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Publiekssamenvatting 

Ruimte en gezondheid, een vanzelfsprekende combinatie? 
 
Al lange tijd wordt geprobeerd de gezondheid te verbeteren via de 
inrichting van de leefomgeving. Een tijdje was die aandacht er wat 
minder, maar hij neemt nu weer toe. Voor een slimme en gezonde 
ruimtelijke inrichting is een goede samenwerking nodig tussen 
professionals uit de ‘domeinen’ van het ruimtelijk ontwerp, het milieu en 
de volksgezondheid. Uit een verkenning over de relatie tussen deze drie 
domeinen blijkt dat professionals veel meer van elkaars kennis en kunde 
kunnen profiteren dan ze nu doen. Door de kennis te bundelen, te delen 
en te vertalen naar de praktijk, krijgen de domeinen beter inzicht in 
elkaars achtergrond, drijfveren en belangen. Platforms waarin alle 
domeinen vertegenwoordigd zijn, zoals het Platform Gezond Ontwerp, 
kunnen daarbij ondersteunen. 
 
Gelijksoortige ontwikkelingen 
De drie domeinen hebben al lange tijd veel met elkaar gemeen. Zo is bij 
alle een accentverschuiving te zien van maatregelen die risico’s 
beperken (gezondheidsbescherming) naar maatregelen die mensen 
aanzetten tot gezond gedrag (gezondheidsbevordering). Een ander 
voorbeeld is de ontwikkeling van een landelijk aangestuurd beleid (top-
down) naar een actieve rol van mensen om meer regie op hun 
gezondheid en leefomgeving te krijgen (bottom-up).  
 
Weten wat werkt 
Verder is het belangrijk te weten welke maatregel of welk beleid ‘werkt’. 
Ondanks de vele praktijkvoorbeelden zijn de effecten van de 
stedenbouwkundige structuur op gezondheid en welzijn nog maar weinig 
onderzocht. De drie domeinen blijken bovendien allemaal verschillend 
naar de effectiviteit van maatregelen en beleid te kijken. Het ruimtelijk 
domein bijvoorbeeld werkt vooral op basis van ervaringen van de 
ruimtelijk ontwerper en niet zozeer op basis van ‘bewezen effectiviteit’ 
(evidence-based). In de volksgezondheid staat vaak juist de evidence-
based benadering centraal. Inzicht in de effectiviteit van maatregelen 
kan worden vergroot door inzichten hierover uit de drie domeinen bij 
elkaar te brengen en het effect van ruimtelijke ingrepen als standaard 
onderdeel van het proces te evalueren. Onder andere het 
beoordelingssysteem voor de kwaliteit en effectiviteit van 
leefstijlinterventies van het Centrum voor Gezond Leven (CGL) en 
partners kan daarbij helpen. 
 
De verkenning is uitgevoerd door het RIVM in samenwerking met TU 
Eindhoven voor het Planbureau van de Leefomgeving.  
 
Kernwoorden: gezonde inrichting leefomgeving, gezonde verstedelijking, 
Healthy Urban Living, ruimtelijk ontwerp, interventies, effectiviteit. 



RIVM Rapport 2015-0002 

  Pagina 4 van 84 

 

  



RIVM Rapport 2015-0002 

 Pagina 5 van 84
 

Synopsis 

Health and spatial planning– a match made in heaven?  
 
Efforts have long been made to improve public health through spatial 
planning. The attention devoted to this topic had decreased slightly, but 
is now once more on the rise. Smart spatial planning that promotes 
human health requires close collaboration between professionals in the 
fields of spatial design, the environment and public health. An 
exploration of the relationship between these three domains shows that 
professionals can make much greater use of each other’s expertise and 
skills than they currently do. By combining and sharing knowledge and 
translating it into practical applications, each domain can gain greater 
insight into the background, motivations and interests at play in the 
other domains. Support can be provided by organizations that represent 
all domains, such as the Platform for Healthy Design. 
 
Similar developments 
For already some time, similar developments have been observed in the 
three aforementioned domains. For instance, a shift in emphasis may be 
seen in all three domains from measures that reduce risks (health 
protection) to measures that encourage healthy behaviour (health 
promotion). Another example concerns the shift from policy orchestrated 
at the national level (‘top down’) to encouraging people to adopt an 
active role and take more control of their health and their environment 
(‘bottom up’).  
 
Finding out what works 
It is important to establish which measures and policies are effective in 
practice. Despite the many inspiring examples from practice, the impact 
of urban structures on health and well-being has not yet been 
extensively studied. In addition, the three domains assess the 
effectiveness of measures and policies differently. The spatial planning 
domain, for instance, focuses mainly on the experiences of the planner 
rather than on ‘proven effectiveness’. By contrast, the evidence-based 
approach is central in the public health domain. Greater insight may be 
gained into the effectiveness of measures by combining insights from 
the three domains and assessing the impact of spatial interventions as a 
standard procedure. The assessment system for the quality and 
effectiveness of lifestyle interventions developed by the Dutch Centre for 
Healthy Living and its partners, for example, can be helpful in this 
regard.  
 
This exploratory study was commissioned by the Netherlands 
Environmental Assessment Agency, and carried out by RIVM in 
collaboration with Eindhoven University of Technology.  
 
Keywords: healthy design, healthy urbanization, Healthy Urban Living, 
spatial design, interventions, effectiveness. 
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Voorwoord 

Steden moeten in de toekomst duurzaam zijn. Gezondheid en welzijn 
zijn daarbij belangrijke uitgangswaarden. ‘Gezonde verstedelijking’ 
prikkelt en inspireert daarom veel actoren die zich met stedelijke 
(her)ontwikkeling bezighouden en het sluit aan bij de behoefte aan een 
nieuwe ‘mensgerichte’ agenda voor de stad. De rijksoverheid stimuleert 
daarom lokale overheden en andere publieke, maar ook private partijen, 
invulling te geven aan ‘gezonde verstedelijking’. Tegelijkertijd brengen 
de ‘Agenda Stad’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties (BZK) en het programma ‘Slimme en gezonde stad’ 
van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) ook diverse 
deskundigen op de been en is er sprake van een (toenemende) 
samenwerking tussen drie domeinen: ruimtelijk ontwerp, milieu en 
volksgezondheid. 
 
Dit RIVM-rapport, opgesteld op verzoek van het Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL), laat zien dat de drie domeinen – ruimtelijk 
ontwerp, milieu en volksgezondheid – steeds verder naar elkaar 
toegroeien onder invloed van diverse maatschappelijk-bestuurlijke 
trends, zoals de verbreding van het gezondheidsperspectief, het denken 
in kansen in plaats van belemmeringen, ook in relatie tot het 
meekoppelen met andere beleidsdomeinen, en het ontwikkelen van 
(duurzame) stedelijke kwaliteit. Tegelijkertijd blijven de vertrekpunten 
van de drie domeinen toch ook verschillend. Een historisch perspectief in 
het rapport illustreert de overeenkomsten en verschillen in ziens- en 
werkwijzen. De verschillen zijn soms lastig te overbruggen, temeer 
omdat de beoordelingsmethoden, kennisagenda’s en 
verantwoordelijkheden stevig zijn verankerd in bestaande sectorale 
beleidspraktijken. Anderzijds bieden juist de overeenkomsten kans om 
kracht en kennis uit de drie domeinen samen te brengen en meerwaarde 
te geven. 
 
De uitdaging die dit rapport benoemt voor samenwerkende deskundigen 
uit de stedenbouw, het milieudomein en de gezondheidspreventiehoek, 
is om elkaars kwaliteiten te versterken door open te staan voor elkaars 
drijfveren en belangen, elkaar te willen leren kennen en begrijpen. Het 
rapport is dan ook in de eerste plaats bedoeld voor professionals die aan 
de slag zijn of willen met de gezonde inrichting van de leefomgeving. Zij 
kunnen profiteren van deze inzichten en zijn degenen die het in praktijk 
moeten brengen. Verschillende initiatieven, zoals Platform Gezond 
Ontwerp en het Kenniscentrum Healthy Urban Living (KC HUL) zijn 
stappen in de goede inrichting.  
 
Het PBL zal dit verkennende RIVM-rapport gebruiken bij het opstellen 
van haar rapport ‘Ruimte voor Gezondheid’ over perspectieven op en 
praktische uitwerking van gezonde verstedelijking in de lokale 
beleidspraktijk. 
 
Eva Kunseler en Leendert van Bree 
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 
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Samenvatting 

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu benaderd om de koppeling tussen ruimtelijke 
ordening en gezondheid in beeld te brengen, zodat deskundigen uit de 
stedenbouw, het milieudomein en de gezondheidsbevordering elkaars 
achtergronden, drijfveren en belangen beter leren kennen en begrijpen. 
Zodoende kunnen zij beter samenwerken aan een slimme en gezonde 
ruimtelijke inrichting. 
De volgende twee onderzoeksvragen stonden daarbij centraal: 

1. Wat zijn de belangrijkste elementen van de samenhang of 
‘koppeling’ tussen ruimtelijke ordening en gezondheid? 

2. Wat is er bekend over de effectiviteit van maatregelen c.q. beleid 
gericht op een gezonde inrichting van de leefomgeving? 

Deze vragen zijn beantwoord vanuit het ruimtelijk, milieu- en 
volksgezondheidsdomein. 
 
De koppeling tussen ruimtelijke ordening en gezondheid bestaat 
eigenlijk al lange tijd. Daar heeft elk domein vanuit zijn eigen invalshoek 
aan bijgedragen. Daarnaast hebben de domeinen zich in eenzelfde 
richting ontwikkeld. 
Al vanaf ongeveer 1900 is vanuit het ruimtelijk domein gewerkt aan 
gezonde wijken en steden. Daarbij stond de afstemming met de actuele 
maatschappelijke behoeften telkens centraal. In het verleden was deze 
sterk gericht op gezondheidsbescherming. Er werd bijvoorbeeld riolering 
aangelegd ter voorkoming van infectieziekten en sterfte, de 
leefomstandigheden van arbeiders werden verbeterd door bijvoorbeeld 
de aanleg van tuinsteden en er werden maatregelen getroffen om de 
milieukwaliteit te verbeteren. Daarbij stond het terugdringen van risico’s 
in de leefomgeving centraal. Sinds een aantal jaren is er ook aandacht 
voor gezondheidsbevordering. Daarbij wordt onder meer nagegaan hoe 
de leefomgeving mensen kan verleiden tot gezond gedrag (‘nudging’), 
bijvoorbeeld door deze beweegvriendelijk in te richten en daarmee het 
groeiende probleem van overgewicht aan te pakken. Daarbij gaat het 
vaak over het benutten van de kansen van de leefomgeving voor 
gezondheid. 
Waar men zich daarbij in de drie domeinen eerst richtte op de grote 
aantallen (kwantiteit), veranderde het accent vanaf de jaren negentig 
naar kwaliteit. Daarbij gaat het vaak over lokaal maatwerk zoals 
gebruikelijk is bij bijvoorbeeld organische gebiedsontwikkeling. In het 
volksgezondheidsdomein wordt sinds een aantal jaren steeds meer 
vanuit een integrale benadering gewerkt: gebiedsgericht, vanuit een 
setting (wijk, school et cetera) en integraal over beleidsterreinen heen 
(denk bijvoorbeeld aan integraal gezondheidsbeleid en de wijkaanpak in 
de veertig krachtwijken). 
Een laatste verschuiving van de drie domeinen is van een top-
downbenadering, met een duidelijk sturende rol vanuit de rijksoverheid, 
naar een meer bottom-upbenadering, met bredere afwegingen op lokaal 
niveau door een breed scala aan stakeholders en steeds meer 
betrokkenheid van burgers. 
Er is nog weinig bekend over de invloed van de stedenbouwkundige 
structuur op de gezondheid van mensen. Ook wordt vanuit de drie 
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domeinen heel verschillend naar effectiviteit van maatregelen en beleid 
aangekeken:  

 Vanuit het ruimtelijk domein wordt vooral ‘practice-based’ 
gewerkt. De ervaringen van ontwerpers zoals vastgelegd in 
toolboxen, ontwerpprincipes, voorschriften en ontwerprichtlijnen, 
zijn daarbij het uitgangspunt. Er wordt nauwelijks teruggekeken 
wat het heeft opgeleverd voor bijvoorbeeld gezondheid.  

 Vanuit het milieudomein vindt de toetsing van ruimtelijke 
plannen op milieu(gezondheids)effecten veelvuldig plaats. Maar 
er vindt geen structurele monitoring plaats achteraf.  

 Vanuit het volksgezondheidsdomein gebruikt men vaak een 
‘Randomised Controled Trial’-opzet voor een gecontroleerde 
toetsomgeving. Maar voor interventies met een aangrijpingspunt 
in de fysieke omgeving is deze benadering vaak niet bruikbaar. 
Omdat er zo veel factoren zijn die de gezondheid beïnvloeden, is 
het lastig vast te stellen wat de invloed van een specifieke 
ruimtelijke ingreep daarbij is. Er zijn inmiddels diverse 
evaluatiemethoden die daarop inspelen. Daarbij is zowel de 
effectevaluatie (in welke mate heeft een interventie haar doelen 
bereikt? Is dat aangetoond met onderzoek?) en de 
procesevaluatie (waarom is wel of geen effect opgetreden?) van 
belang. 

 
De ruimtelijke, milieu- en volksgezondheidsdomeinen kunnen nog veel 
meer van elkaars kennis en kunde profiteren dan nu het geval is. Het 
bundelen van de versnipperde kennis uit deze domeinen, en het vertalen 
naar en aanbieden aan de praktijk, draagt bij aan een beter inzicht in 
elkaars achtergronden, drijfveren en belangen. Dit kan helpen om de 
professionals uit deze domeinen beter te laten samenwerken aan een 
slimme en gezonde ruimtelijke inrichting. 
Het bij elkaar brengen van de inzichten uit de drie domeinen over de 
beperkte kennis over effectieve maatregelen en interventies, en het 
meer standaard evalueren van het effect van ruimtelijke ingrepen, kan 
ons inzicht te vergroten over ‘wat werkt’ om te komen tot een slimme 
en gezonde ruimtelijke inrichting. Onder andere het 
beoordelingssysteem van het Centrum voor Gezond Leven en partners 
voor de evaluatie van leefstijl- en andere interventies, kan daarbij 
helpen. 
 
Kennisontwikkeling alleen is niet voldoende om een gezonde 
leefomgeving te creëren. Uiteindelijk is het aan de relevante actoren om 
in goede samenwerking en met wederzijds begrip vorm te geven aan 
een gezonde leefomgeving. Heldere (beleids)kaders en verankering van 
gezondheid in ruimtelijke planvorming en wellicht ook andere 
verdienmodellen, zijn essentieel voor het verder bouwen aan een 
gezonde inrichting van de leefomgeving. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding en onderzoeksvragen 
Het traditionele milieu- en omgevingsbeleid heeft via de 
milieuhygiënische saneringsbenadering en de toetsing aan (sectorale) 
milieunormen veel gezondheidswinst opgeleverd. Maar bij de ruimtelijke 
inrichting wordt naast gezondheidsbescherming ook steeds meer 
gekeken hoe gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven kunnen worden 
bevorderd, en welke kansen de leefomgeving daarvoor biedt. Met 
dergelijk beleid en interventies richt men zich bijvoorbeeld ook op het 
bevorderen van een gezonde leefstijl, sociale cohesie in de buurt, 
participatie en het verhogen van de kwaliteit van leven bij ziekte. Het 
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt dat gezondheid het 
integratiekader is voor de koppeling tussen de fysieke 
leefomgevingskwaliteit, ruimtelijke inrichting en duurzame (stedelijke) 
ontwikkeling. Dit is een uitdagende opgave voor politici, beleidsmakers, 
(lokale) bestuurders en organisaties, investeerders, ontwerpers, 
planners, omgevingsdeskundigen en burgers waarbij in nieuwe coalities 
moet worden samengewerkt. Vanuit de ministeries van Infrastructuur en 
Milieu (IenM, 2015) (onder andere ‘Slimme, Gezonde Stad’), 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) (‘Agenda Stad’; BZK, 
2015) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (‘Alles is 
Gezondheid’) (VWS et al., 2014) is er momenteel groeiende aandacht 
voor dit thema, onder noemers zoals ‘gezonde verstedelijking’ en 
‘gezonde wijken’. 
Er zijn veel praktijkvoorbeelden van leefomgevingen die mogelijk een 
positieve invloed hebben op de gezondheid, maar er is nog weinig 
bekend over wat projecten nu daadwerkelijk opleveren en wat nu de 
meest effectieve maatregelen zijn om de gezondheid te bevorderen. De 
vraag is wat we verstaan onder effectiviteit en hoe dit het beste 
‘gemeten’ kan worden. Hierover bestaan verschillende inzichten in 
verschillende domeinen die zich bezighouden met gezonde 
verstedelijking: ruimtelijke ordening en inrichting, milieu en 
volksgezondheid. Door de beschikbare kennis uit deze verschillende 
domeinen samen te brengen, ontstaat een vollediger beeld van 
beleidskansen voor het ontwerpen en inrichten van gezonde, duurzame 
stedelijke regio’s. 
 
Het PBL-project ‘Ruimte voor Gezondheid’, in het kader waarvan dit 
verkennend onderzoek is uitgevoerd, richt zich op de lokale praktijk van 
stedelijke (her)ontwikkeling en analyseert óf, en zo ja hoe, gezondheid 
een rol speelt – met name in de planvormingsfase, maar mogelijk ook in 
het uitvoeringstraject – en welke stimulansen en belemmeringen 
daarvoor bestaan. Met dit onderzoek beoogt het PBL handvatten te 
bieden voor zowel het rijksbeleid als het lokaal beleid om de nu nog 
vaak incidentele, impliciete en versnipperde aandacht voor de aanpak 
van ‘gezonde verstedelijking’ op te tillen tot een meer structurele, 
expliciete inbreng en daarbij kansen te benutten en belemmeringen uit 
de weg te ruimen. 
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Het PBL heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
benaderd om de koppeling tussen ruimtelijke ordening en gezondheid in 
beeld te brengen zodat deskundigen uit de stedenbouw, het 
milieudomein en de gezondheidsbevordering elkaars achtergronden, 
drijfveren en belangen beter leren kennen en begrijpen. Zodoende  
kunnen zij beter samenwerken aan slimme en gezonde ruimtelijke 
inrichting. 
 
De volgende twee onderzoeksvragen staan daarbij centraal: 

1. Wat zijn de belangrijkste elementen van de samenhang of 
‘koppeling’ tussen ruimtelijke ordening en gezondheid?  
A. Wat leren we daarover vanuit het verleden (historische 

ontwikkeling)? 
B. Wat zijn de veronderstelde onderliggende mechanismen? 
C. Wie zijn de belangrijkste actoren c.q. initiatiefnemers in dit 

veld, en wat is hun rol? 
2. Wat is er bekend over de effectiviteit van maatregelen en beleid 

gericht op een gezonde inrichting van de leefomgeving? Hoe kun 
je dit ‘meten’?  

 
1.2 Aanpak, randvoorwaarden en leeswijzer 
1.2.1 De bijdrage van ruimtelijke ordening aan gezondheid bezien vanuit drie 

domeinen 
We benaderen de vragen vanuit drie verschillende domeinen: ruimtelijk 
ontwerp, milieu en volksgezondheid. Deze drie domeinen houden er elk 
een ander perspectief op na over hoe gezondheid en ruimtelijke 
ordening zich tot elkaar verhouden. 

• Wanneer we ruimtelijk ontwerp als uitgangspunt nemen, staan 
de ordening en inrichting van de ruimte en het effect daarvan op 
milieu en gezondheid centraal. 

• Wanneer we milieu als uitgangspunt nemen, staat de invloed van 
de fysieke omgeving op de gezondheid van mensen centraal. 
Onder milieu verstaan we daarbij de natuurlijke omgeving en de 
gebouwde omgeving, bestaande uit bouwwerken, infrastructuur, 
watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur en 
cultureel erfgoed.  

Vanuit dit perspectief is de ruimtelijke ordening dan ook te 
begrijpen als een ‘variabele’ die zodanig gestuurd kan worden dat 
deze de milieukwaliteit (en de daarvan afgeleide 
gezondheidseffecten) ten goede komt. 

• Wanneer we volksgezondheid als uitgangspunt nemen, dan wordt 
ruimtelijke ordening gezien als een van de sectoren die positieve 
en negatieve invloeden heeft op de gezondheid. Ruimtelijke 
ordening en milieubeleid zijn van invloed op de sociale en fysieke 
leefomgeving, die naast andere factoren de gezondheid 
beïnvloeden. In dit rapport richten we ons daarbij op de 
subdomeinen van gezondheidsbevordering en preventie, en dus 
niet op volksgezondheid in de volle breedte. 

 
Om de onderzoeksvragen vanuit de drie domeinen te kunnen 
beantwoorden, is een projectteam samengesteld met experts uit deze 
verschillende domeinen, met achtergrondkennis over een gezonde 
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inrichting van de leefomgeving. Zij hebben ieder vanuit hun eigen 
domein en taal de onderzoeksvragen beantwoord. 
 

1.2.2 Randvoorwaarden 
Het thema en het veld dat zich hiermee bezighoudt, is momenteel volop 
in beweging. Dit rapport is dan ook in zekere zin een momentopname 
van de huidige inzichten en kan dienen als ‘groeidocument’. Dit rapport 
beoogt geen compleet overzicht van de versnipperde kennis over dit 
onderwerp te geven, maar brengt op hoofdlijnen inzichten uit de drie 
domeinen (ruimtelijk ontwerp, milieu en volksgezondheid) samen. 
 

1.2.3 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 beschrijft de relatie tussen ruimtelijke ordening en 
gezondheid vanuit een historisch perspectief en vanuit de verschillende 
domeinen. Daarnaast worden de veronderstelde mechanismen 
beschreven. Ook gaat het in op welke actoren een rol spelen op het 
terrein van ruimtelijke ordening en gezondheid. 
Hoofdstuk 3 geeft een beeld van hoe vanuit de verschillende domeinen 
wordt aangekeken tegen de effectiviteit van maatregelen en plannen 
gericht op het gezond ontwerpen en inrichten van de leefomgeving en 
of/hoe wordt vastgesteld of deze effectief of succesvol zijn. 
In hoofdstuk 4 volgt een analyse van de overeenkomsten en de 
verschillen tussen de domeinen, en doet aanbevelingen om het inzicht in 
gezonde inrichting en de effectiviteit van maatregelen verder te 
vergroten. Tot slot volgen enkele noties over wat nodig is in beleid en 
praktijk om gezonde inrichting van de leefomgeving verder te brengen. 
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2 De koppeling tussen ruimtelijke ordening en gezondheid 
vanuit verschillende domeinen bezien 

2.1 De koppeling vanuit het domein van ruimtelijk ontwerp bezien 
2.1.1 Historie 

Nederland kent een lange ruimtelijke ordeningstraditie, die vooral in de 
20e eeuw is ontwikkeld. De Woningwet en de Gezondheidswet uit 1901 
hebben gezamenlijk aan de basis gestaan van de moderne ruimtelijke 
ordening en stedenbouw. De aandacht voor gezondheidsthema’s vormde 
daarbij een belangrijke drijfveer. Sterker nog, de ‘Hygiënisten’ stonden 
in het tweede deel van de 19e eeuw aan de basis van de moderne 
stedenbouw en ruimtelijke ordening. Na de Tweede Wereldoorlog is de 
ruimtelijke ordening verder geprofessionaliseerd. Het juridisch kader is 
opgesteld en vastgelegd in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO, 
1965). Daarnaast zijn de Nederlandse steden zijn sterk uitgebreid en het 
buitengebied is heringericht (onder andere toename van de 
woningbouw, recreatie en intensivering van de veehouderij). In de 
modernistische wederopbouwwijken (1950-1970) speelden 
gezondheidsgerelateerde thema’s zoals licht, lucht en ruimte een 
belangrijke rol (Somer, 2007). Op deze ontwikkelingen gaan we in het 
navolgende dieper in. 
 
De maatschappelijke behoeften die ten grondslag liggen aan het 
ordenen en inrichten van de ruimte, fluctueren sterk in de tijd. Was de 
ruimtelijke ordening in de periode van circa 1950 tot 2000 bijvoorbeeld 
sterk gericht op het accommoderen van de demografische en 
economische groei, nu is deze aandacht verschoven naar 
maatschappelijke thema’s zoals vergrijzing, krimp en de gevolgen van 
een economische crisis. De majeure gezondheidsthema’s die aan de 
orde kwamen in de ruimtelijke ordening varieerden over de tijd, 
afhankelijk van de op dat moment actuele maatschappelijke opgaven. 
Ging het een eeuw geleden bijvoorbeeld over de hygiënische 
omstandigheden in de verkrotte binnensteden en tuberculose, nu gaat 
het om dementie en welvaartziekten als obesitas. In Figuur 1 zijn vanuit 
gezondheid relevante maatschappelijke thema’s van de afgelopen 
decennia gekoppeld aan ruimtelijk ontwerp.
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Figuur 1. Sociaal-historische analyse van gezondheidsrelevante maatschappelijke thema’s en ruimtelijk ontwerp (Bron: Platform 
Gezond Ontwerp, 2013)
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Vanuit het ruimtelijk ordeningsperspectief kunnen we een aantal 
perioden definiëren die relevant zijn vanuit gezondheidsoptiek. 
 
Verbetering van de leefomstandigheden in het begin van de 19e 
eeuw 
In de periode van de industriële revolutie speelden gezondheidsthema’s 
nauwelijks een rol. Slechts enkele vooruitstrevende medici, industriëlen 
en architecten bekommerden zich om de gezondheid en de 
leefomstandigheden van de arbeiders. Deze arbeiders leefden in de 
verkrotte binnensteden in slechte woningen zonder goede riolering en/of 
schoonwatervoorziening. De stadsuitbreiding kreeg gestalte via de 
zogenaamde revolutiebouw: donkere, slechte woningen, soms rug-aan-
rug, in krappe stadsbuurten. Tuinen ontbraken vaak en de straten waren 
zeer nauw. In ‘The Great Towns’ (1845) beschrijft Friedrich Engels wat 
hij tegenkomt in de arbeiderswijken van Manchester. Hij legde als eerste 
de relatie tussen de slechte staat van de fysieke leefomgeving door 
ongeremde verstedelijking, de gezondheidseffecten (met name hygiëne 
en de vervuiling van water en lucht) en de vervreemding en wanhoop bij 
de armen. Velen leden aan tuberculose. 
In reactie op deze slechte woonomstandigheden stichtten een aantal 
vooruitstrevende industriëlen kleine woonparken voor arbeiders. Een 
Nederlands voorbeeld is het Agnetapark in Delft, gesticht door de 
eigenaren van een gist- en spiritusfabriek (Wassenaar en Schreijnders, 
1991). 
 

 
Figuur 2. Agnetapark, Delft 
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In Frankrijk werd in deze tijd het eerste grootschalige wooncomplex met 
galerijwoningen in het buitengebied gesticht door Godin en Charles 
Fourier: Familistère in Guise (1859-1885). 
 

 

Figuur 3. Familistère, gesticht door Godin en Charles Fourier (1859-1885) 
  
Gezondere leefomstandigheden, maar ook productievere en loyalere 
arbeiders waren daarbij de centrale doelstellingen (Lions-Patacchini, 
2012). Dergelijke ontwikkelingen stonden niet op zichzelf. Er was al 
langere tijd sprake van een toenemende aandacht voor sociale kwesties. 
Een bekend voorbeeld is ‘De Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen’. 
Deze werd eind 18e eeuw opgericht met als doelstelling ‘de verbetering 
van het schoolwezen en de opvoeding der jeugd als de voornaamste 
grondslag ter vorming, verbetering en beschaving van den burger’ 
(Bigot, 1934).  
In deze periode verscheen ook het invloedrijke boek ‘To-morrow: A 
Peaceful Path to Real Reform’ (Howard, 1898). Ebenezer Howard 
beschreef hierin zijn ideaal: een kring van groene tuinsteden als ideale 
oplossing voor de uitbreiding van Londen om de arbeidersbevolking te 
bevrijden uit de erbarmelijke leefomstandigheden in de metropool. 
Gezondheidsoverwegingen zoals frisse lucht, goede hygiëne en veel 
groen speelden een belangrijke rol. De tuinsteden dienden 
zelfvoorzienend en autonoom te functioneren met een grote 
betrokkenheid van de lokale bevolking bij het bestuur en het culturele 
leven. 
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Figuur 4. Het concept van de Garden City (Bron: Howard, 1898)  
 
Het sociale ideaal (circa 1900-1930) 
In de eerste decennia van de 20e eeuw werd volop geëxperimenteerd 
met gezonde wijken en steden vanuit sociaal perspectief. De ideeën van 
Howard werden door onder andere Raymond Unwin uitgewerkt in 
Letchworth, Hampstead en Welwyn (Unwin, 1909). Waar dit nog vrij 
letterlijke interpretaties zijn van de ‘Garden City Utopia’, kennen wij het 
in Nederland vooral als de tuinwijken (Wassenaar en Schreijnders, 
1991).  
 

 
Figuur 5. Garden City movement: Welwyn City 
  
De eerste industriële, moderne stadsuitbreidingen (zoals de Duitse 
‘Siedlungen’ Römerstadt (Frankfurt am Main) en Weisenhof (Stuttgart)) 
zijn de directe erfgenamen van deze tuindorpgedachten, maar met een 
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andere uitwerking van het gezondheidsideaal dan de Garden City 
(Giedion, 1929). Als antwoord op de woningnood en slechte 
leefomstandigheden werd gestreefd naar betaalbare woningen voor 
arbeiders waarbij de architectonische vorm een gezondere leefomgeving 
moest garanderen. Er werd gebouwd in parallelle rijen, met 
prefabmaterialen en standaardwoningen in een ruime, groene setting en 
met aandacht voor de bezonning en schone lucht. 
 

 
Figuur 6. Gezonde leefomgeving Duitsland (Giedion, 1929) en Siedlung 
Römerstadt ontworpen door Ernst May (1927-1928) 
 
Het gezondheidsideaal werd uitgewerkt in woningen en woongebieden 
waar de gezondheid en het welbevinden van de bewoner centraal stond. 
De vooroorlogse, modernistische woonwijken kunnen worden beschouwd 
als rationele ontwerpen, gericht op gezondheidsbevordering voor de 
bewoners. 
Een bijzonder voorbeeld is Radburn, New Jersey, de Verenigde Staten, 
van Stein en Wright uit 1929. In deze woonwijk is een volledig autovrij 
systeem van wandel- en fietspaden aangelegd. Deze wijk werd 
geprofileerd als ideale woonwijk voor gezinnen met kinderen (Stein, 
1930).  
 

 
Figuur 7. Radburn: vroeg voorbeeld van een autovrije wijk (1929) 
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In deze periode werd ook in Nederland geëxperimenteerd. Dankzij de 
Woningwet uit 1901 konden gemeenten en woningcorporaties samen 
woonwijken ontwikkelen waarbij rekening werd gehouden met milieu- 
en gezondheidsthema’s. In deze periode zijn wijken gebouwd die waren 
voorzien van publieke voorzieningen, zoals een goed functionerend 
rioleringssysteem. Enerzijds zijn in die tijd klassieke, monumentale 
stadswijken gerealiseerd, zoals Amsterdam-Zuid. Anderzijds zijn er ook 
allerlei tuinwijken gebouwd, soms met een meer klassieke bouwvorm en 
soms met moderne bouwstijlen en inrichting. De overeenkomst is dat al 
deze wijken in meer of mindere mate gezondheidsidealen belichamen, 
zoals beschreven in voorgaande. 
 

 
Figuur 8. De Woningwet 
 
De gezondheidsgerelateerde interventies in de gebouwde omgeving in 
de eerste helft van de 20e eeuw waren vooral gerelateerd aan de 
slechte leef- en werkomstandigheden van de arbeiders met een gebrek 
aan licht, lucht en ruimte. Deze kwamen voort uit de gedachte van het 
‘Nieuwe Bouwen’ van het Congres Internationaal d’Architecture Moderne 
(CIAM, opgericht in 1928). Een van de belangrijkste ideeën was het idee 
van de functionele stad, waarbij de functies als wonen, werken en 
recreëren van elkaar gescheiden zijn. Dit idee is in Nederland 
vormgegeven door Van Eesteren in bijvoorbeeld het ‘Algemeen 
Uitbreidingsplan van Amsterdam’ uit 1934 (Somer, 2007).  
In deze periode werd ook voor het eerst rekening gehouden met plekken 
voor sport en spel. In het begin was dit vooral gebaseerd op Engelse 
voorbeelden, uitgaande van (gezelschaps)spelen. Vanaf het begin van 
de 20e eeuw werd gymnastiek vervolgens steeds meer gemeengoed. Zo 
werden er gymnastieklokalen gebouwd en werden ook in de openbare 
ruimte sportvoorzieningen gepland (Boer en Drenth, 1941). 
 
De wederopbouw, een kwantitatieve opgave (1945-1970) 
Na de Tweede Wereldoorlog brak een nieuwe fase aan: de 
wederopbouw. De vooroorlogse ervaringen werden nu op veel grotere 
schaal toegepast in de naoorlogse woonwijken. Voor de oorlog waren 
het nog vooral de vooruitstrevende architecten en stedenbouwers die 
hun (gezondheids)idealen lieten doorklinken in de woonwijken. Na de 
oorlog ontstond echter de Nederlandse planningstraditie. Planologen, 
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stedenbouwkundigen en wetenschappers (onder anderen Van Eesteren, 
De Casseres en Lohuizen) introduceerden een planmatige, 
wetenschappelijke benadering. Steden en wijken werden steeds 
functioneler geordend. Industrieën die overlast veroorzaakten 
verdwenen uit de binnensteden en er werden moderne 
bedrijventerreinen aangelegd waar de industrie zich vestigde. Dit leidde 
vooral in de jaren zestig tot grootschalige, monofunctionele woonwijken 
met veel hoogbouw. 
In de woonwijken werd een hiërarchische wegenstructuur ontwikkeld, 
waardoor het doorgaande verkeer werd losgekoppeld van de directe 
woonomgeving. Daarnaast werd ook steeds meer rekening gehouden 
met andere gezondheidsaspecten zoals bezonning, ruimte voor sport en 
spel, afvalverwerking, fiets- en wandelstructuren en groen. Vaak zijn 
deze idealen vertaald naar allerlei normen en richtlijnen (planologische 
kengetallen en dergelijke), die nog steeds hun bestaansrecht hebben 
(Ovink en Wieringa, 2009).  
 
De maakbare samenleving: milieubewustzijn en sociale 
samenhang (1970-1990) 
De volgende periode kan worden gekarakteriseerd als de periode van de 
‘maakbare samenleving’. Een complexe periode waarin enerzijds 
voorspoed (jaren zeventig) en anderzijds ook crisis (jaren tachtig) aan 
de orde kwamen. De menselijke maat was ver te zoeken in de 
modernistische woonwijken uit de jaren zestig. Volgens de opvattingen 
van destijds zorgden deze woonwijken voor ontworteling en stress, en 
was de hoogbouw uit die tijd sociaal ontwrichtend. Daarom hunkerende 
men in de daaropvolgende periode naar kleinschaligheid en 
geborgenheid.  
 

 
Figuur 9. Pamflet uit de jaren zeventig tegen grootschaligheid 

 
Dit leidde tot de ontwikkeling van de ‘herbergzame stad’. Dit was een 
antwoord op de drukke binnensteden en de anonieme megastructuren in 
de modernistische stadswijken zoals de Bijlmer in Amsterdam. 
Er kwam een tegenbeweging op gang, die kleinschaligheid, 
bewonersparticipatie en sociale cohesie centraal stelde: architecten uit 
‘Team 10’ met een grote invloed in met name de jaren zestig en 
zeventig en de Forumbeweging. Team 10 bestond uit een groep 
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Europese architecten, waaronder de Nederlandse architecten Aldo van 
Eyck en Jaap Bakema. Beiden gaven in de jaren zestig de eerste 
invulling aan leefbaarheid. Ook hebben ze een belangrijke rol gespeeld 
in de verdere ontwikkeling van een meer humane stedenbouw (De Boer, 
2005). De menselijke maat en schaal vormden de basis voor deze 
nieuwe benadering, die ook wel structuralisme werd genoemd. 
Intimiteit, herbergzaamheid en ruimte voor de kinderen waren de 
thema’s op basis waarvan nieuwe woongebieden werden ontworpen. Er 
was ruimte voor korte, bochtige straten en erven waaraan de woningen 
zijn gelegen. De woonerven werden informeel ingericht en de auto was 
te gast. De onderlinge ontmoeting en de relatiepatronen van gebruikers 
binnen de gebouwde omgeving werden vaak als uitgangspunt genomen 
voor het architectonische of stedenbouwkundig ontwerp (Van Es, 2006). 

Figuur 10. De woonerven uit de jaren zeventig (Bron: De Boer, 2005) 
 
Enerzijds heeft dit geleid tot kleinschalige stadsvernieuwingsgebieden en 
anderzijds tot de zogenaamde bloemkoolwijken in de groeikernen zoals 
Lelystad, Houten, Zoetermeer en Nieuwegein. Het geloof in de 
maakbare samenleving klonk door in de stedenbouw en architectuur van 
deze wijken.  
Daarnaast kwam het milieubewustzijn op dat zich vertaalde naar het 
streven naar een gezonde stad. Via stedenbouwkundige experimenten 
werden de mogelijkheden onderzocht om te bouwen aan schonere 
steden. De ruimtelijke mogelijkheden waren legio en hingen samen met 
interventies op diverse schaalniveaus. Tot op de dag van vandaag wordt 
kennis uit deze experimenten vergaard en toegepast onder de vlag van 
‘de schone, duurzame stad’. Vanaf de jaren tachtig ging het hierbij 
vooral om thema’s als luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid en 
ecologie. In de jaren negentig kwamen daar duurzame watersystemen 
bij.  
 
De groei van het verkeer leidde tot meer aandacht voor duurzame 
vervoerswijzen. De binnensteden raakten overvol. Overal stonden 
geparkeerde auto’s. Het ruimtebeslag en de uitstoot waren belangrijke 
drijfveren om intensief autoverkeer uit de stad te verbannen en het 
langzame verkeer en het openbaar vervoer te stimuleren. In de 
groeikernen en de bloemkoolwijken lag het primaat bij doorgaande, 
directe, langzaam verkeersstructuren (bijvoorbeeld Houten) en 
fijnmazige hart-op-hart openbaarvervoersystemen (bijvoorbeeld Almere 
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en Zoetermeer). In deze wijken konden de bewoners (kinderen) de 
scholen, winkels, groengebieden en overige voorzieningen autovrij 
bereiken. Een voorbeeld daarvan zijn de Haagse Beemden in Breda (Van 
Es, 2006). 
 
Hedonisme en groei (1990-2005) 
De hedonistische jaren negentig werden gekenschetst door een periode 
van (economische) voorspoed, waarbij het stedelijk gebied fors groeide. 
Nederlandse stedenbouw en architectuur waren een belangrijk 
exportproduct en gaven uiting aan de economische voorspoed (‘star-
architecten’) en ‘city-marketing’, waarbij de nadruk lag op de 
belevingswaarde van objecten. De ruimtelijke ordening en de 
stedenbouw faciliteerden op een andere manier de behoeften van de 
kritische woonconsument. Projectontwikkelaars hadden vanuit 
bedrijfseconomisch perspectief vooral oog voor de gebruikswaarde van 
woningen. Goede, comfortabele stadsappartementen en Vinex-
uitbreidingslocaties met grote woningen, voor gelijkgestemden, met de 
auto voor de deur en alle suburbane voorzieningen nabij.  
Particulier opdrachtgeverschap werd gezien als een kans om meer 
belevingswaarde toe te voegen, maar is uiteindelijk in deze periode 
nooit doorgebroken (Dammers et al., 2007).  
Duurzaamheidsthema’s (toekomstwaarde) werden in deze wijken steeds 
verder ontwikkeld (duurzame watersystemen, natuur in de stad, 
fietsstructuren, openbaarvervoersverbindingen, energieprestaties van 
woningen).  
 
Het Vinex-beleid wilde de compacte stad versterken. Motief hiervoor was 
het stimuleren van het openbaar vervoer en het openhouden van de 
groene ruimten door concentratie van de verstedelijking. Dit had 
potentieel een positieve uitwerking op de gezondheid. De Vinex-locaties 
lagen echter bijna altijd nabij de stadsrand en dus ook nabij de 
snelwegen. Het hoogwaardig openbaar vervoer bleef vaak achterwege of 
kwam te laat. Het resultaat: wijken met een ideale autobereikbaarheid. 
Toch was een uitgangspunt van het Vinex-beleid  om ook de 
automobiliteit tussen wonen, werken en voorzieningen te beperken. 
Door de afstanden daartussen kort te houden, zouden meer 
mogelijkheden voor openbaar vervoer, fietsen en wandelen worden 
geboden. Volgens een evaluatierapport over de Vinex-wijken lijkt dit tot 
op zekere hoogte te hebben gewerkt. Door het Vinex-beleid lijkt de 
mobiliteitsgroei iets te zijn beperkt. Ook is er bij de Vinex-uitleg 
gemiddeld een iets lagere automobiliteit dan bij niet-Vinex-
uitleglocaties. Wel ligt de automobiliteit veel hoger dan oorspronkelijk 
beoogd. De bewoners bleken tevreden met de kwaliteit van hun woning, 
maar de realisatie van groen was sterk achtergebleven (RIGO Research 
en Advies & OTB Delft, 2007). 
Daarnaast zorgde de compacte-stadbenadering voor een invulling van 
binnenstedelijke (her)ontwikkelingslocaties, waarbij ook milieubelaste 
locaties tot ontwikkeling werden gebracht.  
 
Met de Vinex-opgave startte een periode van decentralisatie in de 
stedenbouw. Het Rijk stelde niet meer zelf grote plannen vast, maar 
stelde subsidies beschikbaar aan de decentrale overheden voor 
woningbouwafspraken (PBL, 2006). 
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Figuur 11. Vinex-locatie Leidsche Rijn bij Utrecht 
 
Verder werd leefbaarheid in deze periode meer vertaald in sociaal-
economische aspecten en sociale veiligheid en veel minder in termen 
van gezondheid. Er was een groeiende aandacht voor 
achterstandsgroepen. Ook kwam er meer aandacht voor de subjectieve 
kwaliteit van de leefomgeving en kreeg participatie van burgers meer 
vorm, zij het erg geformaliseerd en zonder zelfregie voor burgers.  
Er ontstond in deze periode een herwaardering voor sport (bewegen) in 
de wijk. Sportaccommodaties waren in de voorgaande decennia steeds 
meer naar de stadsrand verdwenen, onbereikbaar voor veel fietsende 
kinderen. In Vinex-wijken zoals Leidsche Rijn en Ypenburg liggen de 
sportvelden juist weer midden in de wijk. En ook in de stadswijken zien 
we dat het belang van sport meer wordt onderkend (onder andere 
Cruijffcourts en Krajicek-playgrounds (zie ook paragraaf 2.3).  
 
Hernieuwde aandacht voor gezondheid van de mens (2005-
heden) 
De ruimtelijke ordening staat nu in het teken van omgaan met 
verschillende onzekerheden en economische en demografische 
ontwikkelingen (leegstand kantoren en winkels, crisis, krimp, 
vergrijzing). Organische gebiedsontwikkeling is het alternatief geworden 
voor grootschalige, integrale ontwikkelingen. Het rapport ‘Vormgeven 
aan de Spontane Stad’ van het PBL en Urhahn Urban Design beschrijft 
belemmeringen en kansen van organische gebiedsontwikkeling en geeft 
voorbeelden daarvan (2012). 
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Bij organische gebiedsontwikkeling is er ruimte voor gevarieerde 
initiatieven en sprake van een open-eindeproces zonder blauwdruk; het 
is een optelsom van relatief kleinschalige lokale (her)ontwikkelingen en 
woningbouwafspraken. Het is een vorm van stedelijke ontwikkeling die 
meer gebruikmaakt van de krachten in de samenleving. Dit leidt tot 
meer stedelijke diversiteit. De eindgebruikers worden nadrukkelijker 
betrokken en het biedt een grotere mate van flexibiliteit dan de 
projectmatige, grootschalige en integrale planningstraditie die gangbaar 
is in Nederland. De burger en de ondernemer komen hierbij steeds meer 
zelf aan het stuur te zitten. Burgerparticipatie verschuift op onderdelen 
naar burgermacht, bijvoorbeeld wanneer het gaat om de inrichting en 
het beheer van de leefomgeving en het in stand houden van 
maatschappelijke functies, zoals zwembaden en buurthuizen. Daarmee 
krijgt de burger in toenemende mate de regie over zijn eigen fysieke en 
sociale omgeving zelf in handen (zelfregie). De burger is kritischer 
geworden, mede door de beschikbare informatie op internet, en let meer 
op de kwaliteit van de leefomgeving.  
Ook neemt de belangstelling in de ruimtelijke ordeningswereld toe voor 
het bevorderen van gezond gedrag zoals bewegen. Op veel plaatsen 
wordt geëxperimenteerd met beweegvriendelijke omgevingen. 
Tegenwoordig zien we ook ontwikkelingen in stedelijke inrichting gericht 
op technologische innovaties (‘smart cities’), de stad als circulair 
systeem (duurzame stad) en de klimaat- en energiecentrale stad. 
 

2.1.2 Mechanismen 
Zoals uit voorgaande paragraaf blijkt, draait het in de ruimtelijke 
ordening om tegemoetkoming aan maatschappelijke behoeften. Tot de 
jaren negentig was dit sterk gericht op het voorkomen en minimaliseren 
van gezondheidsrisico’s (schoon en veilig). De maatschappelijke 
behoeften voor de volksgezondheid hadden in die tijd vooral een 
(milieu)hygiënische inslag. Recent is daar het optimaliseren van 
gezondheidskansen aan toegevoegd en is de focus binnen ruimtelijke 
ordening in relatie tot gezondheid meer op gezondheidsbevordering 
komen te liggen. Uitgangspunt hierbij is burgers verleiden tot gezond 
gedrag. In plaats van regelgeving of voorlichting, lijkt de overheid 
steeds vaker te kiezen voor  gedragsbeïnvloeding door mensen te 
verleiden door ze gezonde opties, zoals fietsen, wandelen en sporten, 
aan te bieden. 
De verwachting is dat de woonomgeving kan verleiden tot gezond 
gedrag. Het is afhankelijk van de tijdsgeest en maatschappelijke 
omstandigheden welke fysieke (‘hardware’), sociale (‘software’) en 
organisatorische middelen (‘orgware’) daarvoor nodig zijn.  
De mechanismen die ten grondslag liggen aan de wisselwerking tussen 
ruimtelijke inrichting en gezondheid, zijn dus ook tijd- en 
plaatsgebonden. Het huidig uitgangspunt voor ruimtelijk ontwerp is dat 
gezond gedrag, dat sterk leunt op sociaal-culturele (leefstijl) aspecten, 
niet af te dwingen is, maar wel kan worden gestimuleerd. Concreet gaat 
het dan om bijvoorbeeld het stimuleren van actieve mobiliteit (fietsen, 
wandelen) en sport in de stad. De stad kan hier zowel direct (door 
faciliteiten aan te bieden) als indirect of conditionerend (veiligheid, 
sociale interactie en aantrekkelijkheid) aan bijdragen. Daarbij zijn een 
veilige omgeving en sociale interactie voorwaardelijk voor gezond 
gedrag in de woonomgeving.  
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De stedenbouwkunde bevat veel impliciete veronderstellingen dat 
gedrag te beïnvloeden is door ruimtelijke interventies. Het credo hierbij 
is ‘Gebruik volgt Ruimte’. Vaak blijft dit impliciet en wordt dit niet 
onderzocht. Dit gaat niet alleen over gezondheid, maar bijvoorbeeld ook 
over mobiliteitsgedrag en verkeersveiligheid. Toe-eigening en gevoel 
van eigenaarschap kunnen eveneens bijdragen aan het actief 
gebruikmaken van het publieke domein.  
Er is niet één duidelijk conceptueel kader van waaruit gewerkt wordt in 
het ruimtelijk domein, maar er zijn diverse modellen of denkkaders in 
omloop waarin de link tussen ruimtelijke ordening en gezondheid 
terugkomen (zie bijvoorbeeld Leidelmeijer en Van Kamp, 2003).  
Twee van deze denkkaders die momenteel positieve weerklank krijgen 
vanuit verschillende domeinen, worden hier nader beschreven: het 
‘Egan Wheel’ en de ‘10 Typologieën voor de Gezonde Stad’.  
 
Egan Wheel 
Een model dat de diverse elementen beschrijft die van belang zijn bij 
ruimtelijke inrichting in relatie tot gezondheid, is een model van Egan 
(Egan et al., 2004; Figuur 12). Het zogenaamde Egan Wheel kan 
gebruikt worden als hulpmiddel om de duurzaamheid van een gemeente 
onder de loep te nemen. Graadmeters daarbij zijn het effectief gebruik 
van natuurlijke hulpbronnen, het verbeteren van het milieu, het 
promoten van sociale cohesie en het verbeteren van de economische 
welvaart. Dit model laat zien dat de mogelijkheid om aan te passen en 
zelfredzaam te zijn in het licht van sociale, fysieke en emotionele 
uitdagingen aan heel veel zaken raakt in de stedelijke omgeving. 
Gezondheid laat zich in dat opzicht niet beperken tot 
milieugezondheidseffecten en bewegingsbevorderende kansen in de 
leefomgeving. Het draait ook om een stad die aantrekkelijk oogt, waar 
iemand kan ontspannen, waar werk, school en sport goed bereikbaar 
zijn voor elke doelgroep, waar voldoende voorzieningen en 
cultuurmogelijkheden zijn, et cetera.  
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Figuur 12. Model van Egan voor een duurzame, gezonde leefomgeving 
(bewerking van Egan et al., 2004 door Geelen en Den Broeder, 2014) 
 
10 Typologieën voor de Gezonde Stad 
Een recent denkkader van het Platform Gezond Ontwerp beschrijft tien 
typen ‘gezonde steden’, die zijn onderverdeeld in vier thema’s 
(Figuur 13). Dit onderscheid naar tien typen gezonde steden helpt 
duidelijk te maken waar men aan denkt bij gezonde verstedelijking. Ook 
laat dit zien waar professionals uit verschillende domeinen elkaar 
kunnen vinden in het streven naar een gezonde stad.  
  
Thema 1: De basis op orde: de schone, veilige en klimaatadaptieve stad 
Veiligheid, geen vervuiling en bescherming tegen klimaatgerelateerde 
problemen zijn voorwaardelijk om gezond te kunnen leven in de stad. 
Dit raakt de klassieke milieuthema’s zoals luchtkwaliteit, geluidsoverlast, 
bodem en water, ecologie en het bijbehorende ‘klassieke’ milieubeleid. 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen in de stad zal iedere keer moeten worden 
gekeken wat belangrijke milieuopgaven en -problemen zijn. Het gaat 
hier veelal om ‘business as usual’, het ‘klassieke’ milieubeleid.  
Dit thema sluit aan op de onderdelen ‘Milieu’ en ‘Wonen en gebouwde 
omgeving’ uit het model van Egan.  
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Figuur 13. Integrale visie op de gezonde stad (Bron: Platform Gezond Ontwerp, 
2013) 
 
Thema 2: De structuur en inrichting van de stad: de bewegingsvolle, 
mobiele en groene stad 
De inrichting van de stad is een belangrijke factor die kan verleiden tot 
gezond gedrag. In een gezonde stad ligt het primaat bij actieve 
mobiliteit (wandelen en fietsen). Dit vraagt om straten die aantrekkelijk 
en veilig zijn voor de wandelaar en de fietser, met ruimte voor 
functioneel groen. Soms gaat dit ten koste van bijvoorbeeld de ruimte 
voor de (geparkeerde) auto’s. Dit thema raakt aan de onderdelen 
‘Vervoer en bereikbaarheid’ en ‘Wonen en gebouwde omgeving’ van 
Egan (Egan et al., 2004) 
 
Thema 3: Ketens en systemen in de stad: de energie-, afval- en 
voedingsrijke stad. 
Een gezonde stad biedt bovendien ruimte voor duurzaam voedsel en 
duurzame energie- en afvalkringlopen. Deze ketens dragen bij aan een 
gezonde woon- en leefomgeving, hier en nu, maar ook elders en later. 
Hier spelen ‘Economie’ en ‘Milieu’ uit het model van Egan (Egan et al., 
2004). 
 
Thema 4: Gebruik en beleving van de stad: economische, sociale stad 
Een gezonde stad is ten slotte ook een leefbare, economisch vitale stad 
met ruimte voor ontmoeting en collectiviteit. Een stad waar ook ruimte 
is voor collectieve en particuliere initiatieven: ‘Samen maken we stad’. 
Wellicht past bij dit thema ook de ‘zorgzame stad’. Dit thema raakt aan 
de domeinen ‘Economie’, ‘Diensten’ en ‘Sociaal en cultureel’ uit het 
model van Egan (Egan et al., 2004; Platform Gezond Ontwerp, 2013).  
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2.1.3 Actoren/initiatiefnemers 
De inrichting en ordening van de ruimte is primair een taak van de 
overheid. De taken van verschillende partijen die betrokken zijn bij de 
ruimtelijke ordening zijn verankerd in de Wet Ruimtelijke Ordening en 
zullen vanaf 2018 beschreven staan in de Omgevingswet (Tweede 
Kamer, 2014).  
Vaak nam de gemeente in het verleden het initiatief voor een 
gebiedsontwikkeling. Vanaf de jaren negentig gebeurt dit steeds vaker 
in publiek-private samenwerking (PPS) met marktpartijen en vaak ligt 
het initiatief tegenwoordig zelfs volledig bij marktpartijen. Ook 
initiatieven vanuit de maatschappij (bewoners en ondernemers) kunnen 
ten grondslag liggen aan gebiedsontwikkelingen.  
In alle gevallen zal de gemeente de eindregie voeren en moeten zorgen 
voor het waarborgen van de gezondheidsgerelateerde aspecten, mede 
conform de wet Publieke Gezondheid (zie paragraaf 2.3). Gemeentelijke 
ontwerpers, projectleiders en adviseurs (inclusief de gemeentelijke 
gezondheidsdiensten (GGD’en) zijn derhalve belangrijke actoren.  
 
Ook woningcorporaties hebben de afgelopen jaren veel energie gestopt 
in het verbeteren van de leefbaarheid, met name in de 
herstructureringswijken. Zij hebben een website met ‘best-practices’ 
gemaakt over wat werkt in de wijk (Platform 31). Daarin staan 
voorbeelden van interventies die de leefbaarheid in de buurt verbeteren. 
Vaak zijn deze interventies gericht op sociale cohesie, maar deze 
kunnen ook uitmonden in de verbetering van speelpleintjes. Recent zien 
we een terugtrekkende beweging, waarbij corporaties zich weer 
concentreren op hun kerntaak: het aanbieden van sociale woningbouw.  
 
Verder zijn (ruimtelijk) adviseurs en ontwerpers belangrijke actoren in 
het veld. Zij werken beleidsambities uit in plannen en visies, zoals de 
rijksbouwmeester. Kennis van een gezonde leefomgeving is dan 
prioritair. Gezondheid is voor hen maar een van de vele aspecten die 
een plek moeten krijgen in een veel bredere belangenafweging rondom 
ruimtelijk ontwerp. Tenzij er duidelijke (wettelijke) kaders of regels zijn, 
is het risico groot dat dit aspect verdwijnt in de uiteindelijke 
belangenafweging of niet expliciet wordt meegenomen.  
De adviseurs en ontwerpers werken vaak nog niet samen met mensen 
uit het gezondheidsdomein. De samenwerking met de 
milieuprofessionals is sinds de jaren negentig wel aanzienlijk 
toegenomen. Toetsing aan normen is daarbij vaak het uitgangspunt. 
Deze normeninsteek wordt vanuit ruimtelijke ordenaars dikwijls als 
beperkend ervaren. De huidige insteek op gezonde inrichting en 
kansenbenadering vanuit een gezondheidsbevorderende insteek biedt in 
die zin vaak gemakkelijker openingen voor samenwerking, omdat het 
minder oplegt en het meer ruimte biedt voor creativiteit.  
 
Hogere overheden (provincies, ministeries) en kennisinstellingen kunnen 
een faciliterende en kennisondersteunende rol vervullen, bijvoorbeeld 
door het bundelen en ontsluiten van inspirerende voorbeelden en kennis 
van gezond ontwerp, of het bieden van een kader of instrumentarium 
waar vanuit gezond ontwerp gestimuleerd wordt. In het kader van de 
Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid van IenM, samen met andere 
ministeries (VWS, BZK, Economische Zaken (EZ)), heeft het RIVM in de 
GezondOntwerpWijzer de nodige kennis en informatie samengebracht 
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over gezond ontwerp en inrichting van de leefomgeving, om op die 
manier mensen in praktijk te faciliteren en te stimuleren de 
leefomgeving gezond in te richten (VROM et al., 2011; Staatsen et al., 
2014). 
Het zijn dus veelal publieke partijen die zich bezighouden met gezond 
ontwerp, maar ook private partijen en burgers. Bij al deze partijen kan 
de bewustwording voor gezond ontwerp nog worden vergroot. 
 

2.1.4 Het ruimtelijk ontwerpperspectief kort samengevat 
 Nederland kent een lange ruimtelijke ordeningstraditie, waarin 

gezondheid al sinds lange tijd wordt meegenomen. Het accent 
varieert wel, afhankelijk van de maatschappelijke opgaven en de 
majeure gezondheidsthema’s. Waar in het begin van de 19e 
eeuw het accent lag op het verbeteren van de 
leefomstandigheden van arbeiders, ligt het accent nu op 
bijvoorbeeld het stimuleren van gezond gedrag via ruimtelijk 
ontwerp.  

 Er bestaat geen uniform denkkader vanuit het ruimtelijk ontwerp 
voor de koppeling met gezondheid, maar er zijn vele in omloop 
die aandacht besteden aan deze koppeling. Een denkkader dat 
momenteel in de belangstelling staat, is het Egan Wheel (Egan et 
al., 2004), dat duidelijk maakt dat gezondheid aan heel veel 
zaken in de stedelijke omgeving raakt. Een ander denkkader is 
de ‘10 Typologieën voor de Gezonde Stad’ van het Platform 
Gezond Ontwerp (2013), waarin mensen werkzaam in 
verschillende domeinen elkaar kunnen vinden vanuit hun eigen 
perspectief op de gezonde stad. 

 De inrichting en ordening van de ruimte is primair een taak van 
de overheid. Hoewel het initiatief bij gebiedsontwikkelingen 
steeds vaker ligt bij marktpartijen en andere maatschappelijke 
actoren en vele actoren betrokken zijn bij ruimtelijk ontwerp, 
heeft de gemeente de eindregie en moet zij zorgen voor het 
waarborgen van gezondheidsgerelateerde aspecten. 

 Gezondheid is maar een van de vele aspecten die een plek 
moeten krijgen in een veel bredere belangenafweging rondom 
ruimtelijk ontwerp, dat – tenzij er duidelijke (wettelijke) kaders 
of regels zijn – gemakkelijk verdwijnt in de uiteindelijke 
belangenafweging. De rijksoverheid en kennisinstellingen kunnen 
gemeenten en andere maatschappelijke actoren ondersteunen 
wanneer zij gezondheid meenemen in deze bredere 
belangenafweging door kaders, kennis, instrumentarium en 
inspirerende voorbeelden aan te bieden. 

 
2.2 De koppeling met ruimtelijke ordening vanuit het milieudomein 

bezien 
2.2.1 Historie 

Hygiëne (1900-1970) 
Zoals beschreven in paragraaf 2.1 is er al lange tijd aandacht voor 
(milieu)hygiëne in de ruimtelijke ordening, met als doel de 
volksgezondheid te beschermen en te verbeteren. In de 19e eeuw en de 
eerste zes decennia van de 20e eeuw waren direct waarneembare 
signalen en effecten zoals stank, rook, vervuild water, algengroei, dode 
vissen, sterfte van mensen tijdens smogepisodes of duidelijk herkenbare 
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clusters van ziekte wereldwijd aanleiding om maatregelen te nemen. 
(Milieu)hygiëne kreeg daardoor een impuls. Voortschrijdende technische 
en analytische methodiekontwikkeling maakte het mogelijk om steeds 
gerichter, specifieker en op agentia toegesneden maatregelen te nemen 
(Roels et al., 2014). Ook leidde de omschakeling van kolen op aardgas 
voor de verwarming van huizen aan het eind van de jaren zestig en in 
het begin van de jaren zeventig vooral in de stedelijke leefomgeving tot 
een opvallende verbetering van de luchtkwaliteit. 
 
Sanering en compartimentenbeleid (1970-1980) 
Sinds de jaren zeventig werden de compartimenten water, bodem en 
lucht gesaneerd, omdat bleek dat de vervuiling kon leiden tot ernstige 
aantasting van het milieu en gezondheidsklachten zoals astma en hart- 
en vaatziekten. Er werd vanaf dat moment duidelijk ingezet op 
milieubescherming. De ‘Urgentienota Milieuhygiëne’ (Tweede Kamer, 
1971-1972) legde de basis voor de normstelling in het milieubeleid. De 
aantasting van de leefomgeving van de mens en het ecosysteem 
vormden het leidmotief van de nota; de voorgestelde aanpak was 
sanerend van karakter. De zorg voor de volksgezondheid en voor 
ecosystemen werd gezien als een essentieel uitgangspunt voor de 
toelaatbare chemische, fysische en biologische verontreiniging, belasting 
of aantasting. Ondanks de erkenning van de noodzaak van een 
samenhangende ecosysteembenadering was de nota overwegend een 
kwalitatieve beschrijving van sectorale milieuproblemen. In de 
Urgentienota werden saneringsdoelstellingen nog geformuleerd in 
termijnen van vijf of tien jaar. De omvang van de verontreiniging was 
initieel niet duidelijk, waardoor beleidsdoelen in latere jaren moesten 
worden bijgesteld. 
In 1976 werd de ‘Nota Milieuhygiënische normen’ uitgebracht waarmee 
werd gebouwd aan een uitgebreid stelsel van milieunormering (VROM, 
1976). Milieunormering is tot op heden het belangrijkste instrument om 
gezondheidsschade te voorkomen of te verminderen. Het Rijk stelt 
minimumwaarden aan milieukwaliteit in de vorm van grens- en 
streefwaarden, vaak gebaseerd op internationaal vastgestelde normen. 
Het vaststellen van normen is een afweging tussen het terugdringen van 
gezondheidsschade, economische belangen en technische en 
bestuurlijke haalbaarheid. In de praktijk kunnen in sommige gevallen 
ook ónder de huidige normen toch aanzienlijke gezondheidseffecten 
voorkomen. Fijn stof is daar een voorbeeld van (PBL, 2010).  
Een dominante indicator voor de volksgezondheid in deze periode was 
sterfte. Sterftecijfers konden in beperkte mate worden uitgesplitst naar 
enkele doodsoorzaken. Gegevens over het optreden van ziekten 
(morbiditeit) waren schaars omdat er geen landelijke data verzameld 
werd. De toenmalige minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
antwoordde op Kamervragen dat alleen aantasting van de gezondheid 
van de mens in lichamelijk, geestelijk of sociaal opzicht 
(gezondheidsschade) een te smalle basis was voor beleid voor de 
leefomgeving; ook de zorg voor het ecosysteem was een uitgangspunt 
van het beleid. De noodzaak voor aandacht voor psychosociaal welzijn 
werd onderstreept, maar er werd een onderscheid gemaakt in ‘onlust- 
en angstgevoelens’ en ‘directe lichamelijke schade’. Aan laatstgenoemde 
categorie werd prioriteit toegekend. 
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Thematische aanpak en duurzaamheid (1980-1990) 
Midden jaren tachtig kregen de effecten van milieuvervuiling op natuur 
ook steeds meer aandacht, toen onder andere bleek dat zure regen het 
voortbestaan van onze bossen bedreigde. Het compartimentenbeleid 
werd geïntegreerd tot een thematische aanpak van verzuring (van water 
en bodem), vermesting (van kwetsbare ecosystemen), verspilling (van 
grondstoffen), verspreiding (van schadelijke chemische stoffen), 
verwijdering (van afval) en verstoring. Deze werden geïntroduceerd in 
het Indicatief Meerjaren Programma Milieubeheer 1985-1989 (IMP-M) 
(Tweede Kamer, 1985-1989). Er ontstond een brongerichte en een 
effectgerichte benadering binnen het milieubeleid. Er werd daarbij 
ingezet op het bereiken en handhaven van de algemene milieukwaliteit 
– de kwaliteit waarbij gezondheid en welbevinden van mensen en de 
instandhouding van dieren, planten, goederen en gebruik in algemene 
zin zijn gewaarborgd – als doelstelling van milieubeleid op rijksniveau. 
Daarnaast was het bereiken of handhaven van een bijzondere 
milieukwaliteit (bijvoorbeeld om een specifieke ecologie mogelijk te 
maken) een decentrale doelstelling, daar waar specifieke condities 
moesten worden gerealiseerd. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
werd opgezet om zo de inheemse flora en fauna de kans te geven te 
herstellen. Dit is zeker van invloed geweest op de ruimtelijke inrichting, 
maar heeft een minder directe link met de gezondheid van mensen. 
De rijksoverheid formuleerde milieudoelen. Dit beleid heeft in algemene 
zin geleid tot een aanzienlijke verbetering van de milieukwaliteit in 
Nederland. Sinds 1987 zijn door het ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) elke vier jaar Nationale 
Milieubeleidsplannen (NMP’s) conform de Wet milieubeheer opgesteld, 
die de koers uitzetten voor milieubeleid in Nederland. Het uitgangspunt 
van iedere NMP was de bescherming van het milieu . In 1988 verscheen 
de eerste Nationale Milieuverkenning (‘Zorgen voor Morgen’), waarin het 
RIVM op een wat langere termijn verkende welke milieuproblemen dan 
zouden spelen voor strategische beleidsbeslissingen (Langeweg, 1988). 
Sindsdien zijn er nog diverse Nationale Milieuverkenningen verschenen.  
In deze periode groeide ook de aandacht voor duurzaamheid naar 
aanleiding van het Brundtland-rapport ‘Our Common Future’ (WCED, 
1987). In het duurzaamheidsdenken gaat het niet alleen om de kwaliteit 
van leven op dit moment, maar vooral ook om wat wordt nagelaten aan 
toekomstige generaties. In de compacte-stadvisie komt dit ook terug: 
het streven naar beperking van het beslag op de schaarse ruimte (zie 
paragraaf 2.1.1).  
 
Naar een meer integrale aanpak en gebiedsgericht beleid (1990-
2010) 
In deze periode, vanaf 1995, verscheen (vrijwel) jaarlijks de 
Milieubalans van het RIVM (en later het Planbureau voor de 
Leefomgeving), waarin de milieubeleidsdoelen werden geëvalueerd. Dit 
gebeurde veelal sectoraal of thematisch. Directe sectorale sturing, 
gericht op het per stof of agens bereiken van het maximaal toelaatbaar 
risico bleek niet altijd doeltreffend, kosteneffectief of de grootste 
gezondheidswinst op te leveren. Er ontstonden controverses rond het 
omgaan met milieurisico’s, naar aanleiding van kwesties zoals legionella 
in drinkwater, zendmasten voor mobiele telefonie en de veiligheid en 
gezondheid rond Schiphol. Het gelijke recht van iedereen op een relatief 
hoog beschermingsniveau ging botsen met de doelmatigheid van het 
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beleid. Tussen partijen ontstond onenigheid over definitie en afbakening 
van risicoproblemen en over het omgaan met onzekerheden bij 
risicobepaling en risicoduiding. Het bleek dat de mate van vrijwilligheid, 
billijkheid, verwijtbaarheid (van het veroorzaken van een incident), de 
beheersbaarheid van blootstelling, de vertrouwdheid met en de 
maatschappelijke waardering van het nut van een activiteit met nadelige 
gevolgen en het (gebrek aan) vertrouwen in of openheid van 
verantwoordelijke instanties bepalend waren voor de aanvaardbaarheid 
door burgers van die activiteiten en daarmee voor de acceptatie van 
risico’s. Sinds het midden van de jaren negentig is het besef 
doorgedrongen dat niet alle risico’s gelijk zijn en dat risico’s meer zijn 
dan een getal. Risicobepaling was niet langer een relatief technisch-
inhoudelijke beoordeling van aard en omvang van gevaren en van de 
bepaling van kans maal effect, maar omvatte ook een weging van 
risicobeleving en van risico-acceptatie van belanghebbenden. De nadruk 
verschoof hiermee van een technisch vraagstuk naar een sociaal 
vraagstuk waarin met de diverse belanghebbenden in de samenleving 
gezamenlijk bepaald wordt wat acceptabel is en welke maatregelen 
nodig zijn. Daarbij werd wel nog steeds geleund op een grote basis van 
milieunormen en technische eisen waarmee een basiskwaliteit voor de 
leefomgeving gegarandeerd wordt en wat tegelijk voor de ondernemers 
en initiatiefnemers rechtszekerheid en een ‘level playing field’ geeft.  
Een andere notie in deze periode was dat een aantal hardnekkige 
milieuproblemen (waaronder luchtvervuiling, geluidsoverlast en 
problemen door klimaatverandering) bleven bestaan. Om daarmee om 
te gaan, zijn andere benaderingen nodig dan de klassieke 
normenbenadering (De Roo, 1999; PBL, 2013).  
 
Het vierde 'Nationaal Milieubeleidsplan' (NMP4; VROM, 2001) kondigde 
dan ook een vernieuwing van het beleid voor de leefomgeving aan. Zo 
werd de samenhang tussen milieu- en ruimtelijk beleid vergroot, de 
samenhang tussen het beleid van verschillende overheden versterkt en 
was er sprake van een grotere verantwoordelijkheid van mede-
overheden voor de plaatselijke leefomgeving. In navolging van de ‘Vijfde 
Nota ruimtelijke ordening’ – welke overigens nooit in de Kamers 
behandeld is - werden diverse gebiedstypen onderscheiden, ieder met 
een andere wenselijke milieukwaliteit. De gewenste milieukwaliteit was 
een aanvulling op het minimale niveau van milieukwaliteit, zoals 
gewaarborgd met normen. De toetsing van onder meer de 
geluidsbelasting en luchtkwaliteit aan de betreffende grenswaarden was 
al een essentieel onderdeel van ruimtelijke plantoetsingen (PBL, 2010). 
Een andere notie in het NMP4 was dat het milieubeleid beter moest 
bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Er werden stappen 
gezet richting een meer integrale besluitvorming rondom milieuthema’s. 
Met de integrale milieuzonering werd gepoogd alle milieu-invloeden 
samen te brengen. Er is geprobeerd de verschillende milieubelastingen 
op een locatie tegelijkertijd tot uitdrukking te brengen, met een 
integrale milieukwaliteit voor een bepaald gebied als resultaat (Aiking et 
al., 1990; Van der Gun, 1994; VROM, 1989, 1990, 1992).  
 
Op het moment dat de milieukwaliteit van gebieden niet langer op 
deelaspecten, maar in zijn geheel werd beschouwd, resulteerde dit in de 
conclusie dat hele stadsdelen zouden moeten worden gesloopt en dat 
industriële activiteiten zouden moeten worden beëindigd. Zulke 
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omvangrijke ruimtelijke en financiële consequenties betekenden direct 
het einde van de integrale milieuzonering. Er kwam aandacht voor 
gebiedsgerichte benadering, waarbij de grenzen vanwege milieunormen 
vooraf als ontwerpopgave werden bepaald en meer in samenhang 
bekeken (De Roo, 1999). Dit kwam onder andere tot uitdrukking in de 
benadering ‘Milieu in de LeefOmgeving’ (MILO) van het toenmalige 
ministerie van VROM. Deze benadering moest ervoor zorgen dat het 
milieubeleid meer bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving in een 
integrale, gebiedsgerichte benadering. Uitgangspunt is dat bij 
verschillende typen omgevingen verschillende milieukwaliteiten passen. 
De milieukwaliteit staat daarbij niet op zichzelf: de kwaliteit van de 
lokale leefomgeving bestaat namelijk uit meer aspecten. De 
verschillende ambities en gewenste ontwikkelingen in een gebied 
moeten op elkaar afgestemd en afgewogen worden. In zeven stappen 
kan worden nagegaan welke kansen en mogelijkheden er zijn voor 
verbetering van de milieukwaliteit als onderdeel van de leefomgeving 
(zie Figuur 14). 
 

  
Figuur 14. Zeven stappen van de MILO-benadering. (Bron: VNG et al., 2004) 
  
Op basis hiervan bepalen de betrokkenen de milieukwaliteitsambities en 
de uitvoeringsmaatregelen (VNG et al., 2004). Daarbij is maatwerk 
nodig om lokaal complexe vraagstukken op te lossen.  
Lokaal maatwerk is ook het uitgangspunt van de ‘Stad & Milieu-
benadering’ die rond dezelfde tijd werd ontwikkeld (IPO en VNG, 2005). 
Om dit mogelijk te maken, werd een Interimwet stad-en-
milieubenadering opgesteld. Het gaat hier om een integrale benadering 
van milieu en ruimtelijke ordening in de ruimtelijke planvorming, gericht 
op de verbetering van de leefomgevingskwaliteit. Dit verloopt in drie 
stappen:  

• Stap 1: Het in een zo vroeg mogelijk stadium van de ruimtelijke 
planvorming integreren van milieubelangen, alsmede het zoveel 
mogelijk treffen van brongerichte maatregelen. 
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• Stap 2: Het optimaal benutten van de ruimte binnen bestaande 
regelgeving. 

• Stap 3: Het afwijken van bestaande wettelijke milieunormen voor 
bodem, geluid, lucht, stank en ammoniak wanneer met de eerste 
twee stappen geen doelmatig ruimtegebruik en optimale 
leefomgevingskwaliteit worden bereikt. 

 
Daarbij is de laatste stap absoluut een uitzondering. In dat geval 
moeten ook compenserende maatregelen genomen worden. 
Uit een evaluatie van 25 projecten waar de Stad & Milieu-benadering 
gehanteerd is, bleek dat door de gebiedsbenadering, het werken aan 
leefkwaliteit, interactieve planning, aandacht voor gezondheid en een 
goede procesvoering stap 3 slechts in 3 gevallen nodig was. Deze 
benadering zette de betrokkenen aan tot creatieve oplossingen, 
waardoor een afwijking van de normen slechts in enkele gevallen 
plaatsvond (Naeff Consult bv, 2004). 
 
In 2008 besloot het kabinet tot een gecoördineerde aanpak van 
milieugerelateerde gezondheidsproblemen: de ‘Nationale Aanpak Milieu 
en Gezondheid (NAMG)’ 2008-2012. Onderdeel van de aanpak was het 
‘gezond ontwerpen en inrichten van de leefomgeving’. De kennis die 
hierover al aanwezig was in bestaande beleidsprogramma’s en 
projecten, ook van andere ministeries (naast VROM, VenW, VWS, LNV 
en WWI), bijvoorbeeld rond thema’s als ‘groen en blauw’ en ‘gezonde 
mobiliteit’, werden in deze nationale aanpak gebundeld voor de lokale 
praktijk (GezondOntwerpWijzer). Met het faciliteren van 
kennisuitwisseling tussen beleidsterreinen, sectoren en actoren en het 
ontsluiten van informatie voor burgers en professionals, beoogde de 
NAMG de aandacht voor een gezonde leefomgeving te stimuleren bij de 
ruimtelijke planvorming (VROM et al.,2008; Staatsen et al., 2014). 
 
Decentralisatie en de kansenbenadering (2010-heden) 
Er zijn recent een aantal nieuwe ontwikkelingen rondom milieubeleid die 
van belang zijn in relatie tot ruimtelijke ordening. Zo is de 
Omgevingswet in ontwikkeling, waarmee het kabinet het 
omgevingsrecht overzichtelijker, eenvoudiger en sneller wil maken. 
Gezondheid, veiligheid en duurzaamheid worden in de wet vastgelegd 
als maatschappelijke doelen van de wet (Tweede Kamer, 2014: artikel 
1.3). De wet beoogt meer flexibiliteit te bieden voor lokaal maatwerk, 
waarbij een belangrijke ontwerpvraag is hoe gewaarborgd wordt dat er 
een gelijkwaardig beschermingsniveau voor milieu en natuur optreedt.  
Veel gemeenten vinden de huidige regels voor ruimtelijke plannen 
ingewikkeld en onduidelijk. Door regels te vereenvoudigen en samen te 
voegen, is het straks makkelijker om bouwprojecten te starten. 
Omgevingsfactoren worden dan meer in samenhang bekeken. De Crisis- 
en herstelwet biedt inmiddels ook de mogelijkheid om niet bij aanvang 
van een ontwikkeling, maar gaandeweg de ontwikkeling te voldoen aan 
alle normen. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor het benutten van 
kansen op lokaal niveau.  
Dat sluit ook aan bij huidige ontwikkeling van de decentralisatie van 
ruimtelijk beleid. Voor diverse milieudomeinen zoals geur en geluid 
speelt de decentralisatie van taken naar gemeenten al enige tijd. De 
vraag is wat dit betekent voor de gezondheid van mensen en hoe dat 
wordt meegewogen in lokaal beleid. 
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Vanuit het milieudomein zijn en blijven milieunormen een belangrijk 
element in de link tussen ruimtelijke ordening en gezondheid. De 
milieunorm beoogt een basiskwaliteit te garanderen voor iedereen. In 
een dichtbevolkt land als Nederland is een goede scheiding van 
vervuilende activiteiten en woningbouw essentieel. Dit kan echter niet 
voorkomen dat mensen op milieubelaste locaties wonen. Door in 
ruimtelijke plannen aandacht te schenken aan gevoelige bestemmingen 
(woningen, scholen, ziekenhuizen) wordt rekening gehouden met 
kwetsbare groepen (Roels, 2014). 
 
Staatssecretaris Mansveld van IenM heeft in haar recente beleidsbrief 
‘Modernisering milieubeleid’ aangegeven dat gezondheid een centrale 
plek moet krijgen binnen het milieudomein. Ook geeft ze in deze brief 
aan dat een meer integrale ruimtelijke inrichting nodig is voor een 
betere luchtkwaliteit die ‘stimuleert dat de stedelijke omgeving meer 
autoluw wordt en we vaker de fiets, het OV en diverse vormen van 
(schoon) taxivervoer en collectief vervoer gebruiken in plaats van 
individueel autogebruik’ (IenM, 2014).  
Zoals ook genoemd vanuit het ruimtelijk ordeningsdomein, is de laatste 
tijd steeds meer aandacht voor kansen van de leefomgeving, zoals 
stilte, groen, en kansen van de bodem en ondergrond (bijvoorbeeld 
stadslandbouw). Ook is er groeiende aandacht voor 
duurzaamheidsthema’s zoals duurzame energie, het sluiten van onder 
meer voedsel- en energiekringlopen en de link met ecologie 
(biodiversiteit in de stad en ecosysteemdiensten) en klimaatadaptatie/-
mitigatie (groen/water in de stad voor tegengaan hittestress en 
waterberging). 
 

2.2.2 Mechanismen 
Er is vanuit het milieuperspectief de nodige aandacht voor 
wetenschappelijke kennis over de wijze waarop ruimtelijke ordening kan 
leiden tot de reductie van milieudruk (of: milieuwinst, geredeneerd 
vanuit de kansenbenadering). Een veelgebruikt model om te beschrijven 
op welke wijze milieudruk ontstaat en vervolgens tot effecten kan 
leiden, is het DPSEEA-model. Dit model van de World Health 
Organization (WHO) dient vaak als kapstok om 
milieugezondheidsindicatoren te ontwikkelen. Het framework stelt dat 
gezondheidseffecten het gevolg zijn van drijvende krachten (Drivers: 
productie, consumpties, afvalproductie et cetera) die tot milieudruk 
leiden (Pressure). Dit leidt tot verandering van de milieukwaliteit 
(State). Wanneer mensen in contact komen met de 
milieuverontreiniging is er sprake van blootstelling (Exposure), wat tot 
mogelijke gezondheidseffecten kan leiden (Effect). Beleid en andere 
maatregelen worden genomen om negatieve gezondheidseffecten tegen 
te gaan (Action) (Corvalán et al., 1996). Deze maatregelen kunnen op 
verschillende plekken in de causale keten genomen worden. Interventies 
gericht op het verminderen van blootstelling en/of gezondheidseffecten, 
kunnen soms effectiever lijken en zijn soms goedkoper, omdat ze 
gericht kunnen worden op specifieke populaties en 
gezondheidsuitkomsten. Preventieve bronmaatregelen hebben echter 
het voordeel dat ze problemen bij de bron aanpakken en op die manier 
vaak een veel breder scala aan positieve effecten kunnen hebben op 
milieu- en sociaal vlak.  
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In 2006 breidden Morris et al. Het DPSEEA model uit, door te stellen dat 
de sociale en gedragscontext zowel de milieublootstelling als 
gezondheidseffecten daarvan kan beïnvloeden en daarom ook van 
belang is voor beleidsmaatregelen (Morris et al., 2006). In dit aangepast 
model kunnen ook de zogenaamde ‘positieve omgevingsfactoren’, zoals 
groen in de leefomgeving, een plek krijgen. Meer recent is dit model 
wederom aangepast. Dit ‘distal DPSEEA’-model (Figuur 15) hanteert een 
ecosysteembenadering op de gezondheid. Het neemt de effecten van 
veranderingen in ecosystemen op de gezondheid mee en komt zo 
tegemoet aan de groeiende aandacht voor ecosysteemdiensten en 
gezondheid (Reis et al., 2013).  
 
 

 
Figuur 15. Distal DPSEEA framework (Bron: Reis et al., 2013) 
 
Een ander denkkader dat het huidige denken vanuit de ‘kansenkant’ 
illustreert, is het denkkader van Hartig et al. (2014) waarin wordt 
weergegeven op welke wijze de aanwezigheid van groen de gezondheid 
kan bevorderen (Figuur 16). Dit denkkader is een schematische 
weergave van de aanwijzingen dat groen een positieve invloed kan 
hebben op sociale contacten, beweging en stress. Daarnaast zijn er 
aanwijzingen dat het als buffer kan werken tegen geluid, 
luchtverontreiniging, hittestress en wateroverlast. Zodoende kan het een 
positief effect hebben op de mentale en fysieke gezondheid (onder 
andere Maas, 2008; Hartig et al., 2014; zie ook Tekstblok 9).
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Figuur 16. Denkkader natuur en gezondheid (Bron: Hartig et al., 2014)
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2.2.3 Actoren/initiatiefnemers 
Overheden stellen structuurvisies vast waarin ze de algemene 
ontwikkeling van de leefomgeving uitwerken. Op rijksniveau zijn de 
‘Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)’ en de ‘Structuurvisie 
Ondergrond (STRONG)’ twee belangrijke structuurvisies (IenM, 2012, 
2014). In de SVIR staan de rijksplannen voor ruimte en mobiliteit. Met 
de ‘Structuurvisie Ondergrond’ wil de overheid de ondergrondse ruimte 
ordenen en activiteiten in de ondergrond beter op elkaar afstemmen. In 
beide structuurvisies is ook aandacht voor milieuaspecten. Daarnaast 
maken ook regio’s, provincies en gemeenten structuurvisies. Hierin 
vertelt het bevoegde gezag bijvoorbeeld waar gebouwd mag worden, 
waar de natuur behouden blijft, of waar de economische structuur 
versterkt moet worden. Deze structuurvisie heeft geen juridische status 
in het kader van de Wet ruimtelijke ordening, maar speelt een 
belangrijke rol in het ruimtelijke ontwikkelingsbeleid. 
Gemeenten leggen in bestemmingsplannen vast welke functie op welke 
plek juridisch is toegestaan. Bij het tot stand komen van 
bestemmingsplannen wordt daarbij onder andere getoetst aan alle 
milieunormen. Deze liggen binnenkort dus vast in de Omgevingswet 
(Roels et al., 2015). Het is aan de ambtenaren en bestuurders hoe de 
instrumenten van de Omgevingswet worden ingezet. Wanneer een 
burger, een ondernemer of een overheid iets nieuws wil ontwikkelen, 
wordt eerst gekeken of dit past binnen het bestaande bestemmingsplan 
en of er een milieuvergunning/omgevingsvergunning voor nodig is. De 
initiatiefnemer brengt in dat geval in beeld wat de gevolgen zijn voor de 
leefomgeving. Voor initiatieven met grote milieugevolgen wordt een 
milieueffectrapportage (m.e.r.) opgesteld, soms ook met een 
gezondheidseffectscreening (GES) erbij. Het doel van de m.e.r. is om 
het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming 
over activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het 
milieu. Omgevingsdiensten spelen een belangrijke rol bij het toetsen van 
de m.e.r. Daarbij is het aan de bevoegde gezagen om te bepalen wat 
naast de minimale kwaliteit van de leefomgeving ook de gewenste 
kwaliteit van de leefomgeving is.  
Daarnaast maken overheden sectorale beleidsvisies, bijvoorbeeld op het 
gebied van groen, openbare ruimte, veiligheid en geluid. Soms worden 
op basis van deze beleidsvisies ook maatregelen getroffen om de 
milieubelasting te verminderen.  
 
In de dagelijkse praktijk zijn bij dergelijke processen deskundigen van 
(afhankelijk van het schaalniveau en plan) gemeenten, provincies, 
rijksoverheid, omgevingsdiensten, adviesbureaus, milieuorganisaties, 
GGD’en (medisch milieukundigen) en soms ook kennisinstituten 
betrokken. Er zijn grote verschillen tussen welke deskundigen op welk 
moment betrokken worden. Een veelgehoorde klacht is dat 
milieu(gezondheids)deskundigen te laat betrokken worden in het proces, 
waardoor hun kennis minder goed wordt meegenomen in de afweging. 
Dit blijkt onder andere uit de evaluatie van de GES Stad & Milieu 
(Staatsen et al., 2014). 
 
Een andere belangrijke partij is de burger c.q. bewoner. Zij zijn steeds 
mondiger en hebben steeds meer behoefte om betrokken te worden bij 
lokale plannen. Zij hebben vaak aanzienlijke kennis over hun 
woonomgeving, die niet vanzelfsprekend bekend is bij degenen die 
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doorgaans beslissingen nemen over de woonomgeving, en zijn ook 
degenen die geconfronteerd worden met de gevolgen van beslissingen 
over de ruimtelijke inrichting van een gebied. Dit maakt het van belang 
bewoners tijdig een rol te geven bij ruimtelijke planvorming. 
Zoals vermeld in paragraaf 2.1.2, heeft de normenbenadering ertoe 
geleid dat milieudeskundigen dikwijls als hindermacht werden gezien in 
ruimtelijke ordeningsprocessen. Door ook te kijken naar de kansen van 
een gebied en hoe een gewenste ontwikkeling wel realiteit kan worden, 
in plaats van alleen naar de normen en risico’s, worden zij meer 
onderdeel van een gezamenlijk proces waarin kennis over milieukwaliteit 
en gerelateerde gezondheidseffecten niet achteraf ter ‘controle’, maar 
eerder in het proces wordt ingebracht. 
 

Tekstblok 1: Praktijkervaring met stakeholderparticipatie in 
Vught 
Interessant is de recente ervaring in Vught waar stakeholders 
gezamenlijk onder begeleiding van GGD Brabant en het RIVM, 
gezondheid gedefinieerd hebben op basis van de zeven 
invalshoeken van Egan (zie Figuur 12, paragraaf 2.1.2). Bij de vier 
algemene te beschermen waarden die dit opleverde vanuit het 
oogpunt van gezondheid, stonden ook het vestigingsklimaat en 
interne bereikbaarheid. In plaats van alles te willen bespreken, 
vormde deze afbakening de input voor verdere discussie en leidde 
dit tot een beter planalternatief. Gezondheid zit soms in hele andere 
zaken dan verwacht. 

 
2.2.4 Het milieuperspectief kort samengevat 

 Vanaf de 19e eeuw was er al aandacht voor hygiëne, veelal 
ingegeven door direct waarneembare signalen van 
milieu(hygiëne)problemen zoals stank en sterfte onder dieren en 
mensen. Vanaf de jaren zeventig werden compartimenten 
gesaneerd om de aantasting van gezondheid van mens en 
ecosystemen tegen te gaan. Daarbij werd in eerste instantie een 
sectorale aanpak gehanteerd en werden wettelijke normen 
opgesteld. Deze aanpak bleek succesvol. Maar om een aantal 
hardnekkige milieuproblemen aan te pakken, werd vanaf 2000 
een meer integrale gebiedsgerichte benadering gehanteerd, 
waarbij werd aangedrongen op meer lokaal maatwerk. De 
huidige decentralisatie van milieubeleid komt tegemoet aan die 
wens. De laatste tijd wordt niet alleen meer gekeken naar de 
risico’s, maar ook naar de kansen van de leefomgeving, zoals 
groen en water in de stad. Gezondheid heeft met de beleidsbrief 
‘Modernisering milieubeleid’ van staatssecretaris Mansveld een 
duidelijke plek gekregen in milieubeleid. Daarnaast is de 
‘gezonde stad’ een thema dat het eerdere geluid- en luchtbeleid 
in een breder perspectief moet plaatsen. 

 Het DPSEEA-model, dat duidelijk maakt op welke wijze 
milieudruk ontstaat en vervolgens tot gezondheidseffecten kan 
leiden, legt weliswaar geen directe link met ruimtelijke ordening, 
maar doet dat op indirecte wijze wel. Zeker in de meest recente 
versie van Reis et al. (2013), waarin deze bron-effectketen wordt 
bezien in de bredere sociale, economische en omgevingscontext, 
en dat ook de effecten van veranderingen in ecosystemen op de 
gezondheid meeneemt. Recent zijn er ook steeds meer 
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denkkaders waarin de effecten van positieve effecten op de 
gezondheid worden meegenomen, zoals van Hartig et al. (2014). 

 Ook in het milieudomein zijn ambtenaren en bestuurders bij 
overheden nog steeds belangrijke actoren, omdat zij 
eindverantwoordelijk zijn en beslissingen nemen. Vanwege de 
decentralisatie zijn gemeenten steeds meer aan zet. Bij toetsing 
van ruimtelijke plannen op de milieugevolgen zijn daarnaast 
diverse deskundigen betrokken. Wie dat zijn en wanneer ze 
betrokken worden, verschilt van gemeente tot gemeente. Ook 
burgers worden steeds vaker betrokken of willen dat worden. 

 Bij ruimtelijk ontwerp wordt het milieudomein vaak gezien als 
belemmerend. De recente kansenbenadering lijkt nieuwe 
openingen te bieden en kan ertoe bijdragen dat gezondheid ook 
eerder in het planproces wordt meegenomen. 

 
2.3 De koppeling met ruimtelijke ordening vanuit het domein van de 

volksgezondheid bezien 
2.3.1 Historie 

Bestrijden infectieziekten en aandacht voor hygiëne (vanaf de 
19e eeuw) 
Het geven van adviezen en het nemen van maatregelen die de 
gezondheid stimuleren, is iets van alle tijden. De eerste organisaties die 
begin 19e eeuw structureel aandacht besteedden aan het stimuleren van 
de gezondheid waren de levensbeschouwelijke kruisverenigingen. 
Verpleegkundigen gaven voorlichting over gezonde voeding, 
babyverzorging en hygiënemaatregelen, zwangerschap en 
babyverzorging. De aandacht in deze tijd was gericht op het voorkomen 
van infectieziekten en sterfte door gebrek aan hygiëne (bijvoorbeeld in 
het kraambed of kindersterfte). Samen met de infrastructurele 
maatregelen, zoals aanleg van riolering en waterleiding, hebben deze 
activiteiten gezorgd voor een forse daling in kindersterfte en 
infectieziekten zoals cholera. Ingrepen in de openbare ruimte (riolering, 
waterleiding) hebben een grotere bijdrage geleverd aan de afname van 
infectieziekten dan vaccinaties (Harris et al., 2012). 
 
Chronische ziekten, leefstijl en voorlichting (jaren 60-70) 
In de tijden van voorspoed in de jaren zestig en zeventig werden de 
eerste chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, chronische 
longziekte en diabetes gediagnosticeerd. Langzamerhand werd er meer 
bekend over de relatie tussen leefstijl en het ontstaan van chronische 
ziekten. De eerste die leefstijl een erkende plek in het gezondheidsbeleid 
gaf naast erfelijkheid, gezondheidszorg en omgevingsfactoren, was de 
Canadese minister Lalonde (1974). Veel andere Westerse landen 
volgden. De nadruk lag vooral op voorlichting. Massamedia als tv, 
folders en andere publicaties speelden een grote rol in het overtuigen 
van de bevolking voor het onderhouden van een gezonde leefstijl. 
Echter, uit onderzoek kwam steeds meer naar voren dat voorlichting 
alleen niet voldoende was (Jonkers et al., 1988). Daarnaast was 
voorlichting voor velen een autoritaire werkwijze, waarin de expert de 
leek zijn wil oplegt, of zelfs de schuld geeft van zijn slechte gezondheid. 
De WHO bracht vervolgens de rol van de sociale en maatschappelijke 
omgeving in het menselijk keuzegedrag onder de aandacht met de 
slogan: ‘Make the healthier choices the easier choices’ (Saan en De 
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Haes, 2005). De gedachte hierbij is dat aandacht voor de sociale en 
fysieke omgeving van het individu een positief effect heeft op 
gedragsverandering, zonder dat er sprake is van ‘blaming the victim’ 
(Crawford, 1977). 
 
Gezondheidsbevordering – de Ottawa Charter (jaren 80-90) 
Een ander belangrijk document voor de ontwikkeling van 
gezondheidsbevordering is de Ottawa Charter (WHO, 1986), die 
ontwikkeld is op de eerste internationale conferentie over ‘Health 
Promotion’ (gezondheidsbevordering). Hierin werden de eerste 
uitgangspunten van gezondheidsbevordering uiteengezet. Nieuw was de 
aandacht voor het sociale krachtenveld dat een rol speelt bij het 
stimuleren van gezondheid. Daarnaast werd het belang van een 
ondersteunende omgeving onderkend. Daarbij gaat het zowel om het 
belang van het in kaart brengen van de effecten op de gezondheid bij de 
inrichting van de leef-, leer- en werkomgeving, als ook om het 
stimuleren van de gezondheidsbeschermende invloed van sociale 
netwerken. Ook kwamen de sociaal-economische gezondheidsverschillen 
op de agenda te staan en de noodzaak van gecoördineerde actie van de 
verschillende beleids- en zorgsectoren, zoals ruimtelijke ordening, en 
niet alleen de gezondheidssector (zie Figuur 17). 
 

 
Figuur 17. Ottawa Charter  met de uitgangspunten voor gezondheidsbevordering 
(Bron: WHO, 1986) 
  
Het Ottawa Charter werd door velen omarmd. Toch bleef het accent nog 
sterk liggen op het geven van voorlichting. Het ontbreken van meetbare 
effecten gaf aanleiding tot ook andere benaderingen zoals de ‘setting’ 
gericht werken (wijk, school, zorg en werk), de ‘community’-benadering 
(meer uitgaan van de wensen en behoeften van mensen in een 
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samenleving) en de integrale benadering (samenwerking tussen de 
verschillende beleidssectoren zoals ruimtelijke ordening, onderwijs en 
sociale zaken) (Saan en De Haes, 2005). De huidige definitie van 
gezondheidsbevordering- 'elke planmatige en doelgerichte aanpak om 
het gedrag van burgers te veranderen en hun omstandigheden te 
beïnvloeden, met als doel gezondheid te bevorderen of ziekte te 
voorkomen' -richt zich uitdrukkelijk op zowel de beïnvloeding van het 
individu als op de omgeving. Daarbij gaat het om de sociale en fysieke 
omgeving (RIVM, Loket Gezond Leven).  
 

Tekstblok 2: Praktijkvoorbeeld aanpak sociale en fysieke 
omgeving: ‘Playgrounds’ 
Een voorbeeld waarin de fysieke en sociale omgeving wordt 
aangepakt, is ‘Playgrounds’. In deze interventie wordt lichamelijke 
activiteit gestimuleerd door een uitnodigende en gestructureerde 
inrichting van het schoolplein en stimulans van het actief gebruik 
van het plein (door onder andere de koppeling met de gymles). 
Gecontroleerd effectonderzoek toont aan dat de interventie ervoor 
zorgt dat kinderen in de interventiegroep intensiever bewegen op 
het schoolplein en dat dit effect gedurende het schooljaar blijft 
bestaan. Het effect voor meisjes is 1,4 keer zo groot als voor 
jongens (jongens bewogen al meer voor de interventie) en het 
effect voor de oudere leeftijdsgroep (10-12 jaar) is 1,3 keer zo 
groot als voor de jongere groepen (6-7 en 8-9 jaar) (Janssen et al., 
2012). 

 
Lokaal gezondheidsbeleid en de intersectorale aanpak (2000-
heden) 
In navolging van het Ottawa Charter en de ‘Nota 2000’ (Tweede Kamer, 
1986) is er sinds begin deze eeuw meer aandacht voor lokaal 
gezondheidsbeleid, waardoor ook meer ruimte komt voor samenwerking 
met andere sectoren, zoals ruimtelijke ordening. Gemeenten moeten 
meer aandacht besteden aan het formuleren en vaststellen van een 
gemeentelijk gezondheidsbeleid. Nadrukkelijk wordt gewezen op de 
samenwerkingsrelaties die gemeente en GGD dienen aan te gaan met 
andere (zorg)actoren. Ook wordt de gemeente gevraagd om te toetsen 
wat de gevolgen kunnen zijn van infrastructurele maatregelen voor de 
gezondheid van haar burgers (zoals de eerdergenoemde GES) (Paes, 
2013).  
 

Tekstblok 3 Voorbeeld van een standaard 
gezondheidsparagraaf in B&W voorstellen 
“Om integraal gezondheidsbeleid te bevorderen hebben we een 
invulformat bedacht voor de concept B&W voorstellen. Hierin is nu 
standaard een gezondheidsparagraaf opgenomen. Alleen dit zinnetje 
al stimuleert collega’s om na te denken over volksgezondheid. Het 
moet bij een nieuw voorstel nu net zo vanzelfsprekend zijn om het 
over de gezondheidsaspecten te hebben als over bijvoorbeeld de 
financiële kant.” –  
Gerda Montauban, Gezonde Slagkracht gemeente Oldenbroek (RIVM 
Centrum Gezond Leven).  

 
Met de Wijziging van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid in de 
Wet publieke gezondheid (Wpg) in 2002 worden de gemeentelijke 
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overheden verplicht om elke vier jaar een beleid voor de 
volksgezondheid te ontwikkelen. Ook zijn ze verplicht om integraal 
gezondheidsbeleid uit te voeren. De publieke gezondheidszorg wordt in 
de Wpg omschreven als ‘gezondheidsbeschermende en 
gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke 
groepen daaruit, waaronder begrepen het voorkomen en het vroegtijdig 
opsporen van ziekten’ (VWS, 2008). De Wpg is vooral gericht op het 
bevorderen van de algemene gezondheid en het voorkomen van ziekten 
bij risicogroepen: universele en selectieve preventie. Gemeenten dienen 
zorg te dragen voor algemene bevorderingstaken (epidemiologie, 
gezondheidsbevordering en medische milieukunde), 
jeugdgezondheidszorg, infectieziektenbestrijding en ouderenzorg. 
De aandacht voor gezondheid in relatie tot (de inrichting van) de fysieke 
omgeving van een gemeente, wordt daarbij geborgd door het feit dat 
het College van B&W op grond van artikel 2 van de Wpg, 2e lid, onder c, 
bij bestuurlijke beslissingen de gezondheidsaspecten op het terrein van 
de fysieke leefomgeving moet bewaken. Daarnaast kan het College van 
B&W, op grond van artikel 16, voordat ze tot besluiten komen, advies 
vragen aan de GGD. 
In 2003 verscheen de nota ‘Langer gezond leven’. De boodschap uit de 
kabinetsnota was dat ongezondheid de samenleving veel geld kost. 
Alleen een gerichte aanpak van de belangrijkste ‘ziekmakers’ kon deze 
ontwikkeling keren. Dat zou alleen lukken als iedereen meedoet: de 
burger zelf, maar ook de rijksoverheid, gemeenten, zorgverzekeraars, 
maatschappelijke organisaties, onderzoeksinstellingen en het 
bedrijfsleven (VWS, 2003). Ook de nota’s ‘Gezondheid dichtbij’ (2011) 
en het huidige ‘Nationaal Programma Preventie’- getiteld: ‘Alles is 
gezondheid’ - (VWS, 2014) gingen door op deze beleidsontwikkeling. De 
rijksoverheid riep daarin alle partijen op tot samenwerking om de 
toename van chronische aandoeningen door een ongezonde leefstijl een 
halt toe te roepen en de gezondheidsverschillen te verminderen.  
Volgens deze nota’s is gezondheid dus iets van ons allen en we zullen 
allemaal onze bijdrage moeten leveren. De drie grote decentralisaties 
naar gemeenten (jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig 
zieken en ouderen) sluiten goed aan bij deze opvattingen.  
 
Kortom: met de komst van gezondheidsbevordering als discipline (met 
het Ottawa Charter) is er steeds meer aandacht voor het bevorderen 
van gezondheid, niet alleen vanuit het gedrag, maar ook vanuit de 
omgeving. Het gedrag van mensen is moeilijk te veranderen en er zijn 
maar weinig effectieve interventies beschikbaar die de leefstijl van 
mensen blijvend beïnvloeden (RIVM Centrum Gezond Leven; RIVM, 
2010). Meer aandacht besteden aan ingrijpen in de sociale en fysieke 
omgeving van mensen biedt mogelijk meer perspectief (Brug en Van 
Lenthe, 2005; Kremers et al., 2006).  
 
Om de verschillende determinanten van gezondheid te beïnvloeden, is 
dan ook integraal beleid noodzakelijk: beleid dat zich richt op het 
individu en de leefomgeving. Integraal gezondheidsbeleid (IGB) wordt 
vooral gestimuleerd in het kader van de aanpak van complexe 
gezondheidsproblemen, zoals overgewicht en gezondheidsachterstanden 
bij bepaalde groepen. Voor een effectieve preventie van overgewicht is 
bijvoorbeeld naast voorlichting over gezonde voeding en bewegen ook 
een leefomgeving wenselijk die dit bewegen en gezond eten stimuleert. 
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Dit vraagt doorgaans maatregelen op meerdere beleidsterreinen: 
volksgezondheid (en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)), 
ruimtelijke ordening, onderwijs, sport, veiligheid, verkeer, jeugd, sociale 
zaken, et cetera.  
 

Tekstblok 4: Toename welvaartsziekten door inactiviteit 
De laatste jaren zien we dat het aantal (welvaart)ziekten toeneemt, 
zoals obesitas, depressiviteit, dementie en hart- en vaatziekten. 
Veel van deze ziekten hangen samen met inactiviteit: mensen 
bewegen te weinig, terwijl bewegen – bewezen – bijdraagt aan de 
beperking van deze ziekten. Het belang van voldoende beweging 
wordt al jaren onderkend in het gezondheidsdomein.  

 
Een tweede voorbeeld is de aanpak van gezondheidsachterstanden. Dit 
hangt nauw samen met achterstanden op tal van andere terreinen 
zoals: laag inkomen, werkloosheid, laag opleidingsniveau, een 
ongezonde leefstijl, maar ook ongunstige woon- en 
werkomstandigheden. Ook dit brengt met zich mee dat inzet van een 
breed scala aan actoren nodig is. In Nederland wordt ook steeds meer 
aandacht besteed aan het ontwikkelen en uitvoeren van IGB. Er is geen 
eenduidige terminologie of eenduidig kader voor een integraal 
gezondheidsbeleid. Daardoor is het niet altijd duidelijk waar het precies 
om gaat in de Nederlandse IGB-praktijk en is het monitoren en 
evalueren van IGB lastig (Storm et al., 2014). 
Lokaal en nationaal is er veel aandacht voor het belang van deze 
integrale aanpak om gezondheid te beïnvloeden. Deze integrale aanpak 
komt onder meer terug in de programma’s Gezonde Slagkracht, 
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en het Stimuleringsprogramma 
GIDS voor lokale aanpak van gezondheidsachterstanden (Gezondin.nu). 
Daarnaast worden in het kader van het Nationaal Programma Preventie 
(VWS, 2014) acties ondernomen lokaal meer verbinding te leggen 
tussen de publieke gezondheid en de domeinen zoals wijk, werk, school 
en eerstelijnszorg. Het idee daarachter is dat ook hier iedereen -
overheid, bedrijven en burgers- zijn steentje moet bijdragen om de 
bevolking gezond te maken en te houden.  
 
Een term die nu steeds meer gebruikt wordt in de gezondheidssector is 
‘nudging’. Het betekent zoveel als mensen een duwtje in de goede 
richting geven (Tiemeijer en Jonkers, 2014), bijvoorbeeld door trappen 
in het zicht te plaatsen en niet – zoals nu vaak het geval is – de liften in 
het zicht en de trap ergens in een hoekje. Streng parkeerbeleid in 
combinatie van aanleg van fietspaden is ook een voorbeeld van het 
stimuleren van meer beweging via ruimtelijk ontwerp. Nudging 
beïnvloedt vaak automatisch gedrag van mensen, dat doorgaans 
moeilijk te beïnvloeden is. Er kleeft alleen ook een ethisch vraagstuk aan 
nudging: tot hoever mag de overheid gaan om het gedrag van mensen 
te beïnvloeden? Het huidige regeringsbeleid is daar wat terughoudend 
in, terwijl wetenschappers daar meer effect van verwachten dan van 
individuele gedragsinterventies (Steenhuis, 2014). 
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Tekstblok 5: Een nieuwe definitie van gezondheid 
Sinds kort is een nieuwe definitie van gezondheid in omloop, die in 
2011 door Huber en anderen is beschreven in British Medical Journal 
en inmiddels in diverse beleidsdocumenten is overgenomen 
(Nationaal Programma Preventie (VWS, 2014) en Volksgezondheid 
Toekomst Verkenning (Poos et al. 2014): ‘Gezondheid is het 
vermogen tot aanpassen en zelfredzaamheid bij fysieke, emotionele 
en sociale uitdagingen van het leven’ (Huber et al, 2011). 
Gezondheid is daarbij een dynamische eigenschap waarbij ziekte, 
waar mogelijk, bestreden wordt en de veerkracht, zelfregie en 
basisgezondheidsvaardigheden versterkt worden. De focus ligt niet 
op de beperkingen, maar hoe je ermee omgaat. Hoewel de definitie 
vrij individugericht is, biedt deze ook aanknopingspunten voor de 
collectieve gezondheid en de rol van de sociale en fysieke omgeving 
om deze te bevorderen. Een omgeving met ondersteunende 
omstandigheden kan bijdragen aan een betere gezondheid. 

 
2.3.2 Mechanismen 

Er zijn verschillende sociaal-ecologische modellen die de link weergeven 
tussen gezondheid en ruimtelijke ordening. Allemaal laten ze zien dat de 
koppeling tussen ruimtelijke ordening en gezondheid vanuit een 
integraal beeld moet worden begrepen. Een bekend ecologisch model 
voor gezondheid (zie ook paragraaf 2.1.2) is het ‘main determinants of 
health’-model, waarin duidelijk verschillende niveaus van determinanten 
voor gezondheid worden onderscheiden die elkaar beïnvloeden: het 
individu, zijn/haar omgeving en gezondheid (Figuur 18; Dahlgren & 
Whitehead, 1991). De factoren in de verschillende lagen van het model 
hangen met elkaar samen: leefstijl is ingebed in sociale normen en 
netwerken. Dit hangt weer samen de sociaal-economische en culturele 
omgeving. De verschillende determinanten van gezondheid interacteren 
met elkaar. Sociale factoren interacteren met de biologische factoren, 
maar ook met de sociale geschiedenis van een individu en vormen zo 
gezondheid. Fysieke factoren zitten om de sociale factoren heen. Wil je 
fysieke determinanten van gezondheid beïnvloeden, dan heb je sociale 
structuren nodig om dat te realiseren.  
 

 
Figuur 18. Main Determinants of Health Model (Bron: Dahlgren en Whitehead, 
1991) 
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Een van de meest gebruikte modellen voor Nederlands beleid is het 
Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV)-model, een uitwerking van 
het Lalonde-model (1974). Dit model (Figuur 19) beschrijft een breed 
spectrum aan factoren die invloed hebben op de toestand van de 
volksgezondheid, zoals endogene of persoonskenmerken, leefstijl, 
fysieke en sociale omgeving en gezondheidszorg (RIVM, 2014). 
 

 
Figuur 19. VTV-model (Bron: RIVM, 2014)  
  
In de modellen wordt ruimtelijke ordening opgevat als een middel om de 
fysieke en sociale leefomgeving te beïnvloeden. De leefomgeving is een 
van de mogelijke aangrijpingspunten om mensen tot een gezonde(re) 
leefstijl te verleiden. Door een slimme inrichting van de leefomgeving 
kan de gezondheid worden bevorderd (nudging). Daarbij zijn 
verschillende thema’s van belang, zoals gezonde mobiliteit, natuur-
/milieukwaliteit, groen en water, sport en spelen en openbare ruimte. 
Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die bewoners als prettig 
ervaren, die bewoners uitnodigt tot gezond gedrag en waar de negatieve 
invloed van gezondheidsbelastende factoren zo klein mogelijk is.  
 

Tekstblok 6: Hoe ziet een gezonde leefomgeving eruit? 
Als een omgeving de gezondheid zou moeten bevorderen, hoe moet 
die omgeving er dan uitzien en waar moet de omgeving dan aan 
voldoen? Op deze vraag is geen eenduidig antwoord te geven. Er 
zijn wel concrete voorbeelden te geven van aspecten die naar alle 
waarschijnlijkheid een positieve bijdrage leveren aan een gezonde 
fysieke leefomgeving: 
• de mate waarin een omgeving beweegvriendelijk is. Een 

beweegvriendelijke omgeving zorgt ervoor dat mensen 
gemakkelijk en veilig lopend of op de fiets naar werk, school en 
winkels kunnen. Het gaat hier dus om het gemak waarmee men 
zich op een actieve manier door de leefomgeving verplaatst; 
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• de mate waarin een omgeving kinderen uitnodigt om te spelen en 
te bewegen. Hier gaat het bijvoorbeeld om de inrichting in en 
rond speeltuintjes in de wijk, parken, trapveldjes, maar 
bijvoorbeeld ook om de inrichting en toegankelijkheid van 
schoolpleinen buiten schooltijden; 

• een gevarieerd aanbod aan voorzieningen in de verschillende 
wijken zoals scholen, winkels, bedrijven, 
openbaarvervoersvoorzieningen en sport. Een dergelijk 
gevarieerd aanbod bevordert sociale interactie en zorgt voor 
relatief korte afstanden tussen woningen en voorzieningen. Van 
korte afstanden tussen woningen tot voorzieningen is bekend dat 
het samengaat met meer actieve verplaatsingen; 

• de mate waarin een goede milieukwaliteit (geluid, lucht, bodem 
en externe veiligheid) aanwezig is; 

• de mate waarin toegankelijk groen en water aanwezig is;  
• de mate waarin bewoners zich thuisvoelen, zich veilig voelen en 

zich verbonden voelen met overige buurtbewoners. Het gaat hier 
om aspecten van woontevredenheid, sociale cohesie en sociale 
veiligheid. 

 
2.3.3 Actoren/initiatiefnemers 

Vanuit haar wettelijke taak die is vastgelegd in de Wpg houdt de GGD 
zich bezig met het bevorderen van de algemene gezondheid en het 
voorkomen van ziekten bij risicogroepen. Bij deze taken werkt de GGD 
vaak samen met de sportsector, welzijnswerk en zorgprofessionals uit 
de eerste lijn (huisartsen, diëtisten, fysiotherapeuten en 
praktijkondersteuners), maar ook met de gemeenten. Echter, voor veel 
beleidsterreinen is gezondheid niet vanzelfsprekend. Het zijn vaak de 
GGD’en die dit integrale beleid initiëren, samen met de 
beleidsambtenaren van verschillende overheden die werkzaam zijn op 
het terrein van gezondheid. Daarbij richten ze hun aandacht vooral op 
het belang van acties op de andere beleidsterreinen, met een (in)direct 
effect op de gezondheid (bijvoorbeeld meer fietspaden of meer 
speelplaatsen). Zo kunnen ook woningcorporaties vanuit hun kerntaak 
en gerichtheid op een gezonde woning en directe woonomgeving een 
bijdrage leveren aan gezondheidsbevordering, temeer omdat ze mensen 
met een lager inkomen kunnen bereiken, die gemiddeld een slechtere 
gezondheid en slechtere levensverwachting hebben (Poos et al., 2014).  
 
Het blijkt niet altijd eenvoudig om andere beleidsterreinen te overtuigen 
van het nut en de noodzaak om samen te werken. Daarvoor is onder 
andere meer inzicht nodig in welke bijdrage gezondheid kan leveren aan 
de doelen van andere beleidsterreinen en andersom. Een 
gekwantificeerd overzicht van de wederzijdse win-winfactoren die het 
effect zijn van integrale samenwerking, ontbreekt nu nog vaak. Gegeven 
de sociale en fysieke verschillen tussen steden en wijken is het ook de 
vraag of een dergelijk generiek overzicht mogelijk is. Een gedegen 
beschrijving van de achterliggende werkingsmechanismen bij steeds 
meer interventies/cases ondersteunt wel vaak de synergiegedachte van 
de samenhang tussen gezondheid en andere beleidsterreinen.  
Andere belemmerende factoren voor de samenwerking zijn de beperkte 
menskracht voor afstemming en bezuinigingen bij de gemeenten. De 
verschillende beroepsgroepen spreken een andere taal en hebben vaak 
ook andere belangen.  
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Tegenwoordig kiest de GGD een andere insteek: wat betekent een 
gezonde burger voor de andere beleidsterreinen? Zoals aangegeven 
richt het ‘Nationaal Programma Preventie’ zich uitdrukkelijk op veel 
meer andere partijen dan alleen de gezondheidszorgpartners (VWS, 
2014). 
Burgers en bewoners krijgen een steeds grotere verantwoordelijkheid 
voor hun gezondheid, en in relatie tot de eigen omgeving. Zo vormt bij 
de huidige wijkgerichte of community-aanpak datgene wat de bewoners 
en sleutelfiguren in de wijk als probleem ervaren in de wijk in relatie tot 
de gezondheid het uitgangspunt, en niet wat de GGD of gemeente als 
probleem ervaart. Belangrijk is het stimuleren van de eigen kracht van 
de bewoners in de wijk. Activiteiten om een gezonde wijk te stimuleren, 
richten zich op zowel de individuele factoren als de sociale en fysieke 
omgeving waarbij de samenwerking van alle partijen in die wijk centraal 
staat (RIVM Loket Gezond Leven, 2015). Dit vraagt samenwerking van 
professionals op het terrein van volksgezondheid (en Wmo), ruimtelijke 
ordening, onderwijs, sport, veiligheid, verkeer, jeugd, sociale zaken et 
cetera. 
 

2.3.4 Het gezondheidsbevorderingsperspectief kort samengevat 
 Zoals beschreven in het model van Dahlgren en Whitehead en 

het VTV-model, wordt de gezondheid van mensen beïnvloed door 
vele factoren, waarvan de sociale en fysieke omgeving er een is.  

 Het bevorderen van de volksgezondheid is iets van alle tijden. 
Eerst richtte het zich vooral op het bestrijden en voorkomen van 
infectieziekten en sterfte door hygiënemaatregelen, onder andere 
door ingrepen in de openbare ruimte, en vanaf de jaren zestig op 
het bestrijden en voorkomen van chronische ziekten. Daarbij lag 
de nadruk eerst op voorlichting voor het bevorderen van een 
gezonde leefstijl. 

 Sinds de jaren tachtig lag er ook steeds meer nadruk op hoe de 
sociale en inrichting van de fysieke omgeving kan worden benut 
voor gezondheidsbevordering, onder meer om mensen te 
verleiden tot gezond gedrag. Daarbij speelt ruimtelijk ontwerp 
een rol. 

 De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor integraal 
gezondheidsbeleid en het betrekken van andere sectoren dan 
volksgezondheid: integraal gezondheidsbeleid.  

 Momenteel wordt gesteld dat ‘alles gezondheid is’ en dat 
gezondheid alleen maar verder verbeterd kan worden als 
iedereen meedoet: overheden, zorgverzekeraars, bedrijfsleven, 
maatschappelijke organisaties, maar ook de burger zelf.  
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3 Effectiviteit vanuit de drie domeinen bezien 

Er bestaan veel inspirerende praktijkvoorbeelden van hoe een gezonde 
leefomgeving eruit kan zien of van interventies en maatregelen om dit 
te bereiken (zie bijvoorbeeld de ‘GezondOntwerpWijzer’ (IenM, 2011), 
‘Reisgids Beweegvriendelijke Leefomgeving’(Nederlands Instituut voor 
Sport en Bewegen (NISB, 2013) en ‘E-boek Gezonde Wijk’ (BZK en 
VWS, 2013), maar er is nog weinig bekend over wat deze interventies 
opleveren in termen van gezondheid en welbevinden van mensen. Uit 
een (niet-gepubliceerde) verkenning van het RIVM, bleek dat van de 
bijna 150 praktijkvoorbeelden van gezond ontwerp op gemeentelijk 
niveau vrijwel geen daarvan geëvalueerd te zijn op de 
gezondheidseffecten. De vraag is: hoe effectief zijn deze interventies en 
maatregelen in het ruimtelijk domein als het gaat om het gezonder 
maken of gezond inrichten van de leefomgeving? Wat leveren ze op?  
Voordat we vanuit de verschillende domeinen ingaan op deze 
effectiviteitsvraag moeten we eerst definiëren wat we verstaan onder 
effectiviteit. Dat kan vanuit elk van de drie domeinen weer anders zijn. 
Een volgende vraag is hoe je dit vast kunt stellen en wat bekend is over 
de effectiviteit van maatregelen op (determinanten van) de gezondheid. 
Dit beschouwen we net als in het vorige hoofdstuk vanuit de 
verschillende domeinen. 
 

3.1 Effectiviteit vanuit het domein van ruimtelijk ontwerp 
De resultaten van ruimtelijke ordening leggen onze leefomgeving 
doorgaans voor lange termijn vast. Uit de ‘Atlas van de Verstedelijking 
in Nederland’ blijkt dat de steden die we nu kennen en de gerelateerde 
infrastructuur, teruggaan tot de Middeleeuwen (Rutte en Abrahamse, 
2014). Dat is veel verder terug dan gedacht. De eigenheid en 
karakteristieke vertaling van de specifieke geschiedenis en sociale 
samenstelling van steden bepaalt ook de toekomstige mogelijkheden 
van steden (Hajer en Dassen 2014). Landschapsarchitecten en 
stedenbouwkundigen houden rekening met de historie en ‘sense of 
place’ om een aantrekkelijk resultaat te creëren. 
Door gebiedsontwikkelingen, demografische ontwikkelingen en 
locatiespecifieke factoren is de omgeving continu in beweging, waardoor 
er niet één ruimtelijk perspectief bestaat dat altijd toegepast kan 
worden. Er vinden doorlopend de nodige aanpassingen plaats in de 
ruimtelijke structuur van stad en land, bijvoorbeeld voor woningbouw, 
voor meer en andere mobiliteit en voor economische en industriële 
ontwikkeling. Deze aanpassingen zijn altijd ingegeven vanuit een actuele 
behoefte en zijn doorgaans goed te begrijpen vanuit het doel dat men 
ermee voor ogen had. (Grote) negatieve effecten worden pas zichtbaar 
na realisatie en gebruik, zoals bij de modernistische woonwijken uit de 
jaren zestig (zie paragraaf 2.1.1). Deze effecten zijn meestal onbedoeld 
en niet voorspeld, soms al gesignaleerd maar onderschat als risico in de 
planfase. Daar leert de ontwerper vervolgens van. Een ander punt is dat 
het lastig is om de ene oplossing te vergelijken met andere oplossingen, 
vanwege de lokale factoren die van invloed zijn.  
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Er wordt in de ruimtelijke ontwerpwereld dus meer gewerkt op basis van 
trial-and-error en practice-based dan op basis van evidence-based 
inzichten.  
De ‘Apeldoornse Kookboeken’ zijn een goed voorbeeld van hoe op basis 
van praktijkervaring en samenwerking met lokale burgers, richtlijnen 
voor de inrichting van het landschap en de openbare ruimte zijn 
opgesteld (zie Tekstblok 7). Dit voorbeeld beschrijft geen directe link 
met gezondheid, maar is bedoeld als illustratie van lokaal maatwerk 
voor het creëren van een aantrekkelijke leefomgeving.  
 

Tekstblok 7: Voorbeeld van lokaal maatwerk: De Apeldoornse 
‘Kookboeken’  
Het ‘Groot Apeldoorns Landschapskookboek’ geeft tips om het 
landelijk gebied aantrekkelijk te maken, zoals de opbouw van erven, 
aanleg van nieuwe landgoederen, dorpsranden en wegbeplanting. 
Het ‘Klein Apeldoorns Dorpenkookboek’ laat zien hoe iedereen kan 
bijdragen aan de ontwikkeling en het eigen karakter van dertien 
dorpen. Er zijn basisrecepten voor bijvoorbeeld een bescheiden 
dorpsbouwstijl en dorpsrecepten met een beschrijving van de 
ontstaansgeschiedenis en ruimtelijke ingrediënten die elk dorp uniek 
maken, zoals architectuur, kavels en de loop van wegen. In plaats 
van verplichtend voor te schrijven in een juridisch document welke 
ruimtelijke kwaliteit moet worden bereikt, kiest de gemeente voor 
kookboeken die als inspiratieboek dienen. Daarnaast bewaakt de 
gemeente een ondergrens in ruimtelijke kwaliteit door formele 
welstandskaders per gebied op te stellen. Daarin staan de minimale 
kwaliteitseisen waaraan de bebouwing moet voldoen, conform de 
wettelijke verplichting vanuit de Woningwet (De Jong, 2011; 
Kuijlaars en Van Oosterom, 2012). 

 
Vanuit hun ervaring en principes veronderstellen planologen, 
stedenbouwkundigen en ontwerpers te weten aan welke knoppen ze 
kunnen draaien om gezond gedrag te faciliteren, zoals stedelijke 
dichtheid, functiemenging, fiets- en wandelvoorzieningen, en groen op 
de juiste plek met de juiste inrichting. Maar het daadwerkelijk effect 
wordt zelden vastgesteld of geëvalueerd op een manier zoals 
gebruikelijk in het milieu- en volksgezondheidsdomein. Er bestaan 
diverse voorschriften en ontwerprichtlijnen zoals ‘Aanbevelingen voor 
verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom (ASVV) 2012’ van het 
nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en 
openbare ruimte (CROW, 2012). Verder zijn op basis van de ervaring 
toolboxen en ontwerpprincipes ontwikkeld voor bijvoorbeeld stedenbouw 
en verkeer (CROW, 2006), voor beweegvriendelijke leefomgevingen en 
voor toegankelijke inrichting van de openbare ruimte (CROW, 2014), 
dikwijls ook door of samen met mensen van buiten het ruimtelijke 
ordeningsdomein. Een actueel voorbeeldboek voor groen en water in de 
stad is ‘Groenblauwe netwerken voor duurzame en dynamische steden’ 
(Pötz en Bleuzé, 2012). Ook hebben bijvoorbeeld het NISB, de Dienst 
Ruimtelijke Ordening Amsterdam, Dienst Stedenbouw en 
Volkshuisvesting Rotterdam, GGD Den Haag, de Nederlandse 
Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) 
en het RIVM de afgelopen jaren publicaties met praktische tips en 
toolboxen uitgebracht, zoals de eerdergenoemde ‘Reisgids 
Beweegvriendelijke Omgeving’ (NISB, 2013), de‘Beweegvriendelijke 
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Omgeving Scan’ (BVO scan) (NISB, 2012), de ‘Toolbox Gezond 
Ontwerpen’ (Jawid et al. 2013) en de ‘Handreiking Gezonde Gemeente’ 
(RIVM Centrum Gezond Leven). 
 
De kwaliteit van het proces is vanuit het ruimtelijk ordeningsperspectief 
een belangrijke graadmeter of een project succesvol is verlopen. Meer 
en meer wordt daarbij de nadruk gelegd op samenwerken, afstemming 
en co-creatie met burgers en het bedrijfsleven. Ook daarbij is evaluatie 
nodig om te bepalen wat dit betekent voor zowel het proces als de 
uitkomst c.q. effect op de gezondheid. Daarmee kan men een meer 
algemeen beeld krijgen van wat werkt en wat niet.  
Anders dan in Australië en de Verenigde Staten (zie Tekstblok 8), is in 
Nederland echter nauwelijks onderzoek bekend dat ingaat op de vraag: 
welke stedenbouwkundige opzet, in termen van structuur, patroon, 
dichtheid en menging leidt tot (de meeste) gezondheidswinst? Dit is 
voor Nederland grotendeels een nog onontgonnen terrein. Ook zijn de 
korte- en langetermijneffecten van de interventies op gezond gedrag 
vaak nog onbekend, zoals beschreven voor beweeginterventies in het 
Gezondheidsraadrapport ‘Beweegredenen’ (Gezondheidsraad, 2010).  
Wel is op deelonderwerpen het nodige bekend over de effecten van 
ruimtelijke keuzes. De onderzoeken op dit terrein zijn veelal van recente 
datum. Zo is het een en ander bekend over de effectiviteit van 
maatregelen in het kader van langzaam verkeer (wandelen en fietsen) 
(onder andere Scheepers et al., 2013; Scheepers et al., 2014). Over het 
effect van interventies op het mobiliteitsgedrag is echter veel minder 
bekend voor Nederland.  
Verder wordt in verkeersmodellen gerekend met relatieve 
verschuivingen in verplaatsingspatronen (aantal en soort vervoer) onder 
invloed van wijzigingen in bijvoorbeeld prijs, reistijd en inkomen (onder 
andere PBL, 2010). 
Ook in onderzoeken zoals ‘De Gezonde Wijk’ (Den Hertog et al., 2007) 
en ‘Park of Perk’ (Maas et al., 2014) is de relatie tussen inrichting en 
gezondheid onderzocht. In ‘De Gezonde Wijk’ is bijvoorbeeld onderzocht 
in hoeverre de stedenbouwkundige structuur (dichtheid, functiemenging 
et cetera) invloed heeft op actieve mobiliteit (wandelen en fietsen 
versus autogebruik) in vier wijken in Amsterdam. Daaruit bleek dat er 
een aanzienlijk verschil is tussen de bewegingsvriendelijkheid van de 
onderzochte buurten. De gevonden relaties druisen soms tegen de 
verwachting in en illustreren daarmee gelijk de complexiteit van de 
relatie ruimte en gezondheid. Zo bleken bijvoorbeeld mensen uit de 
groenere wijken gemiddeld minder te bewegen (Den Hertog et al., 
2007). Uit deze studie zijn richtlijnen voortgekomen die professionals 
kunnen gebruiken in de praktijk. In het vervolgonderzoek ‘Park of Perk' 
zijn de motieven van mensen rondom bewegen nader onderzocht in de 
vier buurten. Daaruit bleek onder andere dat winkelvoorzieningen, 
pleinen, groene routes en parken wandelen en fietsen bevorderen. 
Drukke straten en sociaal onveilige straten worden vaker gemeden. 
Daarnaast is onderscheid naar verplaatsen met een bepaald doel of 
verplaatsen in de vrije tijd van belang. Bij doelgerichte verplaatsing 
kiest men de snelste en kortste route, terwijl als mensen wandelen of 
fietsen in hun vrije tijd, de aantrekkelijkheid van de omgeving vooral 
belangrijk wordt (Maas et al., 2014). 
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3.1.1 Effectiviteit vanuit het domein van ruimtelijk ontwerp kort samengevat 
Er wordt in de ruimtelijke ontwerpwereld vooral gewerkt op basis van 
trial-and-error en practice-based dan op basis van evidence-based 
inzichten. Op basis van de ervaringen zijn toolboxen en 
ontwerpprincipes ontwikkeld en bestaan er diverse voorschriften en 
ontwerprichtlijnen.  
De kwaliteit van het proces is vanuit het ruimtelijk ordeningsperspectief 
een belangrijke graadmeter of een project succesvol is verlopen. Anders 
dan in Australië en de Verenigde Staten (zie ook Tekstblok 8), is in 
Nederland nauwelijks bekend welke stedenbouwkundige opzet leidt tot 
(de meeste) gezondheidswinst. 
 

Tekstblok 8: Inspiratie uit het buitenland over gezond 
ontwerp 
Er zijn diverse inspirerende internationale publicaties verschenen 
over gezond ontwerp. In Schotland verscheen in 2008 het rapport 
‘Good places better health’ (The Scottisch Government, 2008). Het 
gaat uit van de gedachte dat gezondheid en welbevinden het 
resultaat zijn van een complexe interactie tussen factoren in onze 
sociale en fysieke omgeving, ons gedrag en onze genen. Een goede 
‘plek’ (werk, school, buurt en woning) leidt tot gezonde, gelukkige 
en productieve mensen, en draagt op die manier ook bij aan een 
gezonde samenleving en economie. Centraal stond de vraag wat 
nodig is om plekken te creëren die de gezondheid van kinderen 
bevorderen en sociaal-economische gezondheidsverschillen te 
verkleinen. In dat kader zijn onder andere ‘Evidence Assessments’ 
uitgevoerd rond overgewicht, letsel, astma, mentale gezondheid en 
welbevinden. Rond de overkoepelende thema’s huisvesting, buurten 
en transport zijn vervolgens werkdocumenten opgesteld en een 
overzicht van bewijs rond ‘place and health’. Op basis daarvan zijn 
aanbevelingen gedaan voor beleid en praktijk.  
Een goede intersectorale samenwerking en samenwerking tussen 
nationaal en lokaal beleid is van belang om deze aanbevelingen 
gestalte te geven (The Scottish Government, 2011). 
In ‘Making healthy places’ (Dannenberg et al., 2011) wordt voor de 
Verenigde Staten de historische relatie tussen de gebouwde 
omgeving en gezondheid beschreven, en wordt voor verschillende 
onderwerpen (water, ongevallen, luchtkwaliteit en bewegen) 
nagegaan hoe gezond ontwerp kan bijdragen aan 
gezondheidsbevordering. 
‘Healthy by Design SA’ (2012) is een Australische handreiking van 
de ‘National Heart Foundation of Australia’ over gezond ontwerp 
(onder andere groene infrastructuur en kindvriendelijke omgevingen 
en duurzame voeding in de wijk) voor professionals die lokaal met 
dit thema bezig zijn. Het beschrijft ook de rol van verschillende 
actoren uit de publieke en private sector bij gezond ontwerp. 
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Inspiratie uit het buitenland over gezond ontwerp (vervolg) 
Ook interessant in dit kader is het programma ‘Healthy People 
healthy places’ van Public Health England voor het ‘Department of 
Public Health England’, gelanceerd in november 2013. Het gaat uit 
van de veronderstelling dat het ontwerp van de gebouwde omgeving 
en toegang tot groen van invloed is op gezondheid en welbevinden. 
Het bevorderen van de gezondheid (met name reductie van 
overgewicht en betere voeding) en reduceren van sociaal-
economische gezondheidsverschillen zijn daarbij belangrijke doelen. 
Daartoe wordt onder andere kennis gebundeld en toepasbaar 
gemaakt voor de praktijk (Public Health England, 2013).  
Een andere bron van inspiratie uit Groot-Brittannië is het rapport 
‘Building Health’, waarin voor thema’s zoals wandelen en fietsen, 
groen, speelplekken en gebouwen wordt beschreven hoe via 
stedelijk ontwerp de gezondheid bevorderd kan worden en welke 
strategische planning daarvoor nodig is. Ook wordt beschreven 
welke rol daarbij is weggelegd voor verschillende actoren zoals de 
nationale/lokale overheid, planologen en verkeersdeskundigen. Dit 
wordt aan de hand van inspirerende voorbeelden geïllustreerd 
(National Heart Foundation et al. (2007).  
Verder bestaat vanuit het Centre for Disease Control (CDC) het 
‘Built Environment and Health Initiative’. Het CDC stelt dat door 
gezond ontwerp de gezondheid van mensen verbeterd kan worden, 
doordat het leidt tot een toename in bewegen, het aantal ongevallen 
beperkt, de kwaliteit van lucht en water verbetert, de effecten van 
klimaatverandering reduceert, stress reduceert, de sociale 
samenhang verbetert, en leidt tot gelijke toegang tot activiteiten, 
opleiding en hulpbronnen. Vanuit die gedachte wordt ‘Healthy 
Community Design’ dan ook gepromoot door CDC  (CDC, 2014). 
Interessant is ook de ‘Guide to Community Preventive Services’ ) 
van de Community Preventive Services Task Force, waarin onder 
andere het CDC participeert Daarop staan programma’s en beleid 
voor gezondheidsbevordering voor een breed scala aan 
gezondheidsthema’s, zoals gedrags- en omgevingsinterventies voor 
bewegen. Op basis van systematische reviews is nagegaan welke 
programma’s en welk beleid (kosten)effectief zijn (Community 
Preventive Services Task Force, 2015). 

 
3.2 Effectiviteit vanuit het domein van milieu 

Bij milieumaatregelen wordt de effectiviteit vaak vastgesteld op basis 
van het effect van de maatregel op de milieukwaliteit (afname in 
decibellen of microgrammen per m3) of het (geschatte) 
gezondheidseffect.  
Maatregelen kunnen genomen worden aan de bron (bijvoorbeeld 
stillere/schonere motoren en aanpassing verkeersintensiteiten), in de 
overdracht (bijvoorbeeld afscherming door een geluidswal of door 
gebouwen en stillere wegdekken) of bij de ontvanger (bijvoorbeeld 
isolatie van woningen en dove gevel). Van veel van de technische 
maatregelen (stillere/schonere motoren, geluidswal en isolatie) is het 
effect in testsituaties vastgesteld. Het vaststellen van het effect in de 
lokale praktijk is vaak een stuk lastiger, omdat lokale en regionale 
factoren dit effect kunnen beïnvloeden. Bronmaatregelen worden daarbij 
doorgaans als meest effectief gezien. 
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Voor een keuze van de juiste maatregelen zijn voor gemeenten en 
provincies tools ontwikkeld, zoals de ‘Mobiliteitsscan’ en de ‘Solve 
Maatregelenmix’ van CROW (CROW, 2014). Ook het effect van 
bijvoorbeeld verkeerscirculatieplannen en milieuzones kan met behulp 
van modellen berekend worden. Daarbij hangt het af van de 
nauwkeurigheid van de modellen en beschikbaarheid van 
invoergegevens hoe precies de effecten voorspeld kunnen worden. 
Daarnaast is het belangrijk om na te gaan of er geen ongewenste 
neveneffecten zijn (bijvoorbeeld doordat hulpdiensten de ongeval locatie 
slecht kunnen bereiken door de aanwezigheid van geluidsschermen) en 
verplaatsing van een probleem door afwenteling op andere 
gebieden/populaties. Er zijn echter ook diverse maatregelen waarvan de 
effecten nog minder goed bekend zijn, zoals de effecten van de aanleg 
c.q. herinrichting van groen (Tekstblok 9). 
 

Tekstblok 9: De invloed van groen in de leefomgeving op de 
gezondheid van mensen 
Er is veel onderzoek verricht naar de invloed van groen op de 
gezondheid op één moment in de tijd (dwarsdoorsnedeonderzoek). 
Daaruit komen aanwijzingen naar voren dat groen een positieve 
invloed kan hebben op sociale contacten, bewegen en stress. 
Daarnaast zijn er aanwijzingen dat het als buffer kan werken tegen 
geluid, luchtverontreiniging, hittestress en wateroverlast. Zodoende 
kan het een positief effect hebben op de mentale en fysieke 
gezondheid (onder andere Maas, 2008; Hartig et al., 2014). Tegelijk 
zijn er ook een aantal onderzoeken die het tegenovergestelde 
uitwijzen. Er is nog weinig bekend over het exacte 
werkingsmechanisme: hoe kan de relatie verklaard worden? 
Daarvoor is het belangrijk om mensen te volgen in de tijd 
(longitudinaal onderzoek) en meer te weten te komen over hoe de 
groene omgeving eruitziet, hoe/of mensen deze gebruiken et cetera. 
In het EU-onderzoek PHENOTYPE waaraan onder andere het RIVM 
deelneemt, probeert men hier meer zicht op te krijgen (Van 
Nieuwenhuijsen et al., 2014). 
Er zijn maar weinig interventieonderzoeken gepubliceerd waarin 
geëvalueerd wordt wat het effect van aanleg, herinrichting of 
gebruik van groen is op de gezondheid en welbevinden van 
gebruikers (Thompson Coon et al., 2011; Silveirinha de Oliveira et 
al., 2013; Ward-Thompson et al., 2013). Wel is in 2012 een rapport 
verschenen waarin op basis van toen beschikbare inzichten voor 
Nederland een inschatting is gemaakt van de baten van groen 
(KPMG, 2012). Er lopen een paar Nederlandse onderzoeken op dit 
vlak, onder andere naar het effect van groene schoolpleinen op 
kinderen (o.a. Maas et al., 2013, De Vries et al., 2013) en het effect 
van groeninterventies op de gezondheid van volwassenen (‘pilots 
natuur en gezondheid’; nog niet gepubliceerd). 
In Schotland is de handleiding ‘Health Impact Assessment of 
greenspace – A guide’ verschenen waarin stapsgewijs wordt 
beschreven hoe de gezondheidseffecten van groeninterventies 
kunnen worden vastgesteld (Greenspace Scotland, 2008). 

 
De milieugerelateerde gezondheidseffecten van ruimtelijke maatregelen 
kunnen op verschillende manieren inzichtelijk worden gemaakt. Twee 
veelgebruikte manieren zijn de GES Stad & Milieu, en de DALY- 
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(‘Disablity Adjusted Life Years’) berekening. De GES Stad & Milieu is een 
tool die in de praktijk regelmatig gebruikt wordt om de 
milieugerelateerde gezondheidseffecten van maatregelen en ruimtelijke 
plannen door te rekenen zodat alternatieven of varianten met elkaar 
vergeleken kunnen worden. Met de GES Stad & Milieu kan vooraf inzicht 
verkregen worden in de verschillende factoren die van invloed kunnen 
zijn op de gezondheid van de (toekomstige) bewoners. De methode GES 
Stad & Milieu bestaat uit verschillende stappen die erin resulteren dat op 
basis van de hoogte van de blootstelling aan een milieufactor een 
bijbehorende GES-score en milieugezondheidskwaliteit worden 
toegekend. De GES-score varieert tussen 0 (zeer goede kwaliteit) en 8 
(zeer onvoldoende kwaliteit). Een score 6 ligt op het niveau van de 
wettelijke grenswaarden. De GES-score kan op een kaart worden 
aangegeven met verschillende kleuren (groen, geel, oranje of rood) en 
is daarmee eenvoudig te interpreteren. Op deze kaart kunnen ook 
woningen, gevoelige bestemmingen of bevolkingsaantallen worden 
aangegeven. Een GES schetst een beeld van de gezondheidskundige 
knelpunten en kansen bij ontwikkelingsprojecten, wijzigingen in de 
ruimtelijke ordening of infrastructuur en landelijke 
herstructureringsprojecten (Fast et al., 2012).  
Een andere maat die ook internationaal gebruikt wordt, is de DALY, een 
optelsom van de verloren levensjaren door sterfte (YLL) en de verloren 
gezonde levensjaren door ziekte (aantal mensen met een bepaalde 
aandoening x duur van de aandoening (in jaren) x ernst van de 
aandoening) ten gevolge van blootstelling aan milieuverontreiniging. Met 
deze maat kunnen effecten van verschillende milieufactoren met elkaar 
vergeleken en bij elkaar opgeteld worden (Knol en Staatsen, 2005; 
Roels et al., 2014).  
Daarnaast ontwikkelt het RIVM een nieuwe milieugezondheidsrisicomaat 
(MGR), die gebaseerd is op de DALY-werkwijze en tegelijk gedetailleerd 
op een kaart kan worden weergegeven, zoals bij GES Stad & Milieu. 
Hiermee kunnen de gevolgen van verschillende scenario’s voor 
ruimtelijke plannen berekend en vergeleken worden. De MGR is nu 
alleen nog gebaseerd op de omgevingsfactoren fijn stof, 
verkeersgerelateerde uitstoot van stikstofdioxide en verkeersgeluid, 
maar wordt uitgebreid met andere, ook positieve omgevingsfactoren. Zo 
wordt momenteel onderzocht of bijvoorbeeld de effecten van groen 
meegenomen kunnen worden (Buitelaar, 2013; Roels et al., 2014). 
Ook kunnen op meer kwalitatieve wijze effecten van ruimtelijke plannen 
in kaart worden gebracht, bijvoorbeeld met de Handreiking ‘Gezondheid 
in ruimtelijke plannen’ (IenM, 2011). Naast deze meer generieke 
instrumenten zijn er op lokaal niveau ook diverse instrumenten 
ontwikkeld om gezondheidseffecten van ruimtelijke plannen mee te 
nemen. Het rapport ‘Gezonde plannen’ geeft daarvan een overzicht 
(GGD Rotterdam-Rijnmond, 2008). 
 

3.2.1 Effectiviteit vanuit het domein van milieu kort samengevat 
 Bij milieumaatregelen wordt de effectiviteit vaak vastgesteld op 

basis van het effect van de maatregel op de milieukwaliteit of het 
(geschatte) gezondheidseffect. Daarvoor worden vaak modellen 
gebruikt. Daarbij blijken bronmaatregelen vaak het meest 
effectief. 

 Voor een keuze van de juiste maatregelen kunnen gemeenten en 
provincies gebruikmaken van overzichten van maatregelen en 
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diverse tools, maar vaak gebruiken gemeenten ook hun eigen 
instrumentarium. 

 
3.3 Effectiviteit vanuit het domein van de volksgezondheid 

In het volksgezondheidsdomein staan twee vragen centraal bij het 
vaststellen van de effectiviteit van een interventie: 

• Effectevaluatie: In welke mate heeft een interventie haar doelen 
bereikt? Is dat aangetoond met onderzoek? 

• Procesevaluatie: Waarom is er wel of geen effect opgetreden? 
 
Effecten kunnen op korte termijn, op middellange termijn en op lange 
termijn worden gemeten. Resultaten op de korte termijn liggen in het 
domein van de gezondheidsbevordering en betreffen bijvoorbeeld 
veranderingen in determinanten van gedrag zoals kennis, houding, 
geloof in eigen kunnen (eigen effectiviteit) en veranderingen in sociale 
norm. Op de middellange termijn gaat het vaak over de effecten op 
leefstijlfactoren zoals roken, bewegen en alcoholgebruik of endogene 
factoren zoals bloeddruk en serumcholesterolgehaltes. De 
langetermijneffecten omvatten het voorkomen van ziekte, de 
gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, participatie en mortaliteit.  
De procesevaluatie richt zich op het bereik van een interventie, de mate 
van therapietrouw, de waardering van de interventie, barrières en 
kritieke factoren, en de mate waarin de interventie kan worden vertaald 
naar een andere omgeving of setting (Haveman et al., 2011). 
 
Het gezondheidskundige perspectief is traditioneel gericht op 
gecontroleerd onderzoek, zoals ‘Randomised Controlled Trial’ (RCT). 
Hierbij wordt getracht de vraag te beantwoorden of een bepaalde 
interventie werkzaam of zinvol is, uitgaande van het effect in de 
doelpopulatie van de interventie en een controlegroep die niet aan de 
interventie of de normale zorg wordt blootgesteld.  
Interventies met een aangrijpingspunt in de fysieke omgeving voldoen 
doorgaans niet aan de voorwaarde voor een RCT voor een 
gecontroleerde toetsomgeving, waardoor het evalueren van dergelijke 
interventies doorgaans ook een zwakker onderzoeksdesign heeft. Dit 
houdt praktisch in dat de bewijskracht van de bijbehorende 
evaluatiestudies vaak relatief laag is. Je kunt niet met zekerheid zeggen 
of de gevonden effecten toe te schrijven zijn aan de (omgevings-) 
interventie of aan andere factoren. Daarnaast is het zo dat 
omgevingsinterventies vanwege praktische redenen vaak niet door 
middel van onderzoek geëvalueerd worden en dat bestaande 
evaluatiestudies zich vaak beperken tot procesmaten of effectmaten op 
de korte termijn.  
 
In het domein van de gezondheidsbevordering is effectonderzoek ook 
niet altijd even gemakkelijk te realiseren en worden er tegelijkertijd heel 
veel interventies ontwikkeld en uitgevoerd. Om hierin toch het kaf van 
het koren te kunnen scheiden, heeft een samenwerking tussen het CGL, 
het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Nederlands Centrum 
Jeugdgezondheid (NCJ), het NISB en het landelijke kennisinstituut voor 
sociale vraagstukken MOVISIE een beoordelingssysteem voor de 
kwaliteit en effectiviteit van leefstijlinterventies opgeleverd. 
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Uitgangspunt is de effectladder (Van Yperen en Veerman, 2008), waarin 
met steeds meer zekerheid te zeggen valt of iets werkt of niet: 

• Bij het eerste beoordelingsniveau gaat het erom of de interventie 
‘Goed beschreven’ is (hoe ziet de interventie eruit?).  

• De tweede stap, ‘Goed onderbouwd’, geeft inzicht in de 
theoretische mechanismen van een interventie (bijvoorbeeld 
aannemelijk maken waarom mensen wel/niet gaan bewegen in 
een groene omgeving).  

• De laatste stap geeft inzicht in de effectiviteit van de interventie. 
Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in de mate van 
effectiviteit: eerste, goede of sterke aanwijzingen voor 
effectiviteit. Een interventie met alleen een voor- en nameting 
krijgt het oordeel ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’; 
gecontroleerd onderzoek zonder follow-up krijgt het oordeel 
‘goede aanwijzingen voor effectiviteit’. Het label ‘Sterke 
aanwijzingen voor effectiviteit’ wordt toegekend aan een 
gecontroleerd onderzoek met follow-up. 

 
Daarnaast is er op elk niveau aandacht voor de uitvoerbaarheid van een 
interventie. Is het gemakkelijk over te nemen? Is er een handleiding? 
Wat zijn de randvoorwaarden, zoals benodigd draagvlak, deskundigheid 
en kosten? Soms zijn randvoorwaarden als een goede samenwerking in 
de gemeente heel bepalend voor het succes van een interventie (RIVM 
Centrum Gezond Leven, 2015). 
Het voordeel van een dergelijke opbouw in bewijskracht is dat er meer 
interventies zichtbaar worden (stap 1), het ook duidelijk gemaakt wordt 
hoe ze werken (stap 2) en niet alleen dat ze wel of niet werken (stap 3). 
Voor het aantonen van causale relaties is effectonderzoek nodig. De 
eerste stap is echter het in beeld hebben van de mechanismen. Voor het 
aantonen van het werkzame mechanisme van een programma of 
aanpak, zijn diverse vormen van kwalitatief onderzoek goed te 
gebruiken. Een combinatie van de verschillende soorten onderzoek geeft 
het meest complete beeld: of het werkt en hoe het werkt. Voor 
omgevingsinterventies is het moeilijk effectonderzoek uit te voeren, 
maar met een dergelijke trapsgewijze bewijsvoering lijkt het wel 
mogelijk om de effecten van ruimtelijke ordening in kaart te brengen. 
Het geeft meer inzicht in veelbelovende programma’s en wat de 
bijbehorende causale mechanismen zijn.  
 
Ook de publicatie van Storm et al. (2014) over evaluatie en monitoring 
van integraal gezondheidsbeleid geeft enkele handvatten voor het 
vaststellen van effectiviteit. Allereerst is een ordeningsmodel gemaakt 
dat specifiek naar de effectiviteit van Health Impact Assessment (HIA) 
kijkt. Het kent een generieke indeling in context, input (beleid en 
activiteiten), werkwijze/output (actoren en factor) en ‘outcome’ 
(gezondheid, determinanten en ziekte) (Figuur 20).  
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Figuur 20. Generieke indeling om IGB-kenmerken te categoriseren (Bron: Storm 
et al., 2014) 
 
In de publicatie van Storm et al. (2014) wordt dit model verder 
uitgewerkt. Er blijkt veel kennis te zijn over IGB vanuit de Nederlandse 
praktijk. Het is vooral mogelijk kennis te genereren over context en 
procesmaten, en minder over impactmaten. Een theoretische 
onderbouwing van methoden en instrumenten om lokale IGB-processen 
en -praktijken te monitoren en te evalueren, ontbreekt voor een groot 
deel nog. Vanuit diverse onderzoeksgroepen en disciplines wordt daar 
nu wel aan gewerkt, ook vanuit verschillende consortia (Consortium 
Integrale Aanpak van Overgewicht (CIAO) en Consortium instruments 
for integrated action (i4i)). Vanuit internationaal kader zijn daarbij de 
activiteiten rond Health in All Policies (HiAP) van belang.  
Verder is het TNO in een onderzoek naar aandachtsgebieden en 
intersectorale samenwerking voor het realiseren van een gezonde wijk, 
nagegaan wat (1) prioriteiten zijn in een gezonde wijk, (2) welke 
sectoren en actoren van belang zijn, en (3) wat de minimale vereisten 
zijn van een succesvolle intersectorale samenwerking. Daarvoor hebben 
ze literatuuronderzoek gedaan, interviews uitgevoerd en een Delphi-
studie verricht onder 29 experts. Daaruit bleek dat sociale cohesie, 
groenvoorzieningen, veiligheid en sport- en spelvoorzieningen de 
meeste prioriteit hebben bij het bereiken van een gezonde wijk. 
Relevante sectoren voor het realiseren van een gezonde wijk zijn 
ruimtelijke ordening, de buurt en bewoners, welzijn, gezondheidszorg, 
gemeentelijk beleid, het bedrijfsleven (inclusief de lokale middenstand), 
sportorganisaties, scholen en woningcorporaties.  
Een poging tot evaluatie en beschrijving van de succesvolle elementen 
uit een integrale aanpak op de diverse determinanten van gezondheid is 
de aanpak van de Krachtwijken (URBAN40; zie Tekstblok 10). 
Verder heeft het TNO een checklist van 25 factoren opgesteld waarmee 
het proces van intersectorale samenwerking rondom gezonde-
wijkprojecten gemonitord kan worden. Deze factoren betreffen 
verwachtingen van partners, de samenstelling van het projectteam, 
inzet, financiering, structuur, communicatie en resultaten van de 
samenwerking (Van der Klauw et al., 2012). 
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Tekstblok 10: Effecten van een integrale aanpak: URBAN40 
Doel van het URBAN40-onderzoek was om na te gaan of de 
investeringen (in wonen, werken, leren en veiligheid) die in veertig 
achterstandswijken zijn gedaan, ook de gezondheid van de bewoners 
van die wijken ten goede komen. Voor de evaluatie maakten de 
onderzoekers gebruik van bestaande monitors met gegevens over de 
gezondheid van de burgers en factoren die daarop van invloed zijn. 
Daarnaast zijn ook achttienhonderd bewoners van deze krachtwijken 
en niet-krachtwijken geïnterviewd. Specifiek is gekeken naar de 
ontwikkeling van twee aspecten van gezondheid: overgewicht en 
depressie. Er is geen consistent bewijs voor positieve veranderingen in 
de algemene gezondheidssituatie in de aandachtswijken ten opzichte 
van de controlewijken. Toch waren er op een aantal aspecten positieve 
veranderingen te zien in de aandachtswijken, zoals de ervaren 
gezondheid en deels ook voor gezondheidsgerelateerd gedrag (roken 
en fysieke activiteit). Belangrijk om te noemen is dat deze metingen 
plaatsvonden ten tijde van de economische crisis. Bewoners in alle 
achterstandswijken zijn in veel aspecten erop achteruitgegaan (minder 
gezond, meer gaan roken en meer mensen met een suboptimale 
gezondheid). In de aandachtswijken lijkt deze negatieve trend 
afgevlakt te zijn of ten positieve gekeerd (mentale gezondheid). De 
positieve ontwikkelingen leken verband te houden met de mate van 
investeringen in de aandachtswijk. In de wijken waar op veel thema’s 
tegelijk werd geïnvesteerd (wonen, werken, leren, veiligheid en 
integratie) of juist in wijken waar expliciet op het thema gezondheid 
werd ingezet (Kuijpers et al., 2009; Stronks et al., 2014). 
Een opmerkelijk feit was dat in de krachtwijken het gebruik van 
antidepressiva en zowel eerste- als tweedelijns Geestelijke 
Gezondheidszorg (GGZ) na 2008 meer gestegen waren dan in de 
controlewijken (en dus ook de kosten). Volgens de onderzoekers kan 
het zijn dat mensen zich juist door het gebruik van antidepressiva en 
hulpverlening beter zijn gaan voelen. Ze hebben in ieder geval de zorg 
beter weten te vinden. 
URBAN40 keek ook naar de verschillen in aandachtswijken waarin 
ingezet werd op leefomgeving en wijken waarin meer ingezet werd op 
sociale interventies. Onder leefomgeving vallen groen, parken, 
sportvoorzieningen, structuur en netheid van straten. Het aanbrengen 
van meer groen deed niet veel, maar wel het verwijderen van zwerfvuil 
en graffiti. Bewoners voelen zich beter als de omgeving opgeruimd is. 
De auteurs noemen het opvallend dat er toch binnen een beperkt 
aantal jaren op een aantal vlakken gunstige ontwikkelingen zijn te zien 
met name op het gebied van ervaren gezondheid, mentale gezondheid 
en roken (Stronks et al, 2014).  
De onderzoekers concluderen voorzichtig dat vanuit het perspectief 
van gezondheid het kan worden aanbevolen om activiteiten te 
ontplooien ter verbetering van de leefomgeving en sociaal-
economische positie van bewoners van achterstandswijken. Wel is het 
belangrijk om deze activiteiten op meerdere beleidsterreinen tegelijk in 
te zetten en met een zeker bereik (Stronks et al., 2014). Ook 
internationaal wordt steeds meer benadrukt dat 
gezondheidsachterstanden beter te bestrijden zijn met verbeteringen 
in woonomgeving, opleiding en inkomen dan in 
gezondheidsinterventies.  
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3.3.1 Effectiviteit vanuit het domein van de volksgezondheid kort samengevat 
 Het volksgezondheidsdomein onderscheidt bij de evaluatie van 

interventies effectevaluatie (in welke mate heeft een interventie 
haar doelen bereikt? Is dat met onderzoek aangetoond?) en 
procesevaluatie (waarom is wel of geen effect opgetreden?). 

 Effecten kunnen op korte termijn (veranderingen in 
determinanten van gedrag of sociale norm), op middellange 
termijn (leefstijlfactoren en endogene factoren) en op lange 
termijn (het voorkomen van ziekte, gezondheidsgerelateerde 
kwaliteit van leven, participatie en mortaliteit) worden gemeten. 

 Interventies met een aangrijpingspunt in de fysieke omgeving 
zijn nog maar beperkt geëvalueerd. Ze voldoen doorgaans niet 
aan de voorwaarde voor een in het gezondheidsdomein 
gebruikelijke RCT-opzet voor een gecontroleerde toetsomgeving. 
Het beoordelingssysteem voor de kwaliteit en effectiviteit van 
leefstijlinterventies van het CGL, NJi, NCJ, NISB en MOVISIE, dat 
verschillende niveaus van evidentie onderscheid, is beter 
bruikbaar voor deze interventies.  
Ook de publicatie van Storm et al. (2014) over evaluatie en 
monitoring van integraal gezondheidsbeleid geeft enkele 
handvatten voor het vaststellen van effectiviteit, en een checklist 
voor intersectorale samenwerking rondom gezonde-wijkprojecten 
is een bruikbare evaluatiemethode.  

 Er zijn enkele aanwijzingen dat het tegelijk inzetten op 
verbeteringen in woonomgeving, opleiding en inkomen beter 
werkt voor het verkleinen van gezondheidsachterstanden dan 
gezondheidsinterventies – een combinatie van maatregelen dus.  
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4 Synthese 

In dit hoofdstuk brengen we de inzichten uit deze verkennende studie 
samen en gaan we na wat er nodig is om de koppeling tussen 
ruimtelijke ordening en gezondheid een stap verder te brengen. 
 

4.1 De ‘koppeling’ tussen ruimtelijke ordening en gezondheid 
In deze paragraaf beschouwen we de belangrijkste elementen van de 
‘koppeling’ tussen ruimtelijke ordening en gezondheid door de jaren 
heen. Een algemene bevinding is dat er veel overeenkomsten zijn 
tussen de domeinen.  
 

4.1.1 De oorspronkelijke focus 
Goed beschouwd zijn ruimtelijk ontwerp, milieu en volksgezondheid al 
lange tijd met elkaar verknoopt en er zijn overeenkomsten in de 
historische ontwikkeling. Zo is bij de ruimtelijke inrichting en ordening 
van de woon- en leefomgeving al vanaf ongeveer 1900 volop 
geëxperimenteerd met gezonde wijken en steden, waarbij de 
afstemming met de actuele maatschappelijke behoeften telkens centraal 
stond. Deze behoeften variëren in de tijd en hangen samen met de 
sociale context. Zo was dit in het verleden sterk gericht op 
gezondheidsbescherming: het voorkomen en minimaliseren van 
gezondheidsrisico’s (schoon, veilig en dergelijke). Daarbij stonden 
hygiënemaatregelen ter voorkoming van infectieziekten en sterfte, zoals 
de aanleg van rioleringen, en het verbeteren van de leefomstandigheden 
van arbeiders door bijvoorbeeld de aanleg van tuinsteden, centraal. De 
kracht van de grote aantallen gold daarbij, waarbij veelal top-down werd 
bedacht wat goed is voor de mensen, zowel vanuit de ruimtelijke 
ordening, het milieu als het volksgezondheidsdomein. De nadruk lag 
vaak op kwantiteit, ook ingegeven door een aantal grote 
maatschappelijke opgaven. De wederopbouw en de stedelijke 
uitleglocaties voor ruimtelijke ordening ontstonden vanuit een algemeen 
idee dat de samenleving ‘maakbaar’ is; generieke normen en grote 
saneringsoperaties vanuit het milieuthema; hygiëne en leefstijladviezen 
voor de algemene bevolking vanuit het volksgezondheidsdomein.  
Deze benadering heeft veel positieve effecten gehad, maar kon niet alle 
problemen oplossen. Vanaf de jaren negentig ontstond dan ook een 
verandering van insteek in alle drie de domeinen, die tot op heden nog 
steeds verder doorzet. Daarop gaan we nu themagewijs wat dieper in. 
 

4.1.2 Van kwantiteit naar kwaliteit 
Bij ruimtelijke ordening ontstond er meer ruimte voor individuele 
wensen en eisen en een minder vooraf vastgelegd eindbeeld of 
standaardproduct. Er vond een verschuiving plaats van massabouw naar 
maatwerk. In het milieudomein werd de technische en 
wetenschappelijke benadering losgelaten voor risico’s waar sprake is 
van onzekerheden en ambiguïteit en kansen voor het ontwikkelen van 
functies die elkaar kunnen versterken. Omgaan met milieurisico’s is in 
die gevallen een bredere afweging met stakeholders geworden, waarbij 
ook sociale aspecten meewegen. En in het volksgezondheidsdomein is er 
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steeds meer aandacht voor kwaliteit van leven en de rol van de fysieke 
en sociale omgeving.  
 

4.1.3 Decentralisatie  
Daarnaast is in alle drie de domeinen sprake van decentralisatie van 
taken van de rijksoverheid naar andere (lokale) overheden (van 
ruimtelijke planning en inrichting, milieubeleid, maar ook van jeugdzorg, 
werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen). Daarbij 
worden ook meer verantwoordelijkheden bij de burgers neergelegd. Uit 
diverse studies blijkt dat betrokkenheid van de burgers/doelgroep bij 
omgevingsinterventies, een van de belangrijkste bepalende factoren is 
om de interventie tot een succes te maken. In relatie tot het ruimtelijk 
domein gaat het bijvoorbeeld over het onderhoud en beheer van groen 
in de buurt; bij milieu over burgerparticipatie rond milieumaatregelen en 
het bepalen van de gewenste kwaliteit van de fysieke leefomgeving; bij 
gezondheid gaat het over de eigen verantwoordelijkheid en zelfregie in 
relatie tot de eigen gezondheid.  
 

4.1.4 Integrale benadering 
Tegelijk zien we in alle drie de domeinen ook een meer integrale 
benadering ontstaan. In de ruimtelijke ordening is er steeds meer 
ruimte voor lokaal maatwerk. Bij de besluitvorming wordt met steeds 
meer andere vakgebieden rekening gehouden. Om integrale afwegingen 
te maken, wordt een gebiedsgerichte aanpak omarmd.  
Een meer integrale gebiedsbenadering wordt ook gehanteerd in het 
milieudomein. Dit biedt de mogelijkheid om lokaal maatwerk toe te 
passen op complexe ontwerpopgaven. Met de Omgevingswet worden 
omgevingsfactoren meer in onderlinge samenhang bekeken (IenM, 
2015).  
Ook binnen het volksgezondheidsdomein is sprake van een integrale 
benadering vanuit de notie dat voor het beïnvloeden van verschillende 
determinanten van gezondheid (individu en de leefomgeving) integraal 
beleid noodzakelijk is. Vanuit de gedachte van nudging verbreedt de 
samenwerking zich naar vele stakeholders. Zij werken dikwijls samen 
vanuit de benadering van een setting (wijk, school of werk) of 
wijkgerichte benadering. 
 
Overigens kan het begrip ‘integraal’ op verschillende manieren worden 
opgevat. Zo heeft een integrale benadering soms alleen betrekking op 
onderwerpen binnen een domein (milieu, volksgezondheid et cetera) en 
soms over de domeinen heen. Ook kan het betrekking hebben op de 
partijen die men erbij betrekt, of de ruimtelijke schaalniveaus, en niet 
zozeer over de onderwerpen. Het is dus van belang expliciet te zijn over 
wat iemand bedoeld met ‘integraal’. 
 

4.1.5 Denken in kansen 
Er is een verschuiving opgetreden van het denken in belemmeringen 
naar het denken in kansen. In aanvulling op gezondheidsbescherming is 
er nu ook aandacht voor gezondheidsbevordering. Al hoewel in het 
milieudomein gezondheidsbescherming via milieunormen van belang 
blijft, is in dit domein ook steeds meer aandacht voor 
omgevingsfactoren (bijvoorbeeld gewenst geluid, groen en water), die 
de gezondheid positief kunnen beïnvloeden, en de kansen van de 
leefomgeving. In het volksgezondheidsdomein ging de aandacht lange 
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tijd uit naar de curatie en genezing van ziekten, maar daarnaast is er 
ook oog voor preventie – het voorkomen van ziekten. Waar 
professionals in dat domein zich eerst vooral richtten op individuele 
factoren, wordt nu steeds vaker ook gekeken naar de kansen die de 
leefomgeving (sociaal en fysiek) biedt voor de gezondheid van mensen. 
Via de omgeving wordt geprobeerd mensen te verleiden (nudging) tot 
gezond gedrag. Uitgangspunt daarbij is dat de woonomgeving kan 
verleiden tot gezond gedrag en op die manier bij kan dragen aan het 
tegengaan van bijvoorbeeld moderne welvaartsziekten zoals 
overgewicht.  
Ook vanuit de ruimtelijke ordening en inrichting is er aandacht voor de 
mogelijkheden die de leefomgeving biedt voor gezondheidsbevordering 
en oplossingen van hedendaagse maatschappelijke 
(gezondheids)problemen zoals overgewicht, maar ook hittestress. 
Op dit vlak zijn de domeinen duidelijk naar elkaar toegegroeid. 
 

4.2 Wat is er bekend over wat maatregelen/beleid gericht op 
gezonde inrichting van de leefomgeving opleveren (de 
effectiviteit)? 
Het ruimtelijk, milieu- en gezondheidsdomein lijken op het eerste oog 
dus behoorlijk met elkaar verweven. Maar er zijn ook duidelijke 
verschillen, met name in het terugkijken of evalueren van ingrepen of 
maatregelen, die te verklaren zijn vanuit het vertrekpunt en scope van 
elk perspectief.  
In het ruimtelijk domein zijn milieu en gezondheid slechts enkele van de 
factoren die meespelen in de afweging. De afweging en keuze voor de 
verschillende belangen en het proces dat daarbij noodzakelijk is om te 
komen tot een samenhangende visie of plan, staan centraal. Als 
eenmaal het proces is afgerond, en het plan gerealiseerd is, wordt er 
nog weleens teruggekeken op de resultaten die men met de gestelde 
doelen voor ogen had. Maar er wordt nauwelijks teruggekeken naar wat 
het voor de gezondheid betekend heeft. In het ruimtelijk domein wordt 
meer practice-based dan evidence-based gewerkt. Er is weinig 
onderzoek dat specifiek ingaat op de relatie stedenbouwkundige 
structuur en gezondheid. Evidence-based werken is ook lastig, omdat 
verschillende ontwikkelingen (gebiedsontwikkelingen, demografische 
ontwikkelingen en locatiespecifieke ontwikkelingen) door elkaar 
heenlopen. Er zijn dan ook wel ontwerptools en -principes die algemene 
handvatten bieden voor het ontwerp, maar uiteindelijk gaat het bezien 
vanuit dit domein dan toch ook om lokaal maatwerk.  
In het milieudomein staat de invloed van de fysieke omgeving op de 
gezondheid van mensen centraal. Conform het ‘distal DPSEEA-model’ 
(Figuur 15, paragraaf 2.2.2.) bepaalt de ruimtelijke inrichting de 
blootstelling van mensen aan milieufactoren en de daaruit 
voortvloeiende gezondheidseffecten, deels ook via de sociale context, 
gedrag en veranderende ecosystemen. Milieunormen spelen in deze 
benadering een belangrijke rol in relatie tot ruimtelijke inrichting.  
Toetsing van ruimtelijke plannen op de milieu(gezondheids)effecten 
vindt veelvuldig plaats. Echter, wanneer een plan gerealiseerd is, wordt 
niet op structurele basis geëvalueerd of de situatie nog voldoet aan 
vooraf beoogde (gezondheids)doelen. Er is meer bekend over het effect 
van ruimtelijke ingrepen op de milieukwaliteit dan over de effecten van 
ruimtelijke ingrepen op de gezondheid.  
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In het volksgezondheidsdomein zijn milieu en ruimtelijke ordening 
slechts twee domeinen die van invloed zijn op de gezondheid van 
mensen. Wel ziet men in de gezondheidsbevordering kansen voor het 
stimuleren van gezond gedrag via de omgeving. Met slimme inrichting 
van de omgeving kan het gedrag van mensen een duwtje in de gezonde 
richting worden gegeven. Van oudsher wordt vanuit dit domein de 
effectiviteit van gezondheids- en leefstijlinterventies volgens RCT-
protocollen vastgesteld. Deze protocollen blijken echter niet zonder 
meer te gebruiken voor omgevingsinterventies. Al hoewel er veel 
aandacht is voor de invloed van de omgeving op de gezondheid, is er 
tegelijkertijd nog relatief weinig bekend over de effectiviteit van 
omgevingsinterventies op de gezondheid van de bevolking. Dat het 
vaststellen daarvan complex is, blijkt onder andere uit het URBAN40-
onderzoek. Uit dit onderzoek bleek eens te meer dat er zeer veel 
factoren van invloed zijn op de gezondheid van bewoners. Vervolgens 
duurt het enige tijd voordat de effecten van maatregelen zichtbaar 
worden, en omdat er zo veel factoren zijn in de omgeving die zich 
tegelijkertijd afspelen, is het lastig om vast te stellen welke maatregel, 
actie of ontwikkeling welk deel van het effect kan verklaren. Het 
onderzoek laat zien dat het meeste effect optreedt als er veel 
verschillende maatregelen zijn toegepast (Stronks, 2014) – een sterk 
pleidooi voor de integrale aanpak. Het Erkenningstraject van een 
samenwerking tussen het CGL, NJi, NCJ, NISB en MOVISIE biedt wellicht 
uitkomst. Het trapsgewijs beoordelingssysteem waarbij met steeds meer 
zekerheid te zeggen is of een maatregel of interventie effect heeft, geeft 
inzicht in de beschikbare interventies en de kwaliteit daarvan. Dus ook 
interventies met iets minder bewijskracht komen in beeld. Op alle 
niveaus is een procesevaluatie verplicht. Dus er is ook altijd inzicht in 
hoe de interventie bevalt bij betrokkenen, de doelgroep en wat er goed 
en minder goed gaat (RIVM Centrum Gezond Leven, 2015).  
Daarnaast kan de checklist van het TNO helpen om het proces van 
intersectorale samenwerking voor een gezonde wijk te monitoren of 
evalueren. 
Aanbevolen wordt om vaker te meten wat de effecten van ruimtelijke 
ingrepen zijn op gezondheids(determinanten) en -proces zijn. Het 
mooist zou zijn als dit als standaardonderdeel meegenomen zou worden 
bij ruimtelijke ingrepen of maatregelen. 
 
We kunnen dus concluderen dat de drie domeinen ook vanuit historisch 
perspectief al het nodige gemeen hebben en naar elkaar toe gegroeid 
zijn. Tegelijk zien we ook dat elk domein het andere domein slechts als 
onderdeel van een bredere scope ziet, waarop ook vele andere factoren 
van belang zijn (Figuur 21), en dat tegen de effectiviteitsvraag heel 
verschillend wordt aangekeken.  
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Figuur 21. Ruimtelijke ordening (r.o.) en gezondheid als verbindend thema 
tussen drie domeinen 
 
Wanneer het gaat om de link tussen ruimtelijke ordening en gezondheid, 
kunnen de drie domeinen, nog meer dan nu al gebeurt, gebruikmaken 
van de kracht en kennis van elk van de domeinen door deze meer 
samen te brengen om een leefomgeving te creëren waar het prettig 
verblijven is, die aantrekkelijk en gezond is en uitnodigt tot gezond 
gedrag. Ruimtelijke inrichting en ordening kan daarbij de gezondheid 
ten goede komen door naar optimale, voorwaardescheppende en 
‘passende’ oplossingen te zoeken voor maatschappelijke 
gezondheidsgerelateerde problemen. 
 

4.3 Wie zijn de relevante actoren? 
Vanuit de verschillende domeinen zijn een breed scala aan actoren 
relevant in relatie tot ruimtelijke inrichting en gezondheid. 

 Vanuit het domein van ruimtelijke ordening en inrichting spelen 
gemeenten, marktpartijen (onder andere ontwikkelaars en 
beleggers), architecten, woningcorporaties, ontwerpers, 
adviseurs (inclusief GGD), hogere overheden en 
kennisinstellingen een rol. Er wordt daarbij steeds vaker 
gebruikgemaakt van publiek-private samenwerkingen en het 
betrekken van burgers.  

 Vanuit het domein van milieu zijn dat gemeenten, provincies, 
rijksoverheid, omgevingsdiensten, adviesbureaus, 
milieuorganisaties, GGD’en (MMK’s), kennisinstituten en burgers. 

 Vanuit het domein van de volksgezondheid worden naast 
landelijke en lokale overheden, onder andere zorgprofessionals 
uit de eerste en tweede lijn (respectievelijk huisartsen, 
fysiotherapeuten en praktijkondersteuners, psychologen en 
specialisten) genoemd. Bij gemeenten gaat het dan om bijna alle 
sectoren (zoals volksgezondheid en Wmo), ruimtelijke ordening, 
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onderwijs, sport, veiligheid, verkeer, jeugd, sociale zaken, GGD, 
sportsector en welzijnswerk). Daarnaast zijn er publiek-private 
samenwerkingsconstructies om meer mensen te bereiken en 
structurele verandering te bewerkstelligen, en kennisinstituten 
voor kennisondersteuning. Verder is vanuit dit domein steeds 
meer de insteetk dat iedereen zijn steentje moet bijdragen: 
overheid, bedrijven en burgers. 

 
Samenwerking vanuit de drie domeinen aan een gezonde inrichting van 
de leefomgeving betekent dan ook samenwerken met een breed scala 
aan actoren, waarbij de eindregie voor gezondheid veelal bij de 
gemeente ligt. 
Momenteel veranderen voor veel van deze actoren hun takenpakket en 
verantwoordelijkheden. Zoals eerder beschreven, vindt decentralisatie 
plaats van ruimtelijke ordenings- en zorgtaken van rijksoverheid naar 
lokale overheden. Daarnaast krijgt de burger steeds meer de regie in 
eigen handen als het gaat om de inrichting van de eigen leefomgeving 
en het eigen leven (co-creatie, participatie en burgermacht). Spannend 
is wat het effect is van deze nieuwe taakverdeling – niet in de minste 
plaats voor een gezonde inrichting en ordening van de leefomgeving. 
Pakt het positief uit door lokaal maatwerk en meer zelfregie en 
betrokkenheid bij de eigen leefomgeving, of geldt het recht van de 
sterkste en mondigste, met mogelijk negatieve effecten voor de 
volksgezondheid en andere partijen? 
De verschillende actoren zoeken naar de invulling van hun nieuwe rol, 
ook in relatie tot andere actoren. Zeker bij een breed onderwerp als 
gezonde inrichting en ordening van de leefomgeving, waarvoor geen 
wettelijke verankering is voor zaken aangaande 
gezondheidsbevordering, is het daarnaast ook de vraag wie de regie 
voert. Een goede afstemming en samenwerking tussen deze actoren 
vanaf een vroeg moment in de ruimtelijke planvorming is cruciaal.  
Daarnaast wordt steeds meer gesproken over de noodzaak van andere 
verdienmodellen. Nu is het veelal de overheid die betaalt, maar zijn er 
ook andere partijen die de baten ervan ontvangen die kunnen 
meebetalen? Om daarin een stap verder te komen, is inzicht nodig in 
wie de kosten dragen en bij wie de baten terechtkomen. Daarbij vormt 
het tijdsaspect (kosten vaak op korte termijn, baten pas op langere 
termijn) nog een belangrijke uitdaging. 
Al hoewel men lang niet altijd dezelfde taal spreekt, is er in alle drie de 
domeinen steeds meer besef dat ze elkaars krachten moeten benutten 
om resultaat te bereiken. De gedachte is dat door meer met elkaar mee 
te denken en vroegtijdig in het ruimtelijke planproces ruimte te bieden 
voor inbreng van ieders kennis en ervaringen, de kracht van de 
energieke samenleving benut kan worden.  
Er is echter nog maar een beperkt aantal professionals dat expliciet de 
relaties tussen het milieu en volksgezondheidsdomein legt richting het 
vakgebied van de ruimtelijk ontwerpers en vice versa. Door gezamenlijk 
naar gezondheids- en ontwerpopgaven te kijken en daarbij ook de 
burger te betrekken, kunnen beide werelden samen een leerproces 
doormaken en met de resultaten anderen weer inspireren. Deze 
kruisbestuiving vindt momenteel al wel plaats bij een aantal gemeenten 
(zoals de Grote Vier, Schiedam, Zaandam, Zwolle, Eindhoven en 
Leeuwarden). Bij initiatieven zoals het Platform Gezond Ontwerp 
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(Platform gezond Ontwerp, 2015)wordt getracht de drie domeinen meer 
in contact met elkaar te brengen om dit te bereiken.  
Verder geven lokale overheden dikwijls het belang aan van heldere 
beleidskaders van waaruit gewerkt kan worden aan gezond ontwerp en 
inrichting van de leefomgeving. Dit geldt ook voor de beleidskaders die 
worden ontwikkeld op rijksniveau. Die kaders kunnen dienen als 
stimulans voor andere overheden en actoren, die het uiteindelijk in de 
praktijk vorm moeten geven. Bij dit thema gaat het daarbij bijna per 
definitie over interdepartementale samenwerking. In het kader van de 
Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid is daar een belangrijke aanzet 
voor gedaan (Staatsen et al., 2014). De huidige rijksinitiatieven zoals 
‘Gezonde Verstedelijking’ van Rijkswaterstaat, ‘Slimme en Gezonde 
Stad’ (IenM, 2015), ‘Agenda Stad’ (BZK, 2015) en ‘Alles is Gezondheid’ 
(VWS et al., 2014), kunnen profiteren van en voortbouwen op de kennis 
en inzichten die toen zijn vergaard. 
Omdat er geen juridische verankering voor gezondheid in ruimtelijke 
ordening is, is de aandacht hiervoor vrijblijvend. Een nadere verkenning 
van hoe gezondheid beter verankerd kan worden in ruimtelijke 
planvorming, is dan ook van belang wil gezondheid een prominentere 
plek krijgen in de ruimtelijke planvorming. Wellicht biedt de introductie 
van de Omgevingswet (IenM, 2015) daarvoor mogelijkheden. Daarbij 
zou het interessant zijn om de uitwerking van de Omgevingswet en de 
bredere decentralisaties in de bestuurlijke praktijk te volgen en te 
beoordelen op hun effect op de gezondheid. 
 

4.4 Naar een onderzoeksagenda 
Zoals aan het begin van dit rapport al aangegeven, is dit rapport een 
verkenning en een momentopname van de huidige inzichten beschreven 
door een beperkte groep van experts. De verwachting is dat de kennis 
rondom de koppeling tussen ruimtelijke ordening en inrichting en 
gezondheid de komende jaren flink zal toenemen. Een aantal punten 
waarop deze kennisontwikkeling zich zou kunnen richten zijn:  

1. de framing van het thema zelf: wat verstaan we onder de 
koppeling tussen ruimtelijke ordening en inrichting en 
gezondheid, oftewel gezonde inrichting van de leefomgeving? 
Welke thema’s kunnen we onderscheiden? Hoe hangen de 
thema’s met elkaar samen? Om daar goed zicht op te krijgen 
wordt aanbevolen vooral ook gebruik te maken van al bestaande 
kennis (o.a. Leidelmeijer en Van Kamp, 2003). Recent heeft het 
Platform Gezond Ontwerp de actuele maatschappelijke 
vraagstukken in een denkkader geplaatst (Figuur 3; Platform 
Gezond Ontwerp, 2013). Dat denkkader wordt in het kader van 
het onderzoeksprogramma van het RIVM rond Healthy Urban 
Living verder getoetst en uitgewerkt; 

2. Een tweede kennisbehoefte is om (themagewijs) meer inzicht te 
krijgen in de mechanismen waarmee het effect van (de inrichting 
van) de omgeving c.q. omgevingsfactoren op de gezondheid 
verklaard kunnen worden. Het wetenschappelijk inzicht in de 
mechanismen waardoor sociale en fysieke buurtkenmerken de 
gezondheidstoestand kunnen beïnvloeden, is nog zeer beperkt. 
De invloed van ruimtelijke inrichting is gemakkelijker aan het 
gebruik, veranderingen in gedrag en de beleving van mensen af 
te meten dan aan de gezondheid zelf. Ook moet rekening 
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gehouden worden met de samenloop, onderlinge wisselwerking 
en stapeling van factoren, het feit dat mens en omgeving elkaar 
beïnvloeden (dynamiek), en de verschillen naar persoonlijke en 
sociale kenmerken (Gezondheidsraad, 2012).  
Literatuurreviews of data-analyse op bestaande of nieuwe 
gegevensbestanden zijn methoden om hier meer zicht op te 
krijgen. Maar ook kwalitatief onderzoek kan inzicht geven in de 
causale relaties. De indruk bestaat dat er versnipperd over 
verschillende wetenschappelijke disciplines al veel kennis is. De 
uitdaging is om deze kennis beter met elkaar te verknopen en 
daarbij ook de relatie te leggen met de vragen uit de praktijk. 
Uiteraard is het bij gebruik van buitenlandse gegevens en 
inzichten van belang na te gaan in hoeverre buitenlandse 
inzichten van toepassing zijn voor Nederland. Denk bijvoorbeeld 
aan het creëren van een beweegvriendelijke leefomgeving, dat in 
Nederland in elk geval voor fietsen al veel mogelijkheden biedt. 
Wanneer we meer inzicht hebben in deze onderliggende 
mechanismen, kunnen we ook meer zeggen of het aannemelijk is 
of een bepaalde interventie werkt; 

3. Een derde kennisbehoefte is een overzicht van al uitgevoerde 
evaluatiestudies rondom het thema ruimtelijke ordening en 
inrichting en gezondheid. Bij deze verkenning bleek dat deze niet 
voor het oprapen liggen, maar versnipperd bestaan deze wel. 
Soms zijn deze ‘verstopt’ onder andere termen of als onderdeel 
van een breder thema. Deze verkenning richt zich op Nederland. 
Vanuit het buitenland is echter ook de nodigde inspirerende 
kennis beschikbaar, bijvoorbeeld uit landen als Groot Brittannië, 
de Verenigde Staten en Australië. Een systematische verkenning 
van de literatuur van de bestaande kennis op dit gebied kan onze 
inzichten op dit gebied vergroten. Het biedt tevens de 
mogelijkheid om best- en worst-practices uit verschillende 
vakgebieden te distilleren en elkaars taal te leren begrijpen; 

4. Een vierde kennisbehoefte is de evaluatie van maatregelen in de 
praktijk (effectonderzoek). Er zijn nu veel inspirerende 
praktijkvoorbeelden van een gezonde inrichting van de 
leefomgeving, die op basis van de verwachting of 
veronderstelling dat het positieve effecten op de gezondheid 
heeft op de gezondheid worden uitgevoerd, maar waarvoor echte 
evidentie van of en waarom het werkt, ontbreken. Wanneer 
consequent alle interventies rondom ruimtelijke ordening en 
inrichting en gezondheid worden geëvalueerd, zou steeds meer 
inzicht en bewijs beschikbaar zijn wat werkt en wat niet. Het 
Erkenningstraject van een samenwerking tussen het CGL, NJi, 
NCJ, NISB en MOVISIE en de checklist van het TNO zouden 
daarbij als uitgangspunt kunnen worden genomen. Speciale 
aandacht is daarbij nodig voor de verschillen in focus rond 
effectiviteit vanuit de verschillende domeinen (ruimte: kwaliteit 
van het proces; milieu: effect op leefomgevingskwaliteit en 
gerelateerde gezondheidseffecten; volksgezondheid: effect op 
gezondheids(determinanten) en -proces). Het is van belang deze 
beoordelingsmethode aansprekend te maken voor verschillende 
doelgroepen. De beoordelingsmethodiek van het CGL en partners 
is nu nog niet specifiek gericht op professionals uit het ruimtelijk 
domein. Daar ligt met name nog een uitdaging. 
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Datzelfde geldt voor de effectiviteit van intersectorale 
samenwerking en de samenwerking in nieuwe coalities (publiek-
privaat of met burgers bij co-creatie), waarvan veelal wordt 
verondersteld dat het een positief effect heeft, maar wat tot nu 
toe slechts beperkt geëvalueerd wordt.  
Het is de vraag tot op welke hoogte we in generieke zin kunnen 
zeggen wat de meest effectieve maatregel is voor een gezonde 
inrichting van de leefomgeving, omdat het ook zeer afhangt van 
de lokale situatie. Ook wordt vaak gesteld dat een mix van 
maatregelen en integrale aanpak de meeste winst oplevert, maar 
ook dat is nog weinig geëvalueerd. Gebleken is dat evaluatie van 
maatregelen geen ‘business as usual’ is, en de vraag is of dit het 
wel wordt als het vrijblijvend blijft. Wellicht helpt een verplichting 
(zoals bijvoorbeeld al verplicht bij de JOGG-aanpak (Jongeren op 
Gezond Gewicht) en in het kader van m.e.r.-plichtige projecten) 
gemeenten en anderen om meer stelselmatig activiteiten te 
evalueren. 

5. Wat tot slot nog ondersteunend kan zijn voor de 
kennisoverdracht c.q. uitwisseling naar het veld en gemeenten, is 
kennis te bundelen in factsheets met een overzicht van wat de 
werkzame elementen zijn bij verschillende maatregelen: wat 
werkt wel en bij wie en wat werkt niet? Daarbij dienen de 
werkzame elementen aan de hand van een praktisch voorbeeld 
toegelicht te worden. Deze worden bij voorkeur uitgewerkt door 
professionals uit de drie domeinen samen, om ze ook weer 
aansprekend te maken voor de brede groep van actoren. 
Dergelijke factsheets zouden gelijk concreet invulling geven aan 
een breder manco, namelijk het gat tussen de meer theoretische 
kennis en de aansluiting daarvan op vragen uit de praktijk. Het 
bij elkaar brengen van de theoretische en praktijkkennis is een 
belangrijke opgave voor de komende jaren. ‘Communities of 
practice’ zoals het Platform Gezond Ontwerp kunnen daarbij 
helpen; 

6. Een aanvullende kennisbehoefte is welke instrumenten de 
bestuurders en burgers kunnen ondersteunen bij het nadenken 
en discussiëren over en samenwerken aan gezonde 
verstedelijking, zoals het organiseren van kennisdagen, en het 
gebruiken van ontwerptafels, buurtschouwen en 
afwegingskaders. Bij de bestuurlijke afwegingen is beter inzicht 
in de kosten en baten van de maatregelen en bij wie deze 
terechtkomen, van belang. Ook daarbij is inzicht in de effecten 
van ruimtelijke ingrepen op de gezondheid van belang. 

 
4.5 Ter afsluiting 

Zoals eerder aangegeven, is vanuit de verschillende domeinen 
versnipperd al veel kennis aanwezig over gezonde inrichting van de 
leefomgeving. Het beter met elkaar verknopen van de bestaande kennis 
en ook leren uit het verleden, kan veel nieuwe kennis rondom een 
gezonde inrichting van de leefomgeving opleveren. Bij verder 
vormgeven van gezond ontwerp en inrichting van de leefomgeving gaat 
het natuurlijk om veel meer dan alleen inzicht in de (kosten)effectiviteit 
van maatregelen en plannen. Het vraagt om een integrale aanpak op 
meerdere geografische schaalniveaus, variërend van landelijk tot buurt- 
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en wijkniveau, waarbij een combinatie van maatregelen gericht op 
gedrag en verbeteren van de leefomgeving vaak het meest kansrijk 
lijken. Het is van belang dat de betrokken partijen elkaar goed kennen, 
elkaars taal verstaan, elkaars drijfveren en belangen begrijpen en weten 
wat ze aan elkaar kunnen hebben. Verder is het van belang relevante 
actoren zoals gezondheidsexperts op tijd in planvormingsprocessen te 
betrekken, dan wel te zorgen dat milieu- en gezondheidsbelangen tijdig 
meegenomen worden in het proces. Een goede samenwerking tussen al 
deze partijen en duidelijkheid over wie het voortouw neemt, is daarbij 
van belang. Dit gaat niet vanzelf; een ieder is veelal gewend aan de 
eigen werkwijze, die vaak nog sectoraal in plaats van integraal is. Om 
deze te veranderen, is van belang te weten wat de meerwaarde en 
noodzaak daarvan is. Daarbij kunnen inzichten in wat gezonde inrichting 
van de leefomgeving oplevert, helpen. Omdat de kosten en baten van 
maatregelen vaak niet bij dezelfde partij terechtkomen, en de baten pas 
veel later zichtbaar worden dan de kosten, is het in de huidige 
economische en bestuurlijke structuur vaak lastig om maatregelen en 
beleid voor het gezond inrichten van een leefomgeving te verkopen. 
Wellicht moeten we toe naar nieuwe verdienmodellen. Ook daarover is 
meer kennis nodig.  
Zonder de eerdergenoemde kennis blijft het de vraag welke (combinatie 
van) maatregelen, ofwel beleid, nu het meest helpt om de 
stad/leefomgeving gezonder te maken. Ook blijft het dan de vraag of 
een meer intersectorale samenwerking en co-creatie met burgers daar 
positief aan bijdragen, en waar het vaak beperkte budget het beste aan 
uitgegeven kan worden. 
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