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Statements 
 

1. Fysieke en sociale (leef)omgevingen van de toekomst 

gedijen niet tenzij ze worden ontworpen vanuit het 

perspectief op de toekomst. 

 

2. Duurzame waarden toevoegen aan omgevingskwaliteit. 
– Economie, ecologie, en gezondheid en kwaliteit van (samen)leven 

 

3. Het gaat om transitie, omdenken en creatieve coalities. 
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Statements 
 

4. Gezondheid en leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden, maar… (duurzame) gezondheid en kwaliteit van 

(samen)leven zijn nog onvoldoende goed en onvoldoende 

structureel verankerd in de ruimtelijk-economische 

planvorming bij (stedelijke) gebiedsontwikkeling. 

 

5. Kansen pakken onder de Omgevingswet. 
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Gezondheid en wetten (1) 
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Saneringsbeleid dankzij medische 

professie en arbeidsproductiviteit 

 



Gezondheidsbescherming (1900 - heden) 
 

Reductie van negatieve effecten van milieufactoren,   

vooral via (technocratisch) sectoraal beleid en het 

principe van milieuhygiëne 
 

- lucht-, water- en bodemverontreiniging 

- geluid 

- straling 

- stoffen 

- binnenmilieu 

- externe veiligheid 

--------------------------------------------------------------------- 

- kwantitatieve risicoschatting, uniform risicobeleid 

- strenge emissiebeperkingen (NEC) 

- strenge milieunormen (EU, NL, WHO) 

- sanering van slechte milieucondities  
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(Nuchter) Omgaan met risico’s 
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Gezondheid en stedenbouw – een lange traditie 
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Gezondheid en stedenbouw – een lange traditie 
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Omgevingen veranderen voortdurend… 

Saneringsbeleid 
dankzij medische 
professie en 
arbeidsproductiviteit 

Uitlegbeleid dankzij 
planologische 
voorkeuren en 
economische 
vooruitgang 

Gezonde verstedelijking 
vanuit kwaliteit van 
(samen)leven als duurzame 
omgevingswaarde   
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Indachtig de typologie 
van een gezonde en 
duurzame stad… 
 

wat zouden de 
kenmerken moeten zijn 
van een gezonde fysiek-
ruimtelijke omgeving in 
relatie tot de 
Omgevingswet? 
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Bron: NAW Magazine 57/2017 



Positieve gezondheid als 
sociaal transformatie 
concept 

 

‘Gezondheid als het vermogen om 

je aan te passen en je eigen regie 

te voeren, in het licht van de 

sociale, fysieke en emotionele 

uitdagingen van het leven’ 

 
http://www.ipositivehealth.com 

MACHTELD HUBER 
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http://www.ipositivehealth.com/
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TELOS/PON - https://hetpon.nl/cms_file.php?fromDB=2450 



Gezond opgroeien, gezond leven, en gezond en 

vitaal oud(er) worden… 
 

1. Gezondheid, veiligheid, welzijn en sociaal kapitaal (én verkleinen van ongelijkheid) 

2. Vermindering van welvaartsziekten  - meer bewegen, gezonde leefstijl, gezonde 

voorzieningen 

3. Bevordering van positieve gezondheid, sociale veerkracht en zelfredzaamheid 

4. Gezonde en leefbare, compacte stad met goede ‘groene en blauwe’ stad-land 

verbindingen 

5. Vooral aandacht voor opgaven bij kwetsbare groepen: 

 -  kind - ‘het 1 meter perspectief’ 

 -  volwassenen – leefstijl, welvaartsziekten en lage SES 

 -  ouderen – accommoderen van vergrijzing, opvang decentralisaties in de zorg, 

      verminderen van vereenzaming, en accommoderen van mentale      

      aandoeningen 

6. Vraagt om fysiek-ruimtelijke én sociaalmaatschappelijke interventies en transities 

7. Fysiek-ruimtelijke interventies - publieke ruimte, (zelf)voorzieningen, infrastructuur, 

(e-)technologie, ruimte voor ontmoeten, participeren, sociale veerkracht, (e-)zorg, 

nieuwe woon-zorg arrangementen    
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Gezondheid en wetten (2) 

Biedt mogelijkheden om de (duurzame) 

kwaliteit van een gezonde en inclusieve 

leef-, woon- en werkomgeving actief aan 

te pakken. 

 

Kernpunt is samenhangende lokale aanpak 

bij plannen en projecten. 

 

Te beginnen bij het opstellen 

Omgevingsplan, gebaseerd op een 

Omgevingsvisie met Omgevingswaarden! 

 

[Dan wordt ‘Eenvoudig echt Beter’] 
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Een gezonde, veilige en 

sociaal-inclusieve 

leefomgeving als nieuwe 

Omgevingswaarde. 

 

Met plannen, projecten en 

instrumenten die dat 

perspectief dichterbij 

brengen. 

 

Met fysiek-ruimtelijke en 

technologische ontwerpen 

en sociale innovaties.  

 

Met een energieke, co-

creatieve samenleving die 

hecht aan deze 

hoogwaardige kwaliteit van 

de leefomgeving. 
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Platform 31 (S&RO, 2016)  

Omgevingswet geeft gezondheid een plek (terug) 

in het ruimtelijk-economische domein 

 
Nu gezondheid is opgenomen in de nieuwe Omgevingswet, liggen er uitgelezen 

kansen om het thema op een ander niveau dan voorheen zijn plek te geven in 

het ruimtelijk domein. 

 

Naast het niveau van projecten, biedt de wet kansen om op niveau van 

stadsdelen en de gehele stad gezondheid te agenderen en in projecten 

te verankeren. 

 

Het gaat verder dan alleen vasthouden aan milieu-indicatoren! 

 

Vragen die steden zich moeten stellen: hoe werkt een stad op strategisch niveau 

aan gezondheid, hoe kan deze zich positioneren in pleinen, parken en openbare 

ruimte, groenstructuur en fiets- en wandelpadennetwerk en welke projecten 

dragen wel en welke dragen niet bij aan de gezondheid? 
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Sociaal economische gezondheidsverschillen, 
voorkómen en verkleinen via integraal lokaal beleid 
(recente call van ZonMW)  

Aangrijpingspunten 
 

1. Verkleinen van verschillen in opleiding en 

inkomen en andere sociaaleconomische 

factoren; 

2. Verminderen van de nadelige effecten van 

gezondheidsproblemen op opleiding, 

beroepsniveau en inkomen; 

3. Verbeteren van specifieke determinanten 

van gezondheid, zoals leefstijl; 

4. Verbeteren van toegankelijkheid en 

effectiviteit van (preventieve) 

gezondheidszorg voor sociaaleconomisch 

zwakkere groepen. 

Beleidsdomeinen 

 
1. Participatiebeleid 

2. Beleid gericht op de fysieke 

omgeving 

3. Beleid gericht op publieke 

gezondheid en preventieve zorg 

4. Beleid gericht op de sociale 

omgeving 

5. Beleid gericht op gedrag en 

vaardigheden 
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Naast een ‘Green Deal’ nu ook een ‘Health deal’ !! 

1. Neem gezondheid, welzijn, leefbaarheid en sociaal kapitaal (vroeg) mee bij 
het vaststellen van de gewenste omgevingskwaliteit en bij (fysiek-ruimtelijke) 
afwegingen rondom omgevingsbeleid!  
 

2. Anders gezegd… koppel de Nota Publieke Gezondheid ‘Rotterdam Vitale stad’ 
met het economische en fysiek-ruimtelijke (milieu)domein in stad, wijk en 
buurt!  
 

3. Dan ontstaan er kansen voor: 
• meekoppeling met beleidsopgaven bij RO, energie, mobiliteit, voedsel, 

bereikbaarheid, stedelijke infra, openbare ruimte, wonen, gebouwen, 
werken, ontmoeten, cultuur, participatie en zorg. 

• gezonde mensen en gezond stedelijk leven als bijdrage aan economische 
concurrentiekracht en vestigingscondities. 

• een co-creatieve energieke samenleving. 
• nieuwe bestuursarrangementen, waardencreaties en businessmodellen. 
• een gerichte en gedragen kennisagenda met diverse actoren. 
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Brabantse Health Deal 2016 

Zeven thema’s 
 

• Gezonde, veilige, schone, aantrekkelijke en 

(klimaat)veilige leefomgeving 

• Omgeving en infrastructuur die uitnodigt tot een 

gezonde leefstijl en gezond gedrag 

• Omgeving en infrastructuur die bijdraagt aan sociaal 

kapitaal, veerkracht en zelfredzaamheid 

• Transformaties van (leegstaande) gebouwde omgeving 

naar gezond wonen en werken 

• Meervoudige waardencreatie voor gezondheid en 

kwaliteit van leven in nieuwe (institutionele) rol-, 

verdien-, beleid- en leermodellen 

• (Big) Data voor beter zicht op mens-omgeving relaties 

en effectieve interventies 

• Interactieve technologie, ‘serious games’ en 

‘gamification’ ten dienste van een gezonde, sociale en 

zorgzame samenleving 
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Vier sporen 
 

• Visievorming 
• Meten en monitoren 
• (Burger)participatie 
• Kennisdeling 

 
 
 



Kansen voor gezondheid in de Omgevingswet – 
naast ‘normen’ ook ‘waarden’ 

Neem gezondheid, leefbaarheid en sociaal kapitaal als intrinsiek duurzame 

kwaliteitswaarden (vroeg) mee bij het vaststellen van een gewenste 

omgevingskwaliteit en bij fysiek-ruimtelijke afwegingen rondom omgevingsbeleid !! 

 

• De Omgevingswet biedt daarvoor mogelijkheden via instrumenten als 

Omgevingsvisie, Omgevingswaarde, Omgevingsplan, Programma en Project 

 

• Ontwikkel kernwaarden voor een gezonde en inclusieve leefomgeving 

           Ouderen en bewegen en private en publieke ruimte 

          Ouderen en langer en zelfstandig thuis en nieuwe woon-zorg arrangementen 

          Ouderen en participatie, sociaal kapitaal en wijkopbouw 

          Ouderen en (e-)zorg en technologie 

          Ouderen en vereenzaming en ontmoeten 

          Ouderen en dementie, groen en natuur 

 

• Transities in bestuurscultuur, beslissingskaders, integraal werken, en kennis- 

en praktijkallianties en creatieve allianties tussen actoren 

  

 

 

Erasmus MC Symposium | Naar een beweegvriendelijke gebouwde 
omgeving voor ouderen | 10 februari 2017 



Dank voor uw aandacht! 

 

 

l.vanbree@uu.nl 

leendertvanbree@gmail.com 

T 06 53851041 

@leendertvanbree 
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http://www.uu.nl/en/research/sustainability/
research/healthy-urban-living 
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