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Hoe integreer je gezonde, leefbare 
steden met de verdichtingsopgave?
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Binnen ruimtelijke projecten zien we steeds meer 
dat gezondheid en leefbaarheid een centrale rol 
krijgt, zo ook in de verstedelijkingsopgave. Terwijl 
het niet meteen aspecten zijn waaraan je denkt 
bij stedelijk leven. Tot op heden is dat ook niet 
altijd de praktijk geweest: grote steden staan 
bekend om de verkeersdrukte, smog, weinig groen, 
hoogbouw en dichte bebouwing. Tegelijkertijd 
zien we dat het ook anders kan. Dat roept de vraag 
op: kan de verstedelijking de gezondheids- en 
leefbaarheidsontwikkelingen niet juist versterken? 

Deze centrale vraag verkennen we met 12 
deskundigen in het Kenniscafé van Procap over 
Gezonde Verstedelijking. We zoomen daarbij in op 
de maakbaarheid, de impact op economische groei 
en bespreken kansen en uitdagingen aan de hand 
van een casus. 
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1. de gezonde leefbare stad is maakbaar.

We trappen af met de eerste stelling: 

De meesten deelnemers zijn van mening dat een 
gezonde leefbare stad niet vanzelf ontstaat. Door 
een slimme inrichting van de openbare ruimte, 
kunnen we de stad ‘maken’. Dat kan door aan 
verschillende knoppen te draaien. Eén van die 
knoppen is het sociale aspect. We moeten ongelijk 
investeren voor gelijke kansen. Zonder de juiste 
investeringen te doen op plekken die het wellicht 
het meeste nodig hebben, zal gezondheid en 
leefbaarheid in de stad niet voor iedereen zijn. 

Tegelijkertijd zien deelnemers in de praktijk dat 
(on)bewust gedrag zich lastig laat sturen. Dat geldt 
vooral voor (on)gezond gedrag. De verwachting 
dat bijvoorbeeld betere OV-verbindingen zorgen 
voor meer bewegen en minder werkeloosheid is 
in de praktijk niet altijd het geval. De invloed die 
we denken te hebben op gedrag middels onze 
ruimtelijke inrichting, laat zich lastig voorspellen in 
de toekomst. 

Uiteindelijk zijn de deelnemers het eens dat er ook 
een grens is aan de maakbaarheid van de stad. 
Denk bijvoorbeeld aan ons waterkeringsysteem. 
Daarnaast is er al veel bestaande bouw en 
inrichting. Dat betekent dat we moeten nadenken 
over repareerbaarheid en ons aanpassen aan de 
omgeving, en niet (alleen) andersom. Wellicht 
moeten we accepteren dat een stad waarin 
iedereen gezond en prettig kan leven, niet bestaat? 
Tenslotte horen mindere luchtkwaliteit en het altijd 
aanwezige geluidsniveau nu eenmaal bij de stad. 

"We moeten ongelijk investeren 
voor gelijke kansen"
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2. Bij het creëren van een GLS doe je altijd 
concessie aan je economische groei

De deelnemers zijn het unaniem eens dat de 
gezondheid van de stad en die van de mens, een 
wederkerigheid oplevert die uit te drukken is 
in economische waarden. Met een gezondere 
bevolking, die zich beter voelt, druk je uiteindelijke 
kosten voor zorg en andere overheidsuitgaven. 
Door markpartijen te overtuigen van de waarde van 
gezondheid en leefbaarheid in gebiedsontwikkeling 
ontstaat een verdienmodel, waarmee economische 
groei juist gestimuleerd wordt.

In de praktijk zien we dat investeringen die je 
nu doet, zich pas veel later uitbetalen, en dan 
vaak ook nog aan anderen dan de investeerders. 
Een discussie onder deelnemers ontstaat over 
sociale investeringen en de financiering daarvan. 
Investeringen in gezondheid en leefbaarheid 
zijn kostbaar. Wanneer we er niet in slagen om 
investeringen slim te combineren, kost het geld  
dat (mogelijk) niet wordt terugverdiend. 

Tot slot is er gesproken over het verschil tussen 
gezondheid en duurzaamheid. Een gezonde stad 
is niet per se een duurzame stad. Gezondheid 
gaat over het hier en nu, duurzaamheid is 
politieker, en gaat over de toekomst. Door in 
te spelen op klimaatadaptatie en de openbare 
ruimte toekomstbestendig in te richten, neem 
je nu duurzame maatregelen, die later nog veel 
kostbaarder zouden zijn. Voorkomen is beter  
dan genezen. 

"De uitkomsten van sociale 
investeringen laten zich 

lastig voorspellen."
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Elementen voor gezonde verstedelijking: 
kansen & uitdagingen aan de hand van 
Casus Rotsoord (Utrecht)

Kansen
Er zijn 3 elementen genoemd die gezond stedelijk 
leven op een duurzame manier integreert met de 
verdichtingsopgave, namelijk:  

• Een mix van functies; het gebied wordt    
gekenmerkt door een mix van veel verschillende 
functies zoals (studenten)woningen, onderwijs, 
werken, horeca, hulpdiensten en een 
poppodium. Dit leent zich in potentie 
voor een soort campus.  

• Toegang en verbindingen; het zou mooi zijn 
als er een pad komt dat een verbinding vormt 
met Hooggraven. Hiermee wordt de verbinding 
tussen het gebied en water versterkt, en nodigt 
meer uit tot een wandeling.  

• Vergroening; er is nu nog veel verharding in het 
gebied. Wanneer de parkeerruimte gebruikt 
zou worden voor vergroening, wordt het 
aantrekkelijker om een ommetje te maken en 
te ontmoeten. Mensen zouden meer gebruik 
kunnen maken van (deel)fietsen en (deel)auto’s 
voor de bereikbaarheid.   

Uitdagingen
Ook hier speelt het probleem van het doen van 
investeringen waarvan de baten pas later zullen 
volgen. De verdeling tussen kosten en baten maakt 
het financieel “ingewikkeld”. Dat zorgt er mogelijk 
voor dat goede ideeën niet van de grond komen, 
terwijl het maatschappelijk een goede investering 
is. De overheid kan hier een rol in spelen maar ook 
een ondernemersfonds is een interessante optie; 
een die verder gaat dan samen de kosten voor de 
kerstverlichting dragen. 
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Conclusie 
Bij het vormgeven of verbeteren van de gezonde leefbare stad, zijn er veel knoppen 
om aan te draaien. Toch is niet alles maakbaar en hebben we te maken met reeds 
bestaande gebieden en gedrag van mensen. We bewaren wat goed is en maken de 
fietser en voetganger weer dominant in de stad. Terug naar 1900? 

De aanwezige deskundigen blijven zich met volle energie inzetten om onze steden 
gezonder en leefbaarder te maken. Voor iedereen. 

"Het stadsbeeld van 1900 was zo gek nog niet."


