulpmiddelen, zoals geografische infor-
matiesystemen, GPS-meters en versnellingsmeters
kunnen hierbij van waarde zijn, omdat hiermee beter
kan worden vastgelegd of mensen binnen of buiten
een bepaalde omgeving bewegen [6].

Om beter inzicht te krijgen in het effect van fy-
sieke kenmerken van de woonomgeving op de mate
van lichamelijke activiteit van 65-plussers in de Ne-
derlandse context is in 2011 een onderzoek gestart in
Spijkenisse. Het onderzoek was gericht op de mate
van lichamelijke activiteit van ouderen en de afstan-
den die daarbij vanuit huis werden afgelegd. Verder is
gedetailleerd onderzocht of fysieke kenmerken van de
omgeving gerelateerd waren aan beweeggedrag, onder
meer voor het doen van boodschappen. In aanvul-
ling op het bestaande onderzoek is dit gedaan binnen
ruimtes (‘buffers’), met een variërende straal rond het
huis van de deelnemers, en met behulp van een geo-
grafisch informatiesysteem, GPS en accelerometers.
Het doel van dit artikel is de belangrijkste resultaten
van het onderzoek samen te vatten, inclusief de wijze
waarop de vertaling naar lokaal beleid heeft plaatsge-
vonden.

Methoden

Onderzoeksopzet

Het onderzoek is uitgevoerd in de gemeente Spijke-
nisse, omdat werd aangesloten bij al lopend onder-
zoek onder kwetsbare ouderen die werden opgeno-
men in het ziekenhuis in Spijkenisse [7, 8], en omdat
de omvang van Spijkenisse ons in staat stelde de fy-
sieke omgeving gedetailleerd in kaart te brengen. In
aanvulling op het al lopende onderzoek werd besloten
een nieuwe steekproef te trekken van oudere mensen
die niet in het ziekenhuis waren opgenomen. De hier

beschreven resultaten zijn gebaseerd op gegevens uit
deze nieuwe steekproef.

Voor het onderzoek is aan deelnemers gevraagd
een vragenlijst in te vullen over de woonomgeving,
de hoeveelheid lichamelijke activiteit en de mate van
kwetsbaarheid. Verder is de woonomgeving in kaart
gebracht met behulp van een geografisch informatie-
systeem en een beoordelingsinstrument van buurt-
kenmerken. Een deel van de deelnemers heeft ver-
volgens een week lang een GPS- en versnellingsmeter
gedragen, en een beweegdagboek bijgehouden. Een
langere periode dan een week werd verondersteld de
bereidheid tot deelname te verminderen. Na de ana-
lyse van alle gegevens zijn de resultaten voorgelegd
aan de ouderen en de professionals in de gemeente,
en zijn beleidsaanbevelingen opgesteld.

Onderzoekspopulatie

In 2011 is uit de Gemeentelijke Basisadministratie van
Spijkenisse een willekeurige steekproef getrokken van
2017 ouderen van 65 jaar en ouder. De ouderen van
wie een telefoonnummer bekend was (n = 1190) heb-
ben een uitnodigingsbrief en informatie over het on-
derzoek ontvangen. Deze mensen zijn daarna telefo-
nisch benaderd met de vraag of zij bereid waren deel
te nemen aan het onderzoek; 1040 ouderen zijn te-
lefonisch bereikt. De inclusiecriteria voor deelname
aan het onderzoek waren dat mensen thuiswonend,
niet bedlegerig en niet gebonden aan een rolstoel of
scootmobiel waren, en dat zij de Nederlandse taal be-
heersten. Van de 972 ouderen die voldeden aan de
inclusiecriteria waren er 430 bereid deel te nemen. Zij
zijn thuis geïnterviewd, tussen september 2011 en juli
2012 (tijdens de wintermaanden zijn er geen inter-
views gehouden). Aan alle deelnemers is aan het eind
van het eerste interview gevraagd of zij bereid waren
zeven dagen lang versnellingsmeters en een GPS-ap-
paraat te dragen, en een beweegdagboek bij te hou-
den. Een deel van de mensen was hiertoe bereid (n =
150). Fig. 1 geeft de totstandkoming van de onder-
zoekspopulatie schematisch weer. Na de verzameling
van de data is een vergelijking gemaakt in beweegge-
drag tussen de mensen die hier wel en niet toe bereid
waren. Hieruit bleek dat de mensen die bereid wa-
ren de GPS te dragen en het dagboek bij te houden,
iets vaker wandelden en fietsten. Zo gaf 76% van de
mensen die de apparatuur hebben gedragen en het
beweegdagboek hebben ingevuld aan weleens te fiet-
sen. In de groep mensen die dit niet hebben gedaan,
rapporteerde 55% van de mensen weleens te fietsen.

Interviews

Met de interviews werd onder meer informatie ver-
zameld over de perceptie van de woonomgeving, en
de mate van lichamelijke activiteit (gemeten met de
LAPAQ [9]). Om uiteindelijk te kunnen vaststellen of
beweeggedrag en de relatie met de woonomgeving an-
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ders waren voor kwetsbare ouderen werd tevens ge-
vraagd naar functionele beperkingen, zoals gemeten
met de Lawton and Brody-schaal [10]. Hierbij werd de
vraag gesteld of mensen hulp nodig hadden bij alle-
daagse activiteiten, zoals het doen van boodschappen,
huishoudelijke taken of het gebruik van het openbaar
vervoer. Ook werd de mate van kwetsbaarheid be-
paald met een korte versie van de ISAR [11, 12]. Hier-
bij werd informatie gevraagd over de benodigde hulp
bij alledaagse activiteiten, het gebruik van hulpmid-
delen bij wandelen, hulp bij reizen en het opleidings-
niveau.

Kenmerken van de buurtomgeving

In aanvulling op de informatie over de woonomge-
ving zoals ervaren door de deelnemers aan het onder-
zoek, is objectieve informatie over locaties van win-
kels en andere voorzieningen uit beschikbare data-
bestanden (Landelijke Informatie Systeem Arbeidsor-
ganisaties, LISA) verkregen, die is ondergebracht in
een geografisch informatiesysteem. Omdat niet alle
objectieve informatie uit databestanden kon worden
gehaald, is een buurtscan ontwikkeld, gebaseerd op
eerdere kennis en ervaring (onder andere [13]). Tus-
sen juni en oktober 2012 zijn 918 straten (88,8% van
het totale aantal straten in Spijkenisse), 214 extra weg-
gedeeltes, acht parken en 357 wandelpaden in Spijke-
nisse beoordeeld. Met de buurtscan werd informatie
over de volgende kenmerken van de woonomgeving
verzameld: a) esthetiek (hondenpoep, graffiti, afval,
bomen, tuinen, overig groen, water, parken, onder-
houd van de straten, onderhoud van de stoepen, on-
derhoud van de bankjes), b) ontwerp (stoepen van ten
minste 2 meter breed (aan beide zijden), verlaagde
stoepranden, bankjes, afvalbakken, obstakels op de
stoep, vlakheid van stoepen/wandelpaden), c) veilig-
heid (verlichting, oversteekmaatregelen, snelheidsbe-
perkende elementen, toezicht, fietspaden gescheiden
van voetpad, aanwezigheid van grondgebonden wo-
ningen, aanwezigheid van niet-grondgebonden wo-
ningen, verkeerssnelheid) en d) voorzieningen (bus-
halte, supermarkt, groentewinkel, bakker, slager, ove-
rige winkels, winkelcentrum, kapper, café, geldauto-
maat, sportfaciliteit, buurthuis, apotheek, brievenbus,
verpleeghuis).

Objectieve bepaling van lichamelijke activiteit

Met behulp van de versnellingsmeters (ActiGraph
GT3X+, Activitgraph, Pensacola, Florida) en de GPS-
meters (BT-Q1000X en BT-Q1000XT, Qstarz Internati-
onal CO) kon inzicht worden verkregen in de mate en
locatie van lichamelijke activiteit. Hierdoor konden de
omgevingskenmerken van specifieke locaties worden
gekoppeld aan de mate van lichamelijke activiteit.

Vertaling naar aanbevelingen voor beleid

Op basis van de resultaten van het onderzoek naar
de relatie tussen omgevingskenmerken en lichame-
lijke activiteit zijn samen met bewoners en beleids-
makers aanbevelingen opgesteld. Een bij het onder-
zoek betrokken stedenbouwkundige (CC) heeft voor
de potentieel belangrijkste kenmerken van de omge-
ving stedenbouwkundige aanpassingen voorgesteld,
die de omgeving ‘beweegvriendelijker’ zouden kun-
nen maken. Deze informatie diende als input voor
gesprekken met bewoners en lokale beleidsmakers.

Focusgroeponderzoek

Aan het eind van het project werden vier focusgroe-
pen georganiseerd, waaraan in totaal dertig ouderen
hebben deelgenomen. Het doel van de focusgroepen
was te achterhalen of ouderen de resultaten uit het
onderzoek herkenden, en om relevante aanpassingen
in de woonomgeving vanuit het perspectief van de
deelnemers aan te kunnen wijzen. Na bespreking van
de belangrijkste resultaten en de mogelijke steden-
bouwkundige oplossingen heeft een discussie plaats-
gevonden rond drie vragen: a) herkent u zich in de
resultaten van het onderzoek en de daaruit voortko-
mende aanbevelingen, b) welke mogelijkheden ziet u
voor veranderingen in uw buurt die kunnen leiden tot
meer wandelen en c) welke aanpassingen zijn volgens
u het belangrijkst?

Bespreking met lokale beleidsmakers

Alle resultaten van het onderzoek zijn samengevat in
een rapport, dat vervolgens besproken is met lokale
beleidsmakers in Spijkenisse. Via een vragenroute
werd een aantal thema’s besproken, waaronder a) het
door de deelnemers ervaren belang van aandacht
voor de fysieke omgeving bij planvorming en beleid
gericht op bewegen en de zelfredzaamheid van oude-
ren, b) de mate waarin de resultaten uit de onderzoe-
ken (dat wil zeggen de belangrijkste kenmerken van
de leefomgeving voor beweeggedrag) aansluiten bij
plannen voor aanpassingen in de omgeving, en c) de
mogelijke bevorderende en belemmerende factoren
bij de planning en uitvoering van zulke aanpassingen.

Resultaten

Hoeveel bewegen oudere mensen?

Een eerste onderzoek was erop gericht inzicht te krij-
gen in de hoeveelheid en het type lichamelijke acti-
viteit van ouderen en – relevant voor onderzoek naar
de rol van omgevingskenmerken – of deze activiteiten
thuis plaatsvonden of niet. Met behulp van de versnel-
lingsmeters kon een onderverdeling worden gemaakt
in ‘lichte’ en ‘matig-tot-inspannende’ lichamelijke ac-
tiviteit. Met de GPS-meters kon worden afgeleid of
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Figuur 2 Deafstand-vervalcurveopbasisvandeafgelegdeaf-
standnaarwinkels (wandelen, fietsen) voor hetdoenvanbood-
schappen (opdex-asstaat deafstand inmeters enopdey-as
het cumulatievepercentage trips)

deze activiteiten al dan niet thuis plaatsvonden en
of het dan om wandelen (<9 km per uur) of fietsen
(9–30 km per uur) ging. Van 84 deelnemers waren va-
lide gegevens beschikbaar. De gemiddelde leeftijd van
de deelnemers was 73,4 jaar.

Volgens de aanbevelingen van de Wereldgezond-
heidsorganisatie (WHO) zouden 65-plussers per week
150 minuten of meer matig intensief lichamelijk ac-
tief moeten zijn, of 75 minuten of meer zwaar inten-
sieve lichamelijke activiteit moeten doen [14]. Uit het
onderzoek kwam naar voren dat geen enkele deelne-
mer aan het onderzoek voldeed aan de door de WHO
opgestelde richtlijnen. De gemiddelde totale tijd be-
steed aan matig tot zwaar intensieve activiteiten was
9,8 minuten per week (sd 24 minuten per week); voor
licht intensieve activiteiten, zoals huishoudelijke ta-
ken en wandelen, was dit 747 minuten per week (sd
390 minuten per week). Anders geformuleerd: 85%
van de dag werd zittend doorgebracht en 15% van de
tijd werd besteed aan licht intensieve activiteiten. De
helft van deze 15%, dat wil zeggen iets minder dan
een uur per dag (53 minuten) werd besteed aan acti-
viteiten buitenshuis. GPS-gegevens toonden aan dat
de ouderen die meededen aan het onderzoek gemid-
deld per dag bijna 2500 meter (2487 meter, sd 1708
meter) buiten wandelden en bijna 4 kilometer (3916
meter, sd 5216 meter) fietsten. Daarmee lijken wan-
delen en fietsen de belangrijkste vormen van bewegen
die buiten werden gedaan. Er werden geen statistisch
significante verschillen gevonden tussen mensen die
wel en niet als kwetsbaar werden geclassificeerd [15].

Hoe ver wandelen oudere mensen?

Eerder onderzoek heeft zich vooral gericht op de aan-
wezigheid van en afstand tot voorzieningen, zonder

daarbij goed zicht te hebben op wat ‘wandelbare’
of ‘fietsbare’ afstanden zijn voor oudere mensen. In
een tweede onderzoek onder 120 ouderen die heb-
ben meegedaan aan het vragenlijstonderzoek en die
de GPS hebben gedragen, werd bekeken wat de af-
standen waren die mensen wandelden of fietsten om
boodschappen te doen [16]. Gegevens van het Lan-
delijke Informatie Systeem Arbeidsorganisaties (LISA)
maakte het mogelijk winkels aan te wijzen voor het
kopen van eten (supermarkten, bakkers, slagers, vis-
winkels, groente- en fruitwinkels). De lengte van
de afgelegde route tussen huis en zo’n winkel werd
gemeten, en op basis van de snelheid waarmee dat
gebeurde werd bepaald of de verplaatsing te voet, met
de fiets of met de auto werd gedaan. Met de gege-
vens over wandelingen en fietsritten (‘verplaatsingen’)
werden zogenaamde ‘afstand-vervalfuncties’ (distance
decay) bepaald, die het cumulatieve percentage van
de trips met een bepaalde lengte aangaven.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat per week
meer verplaatsingen op de fiets (182) dan wandelend
(155) werden afgelegd. De deelnemers aan het onder-
zoek verplaatsten zich gemiddeld 2,8 keer per week
om boodschappen te doen. De gemiddelde afstand
van de trips die wandelend werden afgelegd bedroeg
1100 meter en was 1997 meter voor verplaatsingen die
met de fiets werden afgelegd.

Fig. 2 toont de afstand-vervalcurve voor wande-
len. Uit de figuur kan worden afgeleid dat 62% van
de wandelingen meer dan 500 meter bedroeg, en
39% zelfs meer dan een kilometer lang was. Kwets-
bare mensen maakten kortere wandelingen dan niet-
kwetsbare mensen. Mensen ouder dan 75 jaar maak-
ten iets langere wandelingen dan mensen tussen de
65 en 74 jaar. Van de trips per fiets bleek dat 66%
meer dan 1 kilometer bedroeg en 51% zelfs meer
dan 1600 meter [15]. Mannen, kwetsbare ouderen
en mensen boven de 75 jaar maakten kortere fietsrit-
ten dan respectievelijk vrouwen, niet-kwetsbaren en
mensen tussen de 65 en 74 jaar.

De kritiek op het gebruik van statistische buurt-
grenzen heeft in onderzoek geleid tot het gebruik van
een ruimte (‘buffer’), waarbij een straal om het huis
werd getrokken (‘circulair’ of gebaseerd ‘op het net-
werk van straten’), en waarbinnen de omgeving in
kaart werd gebracht. Afstand-vervalcurves maken het
niet mogelijk de resultaten direct te vertalen naar de
straal waarbinnen fysieke kenmerken van de omge-
ving moeten worden gemeten. Toch kan mogelijk wel
worden geconcludeerd dat de mensen in de steek-
proef voor het doen van boodschappen met enige re-
gelmaat afstanden aflegden die tot buiten de eigen
buurtgrenzen reikten, in een straal die groter is dan in
buitenlands onderzoek wordt gebruikt. De resultaten
suggereren dat het verstandig is de relatie tussen om-
gevingskenmerken en beweeggedrag (ook) in grotere
ruimtes met een grotere straal te bestuderen.
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Tabel 1 De relatie tussenomgevingskenmerkenenwandelenvoor transportdoeleindenonder ouderemensen

B-coëfficiënta,b (betrouwbaarheidsinterval (BI)) en p-waarde per buffer

400 meter 800 meter 1200 meter 1600 meter

omgevingskenmerk B (95%-BI) p B (95%-BI) p B (95%-BI) p B (95%-BI) p

esthetiek (bereik
0–22 punten)

1,24 (0,84–1,84) 0,288 2,34b (1,11–4,75) 0,024 2,83 (1,12–7,28) 0,026 2,21 (0,56–9,08) 0,272

functioneel ontwerp
(bereik 0–14 punten)

0,74 (0,60–0,91) 0,006 0,71 (0,48–1,02) 0,072 0,58 (0,32–1,09) 0,069 0,69 (0,31–1,54) 0,361

veiligheid (bereik
0–16 punten)

1,18 (0,83–1,63) 0,385 0,69 (0,40–1,24) 0,205 0,80 (0,39–1,69) 0,524 0,80 (0,28–2,16) 0,664

voorzieningen (bereik
0–∞)

1,05 (1,02–1,08) 0,001 1,02 (1,01–1,04) 0,004 1,00 (0,99–1,01) 0,525 1,00 (0,99–1,01) 0,803

aLineaire regressiecoëfficiënten, gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, kwetsbaarheid en de overige omgevingskenmerken
bB-coëfficiënten geven de toename van wandelen voor transportdoeleinden weer bij een toename van de omgevingskenmerken met 1 eenheid. Omdat lineaire
regressie is uitgevoerd op log-getransformeerde waarden, die vervolgens zijn terug getransformeerd, geven zij aan hoeveel keer vaker mensen wandelen bij
een toename van 1 eenheid van het omgevingskenmerk (als B groter is dan 1) en hoeveel keer minder zij wandelen (als B kleiner is dan 1). Een toename van de
esthetiek binnen een buffer van 800 meter met 1 eenheid leidt bijvoorbeeld tot een 2,34 keer grotere toename in aantal minuten wandelen in 2 weken (binnen
en buiten de buffer)

Figuur 3 Eenvoorbeeld vaneenmogelijke aanpassing inde
omgevingomwandelenvoor ouderenaantrekkelijker temaken

Wat is de rol van de fysieke omgeving voor bewegen
van ouderen mensen?

In een derde onderzoek hebben we omgevingsken-
merken (zoals gemeten met de buurtscan) gerelateerd
aan wandelen voor het doen van boodschappen (zo-
als gemeten in de vragenlijst) bij 408 deelnemers aan
het onderzoek [17]. Om rekening te houden met de
variatie in de omgevingskenmerken en omdat buffers
mogelijk groter moeten zijn dan in eerder onderzoek
werd aangenomen, werden buffers van verschillende
omvang samengesteld.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat een groot
aantal van de getoetste verbanden tussen omgevings-
kenmerken en wandelen als vorm van transport niet
statistisch significant waren. Er werden aanwijzingen
gevonden dat de omvang van de ruimte waarin mo-
gelijke verbanden worden getoetst, van belang is: er
werden significante verbanden gevonden die aanslo-
ten bij de veronderstelling dat voor kenmerken met
een grote variatie in kleine buffers een verband werd
gevonden binnen een kleine buffer, en dat voor ken-
merken met een variatie binnen grotere buffers ver-
banden vooral werden gevonden in een grotere buffer.
Tab. 1 toont de resultaten, waaruit blijkt dat een toe-
name van het aantal voorzieningen was gerelateerd
aan meer bewegen binnen een buffer van 400 en 800
meter. De esthetiek van de omgeving (weinig hon-
denpoep, graffiti, en veel bomen, tuinen, overig groen,
water, parken, goed onderhouden straten, stoepen en
bankjes) was gerelateerd aan meer bewegen in een
buffer van 800 en 1200 meter. Opmerkelijk was dat
de toename van ontwerpkenmerken (zoals de aanwe-
zigheid van stoepen en bankjes) juist was gerelateerd
aan minder wandelen in een buffer van 400 meter.

In bovenstaand onderzoek kon wandelen eventu-
eel nog buiten de buffers plaatsvinden. Een combi-
natie van GPS- en versnellingsmeters stelde ons in
staat de omgevingskenmerken binnen de buffers te
relateren aan het beweeggedrag binnen diezelfde buf-
fers. Voorlopig onderzoek suggereert dat het belang
van de esthetiek voor beweeggedrag, zoals hierboven
beschreven, verder wordt ondersteund in zulke analy-
ses (publicatie in voorbereiding).

Het opstellen van beleidsaanbevelingen

De resultaten van het onderzoek, alsmede de steden-
bouwkundige oplossingen, zijn met bewoners bespro-
ken. Fig. 3 toont een locatie in Spijkenisse, evenals een
stedenbouwkundig voorstel voor een aanpassing om
de locatie beweegvriendelijker te maken. Uit de fo-
cusgroepen kwam naar voren dat ouderen zich veelal
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herkenden in de resultaten, en het belang van de es-
thetiek en voorzieningen onderstreepten. In aanvul-
ling op de kwantitatieve resultaten van het onderzoek
werd ook het belang van goede straatverlichting ge-
noemd, waarmee gevoelens van veiligheid toenemen.

Ten slotte heeft een bijeenkomst plaatsgevonden
met leden van de gemeente (lokale deskundigen, zoals
leden van de Wmo-adviesraad, medewerkers van de
afdeling Stadsbeheer en Zorg en Samenleving, n = 11).
Het vooraf gestuurde concepteindrapport bevatte de
onderzoeksmethoden, -resultaten en de door de on-
derzoekers en deelnemers opgestelde aanbevelingen
om door middel van aanpassingen in de gebouwde
omgeving het bewegen onder ouderen te bevorderen.
In het beleid lag de nadruk op de verbetering van de
kwaliteit (in plaats van kwantiteit) van de woonom-
geving. Uit de discussie kwam naar voren dat de re-
sultaten van het onderzoek goed aansluiten bij, en
een verdere onderbouwing zijn van, verschillende ini-
tiatieven gericht op het verbeteren van de esthetiek
(vooral gericht op het onderhoud van het groen).

Beschouwing

Samenvatting van het onderzoek

Uit dit onderzoek is gebleken dat oudere mensen een
groot deel van de dag zittend doorbrachten, en verder
vooral veel licht intensieve vormen van lichamelijk ac-
tiviteit uitvoerden, zoals wandelen. In een woonom-
geving met meer voorzieningen en een betere esthe-
tiek werd meer gewandeld voor transportdoeleinden.

Methodologische overwegingen

Een sterk punt van het onderzoekwas dat de gebruikte
meetmethoden ons in staat stelden de relatie tus-
sen omgevingskenmerken en specifieke vormen van
beweeggedrag (wandelen voor het doen van bood-
schappen) gedetailleerd te meten, en in ruimtes van
verschillende omvang. In toekomstig onderzoek ver-
dient het aanbeveling van tevoren in te schatten bin-
nen welke straal omgevingskenmerken voldoende va-
riëren, waardoor ze een verband met beweeggedrag
of andere gezondheidsgerelateerde uitkomsten kun-
nen hebben. Een kanttekening is dat het uitgevoerde
onderzoek observationeel van aard was en derhalve
niet heeft geleid tot causale verbanden [18]. Zo is
het niet uitgesloten dat ouderen door een toenemend
gevoel van, of anticiperend op een grotere, kwets-
baarheid dichter bij voorzieningen zijn gaan wonen.
Wij hebben de deelnemers gevraagd of zij in de af-
gelopen jaren zijn verhuisd. Er bleek geen verschil te
zijn in redenen voor verhuizingen tussen kwetsbare
en niet-kwetsbare mensen. Verder is het mogelijk
dat in onze onderzoeken naar het verband tussen
kenmerken uit de omgeving en bewegen belangrijke
verstorende variabelen niet zijn gemeten. Zo valt niet
uit te sluiten dat omgevingskenmerken, zoals een

hoge bevolkingsdichtheid, zowel gerelateerd zijn aan
de esthetiek van de omgeving, als aan beweeggedrag.
Andere onderzoeksontwerpen kunnen verder inzicht
geven in het causale verband. Hierbij kan worden
gedacht aan onderzoeken die gebruikmaken van ver-
huisbewegingen [19] of aan de (quasi)experimentele
evaluatie van veranderingen in de omgeving [20]. Zo
wordt in Rotterdam onderzocht of de aanleg van wan-
delroutes langs belangrijke voorzieningen in buurten
ertoe leidt dat ouderen meer wandelen [21].

Interpretatie van de resultaten

Uit het onderzoek bleek dat oudere mensen erg wei-
nig matig tot zwaar inspannende activiteiten deden.
Het is belangrijk hierbij op te merken dat de drempel-
waarden voor het meten van verschillende intensitei-
ten van bewegen niet eenduidig zijn [22]. Als gevolg
hiervan kan het gemiddelde aantal minuten matig tot
inspannende lichamelijke activiteit sterk verschillen,
en daarmee ook de prevalentie van het voldoen aan
de richtlijnen van de WHO. Niettemin bleek de tijd
besteed aan matige of inspannende lichamelijke acti-
viteit korter te zijn dan in vergelijkbaar buitenlands
onderzoek [23, 24]. Verder inzicht in de achterlig-
gende redenen voor de geringematige of inspannende
hoeveelheid lichamelijke activiteit is wenselijk, waar-
bij een belangrijke vraag is of de aanwezigheid van
voorzieningen in de omgeving hierbij een rol speelt.

Wij vonden specifieke verbanden tussen kenmer-
ken van de omgeving en wandelen, in het bijzonder de
esthetiek van de woonomgeving en de nabijheid van
voorzieningen. Mogelijk het best vergelijkbare onder-
zoek werd uitgevoerd in Perth [25], waarin eveneens
werd gevonden dat een toename in de wandelbaar-
heid van de omgeving samenhing met meer wande-
len onder ouderen. In tegenstelling tot ons onderzoek
bleek dat de verbanden zowel in een kleine als in grote
ruimtes werden gevonden. Een Amerikaans onder-
zoek toonde ook een relatie aan tussen de aanwezig-
heid van voorzieningen en wandelen (onder mensen
die tenminste soms wandelden), eveneens in zowel
een kleine (400 meter) als grotere ruimte (800 meter)
[26]. Een mogelijke verklaring is dat de variatie tussen
omgevingen van verschillende omvang in Nederland
groter is dan in Australië of de VS. Het is ook denk-
baar dat de betekenis van de omvang van de ruimte
tussen 200 en 1600 meter van de woning voor mensen
in het uitgestrekte Perth of Portland anders is, dan in
het veel kleinere en meer compacte Spijkenisse. Als
gevolg hiervan kan de afstand tot 1600 meter in Ne-
derland een grotere rol spelen in de overweging om
te gaan wandelen of fietsen, dan in Australische of
Amerikaanse steden.

Een moeilijk te verklaren bevinding was dat in een
ruimte met voor wandelen gunstige functionele ken-
merken, zoals de aanwezigheid van stoepen en bank-
jes, minder werd gewandeld. Wanneer de indicatoren
die werden gemeten niet valide waren, zou worden
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verwacht dat er geen, in plaats van een inverse relatie
met wandelen zou zijn gevonden. Daarbij is het ook
opmerkelijk dat de deelnemers aan de focusgroepdis-
cussie het plaatsen van meer bankjes wel belangrijk
vonden voor wandelen. Mogelijk hebben ongunstige
omstandigheden ten aanzien van functionele kenmer-
ken wel geleid tot verbeteringen in de wijken, maar
nog niet tot meer wandelgedrag.

Opgemerkt moet worden dat we ons tot nu toe
vooral hebben gericht op wandelen. Het verdient aan-
beveling ook verder te onderzoeken hoe de omgeving
van oudere mensen nog fietsvriendelijker kan worden
gemaakt.

Implicaties

Zowel op internationaal als op lokaal niveau is er veel
belangstelling voor ‘leeftijdsvriendelijke’ en ‘beweeg-
vriendelijke’ wijken [27–29]. Bij het opstellen van be-
leid spelen echter ten minste twee belangrijke pro-
blemen. Ten eerste lijken algemeen geldende richtlij-
nen moeilijk vast te stellen wanneer omgevingen we-
reldwijd zo van elkaar verschillen. De WHO spreekt
daardoor in een onlangs verschenen rapport over ken-
merken van een universeel ontwerp: zonder vuil op
straat, goed wandelbaar, esthetisch aantrekkelijk en
met toegang tot voldoende voorzieningen [30]. Het is
belangrijk dat bij de formulering van beleid rond deze
kenmerken vervolgens zo goed mogelijk wordt aange-
sloten bij de lokale context. Ten tweede is de weten-
schappelijke onderbouwing van deze richtlijnen nog
niet altijd volledig en niet altijd gebaseerd op onder-
zoek naar de lokale problemen.

Met onze onderzoeken is getracht het beleid in de
Nederlandse context verder vorm te geven. De resulta-
ten, die aantonen dat voorzieningen en esthetiek van
belang zijn voor het beweeggedrag van oudere men-
sen, sluiten goed aan bij bestaande richtlijnen. Tegen
de achtergrond van een toenemende verstedelijking
en veroudering van de bevolking kunnen maatregelen
die aangrijpen op deze aspecten van de woonomge-
ving efficiënt zijn en een substantiële impact hebben
op het beweeggedrag, en daarmee mogelijk ook op de
zelfstandigheid van ouderen.

Dankbetuiging Dit project is gefinancierd door ZonMW in
het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg (pro-
jectnummer 314030301). Dit onderzoek werd mede gedaan
door Sander Schaminee, Christa Wortman, Yvonne Roest,
Sanne Tamerus, Daniëlle de Keijzer en Henk Vos.
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