
Gezonde fysieke leefomgeving

Van oudsher is gezondheid dé belangrijkste 
aanleiding geweest voor riolering en afval-
inzameling. In 2007 werd riolering door lezers 
van het Briti sh Medical Journal verkozen tot 
de belangrijkste 'medische' doorbraak in de 
afgelopen 200 jaar. Maar inmiddels is het zo 
vanzelfsprekend dat we het wel eens vergeten. 

De focus bij gezondheid van de leefomgeving 
leek de afgelopen jaren vooral gericht op fi jnstof, 
milieu en geluid. Deze zaken zijn minder beïn-
vloedbaar voor de assetbeheerder. We zien nu, 
met de Omgevingswet op komst, een kentering. 
Er ontstaat meer aandacht voor gezond gedrag 
en een gezonde fysieke leefomgeving. 

Nederlanders bewegen steeds minder. Dat heeft  
direct invloed op onze gezondheid. Doordat 
kinderen minder bewegen, blijven motorische 
en sociale ontwikkeling achter. Veel ‘welvaarts-
ziekten’, zoals obesitas en hart- en vaatziekten, 
hangen samen met (te) weinig acti viteit. 
Natuurlijk gaat het daarbij veel over persoonlijke 
leefsti jlen en keuzes. 

De openbare ruimte kan een duwtje in de rug 
geven voor gewenste leefsti jlen. Een leefomge-
ving, die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten 
werkt sti mulerend voor gezond gedrag. De 
assetbeheerder heeft  veel invloed op deze 
fysieke omgeving. Een groene omgeving heeft  
een positi ef eff ect op verminderen van depres-
sieve gevoelens en nodigt uit tot gezond gedrag. 
Een kind dat buiten speelt, leert omgaan met 
anderen. Voetgangers en fi etsers gaan meer 
sociale interacti e aan dan mensen in de auto. 
Een beweegvriendelijke openbare ruimte leidt 
daarmee tot gezondere mensen en is sociaal, 
aantrekkelijk en lee� aar.

Beschermen, bevorderen en beleven

Op nati onaal niveau geeft  het RIVM, het 
Rijksinsti tuut voor Volksgezondheid en Milieu 
informati e op het gebied van gezondheid, milieu 
en veiligheid. Op gemeentelijk niveau zijn de 
GGD-en verantwoordelijk voor de publieke 
gezondheid, zoals de jeugdgezondheidszorg, 
inenti ngen en bevolkingsonderzoeken. De GGD 
stelt voor elke gemeente periodiek een gezond-
heidsprofi el op.

De nieuwe Omgevingswet legt in arti kel 1.3 
de nadruk op een veilige en gezonde fysieke 
leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. 

Dat vindt zijn uitwerking niet alleen in de omge-
vingsvisie en omgevingsplan, maar zeker ook in 
de beheerplannen van onze assets. Het gaat bij 
de gezonde fysieke leefomgeving om:
- Bescherming van gezondheid: zoals voor-

komen of beperken van luchtverontreiniging 
of hitt estress;

- Beleving en welbevinden: de zorg voor een 
aantrekkelijk woon-, leef- en werkomgeving, 
waarin het pre�  g leven is en mensen fi jn in 
hun vel zitt en;

- Bevorderen van gezondheid: in algemene 
zin, zoals het sti muleren van bewegen in de 
buitenruimte.

Assetbeheerder en gezondheid

Een gezonde gemeente is een gemeente waarin 
volop wordt gewandeld en gefi etst. Met vol-
doende spelaanleidingen en bewegingsruimte, 
met aantrekkelijke openbare ruimten en parken. 
Via de openbare ruimte kunnen we als beheer-
ders dus gezond gedrag en een gezonde leefsti jl 
beïnvloeden.

Beweegvriendelijke ‘soft  citi es’ sti muleren 
gezond gedrag. Openbaar groen speelt daar-
bij een belangrijke rol, net als plekken waar 
kinderen kunnen spelen (zowel formele 
speelplaatsen, als een uitnodigende ‘bespeel-
bare leefomgeving’), of het sti muleren van 
fi etsgebruik en een autoluwe inrichti ng van 
wegen. Door vergrijzing worden comfortabele 
routes voor ouderen en minder validen steeds 
belangrijker.

Bij assetmanagement richten we ons op de 
bijdrage van de fysieke assets aan bestuurlijke 
doelen en opgaven. Antea Group gebruikt daar-

bij methodieken als TEEB en i-Tree voor concreet 
inzicht in de milieuaspecten en bijdrage aan 
gezondheid van openbaar groen en bomen aan 
verkoeling van de stad en afvangen van CO2 of 
fi jnstof. Ook met de invulling van de Nati onale 
Klimaat Adaptati e Strategie dragen we bij aan 
een gezonde leefomgeving. Met de Gelderse 
Gezondheidswijzer brengen we voor gemeenten 
de gezondheid van de fysieke leefomgeving in 
kaart: van lee� aarheid, luchtkwaliteit, tot bewe-
gen en groen. En uit GGD gezondheidsprofi elen 
genereren we indicatoren over de gezondheid 
en beleving van de buitenruimte. Hiermee geven 
we assetbeheerders grip en stuur op dit thema: 
van ambiti es en beleid, tot en met maatregelen 
en monitoring van de beleving en gezondheid.

Beheerder neem de regie 

Kortom, de beheerder moet zich steeds meer 
bewust zijn van de impact van de assets op een 
gezonde, aantrekkelijke fysieke leefomgeving. Bij 
de vervangingsopgave, de energietransiti e en de 
klimaatadaptati e wordt een gezonde leefom-
geving meestal (nog) niet expliciet genoemd. 
Terwijl dit ook een wett elijke taak is van de 
gemeente en je als beheerder veel invloed kunt 
uitoefenen. 

Beheerder, neem de regie op de ontwikkelingen 
in de leefomgeving en denk daarbij ook aan het 
bereiken en instandhouden van een gezonde 
fysieke leefomgeving! 

Meer informati e: 
eric.moonen@anteagroup.com 

Beheerders aan 
zet voor een 

beweegvriendelijke, 
gezonde leefomgeving

Beheerders van de openbare ruimte kunnen een 

belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde fysieke 

leefomgeving. Met de Omgevingswet wordt gezondheid 

een belangrijk thema, dat zien we nu al terugkomen in 

coaliti eprogramma’s en omgevingsvisies. Beheerder, pak 

een acti eve rol voor een gezonde en beweegvriendelijke 

openbare ruimte! 
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