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Gezonde  
leefomgeving 
vraagt radicale  
inzet

Tekst: Hans Dekker bnt, NVTL, HD Landschapsarchitectuur 
Beeld: P.R. Ferraguto; Hans Dekker, gemeente Amsterdam

Landschapsarchitect Hans Dekker ziet de ge-

zondheidsopgave als kans om verschil te ma-

ken in de ruimte én in de samenleving. Echte 

veranderingen zijn mogelijk door de hoofd-

structuur voor verkeer te verruilen voor een 

hoofdstructuur voor gezondheid. En door be-

woners aan het roer zetten. Dat vraagt radicaal 

denken, integraal werken en lef om het proces 

aan te gaan.

G
ezondheid is al sinds mensheugenis een punt 

van zorg. In onze tijd hebben we te kampen met 

‘welvaartsziekten’ zoals roken, drinken, stress 

en te veel zitten: het ‘nieuwe roken’. Een on-

gezonde leefstijl wordt aangewezen als de boosdoener. 

Demografische ontwikkelingen als de vergrijzing compli-

ceren de situatie nog extra. Het aantal 65-plussers stijgt 

dramatisch, van een op de zes Nederlanders nu, naar 

liefst een op vier in 2050 (SCP). De zorgvraag zal hierdoor 

enorm toenemen. De slinkende beroepsbevolking en ver-

dere individualisering zullen steeds meer vragen van de 

‘zelfredzaamheid’ van burgers. Om de vraagstukken aan 

te kunnen moeten onderwijs, werk, wijk/omgeving en zorg 

in samenhang worden aangepakt. Kernelement is het sti-

muleren van een gezonde leefstijl en ‘een gezonde (groe-

ne) leefomgeving past daarbij’ (Gezondheidsbeleid VWS, 

2016-2019).

Ruimte als een geheel zien
Een groene openbare ruimte schept mogelijkheden om 

gevolgen van klimaatverandering en milieuproblemen, 

als geluidsoverlast en luchtverontreiniging, deels op te 
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lossen, en om meer te bewegen en elkaar te ontmoe-

ten (studies als De Stad als Gezonde Habitat, RLi 2018.). 

Goed nieuws dus voor stadsplanners, ontwerpers en 

zorgprofessionals.

Maar de blik louter richten op de buitenruimte verengt 

de scope te veel. Mensen brengen 85 procent van hun 

tijd binnenshuis door. Misschien wat cynisch, maar toch; 

daar staat de tv, de stoel en de ijskast. Bovendien is het 

binnen altijd behaaglijk. Een gezonde leefomgeving kan 

dus niet worden verengd tot de openbare ruimte. Om 

verschil te kunnen maken moeten wonen, voorzieningen, 

infrastructuur en de groene openbare ruimte in samen-

hang worden bekeken. Het moet gaan om healthy city-

making. Het planningsobject moet betrekking hebben op 

de stedelijke ruimte als geheel. 

Transitiedenken
Een zinvolle manier om bij te dragen aan de gezonde stad 

01 De Groene Verbinding, 
een 150 meter lange, nieuwe 
wandel- en fietsbrug over 
de A15 en de Betuwelijn, 
verbindt Rotterdam-Zuid 
met het geplande natuur- en 
recreatiegebied Buijtenland 
van Rhoon en andere natuur 
langs de Oude Maas. Ontwerp: 
Gemeentewerken Rotterdam, 
Marc Verheijen. 
Foto: Remo Ferraguto
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en verbetering van de leef- en woonkwaliteit, is door te 

denken in transities. Processen als vergrijzing, individu-

alisering en de gevolgen van globalisering (zoals automa-

tisering en flexibilisering van ruimte, tijd en activiteit, en 

klimaatverandering), die gevolgen hebben voor de ge-

zondheid én de ruimtelijke inrichting, zijn aanleiding om 

fundamenteler en verder door te denken. De samenleving 

verandert razendsnel. Dat vereist aanpassing van het 

vastgoed en de infrastructuur. Hieronder geef ik een aan-

tal inhoudelijke suggesties en noem ik wat voorbeelden. 

1 Vernieuwing vastgoed
Het bestaande woningbestand moet deels worden her-

ontwikkeld om nieuwe leef- en woonvormen te creëren. 

Bij die operatie moet ook rekening worden gehouden 

met de zwakke en kwetsbare kanten van de westerse 

mens zoals de neiging om alleen te zitten en te verpie-

teren, weinig te bewegen of zichzelf slecht te verzorgen. 

Kansen doen zich voor als we bij die stedelijke vernieu-

wing kijken naar nieuwe combinaties van wonen voor ou-

deren, gezinnen, en alleenstaanden, en openbare ruimte. 

Die bieden een interessante basis voor nieuwe, klein-

schalige (woon)gemeenschappen en voor vernieuwde 

zorg op maat. Who cares (CRa, 2017), de prijsvraag voor 

nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning, laat 

interessante mogelijkheden zien. We kunnen daarbij ook 

inspelen op transities die zich sowieso gaan voltrekken, 

zoals ‘ontgassen’ en verduurzamen van woningen. Die 

operaties kunnen vervolgens worden aangewend om 

vernieuwing te brengen in andere domeinen. Zoals werk-

gelegenheid bieden voor mensen in de wijk die nu werk-

loos thuiszitten. 

2 Vernieuwing infrastructuur
In het discours over de gezonde leefomgeving komt de 

rol van de auto nog weinig ter sprake. Ten onrechte: de 

auto domineert het stedelijke straatbeeld en belemmert 

de ontwikkeling van een gezonde leefomgeving. Veran-

deringen die opkomen zijn leen- en deelsystemen en 

zelfrijdende auto’s die op afroep beschikbaar zijn. Ook 

ontwikkelingen in het langzame verkeer (e-bikes) en het 

ov bieden kansen om de plek die de auto nu inneemt in de 

stad ter discussie te stellen. Hierdoor kunnen we heel an-

ders naar de stad en de stadsplanning gaan kijken. Waar-

om de hoofdstructuur voor autoverkeer voor de stad niet 

verruilen voor een gezonde infrastructuur, of zelfs een 

hoofdstructuur voor gezondheid? Een stad waar je vei-

lig kunt fietsen, die voorzien is van brede wandelpaden, 

bomen en groen, met vogels en vlinders om van te ge-

nieten. Een stad waar de openbare ruimte wordt gebruikt 

voor sociale interactie en ontmoeting en ruimte voor au-

02 Planuitwerking in het kader 
van ‘Kans voor de Veenkolo-
niën’, een programma van de 
provinciale GGD en van Drenthe 
en Groningen. Kans voor de 
Veenkoloniën wil de woon- en 
leefomgeving inzetten voor 
de aanpak van de gezond-
heidsopgave in de regio. Die 
doelstelling is uitgewerkt in 
Veenkoloniën in Beweging (Plan 
van Aanpak Ruimte en Gezond-
heid, 2017). Zelforganisatie en 
samenwerken met de inwoners 
staan daarin voorop.
Het inrichtingsplan voor Mus-
selkanaal is een invulling van 
twee voormalige woongebieden 
die vrijkomen door krimp. In het 
plan is onderscheid gemaakt 
tussen de basiskwaliteit en de 
pluskwaliteit. De basiskwaliteit 
wordt gevormd door de basisin-
richting van groen, paden en 
parkvoorzieningen. De aanleg(-
kosten) en het beheer worden 
verzorgd door de gemeente 
Stadskanaal. De pluskwaliteit 
betreft de invulling van de basi-
sinrichting. Daarbij gaat het om 
voorzieningen die uitdrukking 
geven aan het gezondheidscon-
cept. In een deelgebied gaat 
het om een ‘beweegzone’ voor 
jong en oud, een werkplaats 
voor jongeren en een theehuis. 
Een ander gebied betreft een 
‘voedselzone’ met moestuinen, 
boomgaard, dorpskas en 
winkeltje.  
Ontwerp: HD Landschapsarchi-
tectuur i.s.m. BUITENTIJD.

03 Gedeelde verantwoordelijk-
heid voor de openbare ruimte

02



VAKBL AD OVER DE OPENBARE RUIMTE • JAARGANG 16 41

to’s tot een minimum is beperkt. Is dat niet wat we echt 

zouden willen? 

De politieke wind die begint te waaien lij kt gunstig om 

die omwenteling tot stand te brengen. Het kersverse 

college van Amsterdam zet een toon. Forse verhoging 

van parkeergelden en opheffen van duizenden parkeer-

plaatsen moeten de binnenstad de komende jaren auto-

luw maken. En in woonstraten mag straks alleen nog 30 

kilometer per uur worden gereden (de Volkskrant, 25 mei 

2018). Ook de nieuwe stadsuitbreiding aan de westzij de 

van de stad getuigt van hoge ambities voor leefbaarheid 

en gezondheid (Haven-Stad Concept Ontwikkelstrategie, 

Gemeente Amsterdam, juni 2017). Mogelij k zet de hoofd-

stad met de ‘vergroening’ van haar beleid een trend die 

door andere gemeenten wordt gevolgd. 

3 Stad-landverbindingen
En dan is er nog de slechte toegankelij kheid van het bui-

tengebied. In het healthycityconcept zou de aanleg van 

recreatieve fl y-overs en ruime onderdoorgangen boven 

en onder snelwegen, en meer fi etssnelwegen en wandel-

wegen hoog op de lij stjes van overheden moeten staan. 

Rotterdam geeft een goed voorbeeld met de recent aan-

gelegde fi etsbrug over de A15 (zie foto). Mogelij kheden 

om vanuit huis al fi etsend of joggend te genieten van 

polders, bos en water is ook een uitgelezen kans om re-

creatie en toerisme te bedienen en de stad steviger te 

verankeren in het omliggende land. 

Ook de biodiversiteit in en rond de stad kan hierdoor een 

impuls krij gen. Betere toegankelij kheid van het buiten-

gebied voor de stedeling brengt ook nieuwe dynamiek in 

de landbouw rond de stad, met extra ‘takken’ voor boeren 

om zich te bedruipen. Zoals productie van (bio)voedsel, 

leertrajecten en culturele projecten (Ruimte voor Duur-

zame landbouw, Rli 2013). 

Nieuwe planpraktij k, nieuwe rolverdeling 
Naast ruimtelij ke ingrepen zij n een andere houding en 

manier van werken nodig om de gezonde stad en de 

leefomgeving te realiseren. Belangrij ke bouwstenen zij n 

volgens mij : een andere rol van overheid, ontwerpers en 

bewoners, dataplanning analoog aan de ontwikkeling van 

de smart city die wordt verbonden met waardenontwik-

keling van groen en blauw, en fi nanciële middelen. 

Nieuwe rol van de overheid 
De omslag die de overheid en vooral gemeenten moeten 

maken is om, nu écht, integraal te gaan werken. Dit kan 

door afdelingen en instanties meer samen aan sociale en 

ruimtelij ke opgaven te laten werken, fi nanciële hokjes te 

slechten en per onderwerp één loket in te stellen (zorg, 

openbare ruimte en dergelij ke). De crux is het ontwikke-

len van een open en continue dialoog tussen inwoners 

en overheid die is gebaseerd op wederzij ds vertrouwen, 

respect en begrip voor elkaars positie en verantwoorde-

lij kheid. Interactie en dialoog met bewoners zal naar mij n 

overtuiging uitmonden in een nieuwe planningscultuur 

waarin bewoners veel meer zelf aan het roer komen te 

staan. Dat kan door een andere verdeling van verant-

woordelij kheden tussen overheid en burgers. Bij voor-

beeld door onderscheid te maken tussen basiskwaliteit 

en pluskwaliteit (Kwaliteit zonder Groei, RLi 2014). Voor-

beelden zij n het beheer van ruimtelij ke hoofdstructuren 

(basiskwaliteit) door de overheid en wooncorporaties, 

en van gebiedsinvullingen als door bewoners verzorgde 

moestuinen (pluskwaliteit). Het plan voor Musselkanaal 

illustreert deze principes. 

Nieuwe rol van ontwerpers 
De gezonde leefomgeving wij st de ontwerper aan als 

vanzelfsprekende discipline om deelopgaven en syste-

men te verwerken tot geïntegreerde ruimtelij ke oplos-

singen. Maar ook diens rol in de procesaanpak staat in 

de schij nwerpers. Een open dialoog met erkenning van 

wederzij dse verantwoordelij kheden tussen overheid en 

burgers, biedt in mij n opvatting kansen om de gezond-

heidsopgave en andere actuele kwesties als klimaat en 

energietransitie creatiever te benaderen. Bij voorbeeld 

door inspiratiesessies en ontwerpend onderzoek in het 

planproces op te nemen. Als inhoud en proces zo nauw 

verweven raken gloort een nieuw perspectief voor de 

ontwerper. Namelij k om zich te ontwikkelen tot mode-

rator ‘tussen overheid en burger’ (Ruimte en Gezondheid, 

NVTL, 2016). Met als taak omvattende, integrale pro-
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Pluskwaliteit

Basiskwaliteit

Bewoners, ondernemers, 
eigenaren, gebruikers

Gemeenten, corporaties, 
GGD’s, e.a.
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gramma’s te ontwikkelen voor gecombineerde ruimtelij -

ke en sociale vernieuwing. 

Nieuwe verhouding en rol bewoners
Zelforganisatie, eigenaarschap en beheer door en met 

bewoners bieden in mij n optiek grote kansen voor ge-

zondheidsbevordering. Bestaande bewonersinitiatie-

ven voor stadslandbouw, moestuinen, biodiversiteit, 

buurtondernemingen en energiecorporaties laten zien 

dat bewoners hier heel actief in kunnen zij n. Door bewo-

ners te faciliteren, om zelf acties en projecten te kunnen 

doen, kan een beweging op gang worden gebracht in de 

wij k. Die kan zorgen voor een opwaartse spiraal waarin 

het gemeenschapsgevoel in een wij k toeneemt en de 

gezondheid, zelfredzaamheid en zelfontplooiing van in-

dividuen worden bevorderd.

De bemoeienis met bewonersinitiatieven voor de wij k 

hoeft zich niet te beperken tot de happy few. Bewoner-

sinitiatieven kunnen ook aantrekkingskracht uitoefe-

nen op zwakkere personen. De Spoortuin in Rotterdam 

bij voorbeeld, onderdeel van de zogenoemde Groene 

Connectie, trekt mensen uit de buurt aan met een psy-

chiatrische achtergrond. Zij  doen mee aan activiteiten 

als het groenonderhoud. In dit ‘beschermd tuinieren’ 

kunnen zij  en andere medebewoners leren om meer op 

eigen benen te staan. En betere keuzen voor werk of 

gezondere gewoontes te ontwikkelen. 

Smart City: data planning en waardenont-
wikkeling 
De smart city en de snelle ontwikkeling van big data 

en apps, bij voorbeeld voor fi etsroutes en fi etsbewe-

gingen, bieden ongekende mogelij kheden voor ge-

zondheid. De invloed van ingrepen en maatregelen, 

ruimtelij ke, sociaal en individueel, kunnen zo wor-

den gevolgd in de tij d. Het meten en monitoren van 

gezond gedrag sluit aan bij  de tij dgeest (Brede Wel-

vaartsmonior, CPB, 2018) en metingen die al plaats-

vinden. Zoals wij kgezondheidsprofi elen en metingen 

van geluid- en luchtverontreiniging. Het meten van 

gedrag in het belang van gezondheid is een logsiche 

volgende stap.

Dataplanning kan ook bij dragen aan een meer even-

waardige positie van ‘groen en blauw’ ten opzichte van 

‘rood en grij s’. De planning van groen en blauw, die nu 

als ‘zwak’ te boek staat, kan veel ‘harder’ worden als 

de waarde daarvan in beeld kan worden gebracht. Dit 

wordt verkend in een van de zogenoemde City Deals 

die nu lopen (Waarden van groen en blauw in de Stad, 

2016). Een uitdaging daarbij  is om het evidente belang 

van groen en blauw voor gezondheid uit te drukken in 

monetaire waarde (vermeden kosten door minder ar-

beidsverzuim, minder huisartsbezoek en dergelij ke). 

Slotopmerking
Verbetering van leefkwaliteit, de omgeving en de pre-

ventieve gezondheid vindt niet plaats zonder hierin te 

investeren. Er is geld nodig voor de herinrichting van de 

openbare ruimte, voor organisatorische aanpassingen 

en voor de nieuwe en intensieve planvorming. Geld en 

ondersteuning is ook nodig voor bewoners om zelf pro-

jecten te kunnen ontwikkelen. 

Het gezondheidsvraagstuk en de ruimtelij ke en sociale 

vernieuwing die dit vraagt, vormen de grote uitdaging 

van onze tij d. Elke partij  heeft hierin een rol. De overheid 

moet in actie komen om burgers meer zelf aan het roer te 

zetten. Bewoners kunnen zo ook meer verantwoordelij k 

worden (gehouden) om te zorgen voor eigen gezondheid 

en leefkwaliteit. En het organiseren van nieuwe plan-

processen die werken, vraagt van vakgenoten om uit de 

comfortzone te komen. 
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04 Impressie van de nieuwe, 
geplande Haven-Stad in 
Amsterdam, met een 
getransformeerde Coen- en 
Vlothaven (Rapport Haven-Stad 
Ontwikkelstrategie, gemeente 
Amsterdam). Het bevorderen 
van een gezonde levensstij l is 
een hoofddoelstelling in het 
plan. Hoofdelementen zij n 
minder ruimte voor de auto, 
een parkeernorm van 0,2 
(!), beperken van doorgaand 
autoverkeer in woonbuurten en 
zoneringsmaatregelen als een 
snackbarvrij e zone van 250 me-
ter rondom scholen (naar het 
voorbeeld Dublin) en rookvrij e 
schoolpleinen. Waar mogelij k 
wordt gestuurd op een gezond 
aanbod van horeca en winkels, 
passend bij  de (gezonde)
identiteit van het gebied.


