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Gezondheid prioriteit bij 
ruimtelijke ontwikkelingen

De zorg voor een gezonde leefomgeving is steeds vaker prioriteit bij ruimtelijke 

ontwikkelingen. Actuele thema’s daarbij zijn in toenemende mate overgewicht en 

eenzaamheid van bewoners. Ruimtelijk ontwerp kan een bijdrage leveren aan de 

gezondheidsbevordering op deze vlakken. De koppeling van gezondheid en ruimtelijke 

inrichting wordt helaas nog weinig gemaakt. Op verschillende plekken in het land zijn 

echter al goede eerste ervaringen opgedaan, zoals in Utrecht. Bij de huidige ontwikkeling 

van de stationsomgeving speelt gezondheid een belangrijke rol.

Tekst ing. Frank de Groot
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Gezondheid

‘Bij gezondheid in de openbare 
ruimte denkt men vaak aan een 
lage geluidsbelasting, verminde-
ring van fijnstof, schone grond en 

schoon zwemwater. Dat zijn redelijk sectorale 
aspecten. Jarenlang lag de focus van mijn werk 
op de bescherming van gezondheid’, zegt Ellen 
Peeters, senior adviseur gezonde leefomge-
ving bij de afdeling Volksgezondheid van de 
gemeente Utrecht. ‘Maar nu neemt het besef 
toe dat we met een goede ruimtelijke inrichting 
ook gezondheid kunnen bevorderen.’
Het besef komt volgens Peeters voort uit 
bijvoorbeeld de hoeveelheid mensen met 
overgewicht. Overgewicht en inactiviteit 
zorgen na roken voor de grootste ziekte-
last. Ook ontstaan in toenemende mate 
gezondheidsproblemen door eenzaamheid. 
Bovendien komt eenzaamheid steeds vaker 
voor, wat grote gevolgen kan hebben met de 
veranderingen in de zorg. Tot slot is vergrijzing 
een aandachtspunt, waarbij de mobiliteit van 
mensen steeds meer afneemt. 

Stimuleren
‘Door de juiste inrichting van de ruimtelijke 
omgeving kun je mensen stimuleren tot meer 
bewegen en elkaar ontmoeten’, zegt Maarten 
Hoorn, projectleider binnen het programma 
Ruimte bij Platform31. ‘Je ziet duidelijk een 
beweging van het opgeheven vingertje naar 
stimulering.’
Ellen Peeters beaamt dat: ‘Als je alleen maar 
oproept tot meer bewegen of minder en 
gezonder eten, dan doen mensen dat niet. 
Van nature hebben mensen een drang naar 
ongezond gedrag. Want dat is gemakkelijker, 
lekkerder en leuker. Iedereen weet wel dat 
roken en weinig bewegen ongezond is, maar 
we doen het toch.’
Volgens de senior adviseur gezonde leefom-
geving wordt de boodschap tot meer bewegen 
vaak niet begrepen: ‘Men denkt dan gelijk 
aan afbeulen in een sportschool, terwijl 
lopen op straat ook bewegen is.’ Hoorn vult 
aan: ‘Of traplopen. Maar het valt me op dat 
bij veel gebouwen de trap zo is verstopt, dat 
je automatisch de lift neemt. Wanneer je de 
trap op een uitnodigende wijze in een gebouw 
integreert, zijn mensen eerder geneigd deze 

te nemen, dan een trap die verstopt is in een 
donker hoekje. Natuurlijk, ik praat dan niet 
over iemand die naar de zesde etage moet, 
maar wel over mensen die maar één of twee 
verdiepingen hoger of lager moeten zijn. In de 
ruimtelijke omgeving is het net zo: zorg dat 
mensen gestimuleerd worden om te lopen, in 
plaats van de auto te pakken.’

Ruimtelijke inrichting
De ruimtelijke inrichting van oude stadswijken 
in grote steden laat vaak een – waarschijnlijk 
onbedoelde – stimulans zien tot lopen en 
fietsen. ‘Je gaat in een dichtbebouwde stads-
wijk je kinderen niet met de auto naar school 
brengen, omdat je de auto niet eens bij school 
kwijt kunt. Dus ga je lopen of met de fiets. 
Maar in een wijk als Leidsche Rijn is er genoeg 
parkeerruimte en beweegt men veel minder’, 
legt Peeters uit. Maarten Hoorn noemt in 
aanvulling hierop goede en veilige fietspaden, 
het liefst gescheiden van het autoverkeer. 

‘Of goed onderhouden groene gebieden, die 
uitnodigen tot wandelen.’
‘De oude singel rond het centrum in Utrecht is 
een mooi voorbeeld van een groen en water-
rijk gebied waar je graag fietst of wandelt. 
Hier is binnenkort de auto te gast. Geef de 
mooie gedeelten aan het langzame verkeer en 
maak het onaantrekkelijk voor gemotoriseerd 
verkeer. Zoek een goed evenwicht tussen 
bereikbaarheid van een stad en gezondheid. 
Zorg dat het verkeer via de buitenring direct 
naar alle wijken kan, én dat er geen verkeers-
stromen ontstaan tussen de wijken. Een goede 
sturing is dus belangrijk. Zorg voor goede 
randvoorwaarden om te fietsen of lopen: tijd-
winst, lage kosten en comfort’, aldus Peeters.

Elkaar ontmoeten
Naast een stimulans tot meer bewegen is 
elkaar ontmoeten een belangrijke focus bij 
ruimtelijke inrichting. Peeters: ‘Veel mensen 
komen amper buiten en kennen de buren 

Ellen Peeters en Maarten Hoorn: ‘Door de juiste inrichting van de ruimtelijke omgeving kun je mensen 

stimuleren tot meer bewegen en elkaar ontmoeten.’
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Platform31

Platform31 is een kennis- en 

netwerkorganisatie voor stedelijke 

en regionale ontwikkeling.  

Doelstelling van de organisatie is: 

‘goed wonen, goed leven en goed 

werken.’

Platform31 ondersteunt professionals en 

organisaties bij sociale, economische en 

ruimtelijke vraagstukken met praktijk

gerichte kennis en relevante netwerken. 

Samen met onder meer gemeenten, 

corporaties, marktpartijen en Rijk werkt 

het platform in tal van projecten. Het 

platform zoekt partijen op, brengt ze bij 

elkaar, vindt gemeenschappelijke 

belangen en sluit coalities.

Door belangrijke financiers, zoals het Rijk 

en de grote steden, kan Platform31 

voorop lopen in de kennisaanpak van 

nieuwe problemen en trends. Samen met 

partners ontwikkelt het platform kennis in 

wetenschappelijk onderzoek, praktijk

experimenten en netwerken. Deze kennis 

verspreidt men zowel breed in de 

vakwereld, als gericht in opleidingen, 

congressen en excursies.

Platform31 is op 1 juli 2012 ontstaan door 

de fusie van KEI, Nicis Institute, Nirov en 

SEV.

Meer weten? Kijk op www.platform31.nl.

niet eens. Zorg voor een brede stoep, groen 
en bankjes op straat. Dan lok je de mensen 
naar buiten en stimuleer je dat mensen elkaar 
ontmoeten.’
Hoorn vult aan: ‘Het klinkt allemaal wat wollig, 
maar onderzoek toont gewoon aan dat het 
ontmoeten van mensen je welzijn verhoogt. En 
als je regelmatig een praatje met je buurvrouw 
maakt, zie je het ook als ze er ineens niet is. 
Dat maakt je alert op eventuele hulpvraag. Is 
ze ziek en moet iemand boodschappen voor 
haar doen?’

Stationsomgeving
Wie de laatste tijd in het centrum van Utrecht 
is geweest, kan het niet ontgaan zijn. Er lijkt 
sprake van één grote bouwput. De gemeente 
Utrecht werkt samen met Prorail, NS, Corio en 
Jaarbeurs aan een nieuw stationsgebied, dat 

met de oude binnenstad straks het centrum 
van Utrecht vormt. Een greep uit de talrijke 
projecten: het Centraal Station en Hoog 
Catharijne ondergaan een metamorfose, het 
Jaarbeursplein wordt aangepast en dwars 

door de hallen van de Jaarbeurs loopt straks 
de ‘Centrumboulevard’: een nieuwe voet-
gangersverbinding van Merwedekanaal tot 
Vredenburg. Tevens komen hier een bioscoop 
en een hotel.
Aan de andere kant van Utrecht Centraal 
stroomt er weer water door de Catharijne-
singel, aan de zijde van het nieuwe Stadskan-
toor komt een World Trade Center en onder de 
nieuwe entree van Utrecht Centraal wordt de 
grootse fietsenstalling ter wereld gerealiseerd. 
Kortom: een megaproject dat talrijke moge-
lijkheden biedt om gezondheid te verbeteren. 
Peeters: ‘Het gehele project is gericht op 
minder (onnodig) autoverkeer en een betere 
kwaliteit van de openbare ruimte met veel 
groen, fraaie zichtlijnen en uitnodigende wan-
del- en fietsroutes. Ook nodigt de omgeving 
uit tot ontmoeten. En het voordeel van veel 
groen en water is ook dat het stadsklimaat 
verbetert. Zo loopt de temperatuur in de zomer 
minder hoog op.’
Volgens Hoorn is het ook een uitdaging om de 
projectontwikkelaars van de talrijke projecten 
in het stationsgebied te stimuleren mee te 
denken: ‘Zorg voor aantrekkelijke trappen en 
kijk of er op de begane grond van gebouwen 
plek is voor gemeenschappelijke ruimten, bij-
voorbeeld met horeca. Zorg voor een transpa-
rante plint die uitnodigt en creëer bijvoorbeeld 
daktuinen. Allemaal plaatsen waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten en waar mensen 
zich prettig voelen.’ Peeters knikt: ‘Zorg voor 
een levendige plint. Je maakt hier de stad op 
ooghoogte. Ook projectontwikkelaars hebben 
hun verantwoordelijkheid voor een gezonde 
inrichting van hun gebouwen en de openbare 
ruimte.’
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Gezondheid

Leerkring gezondheid & ruimte 2016-2017

De dagelijkse leefomgeving moet 

gezond en veilig zijn, uitnodigen tot 

bewegen, kans bieden op zelfred-

zaamheid en participatie. Toch is de 

kans om in goede gezondheid oud 

te worden in veel stadswijken en 

dorpen kleiner dan elders. Plat-

form31, het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 

en Gezond in… starten in 2016 en 

2017 een leerkring gezondheid en 

ruimte. Met als doel gezondheid te 

stimuleren en de verschillen in 

gezondheidskansen terug te dringen 

door ruimtelijk anders te handelen.

In de leerkring gezondheid en ruimte 

delen professionals uit het sociale en 

fysieke domein de eerste ervaringen en 

ontdekken zij samen welke mogelijkheden 

er nog meer zijn. Het doel is de gezond

heidsbevordering en de ruimtelijke 

inrichting van Nederland te verbeteren.

De nieuwe Omgevingswet, die naar 

verwachting in 2019 in werking treedt, zet 

gezondheid prominent op de ruimtelijke 

agenda. Bewustwording van de mogelijk

heden, de effecten op gezondheidsachter

standen bij ruimtelijke ontwikkeling en de 

manier waarop gezondheid in het 

ruimtelijke beleid kan landen, zijn 

onderwerpen van de leerkring. De 

leerkring biedt hiertoe aanscherping, 

verdieping en invulling.

Voor steden is dit een relevant thema. De 

ruimtelijke opgave hierbij is hoe een 

gebied een aantrekkelijke en gezonde 

leefomgeving vasthoudt. Een stad kan dit 

benutten voor de economische concurren

tiepositie van de stad. Hoe aantrekkelijker 

een stad om te wonen en werken, hoe 

meer spin off. In kleinere steden of op het 

platteland kunnen andere leefbaarheids

vraagstukken spelen die onder andere 

samenhangen met een grote ruimtelijke 

impact van agrarische functies als gevolg 

van een verdere intensivering en schaal

vergroting van deze functie.

Meer weten? Ga naar www.platform31.nl/

gezondheidenruimte.

Healthy Urban Boost
De toekomstvisie op Utrecht Centrum West 
is verwoord in het visiedocument ‘a Healthy 
Urban Boost’ (maart 2015). Hierin lezen we 
onder meer: ‘Er is een toenemende aandacht 
voor de gebruikskwaliteit van de openbare 
ruimte die zal leiden tot minder ruimte voor de 
auto en meer voor ontmoeten. In een verdicht 
centrum met een hoge bebouwingsdichtheid 
is de auto ook niet een effectief vervoermid-
del. Er is meer ruimte nodig voor de groeiende 
ruimtevraag vanuit de fietser, voetganger en 
het OV. Mondiaal zijn er vraagstukken zoals 
uitputting van grondstoffen en het energie- en 
klimaatvraagstuk welke om een herbezinning 
op dit soort gebiedsontwikkelingen vragen.’
Peeters merkt op: ‘Gezondheid meewegen 
is nieuw: het is pionieren. Gezonde verste-
delijking: hoe doe je dat? Het gaat hier om 
een enorm gebied, dat we als pilotproject 
gebruiken. Mijn functie is ook nieuw, dus het 
is voor ons eveneens een leerproces. Ik was 
hiervoor werkzaam bij de Gemeentelijke Ge-
zondheidsdienst (GGD), maar die is nu deels 
geïntegreerd in het gemeentelijk apparaat, 
binnen de afdeling Volksgezondheid. De ge-
meente geeft hiermee een duidelijk signaal af 
dat gezondheid vanaf nu integraal onderdeel 
uitmaakt van het ruimtelijke beleid.’
Het is volgens Peeters wel wennen voor de 
stedenbouw- en verkeerskundigen, vergun-
ningverleners en handhavers en economen 
binnen de gemeente dat er ineens iemand 
aanschuift die kijkt vanuit een gezondheids-
perspectief: ‘Het is even vreemd dat er ineens 
iemand vraagt hoe er in de planvorming reke-
ning is gehouden met gezondheid. Want ja, 
we hebben ook al energie, milieu, verkeer en 
economie. En zijn mijn plannen niet gezond 
dan? Maar het collegestandpunt is duidelijk: 
in alle ruimtelijke plannen moet er aandacht 
zijn voor gezondheid. En dat besef dringt nu 
ook door bij alle plannenmakers. Sterker nog: 
er ontstaan extra argumenten om wandelaars 
en fietsers voorrang te geven in stedelijke 
plannen. En stedenbouwkundigen hoeven 
ook minder kostbare ruimte op te offeren aan 
parkeerruimte.’
Lastig is volgens Hoorn wel dat gezondheid 
niet uit te drukken is in kwantificeerbare 
prestatie-eisen: ‘De Omgevingswet biedt wel 
mogelijkheden. Deze wet, die waarschijnlijk in 

2019 in werking treedt, zet gezondheid hoger 
op de agenda. In een Omgevingsvisie kunnen 
overheden hun beleidsvorming op het gebied 
van de fysieke leefomgeving vastleggen en 
uitvoeren. Dus ook gezondheid. Gemeenten 
moeten hier dus meer mee dan nu. Wel krijgen 
gemeente naar verwachting een grote mate 

van vrijheid hoe ze onderwerpen willen uitwer-
ken. Het College heeft hierin een belangrijke 
rol als bewaker van het voorgestane beleid. 
Maar het kan dus zijn dat wie geen rekening 
houdt met gezondheid in zijn plannen, op-
nieuw mag beginnen. Dat werkt als flinke stok 
achter de deur.’ 


