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Hoe houd je een groeiende stad als Utrecht gezond om in te leven en te werken? De
Kennisalliantie Gezond Stedelijk Leven, een samenwerkingsverband tussen overheden
en kennisinstellingen, ontwikkelt kennis en oplossingsrichtingen om bij te dragen aan
de gezondheid van inwoners en werknemers in stad en regio Utrecht. Dat kan niet
zonder nauwe samenwerking tussen verschillende disciplines.

Utrecht modelregio voor
gezond stedelijk leven

Leonie Walta, freelance
wetenschapsjournalist.

Hoe kun je een stad verdichten terwijl je tegelijkertijd meer ruimte creëert voor groen en ruimte biedt aan mobiliteit?
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