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Hier komt tekst 

Gezonde leefomgeving – Opgaven en kansen 

 

 

Hier komt ook tekst 

PCL Themabijeenkomst 

Gezonde leefomgeving in 

Stad en Dorp 

 

dr. Miriam Weber 
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Uitdagingen en opgaven 
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Steden groeien 

Utrecht +18% 

2025: 381.000 

Amsterdam + 10% 

2025: 875.000 

The Hague +5% 

2025: 535.000 

Rotterdam +5% 

2025: 648.000 
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Waar staan we nu?  

• Een krachtige economie. 

• Een sociale, tevreden en 

aantrekkelijke samenleving, maar 

eenzaamheid is hoog 

• Het milieu staat deels onder druk, 

met een aantal lichtpuntjes 
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Levensverwachting neemt toe, maar…. 
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Maar…..grote verschillen levensverwachting per wijk 

Verschillen naar wijk 
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En niet iedereen voelt zich gezond of beweegt voldoende…. 
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En niet iedereen voelt zich gezond of beweegt voldoende…. 

• 37 % beweegt onvoldoende 

• 28 % heeft overgewicht 

• < 50 % eet voldoende 

groente en fruit 
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En voelt zich eenzaam of gestrest… 
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En voelt zich eenzaam of gestrest…. 

• 28 % van volwassenen en 34 % van ouderen in Utrecht is 

matig eenzaam 

• 26 % van Utrechters is overspannen / gestrest 
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Gezondheid en gezonde leefomgeving 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirqPSfiKrNAhWKsxQKHbhgA54QjRwIBw&url=http://quotesgram.com/inspirational-quotes-about-stairs/&bvm=bv.124272578,d.ZGg&psig=AFQjCNGt0NVFTlrunhcSOssv5elA-ogfpg&ust=1466081144556801
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Gezondheid: een veelomvattend begrip 

 Gezondheidsbescherming: 

milieuhygiëne en 

risicoreductie 

 

 Gezondheidsbevordering of – 

verbetering: bevorderen en 

versterken van gezondheid, 

leefbaarheid en welzijn.  

 

 Gezondheid of veerkracht als 

duurzaam belang. 
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Gezondheid en (milieu)factoren 
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Gezondheid: nieuwe ‘dynamische’ definitie 

Gezondheid is  

 “…de veerkracht en 

vitaliteit van de mens. 

Het gaat om het 

vermogen van mensen 

zich aan te passen en 

eigen regie te voeren, 

in het licht van fysieke, 

emotionele en sociale 

uitdagingen van het 

leven” (Huber et al. 

2011)” 
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Transitie in denken….. 
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Transitie in denken….. 

 Milieubeleid om gezondheid te beschermen 

 Milieuhygiëne, sanering, normen, sturing via wet- en regelgeving 

 Omgevingsbeleid om gezondheid te verbeteren 

 Gezond gedrag, sociale cohesie, zelfredzaamheid 

 Bewegen, verblijven, ontmoeten, adaptief vermogen 

 Duurzaamheidsbeleid om welzijn en kwaliteit van leven te 

realiseren 

 Gezondheidsbeleid vanuit ecosysteem benadering 

 Energie, transport, gebouwen, voedsel, afval, transport, grondstof 

 Gezondheid en welzijn als centrale duurzaamheidswaarden, hier en 

nu, én elders en later 
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Kansen en inspiratie 
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Gezond verstedelijken (in Utrecht) 
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Gezonde leefomgeving: wat is dat? 

• Gezond Ontwerp Wijzer: archetypen van steden 

 

• Posad: toolbox gezonde verstedelijking 

 

• Gemeente Utrecht: Bouwen aan een Gezonde Toekomst 

 

• En veel meer….. 
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Gezonde verstedelijking: ‘archetypen’ 

Sectoraal 

Integraal 

Bron: Gezond Ontwerp Wijzer 
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Posad toolbox gezonde verstedelijking 
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Posad: ruimtelijke regels voor gezonde verstedelijking 

Openbaar domein als verblijfplaats is basis van gezonde stad: 

 

1. Gezond verplaatsen door de stad 

2. Publieke ruimte inrichten voor bewegen, recreëren, 

ontmoeten en sporten 

3. Synergie tussen publieke en private ruimte (werk, school, 

zorg, voorziening) 

4. Gezonde basisvoorzieningen (drinkwater, zorg, informatie, 

voeding) 
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Wat is een gezonde leefomgeving? 
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Inspiratie: milieudruk zo laag mogelijk 
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Inspiratie: gezond bewegen voor elke leeftijd en doelgroep 
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Inspiratie: gezond bewegen voor elke leeftijd en doelgroep 
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Inspiratie: ontmoeten en groen 

Bron: nieuws030, Maximapark hop 

Bron: foodforgood.nl  

Bron: eetbaarutrecht.nl 
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Tot slot: vragen? 

dr. Miriam Weber  

m.weber@utrecht.nl  

mailto:m.weber@utrecht.nl
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Extra voorbeelden  

 

Meer lezen 
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Posad toolbox gezonde verstedelijking 

Inrichtingsprincipes: 

• Gezond verplaatsen 

• Inrichten publieke ruimte 

• Synergie privé / privaat 

• Gezonde basisvoorzieningen  
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De omgeving maakt het makkelijk om gezond te leven  
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Gezonde leefomgeving in Utrecht 

Uitgangspunten cf. Bouwen aan een Gezonde Toekomst: 

• Gezond leven is gemakkelijk 

• Je voelt je prettig 

• De druk op de gezondheid is zo laag mogelijk 
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In de leefomgeving voel je je prettig (groen en blauw)  

 

 

 

 



Utrecht.nl 

In de leefomgeving voel je je prettig (levendigheid, veiligheid, 

afwisseling) 
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De druk op de gezondheid is zo laag mogelijk (lucht en geluid) 
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Archetypen van gezonde verstedelijking 

• De schone stad 

• De veilige stad 

• De klimaatadaptieve stad 

• De bewegingsvolle stad 

• De mobiele stad 

• De groene stad 

• De energie- en afvalrijke stad 

• De voedingrijke stad 

• De economische stad 

• De sociale stad 
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De veilige stad 

Pierrots de la nuit, Parijs Bron: VAR nieuws 

Bron: NUON, Bergschenhoek 



Utrecht.nl 

De klimaatadaptieve stad 

Bron: degezondestad.org, Amsterdam  

Waterplein Rotterdam 
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De bewegingsvolle stad 

Bron: uu.nl  Bron: maximapark.nu 
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De mobiele stad 

Bron: campusblog.nl  Bron: utrechtvoorgroepen.nl  

Bron: groen7.nl 

Bron: destadutrecht.nl 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi90ZazyPnLAhWCig8KHTerAtUQjRwIBw&url=http://destadutrecht.nl/politiek/pizzakoeriers-stappen-over-op-de-elektrische-scooter/&bvm=bv.118443451,d.ZWU&psig=AFQjCNG_CKc9b46UP-tllrXwYRVF6XRGBg&ust=1460016747084235
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De groene stad 

Bron:cu2030.nl 

Bron: stedebouwarchitectuur.nl 

Bron:destadutrecht.nl 
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De energie- en afvalrijke stad 
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De energierijk- en afvalrijke stad 

Waste house in Brighton 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Waste_House,_University_of_Brighton,_Grand_Parade,_Brighton_(September_2015)_(17).JPG
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De economische stad 

Utrecht Science Park en Uithoflijn 

Utrecht Healthy Urban Boost 
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De sociale stad 

Bron: meermerwede.nl 

Bron: AD Utrecht 
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Meer lezen? 

• Gezond Ontwerp Wijzer op  

https://www.atlasleefomgeving.nl/web/gow 

 

• Bouwen aan een Gezonde Toekomst Utrecht op 

https://www.utrecht.nl/zorg-en-

onderwijs/gezondheid/bouwen-aan-een-gezonde-toekomst 

 

• Toolbox gezonde verstedelijking op 

http://posad.nl/projects/gezonde-verstedelijking/ 

 

• Staat van Utrecht 2014 op http://www.utrecht2040.nl/staat-

van-utrecht/staat-van-utrecht-2014 
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Meer lezen? 

 

• Gezondheid Utrecht op 

http://www.volksgezondheidsmonitor.nl/ 

 

• Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening (S+RO), Gezonde Stad, 

01 2016 

 

• Active Design New York op 

http://centerforactivedesign.org/guidelines/ 

 

http://www.volksgezondheidsmonitor.nl/
http://centerforactivedesign.org/guidelines/



