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GEZOND 
O N T W E R P



Dit magazine is gemaakt in opdracht van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.



Inhoudsopgave5 Inhoudsopgave

Gezond Ontwerpen06

17
18
19
20
22
24
25
26

32
33
34

Gezondheid en de stad08
Een lange traditie10
Kennis en bekendheid12
Tien Gezonde steden14
‘de SCHONE stad’
‘de VEILIGE stad’
‘de KLIMAATADAPTIEVE stad’
‘de MOBIELE stad’
‘de BEWEGENISVOLLE stad’
‘de GROENE stad’
‘de ECONOMISCHE stad’
‘de SOCIALE stad’

Het netwerk28
Bouwen aan een gezonde stad30
Leerervaringen tijdens de Haagse schouwen31
Binckhorst
Transvaal
Bezuidenhout

Vervolg platform Gezond Ontwerp36
Colofon37



Gezond zijn, voor iedereen een groot 
goed. Wie wil er niet gezond zijn en gezond 
leven? De mogelijkheden om gezond te 
leven, om gezonde voeding te eten en om 
voldoende te bewegen zijn ruimschoots 
voorhanden. Maar leeft men wel zo gezond? 
De cijfers tonen dit niet aan. Nederlanders 
bewegen steeds minder, ze worden dikker 
en de kans op hart- en vaatziekten neemt toe. 
Kinderen spelen steeds minder vaak buiten, 
volwassenen bewegen weinig en ouderen 
komen om tal van redenen de deur niet 
meer uit. Door weinig te bewegen blijven de 
motorische en sociale ontwikkelingen achter, 
nemen obesitas en hieraan gerelateerde 
ziekten als diabetes en hart- en vaatziekten 
toe, worden de kansen op depressiviteit en 
burn-outs vergroot en nemen de kansen op 
dementie toe. Deze aandoeningen en ziekten 
zijn het product van onze welvaart. Als we 
niet snel handelen, kunnen ze uitgroeien tot 
epidemieën  van onze tijd.  Wat de cholera en 
de pokken waren voor de negentiende eeuw 
zouden obesitas, burn-outs en dementie 
voor eenentwintigste eeuw kunnen worden. 

‘Gezond Ontwerp’  van onze leefomgeving 
kan deze (welvaart)ziekten niet voorkomen, 
maar het kan wel bijdragen aan de beperking. 
Een gezonde leefomgeving (ver-)leidt tot 
gezonder gedrag. Dit is een belangrijke 
publieke opgave. Leefstijlkeuzen maakt 
men weliswaar zelf, maar de inrichting 
en vormgeving van de leefomgeving is 
primair een publieke verantwoordelijkheid. 
Dit magazine is het resultaat van een 
verkenning van de TU/e over Gezond 
Ontwerp in opdracht van het RIVM. De 
aanleiding voor deze verkenning is dat 
de kennis over Gezond Ontwerp uit de 
Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid 
van het Ministerie van IenM onvoldoende 
‘land’ in het ruimtelijke domein.

In dit magazine staat het effect van de 
leefomgeving op het gedrag van mensen 
centraal. Een gezonde stad1 biedt een 
aantrekkelijke, leefbare en veilige woon- 
en leefomgeving voor haar bewoners. 
Een stad die verleidt tot gezond gedrag. 
Een stad waar volop wordt gewandeld en 
gefietst. Een stad met voldoende speel- 
en bewegingsruimte en aantrekkelijke, 
betekenisvolle openbare ruimten en parken. 
Het RIVM, GGD Nederland en TU/e zijn 
in 2013 een samenwerking gestart rond 
het thema Gezond Ontwerp en richten het 
Platform Gezond Ontwerp op. Wij zien de 
urgentie en willen actief bijdragen aan 
het ‘gezonder maken van de steden’. 

Er gebeurt veel. Velen zijn in de praktijk bezig 
met Gezond Ontwerpen, het onderwerp 
staat terecht volop in de belangstelling. 
Ook wordt er wetenschappelijk 
onderzoek gedaan en zijn er interessante 
praktijkvoorbeelden. Wij merken echter 
dat de kennis te kort schiet en versnipperd 
is. Experts uit het gezondheidsdomein en 
het ruimtelijke domein spreken elkaars taal 
niet. Gezond Ontwerp wordt vaak eenzijdig 
vanuit een specifiek aandachtsveld, zoals 
fietsen, groen, sporten of milieu bekeken. 
Een integrale aanpak is gewenst. Er is 
daarnaast behoefte aan kennisontwikkeling, 
zowel wat betreft ervaringskennis in de 
professionele praktijk als wetenschappelijke 
kennis in het academisch domein. 
Het is cruciaal dat deze professionals, 
academici en beleidsmakers elkaar weten 
te vinden, de kennis  delen en samen 
werken. Een gezamenlijke verbindende 
kennisinfrastructuur is gewenst. Dit is dan 
ook de aanleiding voor het oprichten van 
het Platform Gezond Ontwerp. Doelstelling 
van het platform is het bundelen van 
kennis, onderzoek doen, de bewustwording 

vergroten, ervaring opdoen via lokale 
pilots en onderwijsactiviteiten opzetten.

In het eerste artikel van dit magazine gaan we 
in op de relatie tussen de stad en het menselijk 
gedrag. We schetsen vervolgens de lange 
traditie tussen gezondheid en stadsontwerp. 
Gezondheidsthema’s hebben altijd een 
belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse 
stedenbouw. In ‘Kennis en bekendheid’ staat 
de bestaande kennis centraal. Het netwerk 
van alle professionele experts is beschreven 
in ‘Het netwerk’. De kern van dit magazine 
is het artikel ’10 steden’. Gezond Ontwerp 
wordt inhoudelijk vanuit alle kanten belicht. 
Wat is een gezonde stad? De succesvolle 
ontwikkeling van een gezonde stad is sterk 
afhankelijk van een goede samenwerking 
tussen de professionele partijen. In 
‘Bouwen aan gezonde steden’ staat deze 
samenwerking centraal. In het laatste artikel 
gaan we in op Haagse wijkschouwen die 
in de voorbereiding van dit magazine zijn 
uitgevoerd. We sluiten het magazine af 
met een actielijst voor de toekomst. Wat 
gaan we de komende periode doen en 
wat zou uw bijdrage hieraan kunnen zijn?

Helaas zijn we in dit magazine niet in staat 
om alle opgedane kennis te beschrijven. 
Dit is slechts het topje van de ijsberg. Wilt 
u meer weten of wilt u participeren, neem 
dan contact op met de initiatiefnemers van 
het Platform Gezond Ontwerp: Ad de Bont 
(TU/e), Frank den Hertog (RIVM), Hanneke 
Kruize (RIVM), Jan Meijdam (GGD Rotterdam-
Rijnmond) en Pieter van Wesemael (TU/e).

Veel leesplezier,

Namens de TU/e, 
 Pieter van Wesemael 

Ad de Bont

Gezond ontwerpen

Het inactieve bestaan van de 
volwassene. Zitten in de auto, op 
kantoor en op de bank. Eén keer per 
week met de auto naar de sportschool.

>

Het inactieve leven van de jeugd.>

Overgewicht en obesitas nemen toe. 
Bron: CBS 2012, bewerking TU/e

>

Overgewicht en obesitas bij kinderen
Bron: dietenlijst.nl, onlinepedagoog.nl

>



deels leefstijl-specifiek. Afkomst en de 
bijbehorende sociaal-culturele normen en 
waarden zijn onderdeel van de leefstijl en 
bepalen in belangrijke mate hoe men de stad 
gebruik. Uit onderzoek4 blijkt bijvoorbeeld 
dat allochtonen minder fietsen dan de 
gemiddelde Nederlander. Vooral allochtone 
vrouwen fietsen minder. Mogelijke 
verklaringen hiervoor zijn de lage status die 
de fiets voor allochtonen heeft, het gevoel 
van verkeersonveiligheid en onvoldoende 
fietsvaardigheden. De auto wordt daarnaast 
gezien als een statussymbool, men laat 
hiermee zien dat men wat heeft bereikt. 

We weten eigenlijk weinig over de relatie 
stad en gezondheid. Een voorbeeld: In de 
binnensteden met een hoge dichtheid, 

krappe straten en veel functiemenging
wordt structureel meer gefietst dan in 
suburbane wijken5. Heeft dit te maken 
met de aantrekkelijkheid van de stad, met 
korte routes en de nabijheid van allerlei 
voorzieningen waardoor men idealiter 
wandelt of fiets, of komt het door het 
ontbreken van voldoende parkeerruimte 
waardoor het autobezit lager is? Of zoeken 
mensen een woon- en leefomgeving die 
past bij hun voorkeuren, in dit geval een 
stedelijke omgeving, waar men fietsend 
alle voorzieningen binnen handbereik 
heeft? Er is weinig bekend over deze relatie, 
nader onderzoek is gewenst. Duidelijk 
is dat de inrichting van de stad invloed 
heeft op het gedrag van de stedeling. 
De mate waarin is echter niet in beeld. 

Gezondheid en de stad
dat leidt aan obesitas en overgewicht is 
hoger bij een lagere SES, maar obesitas en 
overgewicht zijn zeker niet voorbehouden
aan deze groepen. Ook de middenklasse 
en het hoger opgeleide, rijkere deel 
van de bevolking wordt steeds dikker. 

De leefstijl, gebaseerd op sociaal-
culturele normen en waarden, is eveneens 
bepalend voor menselijk gedrag. Iedere 
bevolkingsgroep heeft specifieke 
preferenties, bijvoorbeeld ten aanzien 
van verplaatsingsgedrag. Sommigen zijn 
verstokte autorijders, anderen wonen bij 
voorkeur in de binnenstad en gaan daar 
fietsend door het leven. Deze preferenties 
zijn lang niet altijd gekoppeld aan de 
SES. Ook sport- en recreatiegedrag zijn 

In hoeverre bepaalt de inrichting van de 
stad iemands (bewegings)gedrag en 
gezondheid? Diverse factoren liggen ten 
grondslag aan menselijk gedrag. In aansluiting 
op het model van Dahlgren en Whitehead2 
zijn deze factoren onderverdeeld in schillen 
met genetische, sociaaleconomische, 
sociaal-culturele (iemands leefstijl met 
normen en waarden) en omgevingsfactoren 
zoals de woon- en leefomgeving. (On)
gezond gedrag, zowel qua energie-inname 
als verbranding, hangt samen met factoren 
uit alle schillen. In dit magazine staan de 
fysieke omgevingsfactoren centraal. De 
mate waarin welke factoren bepalend 
zijn is lastig te bepalen, maar duidelijk 
is dat de inrichting en kwaliteit van de 
woon- en leefomgeving van invloed zijn 
op het gedrag. Een stad kán verleiden tot 
gezonder gedrag en een gezonde leefstijl.

De     urgentie     voor  Gezond Ontwerp
is  aanwezig en neemt toe. De 
sociaaleconomische status (SES3) 
bepaalt in sterke mate de urgentie. 
Een lagere SES hangt samen met een minder 
goede gezondheid. Het percentage mensen 

Mensen maken de stad en 
de stad maakt de mensen!

‘ ‘

8 9
De leefstijlen is van invloed op het 
bewegingsgedrag 

>

De inrichting en ordening van de stad zijn 
van invloed op het gedrag van de stedeling.

<
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First we shape cities and 
then they shape us
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(Jan Gehl, Cities for people)
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een veilige, gezonde en aantrekkelijke 
leefomgeving gaan bieden. Voorlopers van 
deze ontwikkelingen waren de New Yorkse 
stadsactiviste Jane Jacobs6 en in Nederland 
Jakoba Mulder, hoofd stadsontwikkeling 
van Amsterdam, en architect Aldo van 
Eyck.  Jane Jacobs toonde duidelijk aan dat 
stadswijken met veel menging en diversiteit 
aantrekkelijk zijn en leiden tot intensief en 
bewegingsvol gebruik van de openbare 
ruimte. Een gemengde stadswijk met brede 
stoepen, veilige binnenhoven en goed 
ingerichte speelpleinen en speeltuinen. Aldo 
van Eyck liet met zijn honderden speeltuinen7 

in Amsterdamse stadswijken zien wat dit kan 
betekenen voor oude en nieuwe stadswijken. 

In de stedelijke gentrification8-wijken zoals 
de Jordaan in Amsterdam neemt het aandeel 
gezinnen al weer jaren toe. De stedelijke 
structuur biedt prima mogelijkheden 
voor gezond gedrag, mits  aan een 
aantal essentiële zaken wordt voldaan. 
Sociale veiligheid, een autoluw karakter 
en veiligheid zijn een must,  Jane Jacobs 
beschreef het al in 1961 in Life and Death 

of Great American. Stedelijke ruimten zoals 
brede trottoirs, het liefst gelardeerd met 
groen, speelpleinen en plantsoenen en hier 
en daar een groter park met een recreatief 
en sociaal-cultureel programma zijn cruciaal. 

Kortom, een lange traditie van 
ontwerpideologieën en praktijken die 
voortbouwen op het streven van de 
negentiende-eeuwse Hygiënisten naar een 
gezondere leefomgeving. De stedenbouwer 
en planoloog waren vaak de voortrekker. We 
constateren dat in de huidige praktijk van de 
stedenbouw en de ruimtelijke ordening de 
thematiek van de gezondheid en de gezonde 
leefomgeving geen rol meer speelt. Slechts 
in de marge van het streven naar een veilige 
leefomgeving (fijnstof, groepsrisico, enz.), 
duurzame stedenbouw (ecologie, groen, 
duurzame mobiliteit) en sociale cohesie 
(ontmoeten, spelen en sport) klinken aan 
gezondheid gerelateerde thema’s nog 
door. Het zijn dan de milieudeskundigen, de 
ecologen en de verkeersdeskundigen die dit 
agenderen en meestal niet de ontwerpers.

waar het kon spelen. In deze functioneel 
opgezette wijken was functiescheiding 
en differentiatie van ruimten naar 
gebruik en doelgroep het uitgangspunt. 

Het systeem van (milieu)normering werd 
verder verfijnd in de wijken uit de jaren 
zeventig en tachtig. In deze woonwijken 
werden andere gezondheidsaccenten 
gelegd. Wandelen, fietsen en spelen in de 
directe woonomgeving kwamen centraal 
te staan. De woonerven en de grote 
groengebieden rondom de woonwijken 
waren ingericht voor dit gebruik. Een 
‘ideale’ woonomgeving voor het moderne 
gezin. Sociale samenhang en het streven 
naar collectiviteit speelde een grote rol 
van betekenis in het ontwerp van deze 
wijken. In deze (anti-stedelijke) periode 
raakten de binnensteden verder in verval. 
Gezinnen met kinderen trokken naar de 
suburbane woonwijken in de groeikernen. 
Deze wijken boden voor de opgroeiende 
kinderen een gezondere en veiligere woon- 
en leefomgeving. De stadsvernieuwing 
was broodnodig. De steden moesten weer 

Een lange traditie
In dezelfde periode ontwikkelde 
de beroemde architect Berlage een 
monumentale stedelijke uitbreiding: 
Amsterdam-Zuid. Sport en spel zijn hier 
onlosmakelijk onderdeel geworden van de 
stedelijke structuur. Het Olympisch Stadion 
(1928), een zwembad (De Mirandabad) een 
binnenstedelijk sportpark (Olympiaplein) 
zijn centrale elementen midden in de wijk. 

Na de 2de Wereldoorlog zijn een uitgebreid 
stelsel van normen en voorschriften en 
een sterke wettelijke en beleidsmatige 
regulering van de ruimtelijke ordening 
ontstaan. ‘De stedenbouwkundige als 
dokter.’ Tijdens de wederopbouw speelde, 
in de modernistisch opgezette wijken, 
gezondheid een nadrukkelijk rol. Licht, lucht 
en ruimte waren krachtige uitgangspunten 
mede gericht op gezondheid en hygiëne. Er 
werd groene ruimte gecreëerd om in de wijk 
te recreëren en er werd rekening gehouden 
met de behoeften van de jeugd. Het kind 
kreeg genormeerde en afgebakende ruimten 

Gezondheid en stedenbouw kennen een 
lange traditie van tenminste een eeuw. 
De moderne stedenbouw zoals die zich in 
de twintigste eeuw ontwikkeld heeft, is 
nadrukkelijk het product van het streven 
naar een betere volksgezondheid. Onze 
woningwet, de eerste ter wereld, was 
immers onderdeel van een heel breed 
pakket aan wetgeving rondom hygiëne en 
de ‘Sociale Quaestie’: de Gezondheidswet.
De woningwet was gericht op de realisatie 
van betere en hygiënischere woon- en 

leefomstandigheden in de doorgaans 
verkrotte steden. Parallel hieraan 
ontwikkelde zich een nieuwe plannings-en 
ontwerppraktijk gericht op een gezonde 
leefomgeving: van de tuinstadbeweging 
van Ebenezer Howard rond 1900, via 
Radburn van Clarence Stein in de jaren 
twintig tot de opkomst van CIAM in de 
jaren twintig en dertig. Groen, sport- en 
speelruimten kregen in de tuinsteden voor 
de eerste keer een structurele positie. 

10 11

Onderwerpen uit de tijdlijn van de Nederlandse 
stedelijke ontwikkelings geschiedenis

>

Tijdlijn van de Nederlandse geschiedenis: 
Ontwikkeling in de stedenbouw>
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Kennis en bekendheid 

Een toenemend aantal gemeenten9 is actief 
bezig met gezondheid, soms gekoppeld 
aan, of onderdeel van beleidsthema’s 
als kindvriendelijkheid, klimaatadapatie 
of duurzaamheid. In allerlei gemeenten 
worden interessante projecten gerealiseerd. 
Vaak zijn dit projecten gericht op groen, 
ontmoeten, spelen, sporten en/of fietsen 
in de stad. Interessante praktijkkennis 
is bijvoorbeeld opgedaan in de grotere 
steden. In bijvoorbeeld Amsterdam10,

Gezond Ontwerp brengt meerdere 
vakgebieden samen. M,edici,  
gezondheidsexperts, milieu-experts  en 
de ruimtelijke disciplines (planologen, 
stedenbouwers en landschapsarchitecten) 
werken samen aan een gezonde stad. De 
inventarisaties naar bestaande kennis en 
aandacht voor Gezond Ontwerp laten 
een verontrustende kloof zien tussen 
de verschillende vakgebieden. In het 
‘gezondheidsdomein’ is er de laatste jaren 
groeiende aandacht voor het thema. 
Het probleem en de urgentie worden 
onderkend, de bewustwording is groot en er 
wordt veel onderzoek gedaan waarin wordt 
aangetoond dat de inrichting van stad van 
invloed is op het gezonde gedrag van haar 
bewoners. In het ‘ruimtelijke domein’ is de 
aandacht geringer, maar neemt gelukkig 
wel toe. Langzaam dringt het besef door 
dat de ruimtelijk experts, met hun handelen 
gezond gedrag kunnen faciliteren. Dit 
komt tot uiting in diverse handboeken, 
voorbeeldboeken en ontwerptools. Ze 
zijn vaak gebaseerd op voorbeelden uit 
de praktijk. Een niet uitputtend overzicht 
met interessante voorbeeldboeken 
en website met ontwerptools:

12

• Lay-out:
      - # 02 Waterpleinen
      - # 05 Public Playground
      - # 14 Van A nar F
      - # 22 Sport in the City

• Gezonde Verstedelijking 
    (Ministerie I&M), 2012

• Inspiratieboek Kindvriendelijke Wijken 
    (Kennisplatform Verkeer en vervoer), 2008 

• Vooronderzoek ‘Aanpak beweegvriendelijke omgeving’ 
    DSP-groep, 2010

• www.experimentgezondewijk.nl/gezondewijk/
    eboek/eboekgezondewijk.pdf

• www.GezondOntwerpWijzer.nl

• www.nisb.nl/ruimtevoorbewegen

De medische en ruimtelijke wereld. 
Verschil in kennis en bekendheid.
Bron: Michelangelo, De creatie van Adam, 
bewerking TU/e >

Rotterdam11, Den Haag12 en Utrecht13 
wordt gebouwd aan een gezonde, 
groene, beweegvriendelijke stad. 

Wetenschappelijk onderzoek naar de 
correlatie tussen de ruimtelijke inrichting en 
vormgeving van de stad en gezondheid is in 
Nederland slechts beperkt voorhanden. Wat 
werkt wel, wat niet? Stedenbouw is een weinig 
lerende discipline. We weten niet zo goed 
wat het effect is van stedenbouwkundige 

Initiatieven  voor kindvriendelijke wijken
(Kennisplatform Verkeer en Vervoer)

Inspiratie voor gezonde mobiliteit  (RIVM)

 Gezonde verstedelijking
  (Ministerie IenM / .Fabric)

 Public Playground  
(Stimuleringsfonds voor Architectuur)

 Sport in de City
(Stimuleringsfonds voor Architectuur)

>

concepten of interventies. Meer academisch 
onderzoek gebaseerd op concrete casuïstiek 
en natuurlijke experimenten naar het effect 
van het ontwerp van de stad op het gedrag 
is dringend gewenst. Zo is niet goed in beeld 
in welke mate de inrichting, omvang en 
kwaliteiten van het groen en de openbare 
ruimten van invloed zijn op het (bewegings)
gedrag. Evenmin is duidelijk wat de effecten 
zijn van spreiding dan wel concentratie 
van voorzieningen in de buurten.

Er is weinig onderzoek gedaan 
naar het effect van de ruimtelijk 
inrichting op bewegingsgedrag. 

Een uitzondering: 
De Gezonde wijk uit 2006 >

http://stimuleringsfonds.nl/content/lay/i_006/Lay_Out_02_Waterpleinen_PDF.pdf
http://stimuleringsfonds.nl/content/lay/i_003/Lay_Out05_WEB.pdf
http://stimuleringsfonds.nl/content/lay/i_015/Layout_14_WEB2.pdf
http://www.stimuleringsfonds.nl/content/lay/i_023/Layout_22.pdf
http://issuu.com/frictiestudio/docs/magazine-gezonde-verstedelijking
http://issuu.com/frictiestudio/docs/magazine-gezonde-verstedelijking
http://www.ruimtevoor.nl/sharedspace/publicaties/Rapportages/2008-05%20KennisplatformVV%20-%20Inspiratie%20kindvriendelijke%20wijken.pdf
http://www.ruimtevoor.nl/sharedspace/publicaties/Rapportages/2008-05%20KennisplatformVV%20-%20Inspiratie%20kindvriendelijke%20wijken.pdf
http://www.dsp-groep.nl/getFile.cfm?dir=rapport&file=19kkomgsprt_Eindrapport_Aanpak_beweegvriendeijke_omgeving.pdf
http://www.dsp-groep.nl/getFile.cfm?dir=rapport&file=19kkomgsprt_Eindrapport_Aanpak_beweegvriendeijke_omgeving.pdf
http://www.experimentgezondewijk.nl/gezondewijk/eboek/eboekgezondewijk.pdf
http://www.experimentgezondewijk.nl/gezondewijk/eboek/eboekgezondewijk.pdf
http://www.GezondOntwerpWijzer.nl
http://www.nisb.nl/ruimtevoorbewegen
http://www.ruimtevoor.nl/sharedspace/publicaties/Rapportages/2008-05%20KennisplatformVV%20-%20Inspiratie%20kindvriendelijke%20wijken.pdf
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:24975&type=org&disposition=inline&ns_nc=1
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:24975&type=org&disposition=inline&ns_nc=1
http://issuu.com/frictiestudio/docs/magazine-gezonde-verstedelijking
http://stimuleringsfonds.nl/content/lay/i_003/Lay_Out05_WEB.pdf
http://www.stimuleringsfonds.nl/content/lay/i_023/Layout_22.pdf
http://www.degezondewijk.nl/PDF/De%20Gezonde%20Wijk-web.pdf


Tien gezonde steden
De gezonde stad heeft raakvlakken 
met urgente, actuele sociaal ruimtelijke 
thema’s zoals stedelijke herstructurering, 
klimaatadaptatie, waterretentie, voedsel 
in de stad, sociale duurzaamheid en 
bewonersparticipatie. Deze meekoppelende 
opgaven zijn strategisch van waarde 
om de stad daadwerkelijk ‘gezonder’ 
te maken. Het veld is beschreven onder 
de noemer ’tien gezonde steden’.  

Gezond Ontwerp is een breed begrip en 
hangt samen met de ordening, de inrichting 
en het gebruik van onze leefomgeving. 
Beweging is een centraal thema in de 
gezonde stad. Een gezonde stad verleidt 
tot gezond gedrag en beweging draagt 
bewezen bij aan de gezondheid van mensen. 
Om dit te bereiken moet een aantal condities 
en voorwaarden op orde zijn: de klassieke 
milieu- en veiligheidsaspecten op orde.  

Iedere stad is beschreven en per stad is 
een aantal best practicses opgenomen. 
Uiteraard is dit slechts een beperkte 
selectie. Voor meer informatie wordt 
per stad verwezen naar relevante 
websites, publicaties en discussiefora 
met richtlijnen en meer voorbeelden.
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1De basis op orde: 
De veilige, schone en klimaatadaptieve stad. 
Deze drie steden zijn voorwaardelijk om 
gezond te kunnen leven in de stad.

4Gebruik en beleving van de stad: 
Een gezonde stad is een leefbare, 
economisch vitale stad met ruimte voor 
ontmoeting en collectiviteit. Een stad waar 
ruimte is voor collectieve en particuliere 
initiatieven. ‘Samen maken we de stad’. 2De inrichting van de stad: 

De mobiele, bewegingsvolle en groene stad. 
De inrichting van de stad is de belangrijke 
factor voor gezond gedrag. Vanwege de 
importantie, deze drie steden staan centraal 
in dit magazine.

3Ketens en systemen in de stad: 
In een gezonde stad is ruimte voor duurzaam 
voedsel, energie en afvalkringlopen. Ze 
dragen bij aan een gezonde woon- en 
leefomgeving.

10 thema’s maken een gezonde stad. 
De mobiele, bewegingsvolle en groene 
stad zijn, als het gaat om het gezond 
ontwerpen van de stad, het meest 
relevant. >

Meer algemene informatie  
over het thema Gezond Ontwerp 

is te vinden op:

www.GezondOntwerpWijzer.nl
www.atlasleefomgeving.nl

www.experimentgezondewijk.nl
www.degezondewijk.nl

www.tno.nl > thema gezonde wijk
www.rivm.nl 

> thema Gezonde leefomgeving
> Inspiratie van gezond ontwerp en 

inrichting van de fysieke leefomgeving
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ik roep de ontwerpers op om een 

stad te ontwerpen die verleidt tot 

sporten, bewegen en spelen

‘

‘
Roger van Boxtel 

(directievoorzitter van zorgverzekeraar Menzis)
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Samen vormen ze de basis voor een gezonde stad. In een gezonde stad wordt op een 
integrale wijze naar deze thema’s gekeken. De tien steden zijn onderverdeeld in vier thema’s:

www.GezondOntwerpWijzer.nl
www.atlasleefomgeving.nl
www.experimentgezondewijk.nl
www.degezondewijk.nl
www.tno.nl 
www.rivm.nl
www.rivm.nl
www.rivm.nl
www.rivm.nl


normen vastgelegd14. Toch blijft aandacht 
voor de schone stad nodig. In een schone stad 
kan men leven, wonen, werken, bewegen en 
recreëren zonder (over)last. Aantrekkelijke 
omgevingen die leiden tot beweging dienen 
gevrijwaard te zijn van schadelijke (milieu)
invloeden. Overlast heeft een impact op zowel 
de fysieke als de psychologische gezondheid. 
Een schone stad is tevens een leefbare stad. 
Hoewel in de praktijk voldaan wordt aan de 
normen, is er in kwalitatieve zin nog forse 
winst te halen. Te vaak nog worden sport- 
en recreatievoorzieningen weggestopt in 
milieuzones langs snel- of spoorwegen en 
liggen speelvoorzieningen voor kinderen 
op onaantrekkelijke plekken, direct 
langs drukke wegen en parkeerplaatsen. 
Woningen, scholen, speelplekken, sport- 
en recreatieterreinen liggen idealiter op 
aantrekkelijke plekken zonder overlast. 

In een gezonde stad is de basis op orde. 
Gezondheid begint met een schone stad. 
De relatie gezondheid en ontwerpen is ruim 
een eeuw geleden gestart met dit thema. 
De Gezondheidswet en de Woningwet 
waren gericht op de verbetering van 
de hygiëne in de verkrotte stadswijken. 
Nadien bleef hygiëne, bijvoorbeeld via de 
tuinstadgedachte en de ‘licht, lucht en 
ruimte-filosofie’ van de CIAM en ‘het Nieuwe 
Bouwen’, een belangrijk streven in de 
stedenbouw. Deze traditionele hygiëne lijkt 
tegenwoordig gegarandeerd te zijn in onze 
woonomgeving. De afgelopen decennia is 
het accent komen te liggen op milieuthema’s 
zoals luchtkwaliteit, geur, emissies, geluid en 
externe veiligheid (het risico om slachtoffer 
te worden van een ongeval met gevaarlijke 
stoffen). Hiervoor zijn allerlei richtlijnen en 

‘De SCHONE stad’

Best practices:
Overkluizingen of een verdiepte ligging 
van infrastructuur dragen bij aan de 
leefbaarheid en de milieukwaliteit van de 
directe woon- en leefomgeving. Vaak zijn dit 
dure ingrepen die alleen te bekostigen zijn 
als ze worden gekoppeld aan grootschalige 
stedelijke ontwikkelingen. De verdiepte A2 
bij Maastricht en Utrecht, de overkluizing 
van de A10 (ZuidasDok) of de overkluisde A4 
bij Schiedam zijn goede voorbeelden. Op de 
tunnelbak is ruimte voor een aantrekkelijke, 
overlastvrije stedelijke omgeving.

Meer weten?
www.stillerverkeer.nl

Stiller op weg, naar een gezonde stad, 
CROW, April 2012

www.gezondheidsatlas
Rotterdamrijnmond.nl

www.denhaag.nl/home/bewoners/to/
Gezondheid-in-Planvorming-gezond-

ontwerpen-van-woongebieden
www.atlasleefomgeving.nl
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www.stillerverkeer.nl
http://www.stillerverkeer.nl/algemeen/pss/FactsheetStillerOpWeg.pdf
http://www.stillerverkeer.nl/algemeen/pss/FactsheetStillerOpWeg.pdf
www.gezondheidsatlasRotterdamrijnmond.nl
www.gezondheidsatlasRotterdamrijnmond.nl
http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/to/Gezondheid-in-Planvorming-gezond-ontwerpen-van-woongebieden.htm
http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/to/Gezondheid-in-Planvorming-gezond-ontwerpen-van-woongebieden.htm
http://www.denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/to/Gezondheid-in-Planvorming-gezond-ontwerpen-van-woongebieden.htm
www.atlasleefomgeving.nl


Meer weten?
Handboek veilig ontwerp & beheer, 

Ita Luten (redactie), Thoth Bussum, 2008

Mens en maat, over de ergonomie van ruimte, 
Maarten Wijk, 2010

Handboek voor toegankelijkheid, 
Maarten Wijk, 2012

Stichting Buitengewoon Veilig 

www.hetccv.nl/dossiers/wijkinterventies/kindlint

Greying cities, Charlotte Cammelbeeck

18 ‘de KLIMAATADAPTIEVE stad’

Meer weten?
Waterpleinen: 

http://wwnl/100_klimaatbestendig/
projecten/waterpleinen?portfolio_id=18

Stedelijk water:
www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publi
caties/brochures/2010/11/23/water-in-de-stad

Klimaatadaptatie: 
www.ruimtevoorklimaat.nl

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
deltaprogramma/deelprogramma-s/

deelprogramma-nieuwbouw-en-herstructurering

Duurzame stedenbouw: 
Nationaal pakket 

www.npds.nl/stedenbouw/npds/Nationaal%
20Pakket%20Duurzame%20Stedebouw.pdf
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Best practices:
Waterpleinen in Rotterdam. In Rotterdam 
worden in de bestaande stad diverse 
waterpleinen aangelegd. Een waterplein 
combineert wateropvang (in de natte 
perioden) en speelgelegenheid (in de droge 
perioden)18. 

In Noord-Holland wordt de dijk Hoorn–
Edam versterkt. De dijkversterking wordt 
uitgevoerd als oeverdijk: een innovatief 
dijkconcept met een flauw talud van circa 
70m aan de waterzijde. Dit talud wordt in 
Hoorn benut voor een nieuw stadsstrand, 
een autovrije boulevard en doorgaande 
fiets- en wandelroutes19. 

‘de VEILIGE stad’
Kortom, een veilige stad is een belangrijke 
conditie voor een gezonde stad. Bouwen aan 
een veilige stad betekent:

- Zorgen voor zichtbaarheid, eenduidigheid, 
toegankelijkheid en aantrekkelijkheid17.

- Zorgen voor een verkeersveilige stad waarin 
de zwakkere verkeersdeelnemers veilig 
wandelend of fietsend aan het verkeer kunnen 
deelnemen. 

• Creëer autovrije routes zoals kindlinten, 
rollatorpaden en fietspaden met zo weinig 
mogelijk barrières en confrontaties tussen de 
verkeersstromen.
• Zorg voor een frictieloze openbare ruimte 
voor gehandicapten en senioren.

- Verhogen van de sociale veiligheid.
•  Zorg voor toezicht, overzicht en uitzicht op 
de openbare ruimten en groenvoorzieningen. 
Creëer voorkanten en voorkom blinde gevels 
aan openbare ruimtes.
• Streef naar functiemenging in de plint van 
bebouwing waardoor levendigheid en ogen op 
de openbare ruimte gegarandeerd zijn.
• Voorkom potentieel onveilige plekken zoals 
onderdoorgangen en doorgaande routes door 
groengebieden.

- Voorkomen van slecht beheerde of vervallen 
gebieden. 
• Herstellen van verval, vernieling en 
vervuiling.
• Voorkomen van slecht beheerde openbare 
ruimten en groengebieden.
• In collectief beheer geven van onbeheerde 
ruimten (met andere, collectieve functies).

Onveiligheid is een veelkoppig monster. 
(On)veiligheid kan betrekking hebben op 
sociale veiligheid (gevoel van veiligheid in 
de openbare ruimte), objectieve veiligheid, 
verkeersveiligheid en externe veiligheid 
(zie schone stad). Hier staan de sociale 
en de verkeersveiligheid centraal. Een 
gevoel van onveiligheid zorgt er voor dat 
je als fietser of wandelaar de openbare 
ruimte mijdt. Senioren durven bijvoorbeeld 
de deur niet meer uit. Juist vanwege de 
vergrijzing en de extra-muralisering van 
de institutionele zorg waardoor ouderen 
langer zelfstandig blijven wonen, wordt dit 
een belangrijke opgave. Kinderen worden 
met de auto naar school en hobby- of 
sportclub gebracht als de routes onveilig zijn 
en (vrouwelijke) migranten fietsen minder 
vanwege de vermeende onveiligheid15/16. 
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Het klimaat verandert. De Nederlandse 
steden krijgen te maken met langere, natte 
perioden en het wordt gemiddeld warmer. 
Door de toegenomen verstening is er 
minder ruimte voor waterretentie en er 
kan minder goed worden geanticipeerd op 
hittestress. In een klimaatadaptieve stad zijn 
voldoende groenvoorzieningen en openbare 
ruimten waar waterretentie mogelijk is. Een 
robuuste groenstructuur kan daarnaast 
dienen om water in de wijk te zuiveren.  

Deze gebieden kunnen tegelijkertijd 
bijdragen aan een bewegingsvolle en 
aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Met 
voldoende groen kan worden geanticipeerd 
op hittestress. De steden dienen veilig te zijn 
voor hogere waterpeilen, de waterkeringen 
dienen op niveau te zijn. De dijkversterkingen 
kunnen worden gecombineerd met 
de ontwikkeling van betekenisvolle, 
aantrekkelijke (groen)gebieden waar 
bewoners kunnen recreëren en bewegen.
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www.buitengewoonveilig.com
www.buitengewoonveilig.com
http://www.hetccv.nl/dossiers/wijkinterventies/kindlint
http://www.hetccv.nl/dossiers/wijkinterventies/kindlint
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Frepository.tudelft.nl%2Fassets%2Fuuid%3A52031d93-752b-4563-aed8-32ce8064e4e4%2FDesign_principles_book_January_2013.pdf&ei=Qsr6UYe4B8H60gXY2oHwBQ&usg=AFQjCNEUQ9_GEaEZWzOrgtHEuBiZg__4cQ&bvm=bv.50165853,d.d2k
http://www.rotterdamclimateinitiative.nl/100procent-klimaatbestendig
http://www.rotterdamclimateinitiative.nl/100procent-klimaatbestendig
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/11/23/water-in-de-stad.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/11/23/water-in-de-stad.html
www.ruimtevoorklimaat.nl
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/deltaprogramma/deelprogramma-s/deelprogramma-nieuwbouw-en-herstructurering
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/deltaprogramma/deelprogramma-s/deelprogramma-nieuwbouw-en-herstructurering
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/deltaprogramma/deelprogramma-s/deelprogramma-nieuwbouw-en-herstructurering
www.npds.nl/stedenbouw/npds/Nationaal%20Pakket%20Duurzame%20Stedebouw.pdf
www.npds.nl/stedenbouw/npds/Nationaal%20Pakket%20Duurzame%20Stedebouw.pdf
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Het autogebruik van jongeren neemt af, 
en recent neemt ook het belang dat de 
jeugd hecht aan autobezit af, een unieke 
trendbreuk23.

De Nederlandse bevolking is de afgelopen 
decennia dikker geworden. Fietsen en 
lopen draagt bij aan de gezondheid. 
Vijf dagen per week een half uur matig 
intensieve beweging is voor een volwassene 
voldoende en staat gelijk aan enkele malen 
per week kort intensief bewegen20. Het is 
van groot belang dat we meer bewegen, 
hetzij door actieve verplaatsingen (de 
mobiele stad), hetzij door sporten en 
recreëren in de stad (de bewegingsvolle 
stad). Bewegen is goed voor alle leeftijden. 
De fiets is in Nederland een belangrijk 
vervoermiddel. Circa een kwart van alle 
ritten wordt per fiets afgelegd. Vooral in de 
(binnen)steden wordt steeds meer gefietst. 
Op het platteland neemt het echter af, 
vooral vanwege de verschaalvergroting 
en toegenomen autobezit21. Het 
urbanisatieproces (de trek naar de steden) 
kan in dit verband een gunstig effect hebben 
op het fietsgebruik. Krimp in perifere regio’s 
kan, omgekeerd, een negatief effect hebben. 
De afstanden tussen de woongebieden, 
voorzieningen en werkgebieden worden 
vanwege een opschaling en verschraling 
van het voorzieningenniveau groter22. 
Er vinden daarnaast nog een aantal 
interessante ontwikkelingen plaats.

‘de MOBIELE stad’

een belangrijke factor om al dan niet te gaan 
fietsen28. Fietsers en wandelaars blijken 
efficiënte, aantrekkelijke, comfortabele 
routes te ambiëren. Liever een efficiënte 
route door afwisselende wijken waar van 
alles te zien en te beleven is, dan saaie 
fietssnelwegen. De aantrekkelijke routes 
worden vaker gebruikt en men ervaart 
de reistijd als korter29. Het percentage 
wandelaars bij het voor- en natransport 
naar de stations is bijvoorbeeld ook 
afhankelijk van de aantrekkelijkheid van de 
aanlooproutes30. Kortom, Jane Jacobs lijkt 
gelijk te krijgen. Compacte, aantrekkelijke, 
stadswijken met veel menging, diversiteit 
en veel bewegingsruimte zijn gezond en 
hebben de toekomst. Een leefomgeving 
die rijkgelaagd en een veelzijdige 
sociaal-culturele betekenis heeft.

Aantrekkelijke, veilige, efficiënte en 
comfortabele fiets- en wandelvoorzieningen 
zijn gewenst. Efficiency en veiligheid vormen 
de basis. Veiligheid is cruciaal. Voor kinderen 
en ouderen is veiligheid een belangrijke 
voorwaarde om actief te verplaatsen. In 
een verkeersonveilige omgeving komen 
kinderen minder buiten en worden ze in de 
auto naar school en vereniging gebracht. 
Een kindlint kan uitkomt bieden27 . Ook voor 
allochtonen zijn (gevoelens van) onveiligheid 

Het scooterbezit neemt bij de jeugd toe, 
niet bekend is of dit ten koste gaat van het 
fietsgebruik.

Het E-fietsen neemt (nu vooral bij senioren) 
toe24. De actieradius voor de forens en 
schoolgaande jeugd wordt in potentie 
vergoot. Nu neemt het aandeel fietsgebruik 
in de stad snel af ten gunste van de auto 
en O.V. bij ritten langer dan 5 tot 7,5 km25. 
Dit omslagpunt kan door het E-fietsen 
worden opgerekt. De gemiddelde woon-
werkafstand van een E-fietser ten opzichte 
van een gewone fietser is ruim het dubbele: 
9,8 km ten opzichte van 4,5 km26.

20

Not TV or illegal drugs but the automobile 
has been the chief destroyer of American 

communities

‘

‘

Jane Jacobs (1961)
The Death and Life of Great American Cities

Uit onderzoek31 blijkt dat er een relatie 
bestaat tussen de dichtheid van de stad en 
actieve mobiliteit. In stedelijke gebieden met 
een hoge dichtheid en veel functiemenging 
wordt vaker gefietst en gewandeld dan in 
groene naoorlogse buitenwijken met een 
lagere dichtheid. Waarschijnlijk heeft dit 
te maken met de relatief grote afstanden 
tussen de woongebieden, werkgebieden en 
de voorzieningen. Men kiest eerder voor de 
auto. Er is dan ook voldoende ruimte voor 
de auto. De aanwezigheid van grote,  soms 
onveilige of slecht ingerichte groengebieden 
kan hier mogelijk ook aan bijdragen32. 
De mogelijkheid om op de fiets met een multi 
purpose trip alle dagelijkse voorzieningen 
aan te doen is in de stad veel groter33.

De mate waarin een hoogstedelijke, 
gemengde omgeving effect heeft op het 
aandeel actieve verplaatsingen is onbekend. 
Een woon- en leefomgeving lokt gedrag 
uit, maar tegelijkertijd bepalen ook sociaal 
culturele factoren (de leefstijl) het gedrag. 
Wellicht ambiëren stadsbewoners een 
levensstijl waarin stedelijke voorzieningen 
beter binnen handbereik zijn en de fiets het 
preffered vervoermiddel is en de auto minder 
relevant is. Ze kiezen bewust voor een (hoog)
stedelijke woon- en leefomgeving. Meer 
onderzoek naar de relatie tussen leefstijl, 
woon- en leefomgeving en gedrag is gewenst, 
waarbij dit onderzoek uitdrukkelijk rekening 
zal moeten houden met de demografische, 
sociaal-culturele en ruimtelijke kenmerken. 

Meer weten?
www.vananaarf.nl

www.fietsberaad.nl
www.fietsersbond.nl

www.stimuleringsfonds.nl/content/lay/i_015/Layout_14_WEB2.pdf
Fietsinfrastructuur, Stefan Bendiks, Aglaée Degros, NAI 010 uitgevers, 2013

De Mobiele stad, Thijs van den Boomen en Ton Venhoeven, NAI 010 uitgevers, 2012
Cycle Space, Architecture and Urban Design in the Age of the Bicycle, NAI 010, 2012

Best practices:
Structurele aandacht en prioriteit 
voor de fietser en de wandelaar in de 
stadsontwikkeling werpt zijn vruchten 
af. Nederlandse steden zoals Groningen, 
Amsterdam en Utrecht kiezen al 
jaren voor de fiets. Er zijn vele goede 
Nederlandse voorbeelden op het vlak van 
fietsinfrastructuur in relatie tot stedelijke 
ontwikkeling.      > Zie: Meer weten?

Compacte, autoluwe stadswijken met 
hoge dichtheden, aantrekkelijke openbare 
ruimten en diverse woningtypen verleiden 
tot actieve mobiliteit. Binnenstedelijke 
inbreidingslocaties zoals het GWL-terrein 
in Amsterdam, Vondelpark in Utrecht, 
Roombeek in Enschede en Funenpark in 
Amsterdam voldoen aan dit ideaal. 

Het eerste kindlint is aangelegd in 2008 
in de Spaandammerbuurt in Amsterdam. 
Kindlinten zijn succesvol als ze logische 
looplijnen ondersteunen, vanzelfsprekend 
zijn en de belangrijkste wijkvoorzieningen 
aandoen. 

Een soortgelijk verschil is aanwezig 
tussen historische gegroeide steden en 
naoorlogse groeikernen zoals Houten, 
Zoetermeer, Nieuwegein en Lelystad. 
Ondanks het feit dat deze groeikernen 
zijn ontworpen vanuit de fiets, wordt hier 
structureel minder gefietst dan in oude 
steden. Het monofunctionele karakter en 
de lage woningdichtheden leiden tot grote 
afstanden waardoor men snel genegen is om 
toch de auto te nemen34. De uiteengelegde, 
modernistische stad waarin wonen, werken, 
recreëren en verkeer ruimtelijk van elkaar 
gescheiden werden, is wellicht niet de ideale 
stad voor de voetganger en de fietser.
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www.vananaarf.nl
www.fietsberaad.nl
http://www.fietsersbond.nl
www.stimuleringsfonds.nl/content/lay/i_015/Layout_14_WEB2.pdf


In de bewegingsvolle stad staat recreëren, 
spelen en sporten centraal. Bewegen in de 
vrije tijd is belangrijk voor kinderen, maar in 
een gezonde stad worden ook volwassenen 
en ouderen verleidt om te bewegen. De 
wereld van het spel, sporten en recreëren 
is volop in beweging: van in groepsverband 
op een sportcomplex of in een sporthal aan 
de rand van de stad sporten, naar ook en 
in toenemende mate individueel sporten, 
niet zelden midden in de stad. Bootcampen, 
skaten, wielrennen, fitness, joggen, 
kickboksen, zijn voorbeelden van een urban 
culture waarin moderne sportbeoefening 
in de stad centraal staan. Interessant is dat 
deze individualisering samen gaat met een 
sterke zichtbaarheid van de sport. Sport 
is onderdeel van een lifestyle, het lichaam 
mag getoond worden. Sport is onderdeel 
van de stadscultuur. Mensen hebben minder 
tijd en ambiëren sport in de buurt. Een snel 
bezoek aan de sportschool om de hoek of 
een rondje rennen door het park, blijkbaar 
ideaal voor de drukke stadsmens. De 
sportfaciliteiten worden meer divers. 
Van grootschalige sportcomplexen 
tot allerlei voorzieningen in de stad. 
Sporten vindt  ook steeds vaker ‘gewoon’ 
plaats op straat of in het park. De 
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grens tussen recreëren, sporten en spelen 
vervaagt. Kitesurfen, golfen, bootcampen, 
zwemmen, is het sport of is het recreatie? 
Ook de grens tussen sporten, zorg en 
wellness is minder scherp te trekken. Yoga, 
fitness, saunabezoek en allerlei vormen 
van bewegingstherapie bevinden zich op 
het snijvlak tussen sport, zorg en wellness. 

Een bewegingsvolle stad wordt niet 
bereikt door alleen genormeerde speel- en 
sportvoorzieningen te realiseren. Bewegen 
kun je overal en altijd. Door iedere dag tijdens 
de lunch een half uurtje flink door te wandelen 
voldoe je aan de Nederlandse beweegnorm. 
In een aantrekkelijke, (centrum)stedelijke 
omgeving doet men dit eerder dan op een 
saaie kantoorlocatie langs de snelweg. 
Senioren bewegen vaker in de openbare 
ruimte als deze aantrekkelijk en veilig 
is35. De kans op ontmoeting is voor velen 
de aanleiding om naar buiten te gaan. 
Een seniorvriendelijke stad is frictieloos, 
maar nog belangrijker, is uitdagend om 
naar buiten te komen. De toenemende 
vergrijzing en extramuralisering 
vragen om seniorvriendelijke steden: 
levensloopbestendigheid vraagt om gerichte 
acties voor- en achter de voordeur. 

Groen leidt tot meer buitenspelen en 
bevordert sociaal verkeer en cohesie36. 
Maar niet al het groen wordt even intensief 
gebruikt. In sommige gevallen kan meer 
groen zelfs leiden tot minder beweging, 
bijvoorbeeld vanwege gevoelens van 
onveiligheid of de slechte betekenisvolle 
gebruiksmogelijkheden van het 
groen. Zorg voor uitdagende, veilige, 
betekenisvolle (speel)plekken op 
aantrekkelijke locaties, centraal in 
de buurten en wijken. De stad wordt 
aantrekkelijker voor gezinnen door goede 
speelplekken in de buurten. Een goede 
speelplek is tevens een betekenisvolle 
ontmoetingsplek voor ouders en ouderen. 

Het integreren van sport in de wijk versterkt 
het gebruik37. De individualisering van de 
sport vraagt om integratie van sport in de 
stad. Een bewegingsvolle stad stopt niet bij 
de afgebakende sport- en speelruimten, juist 
niet. Brede stoepen (aan de zonzijde), 24/7 
schoolpleinen, recreatieve routes, water in de 
stad, buurtpleintjes (Cruijff-court of Krajicek-
playground). Zien sporten, doet sporten. 
Schooltuinen of tijdelijke braakliggende 
terreinen zijn ideale speel- en sportplekken, 
de stad als speeltuin en sportpark. 

Ontwerp een playground die aansluit bij de behoefte van de buurt. 
Ga daarvoor al vroeg met ze in gesprek!

‘ ‘

Dayenne L’abée (adviseur NISB)

Meer weten?
www.jantjebeton.nl

www.ruimtevoordejeugd.nl
www.nisb.nl/ruimtevoorbewegen

Criteria voor beweegvriendelijke omgeving, TNO, 2010

Sport & spelen in de stad: 
www.stimuleringsfonds.nl/content/lay/i_023/Layout_22.pdf

www.stimuleringsfonds.nl/content/lay/i_003/Lay_Out05_WEB.pdf

Zorg dat de hele stad als sportplek en 
speeltuin kan worden gebruikt.

Combineer verschillende functies in de 
bebouwing: Integreer sport met andere 

functies. 

Zorg voor meervoudig gebruik van 
openbare ruimten: Openbare ruimten die 
voor sport en spel, maar ook voor andere 

functies kunnen worden gebruikt. 

Geef sport een centrale, zichtbare plek 
in de stad: niet aan de rand van de wijk, 

maar centraal in stad en wijk. Plekken 
voor sport en spel worden tevens een 

ontmoetingsplek.

Benut tijdelijke plekken voor sport en 
spel en maak plannen samen met de 

omwonenden. 

Ontwerp altijd met zorg voor veiligheid en 
ruimtelijke kwaliteit: maak betekenisvolle 

plekken.

Het Lint Leidse Rijn, Utrecht: 6 km lang 
en 20m breed lint door Vinex-locatie voor 
wandelaars, fietsers, skaters, etc.

Nieuw Welgelegen, Utrecht. Een nieuw 
complex waar binnensport, buitensport, 
onderwijs, fitness en ontmoetingsfunctie 
zijn gecombineerd.

Van Beuningenplein, Amsterdam. Nieuwe 
inrichting van buurtplein in stadswijk. Een 
parkeergarage, sport- en speelvelden, 
(horeca)bebouwing, ontmoetingsfunctie in 
een integraal plan.  

Sportplaza Mercator, Amsterdam. 
Zwembad, fitness, ontmoetingsruimte en 
horeca op cruciale plek in stad met grote 
open gevel waardoor sporters zichtbaar 
zijn. 

Tempelhof, Berlijn. Misschien wel de 
grootste tijdelijke sport- en speelplek. De 
landingsbanen van het oude vliegveld 
zijn in gebruik als sportstrip. Alles kan, 
fietsen, rennen, skaten, kitesurfen, etc. Het 
omliggend groen wordt gebruikt door de 
omwonenden gebruikt voor urban farming.

Wijkpark Transvaal, Den Haag. Een 
prachtige ontmoetingsplek midden in de 
wijk. Een plek waar de buurtbewoners 
kunnen spelen, sporten, ontspannen en 
ontmoeten.

    1

    2

    3

    4

    5

    6

De volgende aandachtpunten leiden tot 
een bewegingsvolle stad38:

Best practices:
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www.jantjebeton.nl
www.ruimtevoordejeugd.nl
www.nisb.nl/ruimtevoorbewegen
http://www.tno.nl/downloads/TNO-rapport_Criteria%20voor%20een%20beweegvriendelijke%20omgeving_2010_006%20.pdf
www.stimuleringsfonds.nl/content/lay/i_023/Layout_22.pdf
www.stimuleringsfonds.nl/content/lay/i_003/Lay_Out05_WEB.pdf


Groen is goed, groen is slecht!? Teveel 
groen kan (in)direct leiden tot minder 
wandelaars en fietsers. Groen zorgt er echter 
wel voor dat kinderen vaker buiten spelen. 
Groen lijkt ook bij te dragen aan de ervaren 
gezondheid39. Het zicht op groen draagt bij 
aan een positieve gezondheidsbeleving40. 
Of groen daadwerkelijk bijdraagt aan de 
gezondheid van de mens is een interessant 
onderwerp voor nader onderzoek. Groen 
doet goed. Belangrijk is wel dat het groen 
op de juiste plek ligt en qua inrichting 
aansluit bij het gebruik en de doelgroepen. 
Slecht beheert groen op onaantrekkelijke, 
onveilige plekken kan juist averechts 
werken. Groen kan allerlei functies hebben, 
vaak tegelijkertijd. Parken, perken en 
landschappen kunnen ideale plekken zijn 
voor sport, spelen, bewegen, waterretentie 
en -zuivering, stadsnatuur, stadslandbouw 
of bijvoorbeeld schooltuinen. 

‘de GROENE stad’

]

Meer weten?
www.degroenestad.nl/Media/

download/7074/Green+City+Guidelines
www.springzaad.nl/litdocs/een_groene_

gezonde_wijk.pdf
www.stimuleringsfonds.nl/content/

lay/i_019/Layout_18_WEB.pdf

Best practices:
Natuurspeeltuinen Amsterdam. 
www.denatureluur.nl
 

De Eetbare stad Rotterdam. Tijdelijk 
gebruik van braakliggend terrein voor 
stadslandbouw.
www.eetbaarrotterdam.nl

Stadsakker Zutphen. Het plan betreft een 
stadsakker op een voormalig voetbalterrein 
waar leerlingen letterlijk middenin de 
samenleving landbouwonderwijs krijgen. Zo 
komt het verbouwen van voedsel weer in het 
zicht van de mensen. Buurtbewoners worden 
betrokken bij de werkzaamheden op de 
akker. De stadsakker als ontmoetingspunt. 
Groenten gaan naar de wijkbewoners en een 
restaurant.
www.atelier3d.nl/wp-content/
uploads/2013/04/RABO-stadslandbouw-
Award-Stadsakker-Zutphen.pdf

Achterhoekse Groene energiemaatschappij. 
www.agem.nu

VOEDSEL IN DE STAD
Voedselproductie in de stad lost het 
(mondiale) voedselprobleem niet 
op, maar kan wel bijdragen aan de 
gezondheid, de bewustwording over 
gezond eten en de sociale samenhang 
in de buurten. De stadsbewoner 
wordt positief geconfronteerd 
met voedselproductie. Een voor 
stadslandbouw (tijdelijk) benut 
braakliggend terrein, schooltuinen 
of collectief beheerde moestuinen 
kunnen van grote (sociale) waarde zijn. 
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Functiemenging en werkgelegenheid 
in de wijken bevordert de economische 
vitaliteit, dynamiek en aantrekkelijkheid 
van de stad. De veiligheid en leefbaarheid 
worden vergroot. Bedrijvigheid in de 
wijken (wijkeconomie) kan bijdragen aan 
werkgelegenheid (voor jongeren). Door 
ook in te zetten op onderwijs en vorming 
in de wijken, kan de relatie tussen werken, 
leren en wonen in de wijken sterker 
worden. Jongeren die bekend zijn in de 
wijken, leren en gaan werken in de directe 
omgeving. Oude patronen worden hersteld. 
Bewoners, maatschappelijke instellingen en 
ondernemers gaan zich verbonden voelen 
met hun wijk. Nieuwe werkgelegenheid 
in de wijken is vaak het resultaat van 
(jonge) ondernemers die individueel 
of collectief lokale initiatieven starten.

‘de ECONOMISCHE stad’

Meer weten?
www.forumwijkeconomie.nl 

www.bottom-up-city.com
www.deenergiekestad.nl 
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ENERGIE & AFVAL IN 
DE STAD

Er wordt meer en meer nagedacht over 
de stad en regio als zelfvoorzienend 
systeem met economische en 
ecologische kringlopen. Dit in het 
verlengde van de Cradle-to-cradle 
gedachte. De zelfvoorzienende 
stad of regio kent bijvoorbeeld een 
eigen duurzame energieproductie 
en verwerkt haar eigen afval. 
Grootschalige landschappen en kleinere 
groengebieden in de stad kunnen 
rol spelen in deze kringlopen. Groen, 
regenwater en grijs water vormen 
bouwstenen voor de ontwikkeling 
van stadsnatuur. Dit levert gebieden 
op voor bijzondere planten en dieren, 
waar water en lucht ter plekke 
worden gezuiverd. Een schonere 
leefomgeving is het resultaat, dit 
gaat bovendien uitstekend samen 
met avontuurlijk spelen en leren.
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www.degroenestad.nl/Media/download/7074/Green+City+Guidelines
www.degroenestad.nl/Media/download/7074/Green+City+Guidelines
www.stimuleringsfonds.nl/content/lay/i_019/Layout_18_WEB.pdf
www.stimuleringsfonds.nl/content/lay/i_019/Layout_18_WEB.pdf
www.springzaad.nl/litdocs/een_groene_gezonde_wijk.pdf
www.atelier3d.nl/wp-content/uploads/2013/04/RABO-stadslandbouw-Award-Stadsakker-Zutphen.pdf
www.atelier3d.nl/wp-content/uploads/2013/04/RABO-stadslandbouw-Award-Stadsakker-Zutphen.pdf
www.atelier3d.nl/wp-content/uploads/2013/04/RABO-stadslandbouw-Award-Stadsakker-Zutphen.pdf
www.agem.nu
www.agem.nu
www.forumwijkeconomie.nl
www.bottom-up-city.com
www.deenergiekestad.nl 
www.deenergiekestad.nl 


Samen maken we de stad

De laatste van de tien steden, maar 
misschien wel de belangrijkste. In een 
sociale stad staat gemeenschapszin 
centraal. Sociale samenhang, participatie 
en duurzaamheid kunnen de vitaliteit en 
kwaliteit van de wijken versterken. Steden 
en wijken met een hoge mate van sociale 
samenhang zetten aan tot ontmoeting en het 
bewegen op straat. Sociale participatie kan 
de fysieke activiteit verhogen. Omgekeerd 
leidt fietsen en wandelen tot meer sociaal 
contact dan autogebruik. Mensen voelen 
zich prettiger in de wijk en maken gebruik 
van de openbare ruimte. Het begint met de 
actieve participatie in de (her)ontwikkeling 
van de wijk en ruimte bieden aan collectieve 
initiatieven. In de sociale stad is ruimte voor 
differentiatie, menging van leeftijdsgroepen 
en wordt gezocht naar slimme sociaal-
ruimtelijke relaties. Collectieve tuinen, 
collectief en particulier opdrachtgeverschap, 
brede scholen, broedplaatsen voor 
startende ondernemers en kleinschalig 
beschermd wonen passen in dit beeld. 
Bewoners krijgen een verantwoordelijkheid 
in het beheer en onderhoud van de wijken. 
Meer participatie bindt burgers en bindt ze 
aan de wijk. Het vergroot de leefbaarheid en 
veiligheid van wijken en zorgt aantoonbaar 
voor beter gebruik van de openbare ruimte. 
Men voelt zich verantwoordelijk voor 
de wijk. De civil society krijgt hier vorm.

‘de SOCIALE stad’
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Best practices:
Samen maken we de stad. Zwolle werkt 
actief aan de ‘gezonde stad’ en aan ‘sociale 
participatie’. 
www.samenmakenwedestad.nl 

De gezonde stad, amsterdam. 
www.degezondestad.org

Meer weten?
www.deenergiekestad.nl
www.bottom-up-city.com

www.stimuleringsfonds.nl/content/
lay/i_009/Layout_08WEB.pdf 

 

www.samenmakenwedestad.nl 
www.degezondestad.org
www.degezondestad.org
www.deenergiekestad.nl
www.bottom-up-city.com
www.stimuleringsfonds.nl/content/lay/i_009/Layout_08WEB.pdf
www.stimuleringsfonds.nl/content/lay/i_009/Layout_08WEB.pdf


Het netwerk
Diverse organisaties doen onderzoek 
naar de relatie gezondheid en ontwerp 
van de stad. Er is veel kennis aanwezig in 
het gezondheidsdomein. De urgentie en 
probleemerkenning zijn in dit domein het 
sterkst. In dit magazine is vooral gekeken 
naar het ruimtelijke domein. Hierin zijn 
minder partijen intensief bezig met Gezond 
Ontwerp. Het zijn vooral organisaties zoals 
RIVM, GGD, NISB, NIGZ en Platform 31 
(voorheen Nicis, Nirov, SEV en KEI) die de 
brug slaan tussen ruimte en gezondheid. 

Het Stimuleringsfonds voor Creatieve 
Economie toont vanuit de ruimtelijke 
ontwerpwereld veel belangstelling 
en heeft diverse initiatieven opgezet. 
Opvallend is dat veel (ruimtelijke) kennis 
aanwezig is bij de rijksoverheid en de 
(universitaire) kennisinstellingen zoals TNO, 
NISB, VUmc/EMGO, TU/e, NIVEL, NICIS, SCP 
en Alterra. Daarnaast loopt bij het Planbureau 
voor de Leefomgeving het project ‘Ruimte 
voor Gezondheid’. De ministeries hebben 
recent gewerkt aan het speerpunt ‘gezond 

samen met hun partners proberen 
overgewicht bij jongeren tegen te gaan. In 
de grotere steden werken gemeente, GGD 
en lokale kennisinstellingen intensief samen. 
Voorbeelden hiervan zijn de Amsterdamse 
DRO, DMO, GGD en UvA en de Rotterdams 
DS+V, JOS, GGD en Hogeschool Rotterdam. 
Ook in Zwolle (gemeente en Hogeschool 
Windesheim) wordt samengewerkt 
op het thema Gezond Ontwerp. 

Hogere overheden, kennisinstellingen 
en grotere gemeenten hebben enkele 
kennisplatforms opgericht waarin partijen 
met verschillende achtergronden hun 
krachten bundelen om opgedane kennis 
te delen. Algemene kennisplatforms 
waarin diverse partijen samenwerken en/
of kennis en informatie is samengebracht, 
zijn: de GezondOntwerpWijzer,  
Atlas voor de Leefomgeving, Urban 
40 en Experiment Gezonde wijk. 

Vaak richt een kennisplatform zich op een 
specifiek onderdeel van Gezond Ontwerp 
zoals fietsverkeer, groen in de stad, 
kindvriendelijkheid of klimaatadaptatie. Op 
specifieke thema’s is veel kennis aanwezig, 
bijvoorbeeld over fietsen in de stad. Naar 

het bevorderen van actieve mobiliteit 
wordt veel onderzoek gedaan door 
bijvoorbeeld RIVM, de UvA, Fietsberaad, 
Kennisplatform Verkeer en Vervoer, CROW, 
Kennisinstituut voor mobiliteitsbeleid en 
adviesbureaus zoals Goudappel Coffeng. 

De ruimtelijk advies- en ontwerpbureaus 
lijken in onderstaande schema’s goed 
vertegenwoordigd, maar schijn bedriegt, 
hun rol is doorgaans beperkt tot ontwerpend 
onderzoek of het uitvoeren van concrete 
projecten. Strategische ontwerpbureaus 
zoals MUST, INBO, Urhahn, BVR, Fabric, Niek 
Roozen en de Urbanisten werken aan dit 
ontwerpend onderzoek. Ontwerpbureaus 
zoals SOAB (kindlinten), Carve 
(speelplaatsen), B+B of Karres en Brands 
(openbare ruimten, parken) werken aan 
concrete projecten.  Adviesbureaus  zoals 
TNO, RIGO, DSP-groep  doen regelmatig 
onderzoek naar Gezond Ontwerp-thema’s.
Kortom, veel partijen, veel versnipperde 
kennis, veel samenwerkingsvormen, 
veel overheid en kennisinstellingen 
en relatief weinig aandacht 
van uit het ruimtelijke domein.

ontwerp en inrichting van de leefomgeving’ 
in het kader van de ‘Nationale Aanpak 
Milieu en Gezondheid 2008-2012’ (NAMG) 
en het Experiment Gezonde Wijk (Ministerie 
BZK en VWS). Het ministerie IenM werkt 
het thema Gezonde Verstedelijking uit 
(Rijkswaterstaat). Het Planbureau voor de 
Leefomgeving doet onderzoek in het kader 
van het project ‘Ruimte voor Gezondheid’. 
Aandachtspunt op ministerieel niveau is 
het bijeenbrengen van de kennis en de 
ontwikkeling van een breed gedragen 
integrale visie. Gezond Ontwerp zou een 
integrerend en wervend thema kunnen zijn 
met een enorme maatschappelijke winst 
die breed over de werkvelden van BZK (DG 
Wonen en bouwen), IenM (DG Milieu, DG 
Ruimte en Water en DG Bereikbaarheid), 
EZ en VWS (DG Volksgezondheid) heen 
een concrete bijdrage zou kunnen leveren 
aan een innovatief en leefbaar Nederland. 

Gemeenten als Amsterdam, Rotterdam, 
Utrecht, Zwolle, Almere, Den Haag, 
Leeuwarden, Deventer, Zaanstad, Heerlen 
en Hoorn zijn actief bezig met het thema 
gezonde stad. Een goed voorbeeld is 
Jongeren op gezond gewicht (JOGG)41, een 
initiatief waarin vijfentwintig gemeenten 

Kennisinstituten    Overheden    Onderwijsinstellingen    Medische kennisinstellingen

Het netwerk dat zich nu bezig 
houdt met ‘Gezond Ontwerpen’

>

Organisaties die zich bezig houden 
met Gezond Ontwerp

>
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Materiaal dat nu beschikbaar is 
over Gezond Ontwerp >



Bouwen aan een gezonde stad

In dit magazine staat de inhoud van Gezond Ontwerp centraal. Het bouwen aan een 
gezonde stad is echter niet alleen een inhoudelijke opgave. Sleutelen aan een stad betekent, 
rekening houden en samenwerken met allerlei partijen en betrokkenen. De overheid kan het 
niet alleen en heeft anderen nodig. De komende jaren zal de ruimtelijke ordeningsagenda 
sterk worden bepaald door de kwalitatieve versterking van de bestaande stad. De tijd van 
nieuwe grote stadsuitbreidingen waar de gezond ontwerp-suggesties één-op-één kunnen 
worden meegenomen is voorbij. De gemeenten focussen op beheer, revitalisering van de 
bestaande woonwijken en inbreidingen. Dit betekent dat dient te worden aangehaakt op 
deze ruimtelijke ontwikkelingen in de bestaande stad: ‘werk met werk maken’. Langzaam kan 
worden gebouwd aan het gezonder maken van de (bestaande) stad.

Zeker in de bestaande stad is het essentieel dat alle actoren, van bewoners, ondernemers, 
ontwikkelaars, corporaties, zorgverzekeraars tot kennisinstellingen, samen bouwen aan de 
gezonde stad. De overheid dient in dit proces een actieve rol aan te nemen. Het aanbieden 
van een gezonde woon- en leefomgeving en het faciliteren van gezond gedrag zijn primair 
overheidstaken. Overheden, van rijksoverheid tot provinciale en gemeentelijke overheid, 
dienen hun verantwoordelijkheid te nemen. Het College van Rijksadviseurs heeft het in haar 
werkprogramma De Techniek van Verbinden42 ‘gezondheid, zorg en ruimte’ als één van de 
speerpunten gedefinieerd. Dit sluit volledig aan bij deze rolopvatting.

De overheid moet zijn 

verantwoordelijkheid 

nemen

‘

‘

Rients Dijkstra (rijksadviseur Infrastructuur en Stad)

Samen integraal ‘Gezond Ontwerpen’

>

>
Binckhorst, transformatie van 

een bedrijventerrein
 
Het doel van de gemeente was om 
de Binckhorst in relatief korte tijd te 
transformeren tot een duurzaam en 
hoogwaardig woon-, werk- en leefgebied. 
Jaren geleden is een masterplan ontwikkeld 
met hoge ambities. De investeringen werden 
voornamelijk gedragen door de overheid 
en een aantal grote ontwikkelaars. In 2008 
werden deze plannen stopgezet vanwege 
de economische crisis. De belangrijkste 
motoren achter de stedelijke ontwikkeling, 
de kantorenmarkt viel namelijk stil. De crisis 
werkt ook door bij de gemeente, zij moet 
stevig bezuinigen en kan momenteel minder 
investeren. Deze nieuwe uitgangspunten 
vragen om een strategie van geleidelijkheid 
en het maken van scherpe keuzes.

Transvaal, verbetering van een 
achterstandswijk 

Transvaal is één van de probleemwijken 
van Den Haag. De gemeente en 
woningbouwcorporaties helpen de 
bewoners om deze wijken een positieve 
impuls te geven. Er zijn problemen op het vlak 
van veiligheid, leefbaarheid, werkeloosheid 
en de gezondheid van bewoners. Een 
integrale aanpak moet de wijk en haar 
bewoners een nieuwe toekomst bieden. De 
huidige woningvoorraad van Transvaal is 
overwegend corporatiebezit. De werkwijze 
heeft vorm gekregen in een publieke-private 
samenwerking. Dit biedt mogelijkheden 
voor adequate planvorming, planning en 
uitvoering. De bewoners, ondernemers 
en maatschappelijke organisaties hebben 
de gelegenheid gekregen om hun mening 
te geven en invloed uit te oefenen op het 
ontwikkelde beleid.

Bezuidenhout, een geliefde 
woonwijk 

Het Bezuidenhout is een aantrekkelijke 
en diverse wijk in het Haagse stadsdeel 
Haagse Hout. De meest voorkomende 
woningtypologieën in de wijk zijn portiekflats 
en beneden-bovenwoningen, deze zijn 
met name geschikt voor starters, jonge 
gezinnen en tweepersoonshuishoudens. 
Het opleidingsniveau van de wijk is 
bovengemiddeld. De gemeente beschouwd 
de wijk Bezuidenhout als nagenoeg 
uitontwikkeld. Toch bleken er ook hier nog 
vele mogelijkheden te zijn om de wijk (nog) 
gezonder te maken.

Leerervaringen tijdens Haagse schouwen 
Op woensdag 15 mei vond het werkcongres 
GEZONDRONDOM plaatst Tijdens dit 
congres was het onderwerp Gezond 
Ontwerp één van de centrale onderwerpen. 
In een inleidende presentie zijn urgentie en 
inhoudelijke thematiek belicht. Het platform 
Gezond Ontwerp is hier publiekelijk gemaakt. 
Na de presentatie en inhoudelijke discussies 
over het onderwerp zijn ‘s middags drie 
Haagse wijken geschouwd. De deelnemers 
hebben de wijken Bezuidenhout, Transvaal 
en Binckhorst bezocht. Iedere wijk 

kent specifieke kwaliteiten, kansen en 
opgaven. Per wijk is gekeken hoe ‘gezond’ 
deze is en welke maatregelen getroffen 
kunnen worden. Er is gekeken naar de 
mogelijkheden voor het actieve verplaatsen 
in de wijk (de mobiele stad), spelen en 
recreëren in de wijk (de bewegingsvolle 
stad) en groen in de wijk (de groene stad). 
Deze schouwen hebben veel praktijkkennis 
opgeleverd. Interessant is om te zien dat de 
uitwerking van een gezonde stad/ wijk voor 
iedere wijk verschillend is. Gezond Ontwerp 

vraagt maatwerk. Niet iedere wijk is 
gebaat bij een Cruijff-court en vrijliggende 
fietspaden. De bestaande ruimtelijke en 
sociale structuur bepalen in sterke mate 
wat wenselijk is. De maatregelen dienen 
ook in samenspraak met de bewoners en 
ondernemers van de wijk ontwikkeld te 
worden. In het onderstaande is een korte 
beschrijving van de wijk gemaakt en zijn 
foto-impressies voor de drie wijken gemaakt.
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GROEN
Binckhorst bevat veel grote kavels die 
ingevuld kunnen worden met publiekelijk 
groen. Hierbij wordt gedacht aan pluktuinen, 
picknickplaatsen en speelveldjes. Het al 
aanwezige groen in de wijk zou beter 
moeten worden benut. Dit kan door het 
groen meer bij de omgeving te betrekken 
met behulp van hagen. Hiermee kunnen 
de verschillende groene spots aan elkaar 
gekoppeld worden om zo een lint van 
groen door het stedelijk weefsel te 
creëren. Verder is er te veel onnodige 
verharding in de wijk. Deze zou plaats 
kunnen maken voor een groene invulling. 

BEWEGEN
Bij het stimuleren van beweging in 
combinatie met werk valt het op dat 
Binckhorst niet uitnodigt voor een 
lunchwandeling. Wandelroutes kunnen 
hierin faciliteren. De bereikbaarheid van 
het werk is ook een belangrijke factor voor 
beweging. Stimuleer fietsgebruik door 
aantrekkelijkere fietsroutes. Indien de fiets 
geen optie is, zorg dan voor slim parkeren, dit 
kan op het dak of in een parkeerpark principe. 
Wanneer er wordt gesproken over een 
transformatie met wonen moet er gekeken 
worden naar de bestaande recreatie. Het 
aanleggen van nieuwe voorzieningen 
en routes kunnen helpen om barrières 
naar de stad op te lossen. Kansen op 
korte termijn zijn het aantrekkelijker 
maken van openbare spots door 
bijvoorbeeld een kunstproject op te zetten.

Binckhorst

MOBILITEIT
De mobiliteit in Binckhorst wordt 
gekenmerkt door een hoofdweg die het 
verkeer voornamelijk door de wijk heen leidt. 
Het verkeer gebruikt de wijk als doorgang. 
Men moet meer reden krijgen tot het 
bezoeken van de wijk. Het straatprofiel kan 
dan op verschillende schaalniveaus op deze 
verkeersstromen worden aangepast. De 
knooppunten dienen veiliger te worden, dit 
kan door de knooppunten overzichtelijker te 
maken en deze ’s avonds te verlichten. Uit 
plannen van de Rotterdamse baan blijkt dat 
de ondergrondse tunnel uitmondt midden in 
Binckhorst, dit betekent een verhoging van de 
verkeersbelasting in de toekomst. De vraag 
die opspeelt gaat over de drukte omtrent de 
mond van deze tunnel, is het niet mogelijk 
om die aan de rand van de wijk te realiseren?
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GROEN
Er is weinig groen in Transvaal, dit komt 
met name door de dichtheid van de wijk. 
De openbare ruimte is veelal verhard. 
De blokken grenzen vaak direct aan de 
straatzijde, waardoor er geen voortuinen 
mogelijk zijn. De tuinen zorgen normaal 
voor een buffer tussen straat en voorgevel. 
Omdat de buffer nu niet aanwezig is 
ontstaat er gebrek aan privacy, hierdoor 
kiezen bewoners er vaak voor om de 
openingen in de voorgevel af te schermen 
met gordijnen of lambrisering. Veel straten 
ogen hierdoor eentonig en uitgestorven. 
Dit voorbeeld heeft ook direct effect op de 
sociale controle op straat. Verder valt het 
op dat er wel kleinschalig georganiseerd 
groen aanwezig is. Dit is voornamelijk 
kijkgroen met een harde afscheiding.

MOBILITEIT
Transvaal is een wijk met een hoge 
dichtheid. Dit zorgt voor veel verkeer in 
smalle straten waardoor veiligheid in het 
geding komt. Een voorbeeld is het knooppunt 
tussen de Steijnlaan en de Paul Krugerlaan.  
Verschillende verkeersstromen lopen hier 
door elkaar heen. Het verlenen of krijgen 
van voorrang is onduidelijk door de drukte 
op het knooppunt. De fietser maakt van 
dezelfde rijbaan gebruik als tram en auto. Dit 
maakt hem kwetsbaar. In Transvaal is men 
door deze onveilige situatie minder geneigd 
te gaan fietsen. De fietser zou – net als de 
voetganger – meer ruimte moeten krijgen. 
De wijk zal levendiger worden wanneer 
meer mensen zich te voet gaan verplaatsen. 
Een ruimer opgezet voetpad samen met een 
breder aanbod van functies biedt een kans.

BEWEGEN
Op dit moment kent Transvaal een zojuist 
vernieuwd zuidelijk deel en een al wat ouder 
noordelijk deel. Wat opvalt is dat zowel 
in het nieuwe als in het oude gedeelte van 
de wijk het straatprofiel erg compact is. De 
bufferzone tussen woning en weg bestaat 
slechts uit een trottoir. Er is weinig ruimte 
gereserveerd voor spelen op de stoep. 
Op een paar kleine plekken na is sport en 
spel in grotere parken gerealiseerd. Door 
het centraliseren van deze speelplekken 
ontstaat de situatie dat kinderen niet altijd 
dicht bij huis kunnen spelen. Het feit dat 
er bewust naar een speellocatie toe moet 
worden gegaan kan een beperkende factor 
voor beweging zijn. Het wijkpark is de 
centrale plek voor bewegen en ontmoeting 
in de wijk. Deze biedt veel mogelijkheden 
voor alle diverse bewoners in de wijk.
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GROEN
Bezuidenhout kent naast een paar 
georganiseerde speelplekken veel 
kleinschalige groene plekken, echter is 
de vraag hoe deze ruimtelijke inbedding 
tot stand is gekomen. Deze spots zijn 
veelal kijkgroen die waarschijnlijk later 
ingevuld zijn. Verder staan ze op zichzelf en 
ontbreekt uniformiteit. Dit zou verbeterd 
kunnen worden door het aanleggen van 
groenverbanden binnen het stedelijk 
weefsel. De inzet van groen nu zou minder star 
kunnen, zonder strenge afbakening. Groen 
kan ook prima als bufferzone ingezet worden.

BEWEGEN
Bezuidenhout heeft potentie als 
kindvriendelijke wijk, dit blijkt uit de vele 
speelplekken en de aanwezige parkjes. 
Wel kan de inrichting op sommige 
plekken veiliger. Het gaat hier dan om 
de oversteekbaarheid, waarbij bewuste 
keuzes moeten worden gemaakt in het 
wel of niet plaatsen van trottoirs, hekken 
en groenzones. De restruimten bieden 
kansen voor beweging. Echter moet de 
ruimte herkenbaar worden ingericht. Het 
valt namelijk op dat bepaalde plekken voor 
recreatie en beweging gedeeltelijk zijn weg 
gestopt. Niet elke plek krijgt haar kans, 
terwijl hier wel mogelijkheden liggen. Een 
goed voorbeeld is de parkvoorziening aan 
de Theresiastraat. Dit is ruim opgezet en van 
de speelgoed-uitleen wordt goed gebruik 
gemaakt. 

Bezuidenhout

MOBILITEIT
 Qua mobiliteit heeft de wijk verschillende 
karakters. Zo kent Midden-Bezuidenhout 
een goede inrichting met brede stoepen en 
mooie open ruimtes met speelgelegenheden. 
De woningtypologieën met beperkte 
buitenruimtes zorgen er voor dat de 
openbare ruimte goed wordt gebruikt. Het 
Noorden van de wijk scoort een stuk lager. 
Deze heeft smalle straatprofielen. Verder 
zijn speelgelegenheden afgeschermd door 
hoge hekken. Over het algemeen bepalen de 
fiets en auto het straatbeeld. Een oplossing 
die al geboden wordt is een afgesloten 
buurtfietsenstalling, maar deze is in 
omvang lang niet toereikend voor de grote 
hoeveelheid fietsen in de wijk. Aanvulling 
door bijvoorbeeld fietsparkeervakken 
en fietsbeugels zouden hierin kunnen 
ondersteunen.
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Vervolg platform Gezond Ontwerp

Dit magazine laat zien dat er veel kennis over Gezond Ontwerp aanwezig is en dat er 
allerlei projecten en initiatieven zijn. Velen zijn in de praktijk bezig met Gezond Ontwerp, het 
onderwerp staat terecht volop in de belangstelling. De kennis is echter versnipperd, experts 
uit het gezondheidsdomein en het ruimtelijke domein spreken elkaar niet, of elkaars taal 
niet.  Wij concluderen dat er twee kennisagenda’s zijn: één praktische gericht op de concrete 
stedelijke ontwikkeling en één gericht op wetenschappelijk onderzoek. Het is belangrijk om 
via lokale pilots ervaring op te doen met gezond ontwerp in bestaande buurten en wijken: het 
ontwikkelen en ontwerpen van gerichte interventies, de realisatie en het beheer. De casuïstiek 
die tegelijkertijd de noodzakelijke input oplevert voor het wetenschappelijk onderzoek. De 
monitoring, de evaluatie en de formulering van hypothesen en natuurlijke experimenten 
om te begrijpen wat wel en niet werkt, staan centraal in het wetenschappelijk onderzoek. 
Ook buitenlands onderzoek en casuïstiek kunnen hierin systematisch worden meegenomen. 
Het magazine laat zien dat er veel kennis over Gezond Ontwerp aanwezig is en dat er 
allerlei projecten en initiatieven zijn. Velen zijn in de praktijk bezig met Gezond Ontwerp, het 
onderwerp staat terecht volop in de belangstelling. De kennis is echter versnipperd, experts 
uit het gezondheidsdomein en het ruimtelijke domein spreken elkaar niet, of elkaars taal niet. 

Het RIVM, de Technische Universiteit Eindhoven en de GGD (werkgroep Ruimtelijke Ordening) 
richten een Platform Gezond Ontwerp op. Wij gaan de kennis bundelen, onderzoek doen, 
de bewustwording vergroten, ervaring opdoen via lokale pilots en onderwijsactiviteiten 
opzetten. Wij willen het platform versterken en zijn op zoek naar enthousiaste partners 
die een actieve rol willen spelen in het platform. Meer informatie kunt u vinden op  
www.GezondOntwerpWijzer.nl & www.platformgezondontwerp.nl. Voor meer informatie 
over het platform kunt u contact op nemen met de initiatiefnemers van dit magazine of een 
mail sturen naar info@platformgezondontwerp.nl.

 
Op korte termijn werken wij aan: 

• Uitbouwen van het Platform:    najaar 2013
• Opzetten lokale pilots:   najaar 2013 
• Aanbieden onderwijs:   najaar 2013  
• Definiëren en opstarten onderzoek: 2014
• Ontwerp(tools) aanreiken:   permanent 
• Bewustwording vergroten:   permanent   

Colofon

Initiatiefnemers 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: 
Hanneke Kruize & Frank den Hertog
GGD - werkgroep ruimtelijke ordening: 
Jan Meijdam
Technische Universiteit  Eindhoven:
Ad de Bont & Pieter van Wesemael 

Eindredactie
Technische Universiteit Eindhoven 
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