
1Tijdschrift Milieu, november 2016

Natte 
natuur, 
droge 
voeten

Milieu Dossier: 

Klimaat-
verandering 
en water-
kwantiteit

Dweilen 
met de 
kraan open

November 2012, nr. 7 Water

Wethouder Mary-
Ann Schreurs: 
“Klimaatopgave 
steun in de rug”

Gezonde gebieds-
ontwikkeling 
vergt brede blik

Modellen plaveiden 
weg naar gezonde 
stad

Hetty Linden: 
“Denk vanuit 
verleidings 
kansen”

November 2016, nr. 7

De Gezonde StadSPECIAL



29 november t/m 1 december Brabanthallen ’Hét totaal event voor de leefbare stad
29 november t/m 1 december Brabanthallen ’s-Hertogenbosch

Ontdek de nieuwe visies en mogelijkheden!
Het inspelen op de klimaatverandering en demografi sche ontwikkelingen 
verdient juist nu alle aandacht van gemeenten en anderen beroepsmatig 
betrokkenen. Op Future Green City 2016 komen alle disciplines zoals groen, 
bouw, infra, milieu en water samen voor het realiseren van een leefbare, 
toekomstbestendige stad. Innovatie, groen en duurzaamheid vormen de rode 
draad in het aanbod. Van stadsecologie tot groene daken en gevels. Van 
slimme waterhuishouding tot energie- en afvalneutrale stadsdelen. Van inven-
tieve ontwerpen tot nieuwe mobiliteitssystemen.

Naast vele exposanten is er een programma dat er niet om liegt. Met inspi-
rerende presentaties zoals van professioneel lifehacker en verbinder Martijn 
Aslander en wetenschappelijk onderzoeker Louise Vet. Het ontwikkelen van 
de stad met toekomst is een enorme uitdaging en vraagt om een integrale 
aanpak. Ontdek de nieuwe oplossingen voor úw future green city!

OPENINGSTIJDEN: DI T/M DO 10.00 – 17.00 UUR – MEER INFO/GRATIS TOEGANG ZIE WWW.FUTUREGREENCITY.NL
BEURS • THEATERS MET TOPSPREKERS • INNOVATIES • WORKSHOPS • EXPOSITIES   @futuregreenci ty

Future Green C i ty  i s  een in i t ia t ie f  van VHG, VVM en Stadswerk Neder land

WE BUNDELEN ONZE 
KRACHTEN VOOR DE 
STAD MET TOEKOMST
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Een gezonde, veilige, gezellige, slimme, mooie stad. Wie zou 
er niet willen wonen? Mensen met moestuinwensen of vee 
en mensen die niet van mensen houden, oké. Maar verder 
ziet bijna iedereen de stad als de ideale plek. De vier grote 
gemeenten blijven de sterke bevolkingstrekkers, aldus 
demografen. Ze voorspellen een sterke groei in de Randstad 
en krimp aan de randen van Nederland. We willen allemaal 
naar die bruisende metropool als aanjager van cultuur en 
kennis, als emancipatiemachine, als centrum van vertier, 
als werk, woon en winkelplek. Geen gemeente of ze heeft wel 
een visie op haar stedelijke ontwikkeling. Meestal omdat er 
ergens iets moet: een nieuwe woonwijk of een lelijk winkel-
centrum, of nog erger; een leisure- of outletcenter. Sorry, 
dat laatste is natuurlijk een slip of the tongue. 

Terug naar de kern: om dit alles te kunnen doen, lijkt een 
gezond stedelijk klimaat me een basisvoorwaarde. Want 
zonder schone lucht en voldoende leefruimte worden stede-
lingen niet oud. Al moet de harde waarheid gezegd: in steden 
worden we minder oud dan in dorpen. Zitten dorpen twee 
jaar boven het gemiddelde, steden zitten er twee jaar onder. 
Wil je dus langer van je kleinkinderen genieten: ga op tijd 
verhuizen! Of lees dit themanummer.

Want het is natuurlijk gek dat we er genoegen mee nemen 
dat die leuke steden niet gezond zijn. Ik begin dus vol plezier 
aan mijn ‘sneak preview’ van dit nummer. En stuitte toen op 
begrippen als meervoudige waardencreaties, leermodellen, 
living labs en businesscases. Mijn ‘innerlijke milieukun-
dige’ kwam prompt in opstand. Waarom zou ik me voor een 

Omdenken
basisvoorwaarde in dit leven, namelijk gezondheid, moeten 
laten meeslepen in allianties met een verdienmodel? Gaan 
die afwegen of bij de bouw van een nieuwe parkeergarage 
het veronderstelde belang van de winkeliers opweegt tegen 
de kortere levensverwachting van de schoolkinderen om de 
hoek? Dat zou betekenen dat gezondheid onderhandelbaar 
is… Dat kan een politieke keuze zijn, maar maak die dan ook 
helder. Ik stel in dat geval een toevoeging voor aan elk raads-
besluit: ‘Dit besluit van uw Gemeenteraad bekort uw leven en 
dat van de gemiddelde Arnhemmer/Hagenees/Groninger 
met xx jaar. Uw Gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor de extra zorgkosten die dit besluit met zich meebrengt.’ 

En als dan de pleuris uitbreekt, lijkt me dat een mooi moment 
om na te denken over wat we dan wel willen. Hoeveel verkeer 
accepteren we nog in een stad? Hoeveel groen blijft over als 
we ergens bouwen? Stimuleren we fietsen en sporten door 
eerst de routes voor fietsers en wandelaars aan te leggen 
en dan te kijken hoe we de rest van het verkeer faciliteren? 
Maken we gezonde woningen en kantoren met een brede 
trap en de lift ergens achteraf alleen voor kinderwagens 
en rolstoelers? Omdenken, dat lijkt me nou eens een cursus 
waar al die businesscase-makers eerst heen moeten. Want 
een gezonde stad is geen leuk toekomstscenario, maar een 
absolute basisvoorwaarde voor elk stedelijk plan. En als ze 
die gezonde stad niet willen realiseren, mogen ze er voor 
straf nooit meer in. Lekker rustig… 

Vera Dalm, 
voorzitter V VM
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Special ‘De Gezonde Stad’

Steden hebben de toekomst, mits men de 
vele uitdagingen op het gebied van groen 
en gezondheid serieus oppakt. Daarbij hoeft 
men niet bij nul te beginnen. Deze special ‘De 
Gezonde Stad’ belicht diverse perspectieven 
op duurzaam gezonde, intelligente, inclusieve 
en zorgzame steden, ook vanuit de praktijk. 

De special is fi nancieel mogelijk gemaakt door de Faculteit 
Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht, Vakgroep Sociale 
Geografi e en Planologie, onder coördinatie van Leendert van Bree. 

SPECIAL

20 | Aangenaam oud worden in 
de stad

6 | Van beschermen naar bevorderen
Een ‘Health deal’ kan helpen om gezonde, 
intelligente, inclusieve en zorgzame steden 
van de toekomst daadwerkelijk te realiseren.
Leendert van Bree

8 | Gebouwen als leveranciers van 
schone lucht
Regelmatig wisselen gebouwen van functie. 
Voor een gezonde stedelijke omgeving is het 
van belang een dergelijke metamorfose aan 
te grijpen om de luchtkwaliteit in en buiten 
het gebouw te verbeteren. 
Alex Letteboer en Joost Versluijs

10 | Hetty Linden: “Denk vanuit 
verleidingskansen”
De gemeente Utrecht behoort tot de koplo-
pers op het gebied van stedelijk gezond-
heidsbeleid. “We pakken het thema breed en 
vanuit een positieve invalshoek op,” geeft 
gezondheidsdirecteur Hetty Linden aan.
Jan de Graaf

12 | Gezonde gebiedsontwikkeling 
vergt brede blik
De meerwaarde van gebiedsontwikkeling 
kan ook liggen in gezondheidsbevordering. 
Naast het verminderen van hinder en over-
last, staat het creëren van een omgeving die 
uitnodigt tot gezond gedrag en tot ontmoe-
ting daarbij voorop.
Henk Puylaert

15 | Column: Barrières slechten
David Hamers

16 | Leefomgeving stimuleert gezonde 
voedselkeuze
Tegenwoordig gaat veel aandacht uit 
naar voorlichtingscampagnes en educatie 
over gezonde voeding. Zinniger lijkt het 
om gezond eetgedrag te stimuleren door 
middel van aanpassingen in de directe 
leefomgeving. 
Maartje Poelman 



5Tijdschrift Milieu, november 2016

30 | Structuur bieden in ruimte en tijd 
Voor mensen in allerlei stadia van dementie 
is structuur in ruimte en tijd een houvast. 
Zorgcentrum Scheldekwartier in Vlissingen 
laat zien wat er zoal mogelijk is.
Dorte Kristensen

32 | Van normen naar waarden
“De nieuwe Omgevingswet biedt kansen 
voor een écht integrale aanpak van milieu én 
gezondheid”, vertelt Hugo Backx, directeur 
GGD GHOR Nederland. 
Jolanda van den Braak

34 | Relatie infrastructuur en 
gezondheid herzien
Wegbeheerders kunnen met behulp van de 
Omgevingswijzer gezondheidsbevorderend 
gedrag stimuleren. 
Annemiek Tromp (RWS) en Tertius 
Hanekamp (TEMAH)

36 | Column: Gezonde megagroei
Peter Steijn

37 | De zes dimensies van positieve 
ruimte
De benadering van gezondheid die Machteld 
Huber formuleerde, daagt ontwerpers uit 
om anders naar de omgeving en hun vak te 
kijken. In feite doet ze niets minder dan het 
vakgebied ruimtelijk ontwerp een essentiële, 
overkoepelende focus aanreiken.
Mathijs Dijkstra en Bart Westerveen

39 | Column: Barbapapa redt
Gerben-Jan Gerbrandy

40 | Gezondheid als de Arjen Robben 
van het investeringselftal
Investeerders in gezondheid hebben een 
rechtsvoorpositie zoals in een voetbalelftal. 
Actief het hele groene elftal beter maken is 
de grootste garantie op gezondheidswinst.
Jurgen van der Heijden

37 | De zes dimensies van positieve 
ruimte

43 | Modellen wijzen de weg naar 
een gezonde stad 
Een gezonde stad voldoet niet alleen aan 
de milieunormen, maar verleidt haar 
bewoners ook tot een gezondere leefstijl 
en meer betrokkenheid bij de eigen woon-
omgeving. Het gezamenlijk ontwikkelen 
van een conceptueel model kan helpen in 
de zoektocht naar nuttige verbanden en 
interventies. 
Dieneke Schram-Bijkerk, Hanneke Kruize, 
Brigit Staatsen, Irene van Kamp 

18 | Het wiel opnieuw uitvinden
Steden betalen een hoge tol voor het accom-
moderen van de automobiliteit. Maar stap 
voor stap zijn lichtpuntjes zichtbaar.
Leendert van Bree, Carlijn Kamphuis en 
Martin Dijst

20 | Aangenaam oud worden in de stad
Naarmate het leven verstrijkt, gaat het steeds 
meer om het kunnen omgaan met ziekte en 
beperkingen. Een uitgekiende inrichting van 
de leefomgeving kan dan een enorm verschil 
uitmaken.
Ingrid Doorten

22 | Wethouder Mary-Ann Schreurs: 
“Klimaatopgave steun in de rug”
Decennialang lag het accent van het 
gemeentelijk beleid op de klassieke milieuon-
derwerpen. Wethouder Mary-Ann Schreurs 
van de gemeente Eindhoven vindt het hoog 
tijd om met hernieuwde inzet de volgende 
stap te zetten. “Voorop staat nu het creëren 
van een omgeving die uitnodigt om gezond 
te zijn.”
Jan de Graaf 

24 | Column: Holle leuze
Oedzge Atzema en Robbert Coops 

25 | Serious gaming als versneller
CYMBIOTICA, een soort Monopoly in een 
eigentijdse, digitale jas, stimuleert de spelers 
omgevingswaarden op innovatieve wijze te 
verduurzamen.
Frans Dijstelbloem, Monique Simons en 
Leendert van Bree 

28 | Groei als opmaat naar gezond 
stedelijk leven
Begin 21ste eeuw maken de eerste steden 
serieus werk van de herontdekking van 
gezondheid en stedenbouw. 
Rita van der Meulen, Loes Geelen en 
Frederik Leenders.

 
42 | Column: Voorspellen
Dwarsliggers
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Voor steden van de toekomst is het belangrijk dat gezond-

heid, welzijn en sociaal kapitaal worden meegenomen 

als uitgangspunten bij duurzaam omgevingsbeleid en 

ruimtelijk-economische afwegingen. Een ‘health deal’ kan 

helpen om gezonde, intelligente, inclusieve en zorgzame 

steden van de toekomst daadwerkelijk te realiseren.

Steden veranderen voortdurend en om 
verschillende redenen. Actueel zijn nieuwe 
transformaties op het gebied van een 
vitale en circulaire economie en ecologie. 
Hieronder vallen ook opgaven op het gebied 

van een verhoging van sociaal kapitaal en 
de leefomgeving. De laatste moet zowel de 
zelfredzaamheid bevorderen als gezond 
gedrag stimuleren. Dat vereist samen-
werking tussen investeerders, (maat-

schappelijke) (zorg)organisaties, (sociale) 
ondernemers, beleidsmakers, bestuurders 
en kennisinstellingen. Veelal zal dit plaats-
vinden in wisselende allianties, afhankelijk 
van de opgaven die spelen op ruimtelijk, 
technologisch en sociaal gebied. 

Opgaven
Stedelijke regio’s staan in de 21e eeuw dus 
voor een uitdagende opgave. Komende 
vanuit de klassieke milieuwereld – juist 
gericht op de bescherming van gezond-
heid en veiligheid via het principe van 
de milieuhygiëne – liggen er nu nieuwe 
gezondheidsopgaven. Naast de chroni-
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sche welvaartsziekten zoals overgewicht 
spelen vergrijzing en vereenzaming een rol. 
Ook liggen er opgaven op het gebied van 
mentale aandoeningen, sociale ongelijkheid 
en (zelf)redzaamheid. De evidentie voor een 
positieve relatie met omgevingsfactoren 
groeit. 
Het is van belang om aan actoren duidelijk 
te maken wat de ambities voor gezonde, 
veilige, schone, aantrekkelijke en (klimaat)
veilige stedelijke leefomgeving kunnen 
inhouden. Voor het ontwikkelen van een 
gerichte kennis- en beleidsagenda zijn de 
volgende zes thema’s te onderscheiden: 
1. Gebouwde leefomgeving en (sociale) 

infrastructuur die uitnodigen tot 
gezonde leefstijl en gezondheidsbevorde-
rend gedrag. 

2. Kwaliteit van de (sociale) leefomgeving 
die bijdraagt aan sociaal kapitaal, inclusi-
viteit, veerkracht, (zelf)redzaamheid en 
gezondheidszorg op maat.

3. Transformaties van infrastructuur, open-
bare ruimte en (leegstaande) gebouwde 
omgeving naar gezond wonen, verblijven 
en werken in een verdichte stad.

4. Interactieve (e-)technologie, ‘serious 
games’ en ‘gamifi cation’ ten dienste van 
een gezonde, slimme, sociale en zorg-
zame samenleving.

5. Meervoudige waardencreatie voor 
gezondheid, welzijn en kwaliteit van 
leven in nieuwe (institutionele) rol-, 
verdien-, beleid- en leermodellen en 
bijpassende allianties.

6. Data en big data voor (beter) inzicht in 
zowel relaties tussen mens en omgeving 
als mogelijk effectieve(re) interventies.

Integrale ‘health deal’
Realisatie van deze opgaven zal de tech-
nocratische (milieu)systeemwereld, 
de economische welvaartswereld, de 
ruimtelijk-planologische denkwereld en de 

sociaal-maatschappelijke gezondheids- en 
welzijnswereld dichter bij elkaar brengen. 
Het sluiten van een integrale ‘health deal’ 
biedt daarvoor uitstekende mogelijk-
heden. In Brabant doet men hier inmid-
dels ervaring mee op. Afgelopen zomer 
ondertekenden vijf gemeenten (Eindhoven, 
Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Helmond en 
Breda), de provincie Noord-Brabant, drie 
GGD-en en drie waterschappen – onder-
steund door de partners Telos, 
Universiteit Utrecht en RIVM 
– de Brabantse Health 
Deal. Dit betekent dat al 
deze partijen voortaan 
gezondheid en welzijn 
als uitgangspunt nemen 
voor een goede kwaliteit 
van leven in Brabant, in 
stad en ommeland, nu en in de 
toekomst. De overeenkomst vormt het 
startpunt om deze ambitie in icoonprojecten 
te gaan uitwerken, waardoor ook anderen 
geïnspireerd zullen raken.

Samenwerken en verbinden 
De huidige wijze van stedelijke planning, 
inclusief klassieke wet- en regelgeving, lijkt 
niet meer toereikend. De transformatie 
naar een gezonde stedelijke omgeving 
vraagt om een andere planning, inrichting, 
organisatie en fi nanciering, met nadruk-
kelijke aandacht voor het benutten van 
de verschillende rollen van actoren op 
de diverse schaalniveaus. Het gaat om 
een evolutionaire planningspraktijk, die 
in deze tijd vaak wordt aangeduid als de 
‘Next Economy’, de ‘Next City’ of de ‘Next 
Community’. De kracht en vitaliteit van 
een gezonde stad van de toekomst ligt 
besloten in samenwerking. Het verbinden 
van de nu nog vaak sectorale domeinen 
milieu, ruimte, sociaal, gezondheid en 
economie maakt daar onderdeel van uit, 

gecombineerd met nieuwe bestuurs- en 
uitvoeringsarrangementen.

Sturingskader en leeratelier 
Het klassieke domein van milieu- en gezond-
heidsbeleid is technocratisch en juridisch van 
karakter, met de bijbehorende strakke wet- en 
regelgeving. Bij de nieuwe domeinen van 
uitnodigingsplanologie en gebiedsontwikke-

ling staan co-creatie, kwaliteitsverbetering 
en duurzame omgevingswaarden 

centraal. Hier hoort een aanpas-
sing bij van het institutioneel 

gedrag van alle betrokken 
partijen. In een meer eigen-
tijdse ruimtelijke ordening 
moeten publieke gezondheid 

en sociaal kapitaal een plek 
krijgen. Niet alleen uit oogpunt 

van ‘bescherming’, maar juist ook 
uit oogpunt van ‘bevordering’ (‘posi-

tieve gezondheid’). Een stad moet daarmee ook 
kunnen experimenteren in moderne werk-
vormen als living labs, garages, incubators, 
studio’s etc. Het gaat om het ontwikkelen van 
een ‘lerend netwerk voor aanscherping, verdie-
ping en invulling’, waartoe overigens soms ook 
van een mislukking geleerd kan worden.

De Omgevingswet biedt allerlei kansen om 
een ontwikkeling naar gezonde, intelligente, 
inclusieve en zorgzame steden als uitgangs-
punt te nemen, óók bij ruimtelijk-economische 
en fi nanciële afwegingen. Concrete moge-
lijkheden doen zich voor bij het bepalen van 
een Omgevingsvisie, het vaststellen van 
Omgevingswaarden en het opstellen van 
Omgevingsplannen. Maar dan moet men die 
kansen wel pakken. Wellicht kan een nieuw 
te ontwikkelen sturingskader en leeratelier 
voor bestuurders, ondernemers, organisatie en 
burgers daarbij helpen.

Leendert van Bree

‘De kracht en 
vitaliteit van een 
gezonde stad ligt 

besloten in samen-
werking’

Leendert van Bree (leendert vanbree@
gmail.com) is voormalig senior 
onderzoeker en hoofddocent bij 
respectievelijk het Planbureau voor 
de Leefomgeving en de Universiteit 
Utrecht. Hij heeft nu het adviesbureau 
LvB | Business Development | 
Urban Futures and Health.
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Gereedschapskist
Aanleiding voor het project Clean Air Refi t 
vormde de transformatie van het oude 
Europolgebouw aan de Raamweg in Den 
Haag. Bij het ontwikkelen van een strategie 
stond ons een gereedschapskist voor ogen 
om op een effi ciënte wijze het gebouw te 
transformeren naar een woonzorggebouw. 
Daarbij lag de focus op luchtkwaliteit. 
Andere belangrijke duurzaamheidsaspecten 
zoals energieneutraal, CO2-uitstoot en 

voor de vorm en manier van ventileren. 
Voor bestaande gebouwen ligt dat nog 
complexer. De vorm is er immers al.

Kwalitatief goede lucht vormt een 
belangrijke pijler van de gezonde stad. 
Voor gebouwen heeft dat consequenties 

Gebouwen 
als leveranciers 
van schone lucht
Regelmatig wisselen gebouwen van functie. Voor een 

gezonde stedelijke omgeving is het van belang een derge-

lijke metamorfose aan te grijpen om de luchtkwaliteit in 

en buiten het gebouw te verbeteren. Het project Clean Air 

Refi t heeft hiertoe een gereedschapskist opgeleverd.
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hernieuwbare grondstoffen hebben wij 
voor de zuiverheid van deze studie buiten 
beschouwing gelaten. Drie belangrijke prin-
cipes kwamen toen naar voren, namelijk: 
• Vieze lucht gaat niet weg en wordt niet 

minder dankzij een gebouw, je kunt het 
alleen bovendaks verplaatsen. 

• Breng de lucht in het gebouw terug waar 
het ‘t schoonst is, dus niet op het hoogste 
punt zoals vaak wordt gedacht.

• De mate van ‘stickyness’ is belangrijk om 
vieze lucht te vangen, want dan blijft het 
als het ware plakken. 

Drie stappen
Onze strategie bij de ontwikkeling van de 
gereedschapskist bestond uit drie stappen: 
kies je doelgroep zorgvuldig, maak specifi ek 
voor deze doelgroep scenario’s voor verbete-
ring en ga voor het maximale resultaat.

Stap 1. Kies je gebouw en stel je 
doelgroep vast
De Raamweg is een centrale doorgangsweg 
in de stad naar Scheveningen. In de ochtend 
en avond zijn hier vrijwel altijd opstop-
pingen. Op zomerse dagen is deze weg 
nagenoeg onbegaanbaar door verkeers-
drukte. De fi jnstofproblematiek in de directe 
omgeving is dan ook groot. Het gebouw zelf 
stamt uit 1910 en was oorspronkelijk een 
rooms-katholiek internaat en meisjesschool. 
In de oorlog werd het gebouw door de 
Duisters gevorderd en ingericht als hoofd-
kwartier voor Seyss-Inquart. Op het terrein 
werd een enorme bunker gebouwd met een 
verdedigingsmuur er omheen. Na de oorlog 
kreeg het gebouw verschillende functies, 
met Interpol als laatste gebruiker tot 2011. 
Sindsdien staat het prachtige baksteenge-
bouw leeg. Algauw raakte het achter muren 
en hekwerken verscholen gebouw in verge-
telheid. Uiteindelijk is besloten het complex 
te transformeren tot een woonzorggebouw.

Stap 2. Maak scenario’s voor 
verbetering 
Als het gebouw en de gebruikersdoelgroep 
bekend zijn, kunnen er scenario’s worden 
bedacht. Daartoe zijn tal van ontwerptech-
nieken en ervaringen voorhanden. Om 
hieruit de beste tool te selecteren, is van 
iedere kansrijke optie een sterkte/zwakte-
analyse gemaakt. Daarbij was de generieke 
toepasbaarheid een belangrijk criterium. 
Met experts op het gebied van bouwfysica is 
vervolgens gewerkt aan verbeteringen van 
de tool. Daarbij kwamen vier principes naar 
voren die van belang zijn voor de scenario’s 
en de generieke tools.

Het eerste principe is om 
gebruik te maken van de 
bestaande bouwmassa 
en overheersende 
windrichting om van 
het gebouw zelf een 
luchtfi lter te maken. 
Vieze lucht is iets zwaarder 
en blijft, afhankelijk van de 
overheersende windrichting, 
hangen in hoekjes. Aan de lijzijde van het 
gebouw ontstaan zo ruimtes om schone lucht 
naar binnen te zuigen. 

Het tweede principe is dat lucht aan de lijzijde 
met schone luchtpockets naar binnenge-
zogen wordt en dat een speciaal fi lter de lucht 
verder reinigt. Dat kan met behulp van een 
elektrostatische fi lter (ASPRA-luchtreiniger 
met een ionisator). De ionen laden de lucht-
deeltjes op, van fi jnstof tot aan microbiologi-
sche verontreinigingen. Vervolgens worden 
alle geladen deeltjes opgevangen, waardoor 
er gereinigde lucht uit het apparaat komt.

Het derde principe is het luchtdicht maken 
van het gebouw aan de loefzijde, samen 
met het aanbrengen van verspringen in de 
gevel en klimop op de gevel. Vieze lucht gaat 
door de turbulentie aan deze zijde omhoog, 
verliest daarbij door de onregelmatige vorm 
de zware deeltjes en die wervelen over het 
gebouw heen. Met de klimop maken we 
gebruik van de ‘stickyness’ daarvan, zodat de 
zware deeltjes blijven plakken. 

Het vierde principe is binnen het gebouw. 
De toegevoerde lucht gaat via de gebruiks-
ruimten en gangen naar een centrale en 
nieuw toegevoegde kas. Hier kan men de 
frisse lucht ademen die de gezondheid 
bevordert.

Stap 3. Ga voor het maximale 
resultaat
De transformatie van dit bestaande 
gebouw biedt voor de buurt een aantal 
voordelen. Allereerst doordat een monu-
mentaal pand wordt hersteld met behoud 
van het karakter. Verder kan de nieuwe 

inrichting rond het gebouw met 
bomen, groen en kassen een 

positieve uitstraling 
hebben op de buurt. 

Helaas kan met deze 
aanpak niet de hele 
buurt van schone lucht 
worden voorzien. 

Maatwerk
Elk bestaand gebouw is 

uniek, elke locatie is uniek. Om 
de juiste maatregelen toe te passen, is het 

belangrijk om het bestaande gebouw en de 
locatie goed te onderzoeken op de kansen 
die er zijn om tot een betere luchtkwali-
teit in het gebouw te komen. De hierbij te 
hanteren gereedschappen kunnen zijn:
• afvang fi jnstof loefzijde: groene gevel, 

bomen, nano-coating op gevel, vergroten 
oppervlakte gevel;

• afvang fi jnstof: groen dak;
• fi lter fi jnstof: toevoer lucht lijzijde, 

afvoer lucht, lucht door waterval binnen;
• bescherming tegen fi jnstof: overkapping 

buitenruimte, stedelijke ruimte en vorm 
bebouwingsprofi el;

• luchtturbulentie veroorzaken: bomen, 
onregelmatige gebouwvorm, windgor-
dijn, hoogbouw.

De genoemde principes zijn deels univer-
seel toepasbaar op de bestaande gebou-
wenvoorraad en zijn daarom een handige 
tool voor ontwerpers.

Alex Letteboer en Joost Versluijs

Gebouwen 
als leveranciers 
van schone lucht

Alex Letteboer is architect directeur 
atelier PRO architekten en Joost 
Versluijs projectontwikkelaar Kondor 
Wessels Vastgoed.

‘Vieze lucht is 
iets zwaarder en 

blijft hangen in de
hoekjes van een 

gebouw’
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De gemeente Utrecht behoort tot de koplopers op het 

gebied van stedelijk gezondheidsbeleid. “Utrecht zet fors 

in op het versterken van gewoon stedelijk leven,” geeft 

Hetty Linden aan. “We pakken het thema breed en vanuit 

een positieve invalshoek op.” Haar functie spreekt boek-

delen: directeur Bouwen aan een gezonde Toekomst.

Dus zowel werken aan het verminderen 
van verontreiniging, als het fi etsgebruik 
en lopen stimuleren, noem maar op. Er zijn 
zoveel andere dingen die meespelen en 
aandacht verdienen. Ons beleid richt zich 
daarom vooral op de vraag wat je kunt 
bijdragen om het nog beter te doen. Dat 
is iets anders dan losse elementen eruit 
lichten om aan te trekken. Centraal staat 
het creëren van een leefomgeving die 
uitnodigt om er te zijn, waarin je je lekker 
voelt en waar je verwant mee bent. Een 
baan hebben, is eveneens van belang om je 
goed te voelen. Om die reden denkt Utrecht 
bijvoorbeeld actief mee met ondernemers 
die zich hier willen vestigen.” 

Ingrediënten 
Natuurlijk hou je altijd schurende 
belangen, ook in de nieuw ingezette koers 
van Utrecht. “Dat is onvermijdelijk. Maar 
als je dat met optimisme bekijkt, heb je 

daaronder. Het leuke is dat de meerwaarde 
daarvan stapsgewijs nu voor iedereen 
zichtbaar wordt. 

Breed oppakken
De basis voor het Utrechtse beleid ligt in 
het coalitieprogramma. “Daarin heeft 
gezondheid een centrale plek.” Dat heeft 
vorm gekregen door de gebruiker van de 
ruimte als uitgangspunt te nemen. De 
focus ligt met name op het versterken van 
beweging in de stad, onder meer door meer 
ruimte voor de voetganger, erkenning 
van culturele gewoontes, talentontwik-
keling via onderwijsvoorzieningen en het 
verbeteren van de woonomgeving. “Dat 
laatste krijgt gestalte via onder meer het 
inrichten van speelstraten, het scheiden 
van verkeersstromen en het tegengaan van 
geluidshinder. De milieuzone die is inge-
steld heeft inmiddels nationale bekendheid 
gekregen, maar er gebeurt veel meer.”

Linden benadrukt dat de gemeente gezond-
heid op een positieve manier oppakt. “Dat 
betekent dat we niet gaan bestrijden op 
allerlei individuele onderdelen. Natuurlijk 
nemen we iets als de luchtverontreiniging 
heel serieus. Het is gewoon goed om een 
gezond leefmilieu te hebben. Maar om te 
komen tot een gezonde stad moeten we 
gezondheid echt in brede zin oppakken. 

De door Hetty Linden en haar team uitge-
stippelde beleidskoers omvat alle aspecten 
van gezondheid. “We hebben uiteraard oog 
voor de mens zelf en voor de omgeving 
waarin hij zich beweegt, woont en werkt. 
Maar van belang is ook of mensen goed in 
hun vel zitten. Heb je bijvoorbeeld werk of 
een leuk sociaal leven, is er perspectief en 
kun je een bijdrage leveren aan de samen-
leving.” Daarbij is nadrukkelijk oog voor de 
mensen aan de onderkant die weinig kans 
hebben om daaraan deel te nemen. “Als je 
de zelfredzaamheid vergroot, draagt dat 
bij aan hun gezondheid. Gewoon door te 
faciliteren en het leuker te maken. Denken 
dus vanuit de verleidings- en bevorderings-
kansen zoals brede stoepen en goede fi ets-
faciliteiten, in plaats de nadruk leggen op 
verbieden of een te technische benadering.” 

Mensen ervaren volgens Linden een stad 
als gezond als men zich er prettig voelt. 
“In Utrecht zie je dat terugkomen in de 
herinrichting van de stad met meer ruimte 
voor groen en blauw. Wat eerst gedempt 
was, wordt nu opnieuw opengebroken.” 
Natuurlijk gaat zo’n ommezwaai in beleid 
niet zo maar. Met name de Utrechtse 
binnenstad ligt behoorlijk op de schop. Dat 
is volgens Linden onvermijdelijk gezien 
het ambitieniveau van de ingezette koers. 
“We doen dit echter met een heldere visie 

Hetty Linden: 
“Faciliteer en maak het leuker”

“Denk vanuit 
verleidingskansen”

Gezondheidsdirecteur Utrecht Hetty Linden
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meer kans op positieve vervolgstappen 
dan als je in boosheid aan de keukentafel 
blijft zitten. Daar ben ik van overtuigd.” 
Verbinden van de verschillende domeinen 
vormt de basis van het beleid en ook dat 
draagt volgens Linden bij aan een gedeeld 
besef van het belang van een gezonde stad. 
“We zijn begonnen met het maken van een 
driehoek rondom people, planet, profit en 
hebben daar sturingszinnetjes bij gezet 
zoals meer ruimte voor de voetganger en 
dergelijke. Stimulerende mogelijkheden 
stonden telkens voorop.” 

Linden benadrukt dat de realisatie van 
onderdelen van een gezonde stad op 
verschillende niveaus zit, van het gemeen-
telijk bestuur tot de mensen in de wijken en 
buurten. Die gelaagdheid is een belangrijke 
voorwaarde voor succes, van heel klein 
tot strategisch. Het moet op al die niveaus 
gedragen worden en wel op zo’n manier 
dat er allerlei initiatieven loskomen. De 
bestuurders moeten er voor gaan, maar 
minstens zo belangrijk is dat burgers bereid 
zijn de handen uit de mouwen te steken.” 

Successen vieren
Iets anders is dat Utrecht 
telkens actief laat zien wat er 
gebeurt aan mooie initiatieven. “Neem 
de watertappunten die overal in de stad 
verrijzen. Er is een groep mensen die 
zich daar verantwoordelijk voor weet en 
aangeeft wat de slimste locaties zijn. Je 
hebt dan een hele groep betrokkenen en 
een wethouder die langskomt voor de 
opening. Van ieder nieuw tappunt maken 
we namelijk een klein feestje. Natuurlijk 
kun je zeggen ‘wat maakt een waterpunt 
meer of minder nu uit’, maar het zegt heel 
veel. Water drinken is immers gezond en 
ook het element samen ergens voor gaan 
zit erin. Zo stappen steeds meer scholen 
over op water drinken.”

Honderdduizend vrijwilligers
Een succesfactor voor het welslagen van de 
nieuwe koers ligt in het eigenaarschap van 
de stad. “Utrechters zijn trots op hun stad, 
ze voelen zich Utrechter. In Amsterdam is 
juist een omgekeerde beweging gaande. 
Daar klaagt men meer en meer dat de stad 

niet meer van de bewo-
ners is en trekt men weg uit 

het centrum.” Van trots zijn op 
de eigen stad gaat volgens Linden een 

belangrijke motivatie uit om aan die stad 
te werken. “Dat vertaalt zich bijvoorbeeld 
terug in de grote aantallen vrijwilligers 
die bij zich bij ons inspannen voor het 
verbeteren van de leefbaarheid. Dat zijn er 
rond de honderdduizend. Gevolg is dat het 
bij ons buitelt van de initiatieven. Dat is in 
andere grote steden echt anders, helaas.” 

Samenwerken
Goede samenwerking met andere partijen 
heeft eveneens de volle aandacht. “Met 
het Rijk, andere gemeenten, de provincie, 
kennisinstellingen, ondernemers, noem 
maar op. Alleen dán kun je het verschil 
maken. Dankzij de vruchtbare context die 
is gecreëerd, zien we steeds meer allianties 
ontstaan. Men draagt zowel bij als dat men 
dingen terugkrijgt. Daar word ik een blij 
mens van.” 

Jan de Graaf

‘ ‘Mensen ervaren 
een stad als gezond 

als men zich er  
prettig voelt ’
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Gezonde 
gebiedsontwikkeling 
vergt brede blik
Zonder sluitende businesscase komt niets van de grond. 

Om die reden denken ondernemers bij ‘gezonde gebieds-

ontwikkeling’ in eerste instantie aan een businesscase 

met een fatsoenlijk rendement. De meerwaarde van 

gebiedsontwikkeling kan echter ook liggen in gezond-

heidsbevordering. Naast het verminderen van hinder en 

overlast, staat het creëren van een omgeving die uitno-

digt tot gezond gedrag en tot ontmoeting daarbij voorop.

Wie in ruimtelijke plannen zoekt op ‘gezond-
heid’, treft dit onderwerp vooral aan in 
termen van bescherming op het gebied van 
thema’s als geluid, lucht en geur. Daarnaast 
komt gezondheid voor als bestanddeel van 
het woord ‘gezondheidszorg’ in teksten over 
de ruimtebehoefte voor zorgvoorzieningen. 
Recentere plannen leggen wel steeds meer 
de verbinding tussen gezondheid en ruim-
telijke inrichting. De nadruk ligt daarbij op 
groen. Een enkele gemeente of provincie 
is al een fl inke stap verder. Zo stelt de stad 
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Utrecht in de ‘Ruimtelijke strategie 2016’ 
gezonde verstedelijking centraal. In de 
Brabantse Health Deal staan gezondheid 
en welzijn als duurzame uitgangsprincipes 
centraal in stedelijke (gebieds)ontwikkeling.

Urgentie ontbreekt
Hoe komt het dat gezondheidsbevorde-
ring in gebiedsontwikkeling zo beperkt is 
geagendeerd? Om uiteenlopende redenen 
ontbreekt de urgentie. Het is een van de vele 
aspecten en belangen in een planproces. 
Kennis ontbreekt in planteams. Het is 
ingewikkeld om tot een fi nancieel sluitend 
plan te komen, waardoor in een proces al 
gauw het accent verschuift van op de mens 
gerichte doelstellingen naar kwantitatieve 
zaken als aantallen woningen, kubieke 
meters waterberging en vierkante meters 
voorzieningen. Wat verder meespeelt, is dat 
gezondheidswinst op langere termijn lastig 
is om te zetten naar de korte termijn van een 
grondexploitatie. Daarnaast is van invloed 
dat er weinig in de praktijk van alledag 
‘bewezen’ kennis is over goede oplossingen. 
Tot slot is wellicht van invloed dat bouw-

plannen zijn ingekrompen of stil 
komen te liggen door de crisis. 
Nu plannen weer opstarten, 
beperkt een verhoging van 
het aantal uitgeefbare 
meters, die ten koste gaat 
van de openbare ruimte, 
de kansen voor gezond-
heidsbevordering. Positief 
gevolg van de crisis is dat er wel 
meer ruimte is voor zeggenschap 
van de gebruikers. 

Kernwaarden
De kern van gebiedsontwikkeling gaat over 
ruimtelijke kwaliteit en het creëren van 
een duurzame leefomgeving voor nu en 
straks, met de mens centraal. De kern-
waarden voor een duurzame gebiedsont-
wikkeling1 vormen de basis voor politieke 
en maatschappelijke ambities (zie fi guur). 
Die beantwoorden namelijk de vraag 
waar het werkelijk om gaat bij een duur-
zame gebiedsontwikkeling. De verbinding 
met gezondheidsbevordering komt het 
meest duidelijk tot uiting in de waarden 
‘gezonde omgeving’, ‘niet afwentelen’, 
‘mentaal eigenaarschap’ en ‘vitaliteit’. De 
kernwaarden bieden door een algemene 
formulering speelruimte waar partijen 
elkaar kunnen vinden; tegelijkertijd kan er 

geen discussie zijn over de richting 
die ze aangeven. Van begin 

tot eind zijn ze te gebruiken 
als een kompas voor een 
professionele vakbe-
oefening bij duurzame 
gebiedsontwikkeling. 

Richtinggevende 
principes

Vijf principes voor duurzame 
gebiedsontwikkeling2 zijn te benutten voor 
de inbreng vanuit gezondheid om in een 
gebiedsontwikkeling te werken aan gezond-
heidsbevordering en bescherming.

1. Begrijpen voor ingrijpen

Stimuleer in planteams het bewustzijn 
dat gezondheid in essentie draait om het 
welbevinden van mensen. Toon interesse 
in de uitdagingen van gebiedsontwikkeling 
en ontdek zo de aanknopingspunten voor 
kennistoelevering. De kennisbasis moet in 
orde zijn, zowel de vakinhoudelijke kennis 
als het kennissennetwerk. Creëer steeds 
nieuwe mogelijkheden voor interactie. 
Volsta niet met een checklist of handreiking 
‘gezondheid in ruimtelijke plannen’ over 
de schutting te gooien. Blijf vragen stellen 
om te zien waar het planteam hulp kan 
gebruiken; laat hun agenda bepalend zijn. 

Figuur 1: Kernwaarden voor een duurzame gebiedsontwikkeling

‘De vijf kern-
waarden vormen 
het kompas voor 

duur zame gebieds-
ontwikkeling’

Henk Puylaert (henkpuylaert@
h2ruimte.nl) is adviseur en partner bij 
H2Ruimte.
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2. Fuseer belang

Zoek naar een gemeen-
schappelijk belang. 
Win-winsituaties liggen 
bijvoorbeeld op het gebied 
van klimaatadaptatie en 
mobiliteit. Meer groen 
en blauw vangen effecten 
van droogte, wateroverlast 
en hittestress als gevolg van 
de klimaatverandering op, leiden 
tot meer variatie in de openbare ruimte, 
verminderen overlast van geluid en fijnstof 
en zorgen voor een aantrekkelijke omgeving 
voor ontmoeting. Op het gebied van mobi-
liteit is veel in beweging. Gemotoriseerd 
verkeer belast de kwaliteit van de omge-
ving. Veranderingen zoals E-vervoer, 
vergrijzing, ander reisgedrag van jongeren 
en veranderingen in bezit en gebruik van 
vervoermiddelen kunnen aanleiding zijn 
om in gebiedsontwikkeling vanuit gezond-
heid en ruimtelijke kwaliteit slimmere 
oplossingen te bedenken, bijvoorbeeld door 
meer te denken in vervoerdiensten naast 
vervoermiddelen.

3. Koppel droom en werkelijkheid

Leg in het begin van het proces vanuit 
gezondheidsbevordering de lat hoog. Denk 
na over het gebruik van het gebied op lange 
termijn. Een planontwikkeling duurt jaren 
maar is altijd aanzienlijk korter dan het 
gebruik van het gebied. Kwaliteiten van nu 

kunnen de tekorten van straks 
zijn. Een geringe ambitie nu 

werkt jaren door. Wel moet 
het op enig moment in de 
planontwikkeling gaan 
om realistische ambi-
ties, die recht doen aan 

de ontwikkeling van het 
gebied op langere termijn. 

Zoek naar robuuste oplossings-
richtingen en laat ruimte voor de 

toevoeging van nieuwe kwaliteiten. Denk 
bijvoorbeeld aan een schakel in een groen 
netwerk die al op korte termijn betekenis 
heeft, los van de rest van het netwerk. 

4. Verzilver toekomstwaarde nu 

Benut de waarde van gebiedsontwikkeling 
die in de toekomst tot uitbetaling komt. 
Echter niet elke verwachte waardeontwik-
keling komt tot wasdom. Mogelijke winst in 
de toekomst is met veel risico omgeven. Of 
een verdienmodel nieuw of oud is: onder de 
streep moet een positief getal verschijnen. 
Bezitten zorgverzekeraars de kip met de 
gouden eieren voor gebiedsontwikkeling? 
Veel plannen dringen milieuoverlast terug 
en kunnen zo positief uitwerken op de ziek-
tekosten, is een gangbare veronderstelling. 
Waarom betalen zorgverzekeraars dan niet 
mee aan de gebiedsontwikkeling? Allereerst 
is gebiedsontwikkeling geen kernactiviteit 
van deze bedrijven. Tevens moet blijken 
of de veronderstelling over minder ziekte-

kosten terecht is. In de praktijk zullen de 
direct betrokkenen in het hier en nu de reke-
ning van de gebiedsontwikkeling betalen. 
Reëler is om meer aandacht te besteden aan 
verlaging van de kosten, slimme functie-
combinaties, benutten van al aanwezige 
kwaliteiten en besparing door te delen 
(bijvoorbeeld auto’s, parkeren en tuinen) dan 
te vertrouwen op partijen op afstand. 

5. Creëer identiteit

Creëer een identiteit die verschilt met 
omliggend gebieden én mensen bindt. De 
gezondste wijk van Nederland kan een 
nieuw icoon zijn en tevens een leer- en expe-
rimenteeromgeving om kennis op te doen. 

Handreiking
De vijf principes zijn, evenals de kern-
waarden voor duurzame gebiedsontwik-
keling, een handreiking aan het werk-
veld om voor gezondheid de verbinding 
met gebiedsontwikkeling te leggen. 
Gebiedsontwikkelaars die druk zijn met 
het verbinden van functies, disciplines, 
partijen, belangen en geldstromen3 hebben 
te weinig oog voor hoe hun werk kan 
bijdragen aan gezondheidsbevordering. 
Interesse wekken voor gezondheidsbe-
vordering is het meest kansrijk als dit te 
verbinden is met oplossingen voor andere 
opgaven in de gebiedsontwikkeling. Laat de 
komende Omgevingswet, omgevingsvisies 
en omgevingsplannen een stimulans zijn 
om gezondheidsbevordering in afwegingen 
nadrukkelijk een plaats te geven. 

Henk Puylaert

Referenties
1   Zie Ruimte met toekomst: http://

www.ruimtexmilieu.nl/kern-
waarden-op-een-rij , afbeeldingen 
van Dauvellier Planadvies.

2  Puylaert, H, Werksma H. en F. de 
Zeeuw (2011), Duurzame gebiedsont-
wikkeling, doe de tienkamp, Delft. 

3   Definitie van gebiedsontwikkeling 
uit: Zeeuw, F. de (2007) De Engel uit 
marmer, Delft.

‘Volsta niet met 
een checklist of 

handreiking gezond-
heid in ruimtelijke 

plannen’
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De stad moet de economie aanjagen. Ze moet aan allerlei 

groepen in de samenleving huisvesting bieden, liefst 

in een aantrekkelijke omgeving. Tegelijkertijd moet ze 

meehelpen een Energiewende te bewerkstelligen en de 

gezondheid van stedelingen bevorderen. Dat is nogal wat – 

het beleid heeft duidelijk hoge verwachtingen van de stad. 

Dat geldt zowel voor de Rijksoverheid als voor de steden 

zelf. 

Gelukkig schrikken gemeenten niet van wat van hen wordt 

verlangd. Integendeel, velen tonen zich ambitieus en 

zetten nog een tandje bij. De hoop is met name gevestigd 

op experiment en innovatie. De gedachte is dat wat nu nog 

niet mogelijk is – technisch, beleidsmatig of anderszins 

– binnen handbereik komt als steden ruimte bieden aan 

nieuwe werkwijzen. Een mooie gedachte. Steden zijn hier-

voor inderdaad uitermate geschikt. Er lopen veel slimme, 

creatieve mensen rond, die elkaar gemakkelijk ontmoeten, 

zodat ze snel frisse ideeën kunnen uitwisselen.

Laten we echter niet te vroeg juichen. Met veel redeneringen 

waarin de stad ons vooruit helpt, is iets mis. Twee voor-

beelden, één uit de innovatieve en één uit de experimentele 

stad. Welke innovatieve stad wordt bijvoorbeeld bedoeld? De 

visies lopen uiteen. Sterker, ze staan op gespannen voet. Zo 

mikken voorvechters van de stad als motor van de economie 

vooral op effi ciencyverbetering. Sneller is beter. Maar in 

de groene stad is effi ciency niet voldoende. Het moet niet 

sneller, maar anders, heel anders. Er is een transitie nodig. 

De motor moet niet worden opgevoerd, er moet een ander 

soort motor in. In de sociale stad betekent versnelling een 

risico van verdringing. Niet iedereen is immers even snel – 

sommigen zijn slecht ter been – dus niet iedereen kan mee. 

Hoewel dit soort spanningen bekend mogen worden veron-

dersteld, is er in veel beleidscommercials voor de innova-

tieve stad geen plaats voor.

Dan de experimentele stad. Experimenteren houdt in dat 

nieuwe dingen worden uitgeprobeerd. Dat betekent testen 

en al testende de grenzen opzoeken. Daardoor gaat er wel 

eens wat mis. Niet erg, zou je zeggen, want een dergelijke 

aanpak is spannend en soms een grens overschrijden is 

voor vernieuwing noodzakelijk. Alleen ontbreekt in het 

handboek voor bestuurders en beleidsmakers vooralsnog 

het hoofdstuk mislukking. Het is dan ook nog maar de 

vraag of zij die de experimentele stad uitroepen, zich daar 

zelf wel in thuis voelen. Bovendien staan de in veel beleids-

programma’s aangekondigde urban living labs midden in 

de levendige stad. Dit betekent dat zaken anders kunnen 

lopen dan vooraf gedacht. Wat te doen als onverwachte 

gasten aanschuiven? Hoe om te gaan met nieuwe ideeën 

die niet goed in het projectplan passen, maar wel inno-

vatief zijn? Vernieuwing vraagt om fl exibiliteit. Die zal 

moeten worden bevochten.

Gezien de ambities van gezonde steden is duidelijk dat 

sectoroverschrijdend beleid nodig is. Zo kunnen energie-

innovaties nieuwe verdienmodellen opleveren, zijn 

gezonde stedelingen productiever en vermindert wie loopt 

en fi etst en passant de CO2-uitstoot. Gezamenlijk succes 

komt echter niet vanzelf. Daarvoor moeten in veel gevallen 

serieuze barrières worden geslecht. Wie stelt dat de expe-

rimentele en innovatieve stad ons vooruit brengt, moet 

die barrières mee helpen overwinnen. Dat vergt meer dan 

alleen mooie gedachten, ook bestaande instituties moeten 

op de schop.

David Hamers

Barrières slechten
column

David Hamers is als senior onderzoeker Stedelijk Gebied 
verbonden aan het Planbureau voor de Leefomgeving in Den 
Haag. Daarnaast is hij lector Places and Traces aan Design 
Academy Eindhoven.
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Leefomgeving stimuleert 
gezonde voedselkeuze
Mensen worden gemiddeld steeds 

zwaarder met alle gevolgen vandien 

voor hun gezondheid. In het tegengaan 

van deze ontwikkeling gaat de aandacht 

vooral uit naar voorlichtingscampagnes 

en educatie over gezonde voeding. 

Zinniger lijkt het om gezond eetgedrag te 

stimuleren door middel van aanpassingen 

in de directe leefomgeving. 

Gezond eten is ‘hot’. Wekelijks staat er wel een artikel over voeding 
in de krant, verkondigen experts in talkshows de nieuwste 
inzichten of worden er via blogs talloze meningen verkondigd over 
het ultieme dieet voor een fi t en gezond leven. Maar ondanks de 
vele aandacht voor dit onderwerp is hier slechts een klein deel van 
de samenleving – veelal hoog opgeleide vrouwen uit de steden – 
mee bezig. Voor het grootste deel van onze samenleving gaat dit 
niet op en is eerder sprake van het tegenovergestelde. Uit onder-

zoek van het RIVM blijkt dat de Nederlandse bevolking over het 
algemeen te veel verzadigd vet, suiker en zout consumeert. Niet 
voor niets zijn we de afgelopen vijftig jaar gemiddeld zwaarder 
geworden en komen er steeds meer chronische, voedinggerela-
teerde ziekten voor zoals diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. 

Dikmakende voedselomgeving
Een positieve energiebalans, waarbij mensen meer energie binnen-
krijgen (door voedselconsumptie) dan dat zij verbruiken (door licha-
melijke activiteit), wordt gezien als een belangrijke oorzaak voor 
het ontstaan van overgewicht en chronische ziekten. Er worden dan 
ook veel inspanningen geleverd voor een evenwichtigere energie-
balans. Daarbij krijgt het dusdanig inrichten van de leefomgeving 
dat deze een gezonde keuze stimuleert steeds meer aandacht. 
Dergelijke stappen zijn hard nodig, want het voedsellandschap is 
in de afgelopen decennia sterk veranderd. Mensen wonen tegen-
woordig in een omgeving waar goedkoop en sterk bewerkt voedsel 
vrijwel overal binnen handbereik is. Dag en nacht hebben we 
toegang tot voedsel; de meeste supermarkten zijn zeven dagen per 
week open en snackbars, benzinestations en ‘nacht’winkels soms 
wel 24/7. Het overgrote deel van het aanbod past door de grote 
hoeveelheid aan suiker, verzadigd vet of zout niet binnen de welbe-
kende Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Ook in winkels 
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die niet primair tot doel hebben voeding te verkopen, denk aan 
bouwmarkten, boekwinkels en warenhuizen, worden 
snacks en suikerhoudende dranken aan de man 
gebracht. Doordat de omgeving een grote rol speelt 
in wat we kopen – voedselkeuzes zijn van nature 
nou eenmaal geen rationele weloverwogen beslis-
singen – stimuleert een veelal ongezond aanbod 
ongezonde voedselkeuzes. De voedselomgeving 
wordt daarom ook wel ‘obesogeen’ genoemd, omdat 
deze dikmakend is.

Naar een nieuwe balans
Gelukkig hebben verschillende steden tegenwoordig oog voor 
het belang van een gezondere voedselomgeving. Voorop staat 
het vinden van een juiste balans tussen sociale, ecologische en 
economische factoren. Ook het European Healthy City Network 
van de WHO pleit voor de integratie van gezondheid en welzijn in 
stedenbouwkundige projecten. Op deze manier staan de behoefte 
van mensen aan de basis van de planningsprocessen. 

Inspiratie kan worden geput uit het voornemen van de Britse 
National Health Service om gezonde wijken te gaan bouwen 
om ongezonde gedragingen te ontmoedigen. In de ontwikke-
ling van deze wijken zal geput worden uit wetenschappelijk 
onderzoek waarin de relatie tussen de woonomgeving, gezond-
heidsgedragingen en obesitas is onderzocht. Insteek is om alle 
bekende obesogene factoren uit de stedenbouwkundige plannen 
te verbannen, zowel in relatie tot voeding- als beweeggedrag, 
en daarvoor in de plaats gezondheid- en welzijnsbevorderende 
factoren op te nemen. Enerzijds wordt in deze wijken getracht om 

lichamelijke activiteit en actief transport te stimuleren door veilige 
speeltuinen, aantrekkelijke sportvoorzieningen en wandel- en 
fi etspaden te creëren. Anderzijds zal in de wijken gezonde voeding 
worden gepromoot. Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over het 
instellen van ‘fastfood free zones’, waardoor in bepaalde wijken 
geen ongezonde voeding mag worden verkocht. 

De geschetste manier van plannen en bouwen heeft veel gemeen 
met duurzame ontwikkelingen, waarbij gelijkheid, intersec-

torale samenwerking, betrokkenheid van burgers en 
duurzaamheid centraal staan. Dergelijke stedelijke 

ontwikkelingen zijn van grote invloed op de condi-
ties van de leefomgeving en de toegang tot facili-
teiten en diensten zoals voedselvoorzieningen in 
de stad. 

Hoger schaalniveau
Naast een gezond stedelijk beleid moeten op hoger 

niveau hervormingen plaatsvinden. In de gezonde stad 
van de toekomst zou het namelijk ook vanzelfsprekend zijn dat 

de overheersende ongezonde aanbodkant op productniveau wordt 
aangepast, bijvoorbeeld door een supermarktaanbod te creëren dat 
grotendeels juist wél binnen de Schijf van Vijf past. Daarom zal er 
op landelijk en internationaal niveau beleid gevoerd moeten worden 
om een gezondere stedelijke voedselomgeving van de toekomst 
te creëren. Zo zal volksgezondheid bijvoorbeeld een prominentere 
plaats binnen het landbouwbeleid moeten krijgen. Het zou in de 
landbouw niet langer alleen om kwantiteit, maar vooral ook om 
kwaliteit moeten gaan. Zo zou het wenselijk zijn als de landbouw-
doelstellingen aansluiten bij de aanbeveling voor een gevarieerd, 
en onbewerkt plantaardig voedingspatroon: gezond én duurzaam. 
Alleen zo kunnen we de groeiende wereldbevolking woonachtig in 
steden in de toekomst voorzien van voldoende en gezonde voeding. 

Een deel van dit artikel is een bewerking van een eerder gepubli-
ceerd stuk in AGORA magazine (Oktober 2016).

Maartje Poelman 

Dr. Maartje Poelman (m.p.poelman@uu.nl) is gezondheids-
wetenschapper en werkt als Universitair Docent aan de 
Universiteit Utrecht. Ze is verbonden aan het interdisciplinaire 
Healthy Urban Living onderzoeksprogramma (www.uu.nl/
hul) en doet onderzoek naar de voedselomgeving, eetgedrag en 
gezondheid. 

‘Huidige voed-
sellandschap 

maakt ongezonde 
voedingskeuzes 

gemakkelijk ’

Fo
to

: R
EM

U
N

D
O



18 Tijdschrift Milieu, november 2016

Steden betalen een hoge tol voor het accommoderen van 

de automobiliteit. Slechte luchtkwaliteit, geluidsoverlast, 

fi les en parkeeroverlast beïnvloeden al vele decennia de 

leefbaarheid in negatieve zin. Maar stap voor stap zijn 

lichtpuntjes zichtbaar: steeds meer steden zijn bezig 

het wiel opnieuw uit te vinden ten behoeve van gezonde 

mobiliteit.

Het PBL-rapport ‘Nederland Verbeeld’ (2012) 
geeft in een fraaie infographic onze recente 
mobiliteit weer. (Activiteiten als ‘van en 
naar werk’, ‘visite/logeren’ en ‘winkelen 
en boodschappen doen’ veroorzaken veel 
van onze mobiliteit, veelal met de auto. Het 
aandeel fi etsen en lopen scoort relatief laag. 

Meer bewegen
Verstedelijking, economische vitaliteit en 

mobiliteit hebben elkaar uiteraard nodig en 
de gebouwde omgeving kent daarom een 
noodzakelijke infrastructuur van wegen, 
knooppunten en stations. Maar de stad 
en het nabije ommeland kennen ook veel 
kleine en grote centra voor wonen, werken, 
scholing, consumeren en recreëren die 
onderling verbonden zijn via een (klein-
schalige) infrastructuur. Gezonde mobi-
liteit krijgt de wind in de rug indien deze 

infrastructuur is ingericht op het stimu-
leren van actieve mobiliteit door middel van 
een goede fi ets- en wandelinfrastructuur 
in combinatie met een dicht netwerk aan 
OV-voorzieningen. Is dat nog niet het geval, 
dan zouden verdergaande transformaties 
dit kunnen bewerkstelligen. Extra meer-
waarde voor een gezonder stedelijk klimaat 
ontstaat indien dit te combineren is met 
aanpassingen naar een aantrekkelijke en 
leefbare openbare ruimte.

Regelmatig fi etsen, lopen en wandelen is 
goed voor de lichamelijke en geestelijke 
conditie en geeft aanleiding tot minder 
welvaartsziekten en ziekteverzuim. 
Eigenlijk zouden we ‘meer bewegen’ in 
onze gezonde (basis)leefstijl moeten gaan 
inpassen. Bij het nadenken over een gezonde 
levensstijl passen daarom diverse inno-
vaties, zoals prettige verblijfs- en ontmoe-

Het wiel 
opnieuw uitvinden
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tingsplekken, fi ets- en wandelfaciliteiten, 
historische en culturele kenmerken, groen-
voorzieningen en waterpartijen.

Ontwikkelingen
Het willen terugdringen van autogebruik 
ten gunste van actieve mobiliteit heeft 
verschillende motieven. De meeste steden 
zijn niet gebouwd om grootschalig autoge-
bruik te faciliteren en te accommoderen. 
Door de toenemende verstedelijking wordt 
de stad ook een steeds belangrijkere ‘emissie-
factor’ voor klimaatverandering en autover-
keer draagt daaraan bij.
Wereldwijd nemen steden daarom initi-
atieven om het autogebruik terug te 
dringen. Een goed voorbeeld is het ‘London 
Congestion Charging’ systeem dat sinds 2003 
via prijsbeleid de congestie op werkdagen 
probeert terug te dringen. Dit beleid is 
succesvol gebleken: het aantal autokilome-
ters is tussen 2000 en 2012 met 11% gedaald. 
Op dit moment gebruikt (nog) circa 15% 
van de forensen naar Londen een auto. Ook 
andere steden zijn inmiddels actief om het 
gebruik van de auto terug te dringen door 
het gebruik van deelfi etsen, deelauto’s en 
goed openbaar vervoer te stimuleren. 

Wenkend perspectief
Door hun dichtheid en functiemenging 
bieden juist steden goede kansen om actieve 
mobiliteit en openbaar vervoer als hoofd-
dragers van stedelijke mobiliteitssystemen 
te stimuleren. Eén van de concepten die 
daartoe wordt ontwikkeld is de ‘Last mile 
– fi rst steps’, waarbij de passieve mobiliteit 
– en dan vooral het autogebruik (‘Last mile’) 
– wordt gereduceerd ten faveure van actieve 
mobiliteit (’First steps’) door middel van 
fi etsen, wandelen en lopen. Innovaties die 

direct positieve effecten hebben op lucht- 
en geluidkwaliteit én op gezondheid en 
leefbaarheid. Door de groeiende populariteit 
van de elektrische fi ets wordt het stedelijk 
mobiliteitssysteem tevens een potentieel 
belangrijke drager voor stedelijk-regionaal 
vervoer op afstanden tussen 10-20 kilo-
meter; dit zijn nu nog afstanden waarop de 
auto als vervoerwijze dominant is. Hierdoor 
wordt tevens de ruimtelijke kwaliteit 
bevorderd, die eerder door de toenemende 
automobiliteit en de bijbehorende infra-
structuur teloor was gegaan. Dat biedt voor 
veel steden een wenkend perspectief bij 
(her)ontwikkeling van (centrum)gebieden, 
dat ook economisch van belang is. 

Kennis- en beleidsagenda 
Stedelijke (her)inrichting, ondernemersini-
tiatieven, maatschappelijke organisaties 
en burgers kunnen in belangrijke mate 
bijdragen aan ‘gezonde mobiliteit’. Zowel in 
binnensteden zelf, als bij korte afstanden 
tussen stad en ommeland in relatie tot 
woon-werkverkeer. Maar hoe dan? En gaat 
zo’n beoogde transformatie dan vanzelf? 
Betekent aanleg ook gebruik? Als antwoord 
op dit soort vragen beginnen steeds meer 
steden en organisaties met het ontwikkelen 
van kennis- en beleidsagenda’s.

Het Ministerie van IenM investeert 
miljarden in het hoofdwegennet om een 
goede doorstroming en bereikbaarheid te 
realiseren. Minder fi les leidt tot minder 
voertuigverliesuren en komt de ontwik-
keling van de economie ten goede. De 
keerzijde van deze investeringen is dat de 
verkeersproblemen versneld verschuiven 
naar stedelijke gebieden die niet berekend 
zijn op het effi ciënt afwikkelen van meer 
autoverkeer (personen en vracht). Deze 
‘Last mile – fi rst steps’-problematiek zou via 
een fundamentele transformatie in het 
stedelijke en regionaal mobiliteitssysteem 
tot stand gebracht kunnen worden. Een 
belangrijke vraag is daarom welke stappen 
gezet moeten worden om dit te kunnen 
realiseren.

Belangrijke kennisvragen en beleidsop-
gaven hierbij zijn:

1. Welke mogelijkheden zijn er (qua tech-
niek, ruimte en gedrag) voor innovaties 
in stedelijke mobiliteit gericht op ‘Last 
Mile- fi rst steps’ en actieve mobiliteit in 
(sub)urbane gebieden?

2. Welke positieve gevolgen heeft een 
dergelijke innovatie voor een verdere 
gezondheidsbescherming, gezondheids-
bevordering, bereikbaarheid, ruimtelijke 
kwaliteit, sociale achterstanden, veilig-
heid en leefbaarheid in (rand)stedelijke 
omgevingen?

3. Welke kansen zijn er om actoren 
betrokken bij mobiliteitsbeleid, 
gezondheidsbeleid en (MKB) bedrijvig-
heid, mee te nemen in een dergelijk 
innovatietraject?

4. Wat kunnen we leren van relevante 
(buitenlandse) praktijkvoorbeelden?

NL Fietsland
Rients Dijkstra – voormalig Rijksadviseur 
Infrastructuur en Stad - schreef de publicatie 
NL Fietsland (2014). Daarin bepleit hij de fi ets 
meer als onderdeel te zien van een multimo-
daal netwerk, om zodoende ook een bijdrage 
te leveren aan de Rijksdoelstellingen 
uit de Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte (SVIR). Volgens Dijkstra kan de fi ets 
bijdragen aan een concurrerend, kostenef-
fi ciënt, bereikbaar en leefbaar Nederland: 
“Door op een hoger schaalniveau in te zetten 
op fi etsnetwerken kunnen grote investe-
ringen in (snel)weginfrastructuur worden 
bespaard. NL Fietsland laat zien dat de 
fi ets een katalysator is voor concurrerende, 
leefbare en gezonde steden en dorpen en 
daarmee de sleutel in de transitie naar duur-
zame mobiliteit en verstedelijking”. 
CROW (2015) signaleert dat steeds meer 
mensen gemotiveerd raken om hun gezond-
heid te verbeteren: “En je eigen gezondheid is 
een stuk dichterbij dan abstracte begrippen 
als ‘het milieu’ of ‘het klimaat’. Tijdens de 
recente ‘fi etstelweek’ bleken veel fi etsers 
hun motivatie te vinden in het gezonde 
karakter van het fi etsen. Als zitten het 
nieuwe roken is, dan is autorijden toch wel 
de zware shag.”

Leendert van Bree, Carlijn Kamphuis en 
Martin Dijst

Leendert van Bree werkte tot voor 
kort bij het Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL) en de Universiteit 
Utrecht en heeft nu een adviesbureau 
gericht op gezonde verstedelijking. 
Carlijn Kamphuis en Martin Dijst 
zijn werkzaam bij het Departement 
Sociale Geografi e en Planologie van 
de Universiteit Utrecht. Martin Dijst 
is als hoogleraar voorzitter van het 
Departement en is daarnaast program-
maleider ‘Healthy Urban Living’ 
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Aangenaam  
oud worden 
in de stad
De stad is ook een plek waar mensen oud worden. 

Naarmate het leven verstrijkt, gaat het meer en meer 

om het kunnen omgaan met ziekte en beperkingen. Een 

uitgekiende inrichting van de leefomgeving kan dan een 

enorm verschil uitmaken.

Bij het ouder worden gaan we anders 
naar gezondheid kijken. Veroudering als 
zodanig kan worden beschouwd als een 
proces van toenemende kwetsbaarheid en 
afhankelijkheid en dat gaat voor iedereen 
anders. Naast medische of fysieke aspecten 
kunnen mentale en sociale aspecten een 
rol spelen. Kwetsbare ouderen zijn niet per 
se zieke ouderen, al kan ziekte kwetsbaar 

maken. Andersom zijn niet alle ouderen met 
aandoeningen en beperkingen kwetsbaar. 
Ouderen zien zichzelf vaak ook niet zo. 
Wordt ouderen gevraagd hoe zij zich voelen, 
dan blijkt vaak dat zij zich ondanks het 
hebben van een of meerdere chronische 
ziekten goed voelen. Daaruit blijkt dat veel 
ouderen een groot vermogen hebben zich 
aan te passen aan de omstandigheden. Het 

welbevinden van ouderen heeft veel te 
maken met de mate waarin ouderen zich 
succesvol voelen of controle kunnen houden 
over hun leven. Omgaan met verlies en 
beperkingen draagt bij aan dat gevoel. 

Welbevinden en betrokkenheid
Redzaam zijn – het zelf kunnen regelen 
van allerlei zaken, al dan niet met moeite 
of betaalde hulp van anderen – is belang-
rijk voor mensen. Hetzelfde geldt voor de 
aanwezigheid van voorzieningen in de 
nabije leefomgeving en het hebben van 
sociale contacten. Met relatief eenvoudige 
en niet heel kostbare aanpassingen, zowel 
in de openbare ruimte als in huis, is het 
behouden van de regie vaak mogelijk. Dat 
draagt niet alleen bij aan het welbevinden 
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van individuele ouderen, maar doet ook iets 
voor de solidariteit in de samenleving, de 
betrokkenheid bij elkaar. Bijkomend voor-
deel is namelijk dat het fi nanciële ruimte 
schept om tegelijkertijd voor zeer kwetsbare 
ouderen, die de essentiële aspecten van 
het leven op het gebied van wonen, zorg en 
welzijn niet meer kunnen regelen, goede 
verpleeghuiszorg te bieden. 

Openbare ruimte
Onderzoek toont aan dat een betere bewan-
delbaarheid van buurten en functiemen-
ging van openbare ruimten de mobiliteit 
van ouderen bevorderen en ontmoeting 
stimuleren. Zo liggen er in de publieke 
ruimte kansen voor het behoud van een 
goede lichamelijke en geestelijke conditie, 

voor het opdoen van sociale en betekenis-
volle contacten en voor het gevoel de regie 
over het leven te kunnen behouden. Vaak 
kunnen kleine aanpassingen al veel doen. 
Zo kunnen looproutes aantrekkelijk en veilig 
worden gemaakt door duidelijke bewegwij-
zering en door enge bosjes, blinde muren, 
tochtige hoeken en rommelige bestrating 
aan te pakken. Ook inspiratie in de ruimte 
is belangrijk, zoals het delen van verhalen 
op een bankje of het bekijken van kunst. 
Een aangename inrichting van de leefom-
geving kan de redzaamheid van ouderen 
dus vergroten. Het betrekken van (oudere) 
mensen bij de inrichting en bij het gebruik 
van de publieke ruimte kan eveneens de 
redzaamheid bevorderen. Mensen in staat 
stellen verantwoordelijkheid te nemen 
voor de eigen buurt houdt hen in 
beweging en levert sociale 
contacten op. 

Opgave
De vergrijzing zorgt voor 
een andere dynamiek 
in de publieke ruimte. De 
Raad voor Volksgezondheid 
en Samenleving (RVS) pleit 
ervoor dat verschillende partijen 
zich deze veranderende dynamiek 
aantrekken en al dan niet samenwerkend 
de mogelijkheden in de publieke ruimte 
gestalte te geven. Gemeenten komen het 
eerst in beeld. Zij zullen, nog meer dan 
nu al gebeurt, moeten nadenken over de 
effecten van de vergrijzing. Met de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
hebben gemeenten de verantwoordelijk-
heid gekregen om mensen te ondersteunen 
die het (even) niet zelf redden. Dan kan het 
gaan om individuele ondersteuning, maar 
ook om algemene en groepsvoorzieningen. 

Werelden verbinden
De publieke ruimte kunnen we zien als 
onderdeel van deze algemene voorzieningen. 
Er is veel te winnen als die wordt ingezet bij 
het ondersteunen van de redzaamheid van 

ouderen. Dat vraagt om het op lokaal niveau 
meer met elkaar verbinden van de werelden 
van ruimtelijke ordening en Wmo. Denk aan 
het toelaten van vormen van experimentele 
governance en experimenteren en refl ec-
teren in samenspraak met andere actoren. 
Gemeenten kunnen ook de samenwerking 
zoeken met hun inwoners. Zij kunnen hun 
inwoners bijvoorbeeld meer zeggenschap 
geven over voorzieningen in de buurt door 
het toekennen van buurtrechten. Deze vorm 
van burgerparticipatie biedt allerlei kansen 
voor experimenten in de publieke ruimte. 
Buurtbewoners kunnen bijvoorbeeld het 
groenbeheer in de buurt voor hun rekening 
nemen. Een deel van de oplossing ligt ook 
in het koppelen van de publieke en private 
belangen. Veel voorzieningen zijn afhan-

kelijk van private partijen; het 
verdwijnen van de buurtsuper 

of de pinautomaat is lastig 
te beïnvloeden. Daar staat 
tegenover dat winkels, 
winkelcentra en horeca 
zelf een groot belang 

hebben bij een aangenaam 
verblijfsklimaat en goede 

toegankelijkheid. 

Visioen
Kortom, de stad betrekken bij de redzaam-
heid van ouderen levert voordelen en 
kansen op. Maar er is meer nodig. Het 
gaat bijvoorbeeld ook om het wonen zelf. 
Driehoog achter wonen helpt niet echt, ook 
al is de openbare ruimte op orde. Hoog tijd 
dat binnen gemeenten de domeinen wonen 
en zorg met elkaar om tafel gaan. En wat 
betreft werken aan een aangename open-
bare ruimte: wat goed is voor ouderen, is 
goed voor iedereen. Ik zie al groen en parken 
voor me, fonteinen, niet te veel geraas van 
auto’s, goed openbaar vervoer, joggende, 
fi etsende en wandelende mensen en goede 
ontmoetingsplekken met bankjes en gezel-
lige terrasjes.

Ingrid Doorten

Ingrid Doorten is werkzaam bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). 
Het artikel  is mede gebaseerd op de verkenning Ruimte voor redzaamheid 
(www.ruimtevoorredzaamheid.nl).

‘ Toenemende 
vergrijzing zorgt 

voor andere dyna-
miek in de publieke 

ruimte’
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“Klimaatopgave 
 steun in de rug”
Decennialang lag het accent van het gemeentelijk 

beleid op de klassieke milieuonderwerpen, met name 

het verminderen van lucht-, geluid- en bodemver-

ontreiniging. “Allemaal zaken die onze gezondheid 

belasten”, constateert wethouder Mary-Ann Schreurs 

van de gemeente Eindhoven. Die inzet mag weliswaar 

niet versagen, maar tegelijkertijd is het tijd om met 

hernieuwde inzet de volgende stap te maken. “Voorop 

staat nu het creëren van een omgeving die uitnodigt om 

gezond te kunnen zijn.”

Wethouder Mary-Ann Schreurs: 

niet alleen een omgeving die aangenamer 
is, maar die daadwerkelijk uitnodigt om er 
te zijn.”

Roer is om
Eindhoven heeft in de goede zin van het 
woord het roer inmiddels omgegooid. Zo 
is de gemeente volop bezig om historisch 
kenmerken, zoals beken die onder de stad 
lopen, weer terug te halen. “Het mooie is 
dat de klimaatopgave ons hierbij helpt. 
Die zorgt ervoor dat we heel veel water en 
groen moeten toevoegen. Dat is in zekere 
zin een godsgeschenk. Natuurlijk is de 
klimaatverandering een enorm probleem. 
Maar in plaats van het hoofd in de schoot te 
leggen, wil ik het zien als een uitdaging. Te 
meer daar we het kunnen. De maatregelen 
die nodig zijn, vergroten de kwaliteit van 
de openbare ruimte. Insteken op slimme 
vervoersoplossingen helpt eveneens. 

De intimiteit van de openbare ruimte is 
verloren gegaan. Dat moet om pure, fysieke 
redenen anders. Doen we het niet, dan 
wordt het letterlijk onleefbaar. Door het 
toevoegen van groen en blauw creëer je 

De huidige inrichting van grote steden 
is wethouder Schreurs een doorn in het 
oog. “Die gaat ten koste van de kwaliteit 
van leven.” Dat geldt ook voor Eindhoven. 
“Onze binnenstad is een stenen woestenij. 
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Hierdoor heb je straks nog maar de helft 
van de openbare ruimte nodig voor het 
verkeer. Dat biedt allerlei mogelijkheden 
om groen en water toe te voegen.” 

Volgens Schreurs zijn de buitenwijken 
redelijk op orde. “Het probleem zit ‘m vooral 
in het centrumgebied en de bedrijventer-
reinen. Die laatste zijn relatief gemakkelijk 
te vergroenen, de echte opgave ligt in het 
hart van de stad. Gelukkig borrelt het juist 
daar van de initiatieven.” Een goed voor-
beeld is het bijenproject. Dit is spontaan 
opgebloeid onder de toepasselijke naam 
Beeware040. “Hieruit komen allerlei ideeën 
naar voren om de stad te vergroenen, 
terwijl er allerlei mensen opstaan om zelf 
bijen te gaan houden.”

Zwaan kleef aan
De ervaring leert dat het ene initiatief het 
andere uitlokt. “Dwars door onze stad loopt 
een spoorlijn. Geïnspireerd door het bijeni-
nitiatief gaat ProRail, net zo’n bureaucratie 
als de mijne, het hele traject ingrijpend 
vergroenen met bijvriendelijke struiken en 
planten. Ik vind het helemaal top dat ze dat 
gewoon intern hebben kunnen regelen. Op 
onze beurt gebruiken wij die beweging om 
op slimme plekken groen en blauw toe te 
voegen.” 

Gebruik maken van wat anderen doen, 
vormt inmiddels de rode draad van het 
gezondheidsbeleid. “Zo hebben de water-
schappen enorm geïnvesteerd in het laten 
meanderen van de waterlopen. Daar haken 
wij op in door bij het station en op tal van 
andere plekken het water terug te laten 
komen in de stad.” Deels gebeurt dit met 
geld dat de gemeente van het ministerie 
krijgt voor het verbeteren van de luchtkwa-
liteit. “Dat gaat namelijk goed samen met 
het terugbrengen van het water in de stad.”

Faciliteren
Veel aandacht krijgt het faciliteren van 
gezond gedrag. “Je moet het mensen 
gemakkelijk maken het juiste te doen”, 

benadrukt de wethouder. “Soms is dat heel 
basaal. Het maakt bijvoorbeeld uit of een 
kind naar school kan lopen of met de auto 
gebracht moet worden. Of neem ouderen. 
Ik vind het bizar dat we dingen voor hen 
regelen als tafeltje dekje. Hun hele leven 
hebben ze zelf boodschappen gedaan en 
gekookt. Nu brengen we het eten kant en 
klaar naar hen toe en zorgen aanvullend 
voor bewegingstherapie tegen het vele 
stilzitten. Logischer is het de stad zo in te 
richten dat het veel gemakkelijker is om bij 
wijze van spreken de peultjes zelf om de 
hoek te kunnen plukken, daar mensen te 
ontmoeten en wellicht ook samen te gaan 
koken. Het gaat erom de openbare ruimte 
zo in te richten dat men ervaart dat die van 
en voor ons allemaal is.” 

Met z’n allen
Inmiddels borrelt het van 
de initiatieven gericht op 
het verbeteren van de 
leefomgeving. “Er gebeurt 
van alles en lang niet alle-
maal vanuit de gemeente. 
Sommige zaken zijn natuur-
lijk echt onze opgave, maar ook 
die pakken we in cocreatie op met alle 
eindgebruikers. Dit vanuit de grondhouding 
dat wij met z’n allen de samenleving zijn. 
Alle actoren zitten aan tafel. Tegelijkertijd 
faciliteren we ontwikkelingen van onderop. 
Het is een beweging geworden waarin we 
elkaar aansteken. Dat moedigen we ook aan, 
bijvoorbeeld met een meerdaags duurzaam-
heidsfestival om ideeën aan te dragen.” 

Wat volgens de wethouder helpt, is dat de 
stad vol zit met bèta’s die allerlei slimme 
technologische oplossingen kunnen reali-
seren. “Op elk niveau van de stad spelen 
we gericht in op de mogelijkheden van 
kennis en techniek. Design helpt enorm om 
tot oplossingen te komen die bij bepaalde 
bevolkingsgroepen passen, overigens altijd 
in samenspraak. We waken ervoor om niet 
voor de mensen te denken. Het gaat telkens 
om maatwerk.”

Verleiden
Een goed praktijkvoorbeeld vindt Schreurs 
een cultuurproject van de woningbouw-
corporatie, waarbij met minister Blok is 
afgesproken dat jaarlijks, gekoppeld aan 
de leefbaarheid van de wijk, een miljoen 
euro mag worden ingezet voor cultuur. 
Vervolgens is het Prins Bernhardfonds 
ook aangehaakt. “Kunstenaars weten 
in die wijk nu dingen te realiseren die 
werkelijk belangrijk zijn voor de bewoners. 
Daardoor zie je de betrokkenheid in rap 
tempo toenemen.” De sleutel zit volgens 
de wethouder voor een groot deel in het 
ontwerp van het proces. “Het maakt niet 
uit wat activeert, als het maar werkt. 
Mijn uitgangspunt is mensen verleiden 
het goede te doen. Daarbij besef ik dat iets 

wat bij het ene leven past, niet 
hoeft aan te sluiten op dat 

van een ander. Je moet dus 
verschillende mogelijk-
heden bieden om gezond 
te kunnen zijn in de stad. 
Het begint met de basis-

uitspraak dat de publieke 
ruimte van en voor ons 

allemaal is. Je mag er alles doen. 
Er gelden slechts twee voorwaarden, 

namelijk melden dat je iets doet en een en 
ander regelen met de directe omgeving.” 

Feesten
Als laatste punt van aandacht roept 
Schreurs op vooral met een positieve 
blik naar de toekomst te kijken. “Nieuwe 
studenten heb ik onlangs voorgehouden 
dat zij ons leven beter gaan maken. 
Gevolgd door de oproep niet te vergeten 
om te feesten. Dat moet namelijk ook. Het 
is vreselijk leuk om met elkaar nieuwe 
dingen te realiseren. Natuurlijk gaan er ook 
wel eens iets fout, maar laten we vooral 
met elkaar vieren wat we wel weten te 
realiseren. En daar op voortbordurend 
genieten van het leven. Want we maken 
het echt met elkaar beter.”

Jan de Graaf 

‘Uitgangspunt 
is dat de publieke 

ruimte van en voor 
ons allemaal is’

Wethouder Mary-Ann Schreurs: 
“We maken het met elkaar beter”
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Gezondheid is een groot goed. Iedereen wil graag gezond 

zijn en blijven. Dat is altijd zo geweest en met de groei van 

de welvaart neemt dit besef alleen maar toe. Zo bezien is 

de huidige beleidsaandacht voor gezonde steden vanzelf-

sprekend. Er zijn dan ook vele en gelukkig ook prakti-

sche, initiatieven om steden gezonder te maken. Zo veel 

zelfs, dat onduidelijk is wat met gezond stadsbeleid wordt 

beoogd en bereikt.

In het algemeen gaat het om initiatieven waardoor bewo-

ners in hun stad betere publieke condities met het oog 

op hun vitaliteit aantreffen en daar – zonder extra 

kosten – gebruik van kunnen maken. Het kan 

dan bijvoorbeeld gaan om groenvoorzie-

ningen of trainingsfaciliteiten, maar ook 

om het bereiken van aloude milieudoel-

stellingen zoals het terugdringen van 

CO2. Een andere invulling is het geven 

van voorlichting op scholen over gezonder 

leven en het tegengaan van bijvoorbeeld 

obesitas. Een voorbeeld nog dichter bij huis is 

de aanleg van stadstuintjes en het terugdringen van 

verkeersoverlast. 

Het beleidsstreven naar gezonde steden biedt een baaierd 

van voorbeelden die - al dan niet in enige samenhang 

– effecten op de gezondheid moet sorteren. Effecten 

die overigens vaak niet of nauwelijks taakstellend zijn 

gedefinieerd en geoperationaliseerd. Hierdoor loopt dit 

beleidsstreven het gevaar een holle leuze te worden. Zo 

zit er nogal wat opportunisme in het feit dat Utrecht of 

Amsterdam zich al presenteren als gezonde steden, want 

het is onnavolgbaar waar die claim op is gebaseerd. De 

wens lijkt hier de vader van de gedachte. In beide steden 

gaat het mogelijk om niet meer dan een loffelijk maat-

schappelijk streven en een door de politiek bepaalde 

groene ambitie. Een consistent, systematisch en geïnte-

greerd beleidstraject, waarbij de voortgang wordt gemo-

nitord aan de hand van meetbare criteria, wordt voor-

alsnog node gemist. 

Visie is een andere veel voorkomende omissie. Terwijl 

het leggen van een verband tussen het streven naar een 

gezonde en een circulaire stad voor de hand ligt. Een 

dergelijk verband dwingt bestuurders en beleidsmakers 

om iedere stap binnen de beslisketen zorgvuldig af te 

wegen en bij knooppunten ook de effecten op aanpa-

lende terreinen in ogenschouw te nemen. De 

circulaire aanpak biedt een meer integrale 

en op effecten gerichte benadering van 

de gezonde stad. Dan is de diversiteit aan 

initiatieven juist een voordeel en gaat het 

erom die zo goed mogelijk aan elkaar te 

knopen. De stad profiteert op zoveel moge-

lijke terreinen. Net zoals het concept van de 

slimme stad leunt de circulaire stad op data voor 

het begrijpen van de stromen en de neveneffecten van 

gewenste maatregelen. Dat betekent dat de bestuurlijke 

organisatie van een gezonde stad niet alleen meer profes-

sioneel in elkaar zit, maar ook dat het beleid opgebouwd is 

uit een gedegen maar flexibele visie, draagvlak onder de 

bevolking en concrete en meetbare criteria. Het lijkt de 

gezondheidszorg zelf wel!

Oedzge Atzema en Robbert Coops 

‘Het is onnavolg-
baar waar claims van 
een gezonde stad op 

zijn gebaseerd’

Holle leuze
column

Oedzge Atzema is hoogleraar Economische Geografi e at 
Universiteit Utrecht en hoofd van het Expertisecentrum 
Stedelijke Dynamiek en Duurzaamheid (ESD). 
Robbert Coops is geassocieerd partner van Winkelman Van 
Hessen, Public relations en communicatie. 

Oedzge Atzema Robbert Coops
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Serious gaming 
als versneller

Gezonde verstedelijking begint met een gezonde geest, gekenmerkt 
door interesse in elkaar en humor. In een gezonde geest werken de 
twee hersenhelften samen: de rationele linkerhelft met de creatieve 
rechterhelft. ‘Een gezonde geest laat conventies even voor wat zij zijn 
om te kunnen genieten van leven en van kunst’ (naar Piet Mondriaan). 
Stedelijke ontwikkeling is een complex proces met verschillende 
belangen van diverse actoren. Naast overheden en ondernemers, 
worden burgers zelf en het proces van burgerparticipatie daarbij 

steeds belangrijker. Deze bottum-up of ‘mensgerichte aanpak’ stamt 
al uit de jaren 60: “Cities have the capability of providing something 
for everybody, only because, and only when, they are created by every-
body” (Jacobs 1961). Het is toe te juichen dat gemeenten in hun beleid 
steeds meer op burgerinitiatieven sturen, bijvoorbeeld voor het 
realiseren en onderhouden van groenvoorzieningen en speeltuinen. 
Maar hoe realiseer je actieve burgerparticipatie? En hoe krijg je alle 
relevante actoren en factoren in beeld, waaronder ook kwetsbare 
burgers? Serious games bieden hiertoe tegenwoordig concrete 
aangrijpingspunten.
 
Meer dan een spelletje 
Games of elementen uit games worden steeds vaker ingezet voor 
doeleinden anders dan vermaak. Games met een ‘serieuze’ toepas-
sing worden serious games of applied games genoemd. Naast het 
inzetten van een volledige game zien we ook steeds vaker dat alleen 
bepaalde game-strategieën worden ingezet, ook wel ‘gamifi cation’ 
genoemd. Serious games en gamifi cation kunnen worden ingezet 
om mensen iets te leren, mensen bewust te maken, mensen te 
verleiden tot (verandering van) bepaald gedrag of om een complex 
proces zoals stedelijke ontwikkeling visueel en laagdrempeliger te 
maken.

Zo is de serious game ‘2040: Een gezonder Nederland’ een digitale 
tool waarmee op een speelse manier inzicht gegeven wordt in de 

De kracht van serious gaming voor een 

slimme en gezonde stad van de toekomst 

zit in het ervaren van een leuk spel in 

combinatie met het interactief en serieus 

onderkennen van opgaven en beleids-

doelen. CYMBIOTICA, een soort Monopoly 

in een eigentijdse, digitale jas, maakt 

spelers bewust van verschillende typen 

omgevingsprikkels. Het spel stimuleert de 

spelers omgevingswaarden op innovatieve 

wijze te verduurzamen.
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toekomstscenario’s van de volksgezondheid in Nederland. De game 
is gebaseerd op de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV, 
2014) en opgesteld door RIVM. Daar waar de (online) VTV-game zich 
richt op de maatschappelijke keuzes voor de toekomst en daarbij 
gebruik maakt van vier normatieve perspectieven op volksgezond-
heid en zorg, richt de ‘real-life’ game In2Action zich op het bevor-
deren van het integraal samenwerken van lokale partners. Een mooi 
voorbeeld van een serious game gericht op bewuster watergebruik 
in de wijk is de Wijk en Water Battle-game van Grendel games. 

Door game-strategieën in te zetten kan de behoefte van burgers in 
kaart worden gebracht; onder andere (virtuele) beloningen kunnen 
het burgers leuker en gemakkelijker maken om input te leveren 
en te participeren in een project. Een mooi voorbeeld hiervan is 
Community PlanIt. Buurten kunnen bijvoorbeeld samenwerken en 
de competitie aangaan met andere wijken voor de schoonste wijk. 

Speelse interacties kunnen worden ingezet om het leuker te maken 
om de stad schoon te houden, onder meer door rondom vuilnis-
bakken op straat een basketbalveld te creëren om burgers te stimu-
leren op een speelse manier hun stad schoon te houden. 

Kunst versus kunde
Een gezonde rechtsdraaiende geest beoefent stede-bouwkunst en 
een linksdraaiende geest bedrijft steden-bouwkunde. ‘Bouwen 
van een stede’ betekent letterlijk ‘werken aan een plaats (‘the art of 
placemaking’) en vereist basiskennis van cognitieve wetenschappen 
en complexiteitstheorieën. Stedenbouw is de leer en de techniek van 
doelmatige, esthetische en technisch verantwoorde vormgeving 
van de stad respectievelijk nederzetting en regio.

De paradox van Jonathan Swift (1706): “Every man desires to live 
long, but no man would be old” leidt tot vragen over gezond stede-

Figuur: Cymbiotica
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lijk (samen)leven: Hoe groeien we gezond op? Hoe blijven we als 
volwassene gezond? En hoe worden we gezond en vitaal oud(er)?’ 
Bovenal door stedenbouwkunst als wetenschap te beoefenen, vooraf-
gaand aan de uiteindelijke stedenbouw – de praktijk van het bouwen. 
Zo is Eindhoven bijvoorbeeld in het verleden door met name Philips 
uitgegroeid tot ‘Kumpenietown’, waarbij zowel de demografi sch-
economische dimensie als de mentaal-culturele dimensie hand in 
hand gingen. De echtgenote van Anton Philips schonk de gemeente 
Eindhoven in 1920 het Philips de Jongh-wandelpark; niet als visite-
kaartje met een hek er omheen maar als een open ruimte voor werk-
nemers en hun gezinnen om in de buitenlucht gezond te bewegen, 
te ontspannen en te ontmoeten. Er kwam een Philips Ontspannings 
Centrum (het POC) voor cultuur en theater en een voetbalvereniging 
(PSV). Alles in het besef dat de kwaliteit van samenleven onlosma-
kelijk verbonden is met ‘employability’ - het kunnen functioneren – 
en met het kunnen deelnemen aan de samenleving. 

Gebiedsontwikkeling
Voor ‘stedenbouw‘ kunnen serious games een belangrijke rol 
vervullen. Voorwaarde daarbij is om, naast een politieke arena, eerst 
een publieke agora aan te bieden waarin maatschappelijke ontwik-
kelingen gearticuleerd kunnen worden. De nieuwe serious game 
CYMBIOTICA, afgeleid van het gedachtegoed van Machteld Huber 
over positieve gezondheid, kan hiervoor van dienst zijn. Het is om te 
beginnen een participatief narratief onderzoek naar omgevingsprik-
kels. Via de vijf zintuigen doet het spel onze instincten (re)ageren, 
terwijl prikkels ons hart sneller doet kloppen op wat spoort met onze 
persoonlijke verlangens en ambities. 

CYMBIOTICA is een strategisch spel, eigenlijk een soort Monopoly 
2.0 (zie tekening), waarmee men via bewustwording van typen 
omgevingsprikkels, keuzes maakt ten aanzien van omgevings-
waarden en de wijze waarop die innovatief zijn te verduurzamen. 
De keuzes kunnen worden gemaakt op basis van de Health Balance 
Score Card (HBSCard) (tekening, afgeleid van het gezondheidscon-
cept van Machteld Huber). Deze HBSCard toont de samenhang 
tussen omgevingsprikkels en de invloed op hart, onderbuikbeleving 
en brein, kortom het effect van de prikkels op respectievelijk ons 
meedoen en functioneren in de samenleving. Als serious game is 
CYMBIOTICA leuk en bovendien gezond om te spelen, ook omdat in 
de eerste fase van het onderzoek van de spelers gevraagd wordt om 
buiten actief gericht te zijn op omgevingsprikkels.

Benutten uitkomsten 
De kracht van serious gaming zit enerzijds in het ervaren van het 
spel zelf en anderzijds in het interactief en in co-creatie onder-
kennen van opgaven en beleidsdoelen. Het kan leiden tot een 
herziening of bevestiging van een dominante visie op beleid, doelen 
en ambities (‘social policy learning’). Het benutten van de kennis 
van de uitkomsten kan daarom leiden tot effectiever beleid en een 
breder draagvlak voor gekozen oplossingen. Door de achterlopende 
praktijk van deze creatieve werkvorm is er nog veel winst te boeken. 
‘Garages’, ‘Living labs’ en ‘Studio’s’ zijn hierbij nieuwe termen om op 
deze manier te kunnen experimenteren.

De toepassing van serious games staat weliswaar nog in de 
kinderschoenen, maar de potentie is onmiskenbaar. Het is daarom 
hoopgevend dat bijvoorbeeld steden als Eindhoven en Utrecht de 
potentie van gaming willen koppelen aan de ontwikkelambities 
van een slimme, gezonde en duurzame stad en regio. In de Brabantse 
Health Deal is het dan ook opgenomen als belangrijk thema voor 
de uitwerking tot icoonprojecten. Dus voor de gezonde stad van de 
toekomst: ‘Game on…’.

Frans Dijstelbloem (gemeente Eindhoven), 
Monique Simons (Universiteit Utrecht) en 
Leendert van Bree (LvB Business Development)
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Groei als opmaat naar 
gezond stedelijk leven
Begin 20e eeuw ontwikkelde de stedenbouw zich als nieuw 

vakdiscipline, vooral om gezond leven in de stad mogelijk 

te maken. Meer licht. Schonere lucht. Betere woningen. 

Natuur in en om de stad. Riolering. Waterleiding. Ze staan 

alle aan de basis van de stedenbouw. In de loop van de 

20ste eeuw zijn gezond leven en stedenbouw uit elkaar 

gedreven. Nu begin 21ste eeuw maken de eerste steden, 

waaronder Utrecht, werk van de herontdekking tussen 

gezondheid en stedenbouw. 

Het gezond kunnen leven in de stad werd 
eind 19e eeuw gezien als dé belangrijkste 
opgave. Komend vanuit de ongezonde 
geïndustrialiseerde steden vol kleine 
vervuilende fabriekjes, was de gedachte 
dat huizen licht- en luchttoetreding 
moesten hebben in een groene omgeving. 

Ook werd een strikte scheiding tussen 
werken en wonen aangebracht. In 1901 
werd dit in Nederland – als eerste land ter 
wereld – vastgelegd in de woningwet en 
de gezondheidswet. De ‘tweelingwet’ is 
onderdeel van wat men de ‘hygiënische 
revolutie’ kan noemen. 

Golfbewegingen
De hygiënische revolutie wordt vanuit 
het gezondheidsperspectief gezien als de 
eerste golf in de publieke gezondheid. In 
totaal onderscheidt men vier van dergelijke 
bewegingen: 
1. De hygiënische revolutie (~1830-1900): 

betere voedselveiligheid, wetgeving 
ter verbetering van de arbeidsomstan-
digheden en de aanleg van riolering en 
schone drinkwatervoorzieningen;

2. De bestrijding van infectieziekten (~1890-
1950): nadruk op ziektepreventie met een 
biomedische aanpak, behandeling met 
antibiotica en vaccinatie (tegen ziekten 
als difterie, kinkhoest, polio, etc.);

3. Het beperken van risicofactoren bij 
individuen met een hoog risico (~1940-
1980) zoals het beperken van roken en het 
tegengaan van een hogebloeddruk;.

4. Gezondheidsverschillen en context 
(~1960-heden): het inzicht dat ongezonde 
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gewoonten en levensstijl niet op zichzelf 
staan, maar beïnvloed worden door een 
complex van sociale determinanten zoals 
opvoeding, werk, sociale netwerken en de 
leefomgeving. 

Gezondheidsverschillen 
In onze welvaartstaat zien we een sterke 
opkomst van chronische ziekten zoals 
suikerziekte, met als risicofactoren overge-
wicht en inactiviteit. Bij preventie ligt veel 
nadruk op de leefstijl van het individu, vaak 
met de bijbehorende opgeheven vinger. 
We weten inmiddels dat zo’n vingerwij-
zing niet of nauwelijks werkt. Sterker, het 
inzicht groeit dat ongezonde gewoonten en 
levensstijl niet op zichzelf staan. Gewoonten 
vormen zich in een complex web van 
samenhangende factoren als de genoten 
opvoeding, het al dan niet hebben van werk 
(en wat voor werk), de sociale netwerken, de 
buurt waar men woont en de directe leef-
omgeving. Ondanks vele successen moeten 
we toch constateren dat de vier bewegingen 
minder slagen dan gehoopt. Het lijkt tijd 
voor een vijfde golf, waarbij iedereen actief 
deelneemt, we de banden weer aanhalen 
en gezamenlijk onze focus richten op een 
cultuuromslag naar gezond stedelijk leven 
als gemeenschappelijke waarde. De vraag 
dringt zich opnieuw op: hoe kan steden-
bouw bijdragen aan het vergroten van 
gewoon gezond leven voor iedereen in de 
stad. 

Groeisprong benutten
De komende jaren maakt Utrecht een 
groeisprong van 330.000 naar 400.000 
Utrechters. Het vraagt focus en ambitie 
om het prettige leefklimaat van de stad te 
behouden en liefst te verbeteren. Dat is ook 
de strategie voor de komende jaren. Utrecht 
ziet zijn groei als de kans om duurzamer 
en gezonder te verstedelijken. Hiervoor is 
inzicht, kennis én ervaring nodig. Utrecht 
laat dit landen in hanteerbare concepten 

voor slimme, gezonde steden van de 
toekomst. Goed voor de Utrechtse bewoners, 
goed voor de Utrechtse economie en goed 
voor de leefomgeving. 

Niet alleen de stad Utrecht ziet 
gezond stedelijk leven als 
duurzame groeikans. 
Ook andere regionale en 
provinciale partners, 
kennisinstellingen en 
ondernemers identifi ceren 
zich met het thema Healthy 
Urban Living. Al is het nog pril 
en onwennig, partijen zoeken 
oprecht naar meer samenwerking. Naar 
nieuwe manieren om vanuit een eigen rol 
en met een eigen belang, samen waarde toe 
te voegen aan stad en regio. Om die reden 
participeert de gemeente actief in deze 
nieuwe allianties. Zo is voor, in en met de 
stad het richtinggevende kader opgesteld: 
’Bouwen aan een Gezonde Toekomst, een 
uitnodiging aan de stad’. Dit kader defi nieert 
Utrecht als een stad waar inwoners gezond 
en veerkrachtig zijn. Waar we de stad, de 
wijk en start van mensen zo vorm geven dat 
inwoners zich gezond voelen, gezond zijn en 
gezond blijven.

Strategische keuze
De groei naar 400.000 inwoners wil Utrecht 
realiseren binnen haar stadsgrenzen, 
vanuit de gedachte dat een compacte stad 
een duurzame stad is. In een compacte 
stad worden stedelijke voorzieningen beter 
gebruikt, het groen om de stad blijft natuur 
en energie en materialen worden effi ciënter 
benut. De Ruimtelijke Strategie die is opge-
steld verkent hoe deze ambitie is te reali-
seren. Speerpunten zijn onder meer ruimte 
creëren voor de voetganger, nieuwe routes 
met korte reistijden voor de fi etser, een 
kwaliteitssprong voor het OV, minder door-
gaand autoverkeer en slimmere logistiek. 

Gezondheid als aandachtpunt stond altijd 
al hoog op de agenda. Vanaf 2007 werd 
gezondheid expliciet meegewogen in enkele 
Utrechtse ruimtelijke plannen. Op verzoek 
van het bestuur is dit vanaf 2012 het geval 
voor álle ruimtelijke projecten én beleid. In 

het nu ingezette beleid is gezondheid niet 
alleen meer geborgd op uitvoerend plan-
niveau bij de gezondheidsadviseurs, maar 
breed verankerd in de strategische ontwik-
keling van en voor de stad. Een gezonde 

stad is daarmee niet meer sec de 
verantwoordelijkheid van de 

gezondheids- (en milieu)
adviseurs, maar een 
integrale opgave voor alle 
ruimtelijke professionals. 
Dit inzicht is niet nieuw. 

Wel is het een zeer bewuste 
stap. Consequent doorgevoerd. 

Met een schep ambitie erboven 
op. Oprecht gewild. Of, zoals een steden-

bouwer opmerkte: “Als het bestuur dit echt 
wil, dan is er dus weer ruimte voor echte 
stedenbouw, voor echte kwaliteit”. 

De strategische keuze voor een compacte, 
duurzame en gezonde stad, vraagt integrale 
afwegingen, transparante overwegingen 
en een uiteindelijke keuze. Soms kan dat als 
win-win, maar dit zal niet altijd mogelijk 
zijn. Ruimte blijft beperkt. Waar een weg 
loopt, kan geen natuur en andersom geldt 
hetzelfde. De keuze voor een milieuzone 
is een bewuste keuze. Net als de durf om 
een wijk te bouwen met minder parkeer-
plaatsen dan gebruikelijk. Of strengere 
energienormen dan wettelijk gevraagd, 
maar wel kostenneutraal voor de gebruiker. 
Utrecht zoekt daarbij bewust naar nieuwe, 
vergaande vormen van inspraak, van parti-
cipatie tot gezamenlijke waardecreatie. 

Healthy Utrecht Living
Door de gezonde mens na ca. 100 jaar weer 
bewust centraal te stellen in de ontwik-
keling van de stad, ontstaan in Utrecht 
nieuwe, waardevolle verbindingen tussen 
‘urban professionals’, burgers, bedrijven en 
kennisinstellingen. Zo werkt de gemeente 
aan nieuwe oplossingen, die ook elders 
waardevol zijn en nieuwe banen creëren: 
voor een gezonde mens, een gezonde 
leefomgeving en een gezonde economie. 
Healthy Utrecht Living.

Rita van der Meulen, Loes Geelen en 
Frederik Leenders.

‘Utrecht ziet 
groei als kans 

om duurzamer en 
gezonder te ver-

stedelijken’

Rita van der Meulen (rita.van.der.
meulen@utrecht.nl), Loes Geelen en 
Frederik Leenders zijn senior beleidsad-
viseurs bij de Directie Volksgezondheid 
en van de gemeente Utrecht.
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Structuur bieden 
in ruimte en tijd

Voor mensen in allerlei stadia van dementie is struc-

tuur in ruimte en tijd een houvast. Zij moeten deze 

structuur kunnen herkennen en verinnerlijken.  

Dat geeft zekerheid en neemt de angst enigszins weg. 

Zorgcentrum Scheldekwartier in Vlissingen laat zien 

wat er zoal mogelijk is.

Atelier PRO dit als uitgangspunt genomen 
bij het ontwerp van het zorgcentrum in 
Vlissingen.

Huis van herinnering
Het in 2017 te openen zorgcentrum komt 
deels in een historisch gebouw in het 
centrum van Vlissingen, waar men ooit 
schepen bouwde en dat hoog boven de oude 
stad uittorende. Het gebouw is een letter-
lijk een baken in de historische havenstad. 
Zorgcentrum Scheldekwartier wordt 
deels gebouwd in de voormalige Zware 
Plaatwerkerij waar 55 somatische patiënten 

Bij mensen die dement worden, neemt 
stapsgewijs het besef van ruimte en tijd af. 
Een bitter vooruitzicht. Ze worden onzeker, 
wantrouwig, angstig, verliezen controle 
over het zijn, het geheugen neemt af en 
herinneringen van vroeger worden sterker. 
Informatie uit het heden wordt nauwelijks 
meer begrepen en genereert vraagtekens. 
Tenslotte herkent men zichzelf niet meer in 
de spiegel: men heeft zichzelf verloren. Het 
bieden van een directe woon- en leefomge-
ving met een herkenbare, vaste structuur is 
dan van groot belang. Samen met opdracht-
gever Werk voor Ouderen (WVO) heeft 

komen te wonen. De nieuwbouw gaat 
zes woongroepen omvatten met elk acht 
demente bewoners en 54 aanleunwoningen 
voor zorgpatiënten. Een belangrijke vraag 
bij het ontwerpen was hoe psychogeriatri-
sche bewoners hun woongebouw beleven 
en welke maatregelen er nodig zijn om hen 
thuis te laten voelen.

Inrichting ruimtes 
Allereerst brengen wij structuur aan in 
ruimte. Bij de nieuwbouw voor de demente 
bewoners doen wij dat door een zeer heldere 
en eenvoudige ruimtelijke opzet van het 
woongebouw. De manier van binnenkomen 
geeft al structuur. Vanuit de gemeenschap-
pelijke binnentuin betreedt men de woon-
groepen en vanuit de woongroep komt men 
in de individuele kamers. De binnentuin 
met daglicht en grenzend aan een buiten-
ruimte stimuleert gemeenschapszin. De 
mensen kunnen daar werken in de tuinen. 
In de woongroep wordt gezamenlijk gegeten 
en verbleven. 
Er komen drie woongroepen op het niveau 
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van de tuin en drie op de verdieping. De 
individuele (slaap/woon)kamers liggen 
daarachter aan de gevel. Bewoners kunnen 
in deze drie sferen verblijven. Men kan zich 
terugtrekken in de eigen wereld van de indi-
viduele kamer, mensen van de woongroep 
opzoeken in de gemeenschapsruimte of 
andere bewoners ontmoeten in de binnen-
tuin. Doordat de tuin op een verhoogd 
gedeelte ligt, vormt die een natuurlijke 
begrenzing van de ruimte waar de pati-
enten vrij kunnen verblijven of werken in 
de tuin. Wij vinden dat bewoners moeten 
kunnen kiezen waar men op dat moment 
wil zijn. Om die reden komen er in de Zware 
Plaatwerkerij allerlei sociale voorzieningen 
op de begane grond. Het wordt een over-
zichtelijke ruimte met een kapsalon, een 
brasserie, atelierruimte, fysiotherapie, 
cursusruimte en een theaterzaal. Onder het 
wakende oog van de portier, wiens balie 
tegenover de centrale entree van het zorg-
centrum ligt, kunnen de demente bewoners 
hier ook verblijven. 

Van belang is om deze structuur te 
ontdekken. Daarom zijn wij voor dwalen en 

tegen het op slot doen van deuren binnen 
het complex voor de demente bewoners. Het 
is een principiële keus die logisch voort-
vloeit uit onze uitgangspunten.

Bioritme versterken 
Ten tweede brengen wij structuur aan 
in tijd. Dat doen wij door met het licht 
kunstmatig het dagritme te benadrukken. 
In de ochtend is er in de gemeenschappelijk 
woonkamer 2.500 lux aan koud licht. Dat 
verandert in de middag naar 300 
lux en warm licht. Samen 
met het daglicht van de 
binnentuin en de woon-
units wordt het bioritme 
van bewoners versterkt. 
Daarnaast zijn er de acti-
viteiten van de patiënten 
die de zorgverleners hen 
aanbieden. 

Herinneringen oproepen
Ten derde brengen wij structuur aan door 
herinneringen bij patiënten op te roepen. 
Dat gebeurt met behulp van materialen uit 
het voor hun relevante verleden in de huise-
lijke omgeving. Zo willen wij niet alleen het 
institutionele en functionele karakter van 

een zorginstelling vermijden, maar vooral 
de rust van de herinnering brengen. Dat 
kan onder meer door in de materiaalkeuze 
rekening te houden met geuren, kleuren en 
texturen. Bijvoorbeeld de geur van olierijk 
linoleum of de geur van hout. Ook de keuze 
van meubels en de inrichting zal verwijzen 
naar het verleden van de patiënten. Bij de 
individuele kamers worden daarvoor bij 
voorkeur spullen gebruikt van de bewoner. 
Niet alleen door het plaatsen van eigen 

meubels en kasten, maar ook andere 
spullen die verwijzen naar het 

persoonlijk verleden een plek 
te geven. Bijvoorbeeld foto’s 
van de kinderen of het 
huis zoals het vroeger was. 
Herkenning maakt rustig 

en minder angstig. 

Rust van het zijn
Ons doel als architect is het zoeken 

naar de normaliteit van de (demente) 
bewoner zodat hij of zij de rust van het zijn 
weer vindt in een moeilijke periode. Alleen 
een stad die dat aan haar bewoners kan 
geven is een werkelijk gezonde stad. 

Dorte Kristensen

‘Wij zijn voor 
dwalen en tegen het 

op slot doen van deu-
ren voor demente 

bewoners’

Dorte Kristensen (dkristensen@
atelierpro.nl) is architect directeur bij 
atelier PRO architekten. 
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Van normen naar waarden
Hoewel milieu en gezondheid steeds vaker in één adem 

genoemd worden, bestaat er voor het afwegen van 

de gezondheidsaspecten nog geen kader. “De nieuwe 

Omgevingswet biedt kansen voor een écht integrale 

aanpak”, vertelt Hugo Backx, directeur GGD GHOR 

Nederland. 

duizenden mensen besmet zijn geraakt 
van wie er 26 zijn overleden. Zo’n uitbraak 
is niet in regels en wetten te vangen, maar 
gemeenten moeten wél maatregelen 
kunnen nemen. Dat was destijds praktisch 
onmogelijk. Als een geitenhouder aan 
alle normen voldeed om zijn stallen uit 
te breiden, had de rechter geen wettelijke 
grond om hem die vergunning te weigeren. 
Normen maken te veel de dienst uit, terwijl 
ze niet per defi nitie de publieke gezondheid 
beschermen. Ook onder de normering voor 
luchtkwaliteit en geluid kunnen gezond-
heidsrisico’s en -klachten optreden. Daarom 
moeten we gezondheid weer gaan bekijken 
vanuit de mensen die risico lopen of 
klachten hebben in plaats van een lijstje met 
centimeters en promillages af te vinken.”

Normen loslaten
Normen zijn er om een slechte situatie te 
verbeteren, aldus Backx. “Maar wat zien 

milieutechnische, maatschappelijke en 
gezondheidsbelangen worden vanaf 2019 
tegelijkertijd bekeken. Dat is een fl inke 
vooruitgang.” 

Centimeters en promillages
Backx heeft de afgelopen jaren vaak op de 
barricaden gestaan om de politiek ervan te 
overtuigen het aspect gezondheid mee te 
nemen in de Omgevingswet. “Gemeenten 
worden soms met onvoorziene gezond-
heidsrisico’s geconfronteerd. Denk aan 
de Q-koortsuitbraak in 2007 waarbij vele 

Gezondheid, welzijn en een duurzame leef-
omgeving gaan hand in hand. Het ligt dan 
ook voor de hand om gezondheidsaspecten 
mee te wegen bij de besluitvorming over 
omgevingsplannen en vergunningen. Waar 
het bestaande omgevingsrecht er nog van 
uit gaat dat de publieke gezondheid geen 
gevaar loopt zolang netjes aan de milieu-
eisen wordt voldaan, worden gezondheids-
aspecten in de nieuwe Omgevingswet 
wél expliciet opgenomen. “De nieuwe 
Omgevingswet benadert de leefomgeving 
integraal”, zegt Hugo Backx. “Economische, 
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we gebeuren als blijkt dat we nog onder 
de norm zitten? Dan wordt er gezegd: ‘We 
hebben nog wat speelruimte.’ En dan wordt 
die ruimte opgevuld. Puur vanuit econo-
misch oogpunt is daar misschien wel wat 
voor te zeggen. Maar voor de gezondheid 
van mensen is normopvulling nooit beter. 
Idealiter laten we de normen los en stellen 
we ons bij elk plan voor de fysieke leefomge-
ving de vraag op welke wijze wij hiermee de 
gezondheid van mensen dienen.”

De nieuwe Omgevingswet stelt het 
gemeentebestuur in staat een geitenhouder 
een omgevingsvergunning te weigeren op 
basis van gezondheidsaspecten. GGD GHOR 
Nederland is positief gestemd, maar er leven 
toch ook nog wat zorgen. “Loopt het straks 
allemaal zoals het bedoeld is? Leggen de 
gezondheidsaspecten straks echt evenveel 
gewicht in de schaal als bijvoorbeeld de 
economische belangen van ruimtelijke 
ontwikkeling? Ook moeten we met z’n 
allen nog de nodige stappen zetten om de 
ambities van de Omgevingswet in praktisch 
handelen om te zetten.”

Beoordelingskader
Zo is een punt van aandacht nog wel 
dat een integraal beoordelingskader 
voor gezondheidsaspecten ontbreekt. 
Gezondheidskundige advieswaarden 
moeten worden opgenomen in de Algemene 
Maatregelen van Bestuur vindt GGD GHOR 
Nederland. “Welke waarde kunnen bestuur-
ders anders toekennen aan gezondheidsa-
specten? En hoe kunnen zij die vergelijken 
met bijvoorbeeld milieuaspecten, waar-
voor wel een normenstelsel beschikbaar 
is? Wij willen met verschillende andere 
organisaties als het RIVM en Planbureau 
voor de Leefomgeving een instrument voor 
bestuurders ontwikkelen zodat zij gefun-
deerde beslissingen kunnen nemen. Noem 
het een decision toolbox met factsheets, 
benchmarks, werkwijzers, afwegingskaders, 

monitors, kortom alles wat hen kan helpen 
om handen en voeten te geven aan de 
praktische en deugdelijke invulling van het 
begrip gezondheid.” 

Kansen en mogelijkheden
Backx waarschuwt dat de Omgevingswet 
er niet toe mag leiden dat partijen in een 
belangenstrijd verwikkeld raken. “Het is 
belangrijk om samen te kijken naar kansen 
en mogelijkheden. En we moeten ons samen 
buigen over de vraag wat maatschappelijk 
verantwoord is met het oog op gezondheids-
bevordering en gezondheidsrisico’s. Dan kan 
de gezamenlijke uitkomst bijvoorbeeld ook 
zijn dat we een zekere mate van geurhinder 
rondom veehouderijen acceptabel vinden. 
We leven niet in een risicoloze maatschappij 
en die kunnen de GGD’en ook niet creëren.”

De aandacht voor gezondheid bij het 
uitwerken van plannen wordt 
nogal eens als hindermacht 
gezien, weet Backx. “Alsof 
onze inspanningen erop 
gericht zijn om dwars te 
liggen. Nee, onze zorgen 
zijn oprecht en terecht. 
Kijk bijvoorbeeld naar het 
minimumniveau van gezond-
heidsbescherming in de nieuwe 
Omgevingswet. Op meerdere plaatsen in 
de ontwerp-AMvB’s wordt de mogelijkheid 
geboden om tijdelijke situaties van overlast, 
waaronder geluid- en geuroverlast, tien 
jaar te laten duren en daarna eventueel 
nog te verlengen. Dat is onacceptabel. Voor 
jonge kinderen overspannen die tien jaar 
ruim hun hele basisschoolperiode. Tien jaar 
doorbrengen in een leefomgeving met een 
slechte geluid-, geur- of luchtkwaliteit is 
voor kinderen niet meer tijdelijk te noemen. 
Wij hebben de minister dringend verzocht 
de maximale tijdelijke periode tot drie jaar 
te beperken. Daarna moeten de problemen 
opgelost zijn.”

Handschoen oppakken
Backx verwacht dat argumenten ter 
verdediging van de publieke gezondheid 
straks nog best weleens stevig kunnen 
botsen met bijvoorbeeld de economische 

argumenten die worden aangedragen voor 
ruimtelijke ontwikkeling. “Maar daarvoor 
mogen we de kop niet in het zand steken. 
We komen alleen tot duurzamere, betere 
en mooiere plannen als we de handschoen 
samen oppakken. De Omgevingswet maakt 
een einde aan het per domein ontwikkelen 
van aparte visies. Duurzame ontwikkeling 
van de fysieke leefomgeving vraagt om 
een gezamenlijke visie en samenwerking. 
GGD’en en GHOR-bureaus zijn kennis-
partner en adviseur op het gebied van 
publieke gezondheid, welzijn en veiligheid. 
Andere organisaties en instellingen zijn 
expert zijn op andere terreinen. Dat bijt 
elkaar niet, dat biedt juist kansen om elkaar 
beter te leren kennen en elkaars taal te 
leren.” 
Kansen zijn er volgens hem zeker ook 
op het terrein van gezondheidsbevor-
dering, hoewel dit niet expliciet in de 

Omgevingswet is opgenomen. 
“Gezondheidsbescherming 

en -bevordering liggen in 
elkaars verlengde, zeker op 
dit terrein. Een omgeving 
die bewegen stimuleert, 

sociale cohesie bevordert 
en veiligheid biedt, helpt 

mensen, bewust of onbewust, 
hun gezondheid te bevorderen. 

Het is daarbij niet ondenkbaar dat op 
deze wijze de omgeving ook gezondheids-
problemen voorkomt. Daarom zijn er nu 
volop kansen om het doel dat wij allemaal 
voor ogen hebben, tot de best mogelijke 
uitvoering te brengen: een prettige, veilige, 
groene leefomgeving die onze gezondheid 
ten goede komt.”

Jolanda van den Braak

‘Stel bewegen 
stimuleren, sociale 
cohesie bevorderen 
en veiligheid bieden 

voorop’

Verder lezen
Meer weten over gezondheid in de 
Omgevingswet? Kijk op: www.ggdg-
horkennisnet.nl/omgevingswet. 
Op de website van de VVM staat 
een uitvoerige impressie van de 
laatste editie van de Dag van de 
Omgevingswet.

Hugo Backx: “Bekijk gezondheid vanuit 
de mensen die risico lopen of klachten 
hebben in plaats van een lijstje met 
centimeters en promillages af te 
vinken”
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Relatie infrastructuur 
en gezondheid herzien
Wegbeheerders kunnen met behulp van de 

Omgevingswijzer gezondheidsbevorderend gedrag stimu-

leren. Nevenvoordeel is dat maatregelen op dit gebied 

het economische rendement van de investering in infra-

structuur vergroten. 

gezondheidsbeleid van Rijkswaterstaat 
beperkt zich veelal tot geluids- en 
luchtkwaliteitsmaatregelen. 

Omgevingswijzer
In opdracht van Rijkswaterstaat heeft 
ingenieursbureau Arup samen met advies-
bureau TEMAH drie cases onderzocht op 

De Nederlandse infrastructuur wordt door-
lopend aangepast om de mobiliteitsvraag 
te kunnen faciliteren. Wegbeheerders als 
Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten 
hebben hiermee een belangrijke kans 
om de infrastructuur toekomstproef te 
maken en tegelijkertijd de gezondheid van 
mensen positief te beïnvloeden. Het huidige 

kansen om infrastructuur in te zetten voor 
gezondheidsbevordering. De studie is een 
uitvloeisel van de Omgevingswijzer (zie: 
www.omgevingswijzer.org). Het instru-
ment ‘Omgevingswijzer’ brengt in kaart hoe 
duurzaam de scope van een opgave is en 
wat het potentieel voor integrale duurzame 
gebiedsontwikkeling is. Het is een kwali-
tatief instrument dat digitaal kan worden 
ingevuld. De wijzer bestaat uit een vragen-
lijst van twaalf duurzaamheidsthema’s. 
Het onderzoek benoemt drie gezondheids-
aspecten die een uitbreiding van het beleid 
rechtvaardigen: 1. het bevorderen van 
actieve vormen van woon-werkverkeer, 
2. het bevorderen van toegang tot groen, 
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en 3. het terugdringen van luchtveront-
reinigende uitstoot. Deze drie – door de 
wegbeheerder beïnvloedbare – gezondheids-
aspecten zijn uitgewerkt voor drie onder-
delen in het netwerk van Rijkswaterstaat. 
Bij de uitwerking zijn telkens lokale partijen 
en experts als de provincie, de fi etsersbond 
en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst 
(GGD) betrokken.

Case 1: Woon-werkverkeer per fi ets
Het benutten van de waterinfrastructuur 
voor woon-werkverkeer per (elektrische) 
fi ets bestrijkt alle drie de door de onder-
zoekers benoemde gezondheidsaspecten. 
De kades van rivieren en kanalen zijn te 
benutten om een interlokaal en –regionaal 
fi etsnetwerk te realiseren. Dat bevordert 

de volksgezondheid en kan een belangrijke 
bijdrage leveren aan het toekomstbestendig 
maken van het totale multimodale netwerk. 
Met name omdat de ingreep voorziet in de 
naar verwachting groeiende behoefte om 
over langere afstanden hogere snelheden te 
halen met lichte voertuigen, zoals elektri-
sche fi etsen.
Landelijk uitrollen van zo’n beleidsmaat-
regel is relatief makkelijk te realiseren 
omdat een groot deel van de infrastructuur 
al bestaat. De kosten van de beleidsmaat-
regel zijn relatief beperkt. De investering 
wordt namelijk in circa vijf jaar via gezond-
heidsbaten terugverdiend door daling van 
het ziekteverzuim en lagere ziektekosten 
door meer bewegen, verminderde stress en 
schonere lucht.

Case 2 Park & Bike
Verbinden van snel (auto) en langzaam 
verkeer (fi ets) heeft invloed op twee van 
de drie benoemde gezondheidsaspecten, 
namelijk meer beweging en minder lucht-
vervuiling. Uitvoering van de beleidsmaat-
regel, die aanhaakt bij de populaire OV-fi ets 
en P&R-parkeerplaatsen bij treinstations, 

wordt bemoeilijkt door het ontbreken van 
betrouwbare gegevens. Daarnaast is het 
moeilijk om de impact van de beleidsmaat-
regel op stadsverkeer vast te stellen omdat 
er voor fi etsers nauwelijks betrouwbare 
verkeersmodellen zijn.
De uitwerking van de beleidsmaatregel 
is onderzocht aan de hand van een ‘Park 
& Bike’-plaats. Het rendement van een 
dergelijke beleidsmaatregel is relatief hoog, 
namelijk circa 10%. Dat blijkt uit bereke-
ningen op basis van een onderzoek van de 
gemeente Utrecht. Het concept is vooral 
interessant voor steden waar de milieudruk 
hoog is en de afstanden relatief beperkt zijn. 
Maar het concept is nog niet volwassen en 
vergt met name nog meer onderzoek naar 
verkeersmodellen voor fi etsers.

Case 3. Wegnemen barrières
Rijkswaterstaat kan het wegennet zo 
inrichten, dat het geen barrière meer is 
voor mensen om de natuur op te zoeken. 
Deze beleidsmaatregel heeft betrekking op 
één van de drie benoemde gezondheidsa-
specten, de toegang tot groen. Het econo-
mische effect van de maatregel is echter 
niet bepaald, omdat het langzame verkeers-
netwerk van de onderzochte case al relatief 
fi jnmazig is. Het effect van verdere ontslui-
ting is hierdoor verwaarloosbaar. Daarnaast 
heeft de toegang tot meer groen met name 
gevolgen voor de gezondheidsbeleving, een 
aspect dat moeilijk is te kwantifi ceren. Het 
wegnemen van barrières is van belang voor 
het onderliggende netwerk en daarmee een 
belangrijke strategische beleidskeuze die bij 
ieder project bewust gemaakt moet worden. 

Conclusies 
Wegbeheerders kunnen met relatief 
beperkte uitgaven gezondheidsbevorderend 
gedrag stimuleren en zo het economische 
rendement van de investering in infra-
structuur vergroten. De drie onderzochte 
cases tonen aan dat met de ingrepen de 
toekomstige mobiliteitsvraag, die in toene-
mende mate multimodaal is, kan worden 
gefaciliteerd.

Annemiek Tromp en Tertius Hanekamp
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Steden doen het goed. Wereldwijd trekken ze mensen aan 

die op zoek zijn naar werk, kennis, ontmoeting en voorzie-

ningen; kortom naar een omgeving waarin ze kwaliteit van 

leven kunnen ervaren. Wel zijn er grote verschillen, ook 

in ons land. Sommige steden vertonen aan de randen een 

krimpende bevolking en een slinkend draagvlak voor hun 

stedelijke voorzieningen. Dat geldt zeker niet voor Utrecht. 

Sinds de eeuwwisseling kent de stad de sterkste groei in 

haar lange geschiedenis. Het inwonertal is toegenomen 

van 255.000 (2001) naar 340.000 (2016). Naar verwachting 

zet die groei door, tot voorbij 400.000 inwoners in 2030. Ook 

de economie groeit driftig mee. Er zijn nu al meer arbeids-

plaatsen in de Utrechtse regio dan in de Rotterdamse.

Maar groei op zich is geen garantie voor meer kwaliteit, inte-

gendeel. Meer mensen betekent veelal meer mobiliteit, meer 

energieverbruik, meer luchtverontreiniging en verlies van 

groene en stille gebieden waar de stedelijke inwoners op 

adem kunnen komen. Als de groei ongestuurd zijn beslag 

krijgt, doemt een afschrikwekkend stedelijke beeld op. De 

cruciale opgave voor Utrecht is om te groeien met behoud, 

zelfs versterking van de attractiviteit als leefbare, gezonde, 

duurzame stad. In het spoor van Agenda Stad zet Utrecht in 

op healthy urban living. Dat is intussen ook vertaald in een 

ruimtelijke strategie voor de stad. Die geeft zowel antwoord 

op de vraag hoe en waar te groeien als richting aan een 

mobiliteitsbeleid waarin langzaam verkeer en hoogwaardig 

openbaar vervoer de boventoon voeren. Verder bevat de 

strategie een kwaliteitskader voor de openbare ruimte 

die de grondslag biedt voor het scheppen van aangename 

verblijfsplekken die uitnodigen tot ontmoetingen.

Inmiddels zijn nieuwe ontwikkelgebieden aangewezen 

die plaats bieden aan stevige stedelijke programma’s. Die 

voegen ook publieke ruimten aan de stad toe die groen 

en aantrekkelijk worden ingericht. Maar de gezonde 

stad die Utrecht wil zijn, gaat over meer dan een 

gezonde leefomgeving. Twee andere lijnen zijn minstens 

zo belangrijk: gezond verstand – het gebruik van 

slimme, innovatieve oplossingen – en gezonde mensen. 

Wij gaan uit van een breed gezondheidsconcept waarin 

de afwezigheid van fysieke of mentale beperkingen 

hand in hand gaat met ontplooiing en deelname aan de 

samenleving. Daarbij is ook aandacht voor de relatief 

grote verschillen in levensverwachting tussen diverse 

wijken.

 

Alles bijeen een ambitieus programma, waarmee de stad 

in een aantal opzichten voorop loopt maar in andere 

opzichten het nodige van andere steden wil leren. 

Zo heeft Rotterdam op het vlak van vergroening van 

daken en van waterpleinen aansprekende resultaten 

geboekt waaraan we ons graag spiegelen. Utrecht zoekt 

ook de samenwerking met kennisinstellingen. Zowel 

de Hogeschool Utrecht als de Utrechtse Universiteit 

hebben een strategisch profi el dat aansluiting heeft op 

de stedelijke ambities voor gezond stedelijk leven. En 

dat geldt ook voor de Economic Board Utrecht, dat als 

speerpunten voor de economische ontwikkeling groen, 

slim, gezond heeft. Het stedelijk netwerk versterkt op 

deze wijze het handelen van de afzonderlijke partners.

Utrecht kan zich hiermee gelukkig prijzen. Onmisbaar 

is echter ook de aansluiting op inzet en beleving van de 

Utrechtse inwoners. Zij zijn de belangrijkste ambassa-

deurs van de duurzame, gezonde stad.

Peter Steijn, Lid directieraad gemeente Utrecht 

Gezonde megagroei
column
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De zes dimensies 
van positieve ruimte
De benadering van gezondheid die Machteld Huber 

formuleerde, daagt ontwerpers uit om anders naar 

de omgeving en hun vak te kijken. In feite reikt ze 

het vakgebied ruimtelijk ontwerp een essentiële, 

overkoepelende focus aan. 
situatie kunnen beoordelen. Dit diagram 
geeft zes ‘dimensies’ van positieve gezond-
heid: lichaamsfuncties, mentaal welbe-
vinden, dagelijks functioneren, zingeving, 
sociaal en maatschappelijk participeren, en 
kwaliteit van leven. Door deze onderverde-
ling in een aantal herkenbare en bespreek-
bare begrippen, wordt het idee gezondheid 
concreet, beïnvloedbaar en voorstelbaar 
als integraal onderdeel van alle aspecten 
van het leven. Het diagram is een prak-
tisch communicatie- en hulpmiddel voor 
zelfregie.

langer uitsluitend over het bewerkstelligen 
van de afwezigheid van ziekte, maar over 
de blik richten op de mogelijkheden om de 
regie over je leven te houden.

Scoringsdiagram
Als uitwerking van haar defi nitie ontwik-
kelde ze een praktisch scoringsdiagram, 
waarmee mensen hun eigen gezondheids-

Onderzoeker en arts Machteld Huber 
formuleerde enige jaren geleden met het 
Louis Bolk Instituut een nieuwe, dyna-
mische benadering van gezondheid die 
veel stof deed en doet opwaaien. In deze 
benadering – ‘positieve gezondheid’ – stelt 
ze de veerkracht, zelfredzaamheid en het 
eigen oordeel van het individu centraal. 
Gezondheidszorg gaat in haar visie niet 

Mathijs Dijkstra is oprichter van 
MD Landschapsarchitecten; 
Bart Westerveen is schrijver.
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Die kwaliteiten als middel voor commu-
nicatie en zelfregie maken het diagram 
bruikbaar buiten het domein van de zorg. In 
landschapsontwerp en andere vormen van 
ruimtelijk ontwerp zijn de zes dimensies 
eveneens uitstekend inzetbaar als communi-
catiemiddel. Juist omdat de dimensies direct 
relateren aan essentiële aspecten van het 
leven van mensen, zeggen ze veel meer dan 
de ruimtelijke scenario’s, grafieken en visu-
alisaties waar wij ontwerpers ze meestal 
mee om de oren slaan. Maar het diagram is 
niet alleen een manier om het gesprek aan te 
gaan; het maakt vervolgens ook ruimtelijke 
opties makkelijker te relateren aan wensen 
en doelen van mensen.
In die zin is het diagram voor ons een goed 
instrument om de mens (of: het leven) op 
een duidelijke manier centraal te stellen in 
ruimtelijk ontwerp.

Verrijking palet
De zes dimensies verwoorden prima de 
‘kerndoelen’ van ruimtelijk ontwerp, want 
als ruimtelijk ontwerpen daar niet over gaat, 
waar dan wel over? Natuurlijk, het palet van 
een landschapsontwerper bestaat uit zaken 
als ecologie, verkeer, geschiedenis, bodems-
oorten, enzovoort, maar het kerndoel van 
ruimtelijk ontwerpen is het faciliteren van 
welbevinden. Dat is altijd zo geweest.

Landschapsontwerp heeft zijn wortels in 
het eeuwenoude vak tuinontwerp, dat 
wereldwijd in allerlei vormen altijd gerela-
teerd is geweest aan aspecten zoals licha-
melijk functioneren, mentaal welbevinden, 
zingeving en sociaal functioneren. 
Landschapsontwerp en steden-
bouw namen eind negen-
tiende, begin twintigste 
eeuw een grote vlucht 
omdat ze antwoorden 
boden op de problematiek 
van gezondheid en hygiëne 
van de geïndustrialiseerde 
steden. Parken en licht, lucht 
en groen in steden – überhaupt het 
besef dat steden een beïnvloedbaar milieu 
hebben – zijn hier de verworvenheden van. 
Het denken over gezondheid is mede dankzij 
deze verworvenheden sterk veranderd ten 
opzichte van een eeuw geleden.

Kwaliteit van leven 
De manier waarop we ruimtelijk beleid 
vormgeven en uitvoeren heeft ontegenzeg-
lijk consequenties voor ons welbevinden, 
ons gedrag en onze kwaliteit van leven. Hier 
liggen onze kansen voor preventie van zorg. 
Onze eisen aan gezondheid en kwaliteit 
van leven zullen hun ruimtelijke weerslag 
moeten krijgen, anders zijn ze niks waard. 

En dan zal het omgekeerde gebeuren: ons 
gebrek aan ruimtelijke visie zal onze kwali-
teit van leven gaan bepalen.

Maar wat zijn onze eisen aan gezondheid 
en kwaliteit van leven en hoe krijgen die 
ruimtelijk vorm? 
Gezondheid is geen kwestie van wekelijkse 
compensatie-uurtjes in de sportschool, maar 
van een levenspatroon, zo ver zijn we inmid-
dels wel. Dus we komen met zijn allen ook 
niet weg met de ruimtelijke equivalenten 
van powersmoothies en zen-momentjes in 
de dagelijkse sleur van een grauw kantoor-
landschap. We zullen het ruimtelijke 
equivalent van een gezond levenspatroon 
moeten vinden. 

Doelen
Huber’s zes dimensies van gezondheid 
zijn daarvoor een uitstekend begin. Juist 
omdat ze ruimtelijk niets opleggen, de mens 
centraal stellen en uitdagen tot het zien van 
de mogelijkheden naast de beperkingen. 
Omdat het diagram werkt als communica-
tiemiddel, verwordt het niet tot een ruim-

telijk duizenddingendoekje. De zes 
dimensies zijn doelen, geen 

middelen. Professionals en 
leken zullen met elkaar 
in gesprek moeten om er 
zinvol invulling aan te 
geven – we kunnen de 

zes dimensies niet voor 
mensen regelen. We kunnen 

wel op ieder schaalniveau 
en in elk ruimtelijk project ons 

dienstbaar opstellen aan de manier waarop 
betrokkenen invulling geven aan deze 
dimensies. 

Op welbevinden gericht ruimtelijk 
ontwerpen – positieve ruimte – betekent dus 
gelukkig niets nieuws. Het betekent veran-
dering teweegbrengen, om te beginnen door 
een andere manier van kijken en communi-
ceren over onze omgeving. Dat is een stuk 
complexer dan het op papier lijkt, maar de 
uitdaging aangaan is in een participatie-
maatschappij de enige optie.

Mathijs Dijkstra en Bart Westerveen

‘Gericht ruimte-
lijk ontwerpen  

op welbevinden  
betekent gelukkig 

niets nieuws’

Figuur: Mijn positieve gezondheid
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In een bij mij thuis kapot gelezen kinderboek staat 

precies hoe de Gezonde Stad van de Toekomst er 

uit ziet. In het in 1974 verschenen ‘Barbapapa 

redt de dieren’ zie je op de eerste bladzijden hoe 

wij de wereld kapot maken met rokende schoor-

stenen, auto´s, chemisch afval, jacht en nog veel 

meer. Barbapapa pikt het niet langer en neemt 

rigoureus alle dieren mee naar een andere, nog 

wél groene planeet. Pas als men op aarde schoon 

schip maakt, is hij bereid met alle dieren terug 

te keren naar de herboren blauwe planeet. Het 

plaatje daarbij is verrassend actueel: groene 

daken, windmolens, zonnepanelen, 

elektrische auto´s, fabrieken onder 

de grond met slimme filters om 

vervuiling tegen te houden. In 

een paar simpele plaatjes laat het 

kinderboek precies zien waar wij 

met z´n allen nu op een ingewik-

kelde manier mee bezig zijn: onze 

steden weer leefbaar maken. 

Veel sociale en ecologische problemen komen 

samen in steden. Tegelijkertijd hebben steden 

dankzij de beschikbaarheid van talent, geld en 

de nieuwste technologieën ook de kracht om met 

oplossingen voor maatschappelijke problemen 

te komen. Met hun positieve, ondernemende en 

toekomstgerichte instelling moeten steden dan 

ook de motors worden van een wereldwijde duur-

zame transitie. Neem luchtvervuiling. Die is juist 

in steden het meest ernstig. Maar als ergens de 

elektrische auto gemakkelijk kan doorbreken, 

dan is het in steden. Korte afstanden, zeer 

toegankelijke infrastructuur, én veel mensen die 

EUROPA INSIDE

Barbapapa redt de Europese steden
een bijdrage willen leveren om de problemen in 

hun eigen straat mee te helpen oplossen.

De meeste verandering komt van onderop. 

Stadslandbouw, milieuzones, meer groen in 

de stad, dat moeten we vooral overlaten aan 

het lokale bestuur. Europa speelt een rol in de 

uitwisseling van ervaringen in andere steden 

in de wereld en het stimuleren van innovatie en 

schone investeringen. Europa besteedt tachtig 

miljard euro aan onderzoeksprogramma’s. De 

helft daarvan is gericht op duurzaamheid, 

met het verduurzamen van steden als 

belangrijk onderdeel. De circulaire 

economie is terecht een van de 

topprioriteiten van de EU. Het 

zijn vooral de steden die hiervan 

zullen profiteren. Zij zijn name-

lijk consumptieve monsters die 

bergen afval produceren, maar met 

circulaire oplossingen kan dit juist 

een gouden kalf zijn voor steden 

Barbapapa redt de dieren door ze te verplaatsen 

naar een andere planeet. In onze echte wereld, 

zonder Barbapapa´s, zullen we binnen de grenzen 

van deze aarde moeten blijven. We zullen het 

van onze eigen slimheid moeten hebben om de 

gezonde stad van de toekomst te creëren. Dat zal 

grotendeels van onderaf moeten komen, maar 

Europa kan een krachtige duw in de juiste rich-

ting geven. 

Gerben-Jan Gerbrandy

‘Steden moeten 
de motor worden 

van een wereldwijde 
duurzame transitie’
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Investeren in de groene stad is investeren in gezond-

heid. Alleen opereren hoort daar niet bij – investeren 

is co-investeren. Maar hoe speel je elkaar de bal toe in 

dit groene investeringselftal? Stelling is dat investeer-

ders in gezondheid een rechtsvoorpositie hebben zoals 

in een voetbalelftal. Net als Arjen Robben moeten ze 

kunnen aannemen, voorzetten en zelf scoren. Actief het 

hele groene elftal beter maken is de grootste garantie op 

gezondheidswinst.

Gezondheid, natuurontwikkeling, recre-
atie, duurzame landbouw, water, wonen, 
landschap, bodemkwaliteit, hernieuwbare 
energie, luchtkwaliteit en klimaatadaptatie. 
Stuk voor stuk maatschappelijke sectoren, 
elf in totaal, die nauw met elkaar samen-

Dr. G.M.A. van der Heijden is senior 
adviseur Milieu & Omgeving bij AT 
Osborne (www.atosborne.nl).

Gezondheid als de 
Arjen Robben van 
het investeringselftal
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hangen. Hoewel hun aantal eenvoudig 
uitgebreid kan worden, duiken deze elf 
vaak op in samenhang. Investeren in de ene 
sector betekent al snel investeren in een of 
meer andere sectoren. 

Co-investeren
Neem investeren in een groen dak. Groene 
daken hebben op zeker drie manieren een 
effect op gezondheid: ze dempen geluid, ze 
zuiveren de lucht en ze koelen de omgeving. 
Een bijdrage van bijvoorbeeld zorgverze-
keraars zou terecht zijn, maar hun concur-
rentiestrijd maakt dat lastig. Door verlie-
zers van deze strijd over te nemen zijn de 
winnaars intussen zo groot geworden dat zij 
geen oog meer hebben voor de meerwaarde 
van een dergelijke lokale maat-
regel. Bovendien, waarom 
investeren in een gebied 
waar ook klanten van 
de concurrent wonen 
die niet meebetalen? 
Dat kan een argument 
zijn voor een finan-
cieringsfonds. Daarin 
kunnen verzekeraars geld 
storten, evenals bijvoorbeeld 
pensioenfondsen en de overheid. 
Door een beperkte co-investering te plegen 
kunnen zij investeringen stimuleren met 
significante effecten op gezondheid.

Een ander voorbeeld is het op dergelijke 
wijze tegengaan van verpaupering. Neem 
Amsterdam Nieuw-West, met veel flats 
uit de jaren vijftig en zestig met zo’n vijf 
woonlagen. Het is zeer aantrekkelijk om 
die te vervangen door nieuwe woontorens. 
Dergelijke projecten kunnen bijzonder 
lucratief zijn, maar dreigen intussen in heel 
Nederland alle voornemens voor gezonde 
verstedelijking ongedaan te maken. Extra 
bewoners en de daarbij behorende infra-
structuur en voorzieningen, waarvoor de 
kosten niet bij de bouwers liggen, kunnen 
gebieden als Nieuw-West definitief minder 
gezond maken. Bouwers voelen nu eenmaal 
geen druk om gezondheid in hun ontwerp 
een plaats te geven. Anderen zullen deze 

druk wel voelen, waaronder een groot 
aantal gemeentelijke afdelingen: GGD, zorg 
en welzijn, groenbeheer, wegen en verkeer, 
riolering, duurzaamheid en klimaat. Verder 
zullen zorgverzekeraars dit hoe dan ook 
voelen.

Financieringsfonds
Kunnen al deze partijen elkaar vinden in 
een fonds voor gezamenlijke investering, 
bijvoorbeeld in vergroening van wegen, 
stoepen, parkeerplaatsen of een groen 
daklandschap? Daarvan profiteert bijvoor-
beeld de afdeling riolering die minder 
capaciteit hoeft aan te leggen en te beheren 
wanneer groene daken water vasthouden. 
Dat rechtvaardigt een financiële bijdrage 

van deze afdeling, net als van 
de afdeling duurzaamheid 

en klimaat die hierdoor 
eenvoudig een groot deel 

van zijn doelstelling 
bereikt. De eigenaren 
van gebouwen kunnen 
bijdragen vanwege het 

feit dat een groen dak 
veel langer meegaat dan 

een normaal dak; mogelijk 
kunnen zij zelfs extra aan het 

dak verdienen als daarop bijvoorbeeld 
stadslandbouw en terrassen komen. De 
afdelingen riolering en duurzaamheid en 
klimaat en de dakeigenaren zijn co-inves-
teerders, maar hebben misschien een zetje 
nodig om de begroting rond te krijgen. Is 
dan niet een bijdrage gerechtvaardigd uit 
een financieringsfonds waaraan investeer-
ders in gezondheid deelnemen?

Meerwaarde
Het financieringsfonds kan de ontwikkelaar 
van het gebouw om te beginnen de extra 
kosten van het groene dak voorschieten, 
omdat die voor een deel worden terugver-
diend uit de veel langere levensduur van 
het dak. Het fonds kan voor de afdeling 
duurzaamheid en klimaat het vehikel zijn 
om het groene dak te subsidiëren met geld 
voor klimaatadaptatie. Daarnaast kan het 
fonds geld uitlenen, bijvoorbeeld om stads-

landbouw te starten. Dan kan een rente 
gevraagd worden, die wordt betaald uit 
de landbouwopbrengsten. Het fonds kan 
zelf ook enig risico nemen. Zo kunnen de 
fondsbeheerders bedenken dat op termijn 
de afdeling riolering zo sterk van groene 
daken zal profiteren dat het wil meebetalen 
aan de uitrol hiervan. 

Het financieringsfonds bouwt kennis en 
ervaring op rond groene daken en andere 
projecten zoals groene wegbedekking, 
groene gevels, groene interieurs en vele 
andere investeringen met effecten op de 
gezondheid. Deze investeringen hebben 
ook andere effecten binnen het groene 
investeringselftal. Groene daken maken 
zonnepanelen bijvoorbeeld stukken effi-
ciënter, biomassa leent zich voor vergis-
ting en een koele omgeving vergt minder 
airconditioning. Er liggen extra kansen op 
winst en die zijn interessant voor de beleg-
gersafdelingen van zorgverzekeraars. Zij 
kunnen lagere kosten voor zorg koppelen 
aan veilige beleggingen, bijvoorbeeld in 
wijken als Nieuw-West. Nu zorgen voor 
gezonde verstedelijking in dergelijke 
wijken betekent het creëren van een waar-
devaste belegging.

Rechtsvoorpositie
Investeringen in vrijwel elk van de andere 
doelen uit het groene investeringselftal 
hebben een gezondheidseffect. Met een 
beetje stimuleringsgeld als co-investering 
is een groot effect te bereiken, waaronder 
winsten die interessant zijn voor beleg-
gers. Het past investeerders daarom als een 
Arjen Robben de bal te halen, rechts en ook 
links op te duiken, voorzetten te geven en 
te scoren. Actief het hele elftal beter maken 
is de grootste garantie op winst. Passief 
de acties van anderen afwachten, kan 
leiden tot ontwikkelingen die op termijn 
leiden tot ongezonde gebieden met hoge 
kosten voor gezondheidszorg. Overal in de 
Randstad verrijzen op dit moment nieuwe 
woontorens, dus afwachten is geen optie.

Jurgen van der Heijden

‘Zorgverzeke-
raars kunnen lagere 
zorgkosten koppelen 

aan veilige beleg-
gingen’
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‘De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), die in juli 

vorig jaar van kracht werd om de natuur te beschermen 

tegen te grote hoeveelheden stikstof, begint vast te lopen. 

De normen blijken te streng, waardoor voor ondernemers in 

steeds meer gebieden niet of nauwelijks nog ruimte is voor 

economische ontwikkeling zonder lange vergunningpro-

cedures. Dat was juist niet de bedoeling van de PAS. Herzie 

daarom het systeem en stel de normen opnieuw vast.’ Dit 

las ik in het nieuws deze zomer. Vooral de suggestie om de 

normen te versoepelen treft me. Ik denk aan het volgende 

voorbeeld: Er rijden steeds meer mensen met te veel drank 

op achter het stuur. Oplossing: verhoog het toegestane 

promillage!

Nationale normen zijn eenvoudiger bij te stellen dan inter-

nationale. We mogen dus blij zijn met onze EU-normen 

voor de luchtkwaliteit. Ik zeg nadrukkelijk ‘onze normen’, 

omdat wij als lidstaat betrokken zijn bij de ontwikkeling en 

vaststelling. Wat dat betreft hoera voor Europa. Alleen, we 

halen die normen maar niet en daarom hebben we uitstel 

gekregen. Milieudefensie vindt niet dat onze regering er 

alles aan gedaan heeft om de normen te halen en klaagt 

de Staat aan. Terecht, denk alleen maar aan de 130 km 

maatregelen die dit kabinet heeft doorgevoerd. Niet alleen 

daarom durf ik te voorspellen dat de Staat deze rechtszaak 

gaat verliezen. Het gaat hier direct over de gezondheid van 

de Nederlandse bevolking, een grondrecht. Berekeningen 

tonen aan dat we gemiddeld een jaar eerder sterven als 

gevolg van luchtverontreiniging. Bovendien gaat het om 

de overschrijding van harde internationale normen. Beide 

waren niet het geval in de Urgenda-zaak. Het geluidhin-

derprobleem is trouwens minstens zo groot als luchtver-

ontreiniging. Ongeveer anderhalf miljoen Nederlanders 

ervaren ernstige hinder en slaapverstoring. Alleen hebben 

we geen keiharde normen voor geluidkwaliteit.

Voorspellen
Dat de Staat gaat verliezen is een makkelijke voorspelling. 

Toch is toekomst voorspellen niet eenvoudig. Dat komt ook 

omdat mensen geneigd zijn vanuit het verleden naar de 

toekomst te kijken en geen rekening te houden met ‘zwarte 

zwanen’. Zo vergaderde het stadsbestuur van New York 

begin 20e eeuw over het probleem van steeds meer paarden 

in de stad. Als dat zo door zou gaan, zou men tot de nek toe 

in de uitwerpselen komen te staan. We weten hoe dat is 

afgelopen. De onvoorziene zwarte zwaan was de auto. Een 

oplossing? Of zijn we van de ‘drup in de regen’ gekomen? 

Geldt hier de ‘Wet van behoud van Ellende’? 

Mijn wensbeeld is minder auto’s die ook veiliger, schoner 

en stiller zijn. Hoe kun je dat bereiken? Elektrische auto’s 

en auto’s op waterstof zijn schoner en stiller. Zelfsturende 

auto’s zouden wel eens tot drastisch veel minder autobezit 

en dus verkeer kunnen leiden, vooral in steden. Technici, 

beleidsmakers en politici kunnen nauwelijks bevatten wat 

dit voor potentie heeft. Men redeneert vanuit de huidige 

kennis en gewoonten. Ze gaan ervan uit dat iedereen, 

ook in de toekomst, een auto zal willen hebben. Dat het 

jaren duurt voordat elektrische auto’s de markt hebben 

veroverd. En ook dat het nog tientallen jaren gaat duren 

voordat er veilige zelfsturende auto’s zullen rijden. Met de 

‘Wet van Moore’ in gedachten denk ik dat het allemaal veel 

sneller zal gaan. Immers, dachten we vijftien jaar geleden 

dat mobieltjes de plaats in ons leven innemen, zoals ze dat 

nu doen, met een omloopsnelheid van 1-2 jaar? Hoe onvoor-

spelbaar en snel dingen gaan, bewijzen Google, Facebook 

(al weer passé bij de jeugd), Uber, Airbnb etc. Ik verheug me 

op een toekomst met veilige, zelfsturende, schone en stille 

auto’s. 

Dwarsliggers 

Dwarsliggers probeert verbanden te leggen, maar kan ook dwars tegen de gevestigde meningen ingaan.
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Het Milieu Dossier accepteert artikelen 
die de voortgang in beleid, onderzoek en 
maatschappelijke respons documenteren. 
Bijdragen worden beoordeeld door een 
redactieteam.

Dieneke Schram-Bijkerk, Hanneke 
Kruize, Brigit Staatsen, Irene van 
Kamp 

Dieneke Schram-Bijkerk (Dieneke.
schram@rivm.nl), Hanneke Kruize, 
Brigit Staatsen, Irene van Kamp zijn 
werkzaam bij RIVM Centrum voor 
Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid 
(DMG).

Een gezonde stad voldoet niet alleen aan de milieunormen, 
maar verleidt haar bewoners ook tot een gezondere leefstijl 
en meer betrokkenheid bij de eigen woonomgeving. Dit vraagt 
om een integrale aanpak, maar de hiervoor benodigde samen-
werking is niet eenvoudig. Het gezamenlijk ontwikkelen van 
een conceptueel model kan helpen in de zoektocht naar nuttige 
verbanden en interventies. Te meer daar er op dit gebied een 
breed scala aan modellen beschikbaar is om de dialoog met 
belanghebbenden aan te gaan. 

Modellen plaveien de weg 
naar een gezonde stad
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In de stad valt veel gezondheidswinst te behalen. Verschillende 
programma’s spelen hierop in, waaronder de ‘Healthy Cities’ van 
de World Health Organization. Daarin wordt breed gekeken naar de 
fysieke en sociale omgeving in relatie tot gezondheid en wordt het 
belang van betrokkenheid van stakeholders en burgers benadrukt. 
Conceptuele modellen kunnen hierbij helpen. Uit een recente inven-
tarisatie van het RIVM kwam een veelheid relevante modellen naar 
voren. De modellen werken zoals de instellingen bij een camera; 
je bepaalt de focus, zoomt steeds verder in of uit of maakt een 
filmpje. Ze geven de afbakening weer van hoe je, als stakeholders, 
tegen de stad aankijkt en hoe je de publieke gezondheid denkt te 
kunnen verbeteren. Behalve een afbakening, is een model ook een 
vereenvoudiging van de werkelijkheid – een stad is natuurlijk geen 
statisch geheel. Van Kamp beschreef hoe je modellen kunt beoor-
delen op hun geschiktheid om die complexiteit te vangen1. Bieden 
ze de mogelijkheid om in- en uit te zoomen, bijvoorbeeld, of om het 
verloop over de tijd te beschrijven? In dit artikel bespreken we drie 
van zulke ‘camera-instellingen’, namelijk de focus, het schaalniveau 
en de tijddimensie. Alle genoemde modellen staan in tabel 1. 

Focus 
Wat verschillende professionals centraal zetten, hangt vaak samen 
met hun vakgebied of specialisme. Sommigen focussen bijvoor-
beeld op gezondheid, anderen op milieu en weer anderen op de 
interactie tussen beide. Een typisch model uit de volksgezondheids-
hoek is dat van Dahlgren en Whitehead2. Gezondheid, of in dit geval 
‘de mens’, staat centraal (zie tabel 1). Milieufactoren zitten er wel in, 
bijvoorbeeld in termen van ‘water and sanitation’, maar slechts als 
één van de factoren die een rol spelen in de volksgezondheid. Een 
typisch model uit het milieudomein beschrijft vaak het proces van 
de emissie van schadelijke stoffen naar concentraties, blootstelling 
en uiteindelijk gezondheidseffecten. Als voorbeeld staat in tabel 

1 een model voor luchtverontreiniging van het Health Effects 
Institute3,4. Natuurlijk zijn veel meer vakgebieden relevant als 
het gaat over een Gezonde Stad. Het model van Van Kamp5 
illustreert dat. Niet de mens of het milieu staat daarin centraal, 
maar de interactie tussen beide, waarbij milieu overigens breder 
gedefinieerd wordt als ‘leefomgeving’. Dit model wordt vaak 
gebruikt om te laten zien welke vakgebieden wel en welke niet 
in een casus worden meegenomen. Voor een gezondheidscasus 
is overigens niet per se een gezondheidsmodel nodig. Sterker 
nog, het kan helpen om een model uit een andere hoek te kiezen. 
Door een bredere benadering worden vaak meer aankno-
pingspunten voor beleid zichtbaar. De casus Vught (zie kader) 
illustreert dat. Een model uit de duurzaamheidshoek (EGAN 
wheel) hielp om het begrip ‘gezondheid’ breder te benaderen. 
Bovendien hielp het om creatieve, breed gedragen oplossingen te 
bedenken. 

Schaalniveau

Het schaalniveau van de stad maakt de schaal expliciet waarop 
we gezondheidswinst willen boeken. Dit verklaart onder andere 
het succes van gebiedsgericht werken; dat zorgt in elk geval al 
voor enige inkadering. Toch blijft het complex: de effecten op dat 
niveau hangen natuurlijk samen met effecten en aangrijpings-
punten op de andere niveaus (wijk, gemeente, provincie etc.). Een 
typisch stadsmodel zijn de ‘Tien gezonde Steden’6, zie figuur 1. Het 
beschrijft kenmerken van bijvoorbeeld een ‘schone stad’, ‘groene 
stad’ en ‘sociale stad’. In een ‘schone stad’ ligt de nadruk op de 
klassieke milieurisico’s en in een ‘groene’ respectievelijk ‘sociale’ 
stad juist op de kansen om gezondheidswinst te boeken. Het 
denkkader van Dahlgren&Whitehead illustreert de wissel-
werking tussen schaalniveaus met verschillende ‘schillen’. 
Leefstijl wordt bijvoorbeeld beïnvloed door sociale normen en 
netwerken. Die worden op hun beurt beïnvloed door de omge-
ving en de cultuur. Om gezondheidswinst te boeken is het vaak 
handig om beleidsmaatregelen op meerdere schaalniveaus in te 
zetten en ze op elkaar af te stemmen. Een model kan inzichtelijk 
maken wie, op welk schaalniveau, welke actie onderneemt en 
hoe deze acties op elkaar ingrijpen. Zogenaamde ‘logic models’ 
maken inzichtelijk hoe acties op verschillende schaalniveau’s op 
elkaar ingrijpen. Voor de aanpak van overgewicht bij kinderen 
worden die modellen bijvoorbeeld gebruikt (zie EPODE-aanpak, 
www.emgo.nl/files/166, bezocht 28 oktober 2016).

Tijddimensie

De complexe werkelijkheid wordt niet alleen gekenmerkt door 
effecten op verschillende schaalniveaus, maar ook door dyna-
miek over de tijd. Welke maatregelen kunnen we nu nemen, om 
te bereiken dat bijvoorbeeld iedereen in 2020 kan kiezen voor 
twee extra gezonde levensjaren? Hier komt ook het begrip duur-

Figuur 1. De ‘Tien gezonde Steden’. Bron: Platform Gezond 
Ontwerp, 20136
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zaamheid om de hoek kijken. Duurzaamheidsanalyses voegen 
namelijk vaak een extra schaal- of tijdsdimensie toe; niet alleen 
effecten hier en nu, maar ook daar en in de toekomst. Dit kan 
helpen om toekomstbestendige keuzes te maken bij de inrich-
ting van een stad, waarbij afwenteling wordt voorkomen. 

Er zijn veel verschillende modellen om duurzaamheid te 
onderzoeken. Aan de hand van een aantal vragen kan bekeken 
worden welk model zich het best leent voor de betreffende 
casus7. Een zogenaamde Life-Cycle Analysis8 maakt het tijdsver-
loop expliciet; het voedselsysteem kan bijvoorbeeld bekeken 
worden van productie tot afval om kansen te zien om die keten 
duurzamer te maken. Een film met voedsel in de hoofdrol dus, 
dat soms (onlogisch) veel schaalniveaus doorkruist en lang 
onderweg is. De ‘local (fresh) food’ trend speelt daarop in, net 
als stadslandbouw. Spelen met de tijddimensie biedt dus weer 
andere aanknopingspunten om te werken aan een gezonde 
stad.

Conclusie

Conceptuele modellen lijken misschien erg theoretisch, 
maar kunnen wel degelijk helpen om beter aan te sluiten bij 
de praktijk. Modellen zijn niet voor niets ‘tools to think and 
to communicate with’ (McIntosh, Seaton, 2007) genoemd. 
Conceptuele modellen zijn opgesteld om grip te krijgen op de 
complexe werkelijkheid en er behapbare brokstukken van te 
maken. Ze kunnen dus de weg plaveien naar een Gezonde Stad. 
De verleiding is groot om op zoek te gaan naar één, allesom-
vattend model, dat altijd werkt. Maar het ‘beste’ model hangt 
samen met bijvoorbeeld de specifieke kenmerken van de stad 
en de stakeholders die aan tafel zitten. Er zijn meerdere wegen 
die naar Rome leiden…

De crux is om de modellen als hulpmiddel te zien, als leidraad 
om het gesprek met elkaar aan te gaan, dat gesprek te struc-
tureren en een gezamenlijke visie te ontwikkelen. Dan wordt 
mogelijk ook duidelijk(er) wie wat kan oppakken en welke 
stappen gezet moeten worden om een gezamenlijk doel te 
bereiken. Of beter nog, om aan meerdere doelen tegelijk te 
werken. De win-win situaties waar iedereen beter van wordt. 
Essentieel is wel om niet alleen professionals, maar ook de 
stadsbewoners hierbij te betrekken. Dan zal het gezamenlijke 
model beter aansluiten bij de dagelijkse praktijk zoals het 
voorbeeld over Vught ook aantoont. Bovendien biedt dat de 
mogelijkheid voor stadsbewoners om invloed te hebben op de 
eigen leefomgeving en zich daar meer betrokken bij te voelen. 
Ook kan het nieuwe (samenwerkings)verbanden scheppen. 
Dat alleen al kan gezondheidswinst opleveren. Over win-wins 
gesproken!

De Vughtse visie 
De gemeente Vught wilde de keuze van verschillende infra-
structurele maatregelen baseren op een brede afweging van 
mogelijke effecten op de gezondheid. Het betrof maatregelen 
uit het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) voor intensive-
ring van treinverkeer en de uitbreiding van de rijksweg N65. 
In de uitgevoerde Milieu Effect Rapportages stond aandacht 
voor ‘klassieke’ milieufactoren als geluid centraal, maar de 
gemeente wilde ook andere aspecten in kaart brengen. De GGD 
Hart voor Brabant organiseerde twee interactieve bijeenkom-
sten waaraan een mix van betrokkenen, inclusief bewoners, 
deelnamen. Samen beantwoordden ze drie vragen: ‘Wat 
verstaan we onder gezondheid? Wat vraagt gezondheid van de 
omgeving waarin we wonen, werken en leren? Hoe maken we 
een inschatting van de effecten van de plannen op de gezond-
heid van omwonenden?’
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Tabel 1. ‘Camera-instellingen’/perspectieven in voorbeeldmo-
dellen. De modellen zijn op te vragen bij de auteurs.

Model
Focus (wat 
staat centraal)

Schaal-
niveau

Tijddimensie

Dahlgren 
& White-
head2

Gezondheid

Zie de ver-
schillende 
lagen; van 
individuen 
tot sociale 
en fysieke 
omgeving

Nu, maar ge-
zondheid en 
determinanten 
hangen wel 
samen met de 
levensloop. 

HEI 20033,4
Lucht-
verontreiniging

Niet gespe-
cifieerd

Causale keten.

Van Kamp 
& Leidel-
meier 
20035

Interactie mens 
en omgeving /
leefomgevings-
kwaliteit

Niet gespe-
cifieerd

Nu, maar er 
bestaat ook 
een versie mét 
tijdsas. 

10 Gezon-
de Steden 
(figuur 1)6

Stedelijk  
ontwerp

Stad

Nabije toe-
komst. De 
‘klimaat-
adaptieve stad’ 
is expliciet op 
de toekomst 
gericht.

EGAN 
wheel 
(figuur 2)9

Duurzaamheid Wijk
(Ambities voor) 
nabije toe-
komst.

Life cycle 
analysis8

Duurzaamheid
Effecten 
vaak we-
reldwijd

Van productie 
tot afval.

Men gebruikte daarbij het zogenaamde ‘EGAN wheel’9, zie 
tabel 1 en figuur 2 (zoals ingevuld door Vught). Dit model omvat 
zeven aspecten van een duurzame en gezonde leefomgeving. 
De deelnemers werkten deze één voor één uit en de GGD vatte 
dit samen in een ‘Vughtse visie’10,11. Deze omvatte bekende rand-
voorwaarden voor gezondheid zoals een bebouwde woonom-

geving van hoge kwaliteit (in termen van onder andere groen, 
geluid en luchtkwaliteit), maar ook aspecten die eerder niet in 
beeld waren, zoals een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor 
zorg, onderwijs en Midden- en Kleinbedrijf. Als belangrijkste 
onderdeel van een gezonde leefomgeving kwam een goede 
interne bereikbaarheid, ook voor mensen met een beperking, 
naar voren. Dit was om twee redenen relevant: het spoor 
verdeelt Vught in tweeën en in de gemeente staat een belang-
rijke instelling voor mensen met een visuele beperking. Vanuit 
deze invalshoek is een verdiepte ligging van het spoor een stuk 
aantrekkelijker dan het alternatief, namelijk het plaatsen van 
geluidsschermen. 

Figuur 2. Het Egan Wheel9 zoals ingevuld voor Vught.  
Bron: Geelen&Scholtes, 201411

Voor de deelnemers aan de workshops bood toepassing van 
het Egan Wheel een verbreding van hun blik op gezondheid en 
een gezonde leefomgeving. De gemeente Vught heeft nieuwe 
bouwstenen gekregen om gezondheid mee te nemen in de 
bouwplannen, die geholpen hebben bij de verdere ontwikke-
ling van de plannen. De betrokkene vanuit de GGD concludeert: 
“Het werkte heel verfrissend om het niet over risico’s te hebben, 
maar juist naar kansen te kijken. Die verandering in mindset 
bij de betrokken professionals en burgers is wat mij betreft al 
gezondheidswinst!”
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Meer weten?

Wat is uw model van een Gezonde Stad? Of wilt u de modellen zien? 
Mail het ons! Gezondestad@rivm.nl of Dieneke.Schram@rivm.nl

Dankwoord

De auteurs danken alle RIVM-ers die een bijdrage hebben geleverd 
aan de inventarisatie van conceptuele modellen. Daarnaast willen 
we Lea den Broeder, Loes Geelen en Theo van Alphen bedanken voor 
de inbreng van de casus Vught.




