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Hoogopgeleiden recreeeren in het  
landschap, laagopgeleiden willen

gerichte recreatie (strand, 
kinderboerderij).

1.400 – 2.200
mensen stierven in 2013

in Nederland vroegtijdig ten 
gevolge van ziektes gerelateerd 

aan hittestress. 

“

”(Bron: TNO)

Het klimaat in 2050:
- Zomers zijn 1-2,3 °C warmer geworden.

- In de winter valt er 3-17% meer neerslag en vaker in korte hevige buien.
- De zeespiegel is met 15-40cm gestegen. 

PLATTELAND & STAD

Risico’s van extreme hitte

HITTE STRESS

(Bron: KNMI’14-klimaatscenario’s)

(Bron: http://heatstress.nl/nl/article/59/gevolgen-van-hittestress.html)

(Bron: TU Delft)
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PZH: landschap bereikbaar in 15 min. fietsen
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7,5 of hoger
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6,5 - 7,0

Ruim 50% Nederlanders heeft last van 
stressgerelateerde lichamelijke klachten:
61% gespannen nek en schouders, 
59% vermoeidheid , 52% onrustig gevoel. 

“

”

Bron: RIVM (2018)

STRESS WAARDERING VAN HET LANDSCHAP STEDELIJKE GROEN 

6,5 - 7,5 

( Bron: Alterra, 2009-2016 )( Bron: https://www.dutchnews.nl )

( Bron: verdiepingsessie Gezonde Zuid-Holland )

Enkele plekken 
die 8 scoren.

De waardering is op 
basis van 7 indicatoren:

1. Natuurlijkheid 
2. Reliëf 

3. Historisch
4. Kenmerkendheid
5. Horizonvervuiling

6. Stedelijkheid
7. Geluidsbelasting

Het grootste oppervlak van Zuid-Holland 
krijgt een score gelegen tussen de: 

Slechts  20% van de bewoners uit 
het bestaande stads- en 

dorpsgebied kan binnen 15 min met 
de fiets een landschap met een 7,5 

of hoger bereiken.
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1 op de 3 Nederlandse 
kinderen spelen zelden of 

nooit buiten.

Bijna 70 procent van de opa's en 
oma's, en 65 procent van de ouders 

speelde als kind meer buiten dan 
binnen, dit geldt nu nog voor slechts 

10 procent van de kinderen.

Schade aan 
flora en fauna

Sterfte en
gezondheidsproblemen

Hogere energie- 
en waterverbruik

Lagere 
waterkwaliteit

2.4% 
van de zesjarigen zijn bijziend.

Zij hebben ook vaker een tekort aan 
vitamine D en overgewicht.

70% speelde buiten

10% speelt buiten

“

”

STATION

SCHOOLROMMELMARKT

STATION

BIBLIOTHEEK

FIETSREPARATIE

KOFFIE

TOILET

ZWEMBAD

OPENTUIN

HIER MAG JE

PICKNICKEN

STOP

30

Bron: gezondheidsnet

gezondheid zorgen
om de 

kinderen

werk financiële 
problemen

zorgen om 
naasten

33% 

25% 

19% 18%19%

De belangrijkste oorzaken van stress

Oorzaken in 2040 van de meeste ziektelast

810.600

2015 2040

803.500

691.800

884.200 Nieuwevormingen (kanker)

Hartvaatstelsel

Psychische stoornissen

DALY’s (Disability-Adjusted Life Years)

869.900

774.100

374.300

Zenuwstelsel en zintuigen519.500

HET KLEINE &
GROTE GROEN
IN 2040 IS ER MEER STEDELIJK 

GROEN EN ZIJN LANDSCHAPPEN 
IN DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND 

ZICHTBAAR EN BEREIKBAAR

JULI 2018
WAT IS HET PROBLEEM?

DIT ZIJN DE OPLOSSINGEN

GROEN IN DE BUURT WIJKOVERSTIJGEND GROENWIJKOVERSTIJGEND GROEN LANDSCHAPPEN

Het doortrekken van de metro
in Rotterdam verbetert de 
bereikbaarheid van stad tot strand.

Brede fietspaden langs groene
plekken als rode draad in de stad.

“Thematisering” van
het groen in de stad.

Naast de groenstructuur 
is gedrag belangrijk om 
gezonder te leven.

Flexibiliteit van het 
gebruik van ruimte.

Dakparken

Positieve bordjes
“WAT MAG”

Vaarroutes voor recreatievaart
zijn gescheiden van goederen.

Donkere plekken zorgen voor rust. Dit
draagt bij aan de vermindering van 
stress.

Openbaar vervoer in het platteland maakt grote
groengebieden toegankelijk (halte Midden-Delfland).

Groene schoolpleinen zijn belangrijk
en een schat voor de gezondheid van
kinderen waar ze hun verdere leven 
voordeel van hebben.

Fietsreparatie en e-bike 
opladen  combineren met
andere functies. 

Water zuivert je lichaam. 
Bij publieke plekken en 

sport/wandel routes kun je 
dit gratis aanbieden.

Spelregels:
binnen 10 min klein groen binnen lopen
15 min fietsen grotere groenstructuur.

Bomen, parken, groene 
daken en gevels om hitte
en CO₂ op te nemen.

Parken zijn ingericht met horeca-
en sanitaire voorzieningen en
voldoende zitgelegenheden.

Bewoners kunnen 
actief voedsel 
verbouwen in de
openbare ruimte. 
Bewegen en tuinieren
vermindert stress.

De elektrische fiets maakt het 
mogelijk om gemakkelijk grote 
afstanden af te leggen. 

Het groen in steden is de stepping stone
naar omliggende grote groengebieden. 
Groen zal goed bereikbaar en toegankelijk zijn. 

Lagere snelheden 
dichtbij openbare ruimte.

“Buurt budget”, de
bewoners worden verantwoordelijk 
voor de externe ruimte.  

Door verdichting vergroot de druk 
op het stedelijk groen. Een goede 
balans is noodzakelijk.

Infrastructuur vormt vaak een ruimtelijke 
barrière. Een groene schakel als stepping 
stone of  kwalitatieve verbindingen voor 
langzaam verkeer missen vaak.

Recreatiebeleid richt zich op behoud 
van landschappen in de provincie en 
nog weinig op stedelijk groen

Grote groengebieden zijn 
onbereikbaar met OV en voor veel 
mensen onzichtbaar.

Door geluid en drukte in de stad wordt er meer 
stress ervaren en is kunnen ontsnappen aan de 
overlast nodig. Dat kan in kleine groen plekken 
bij huis maar ook in de grote landschappen die
de provincie te bieden heeft..

NAAR HET BUITENGEBIED

De helft van alle zorgconsumptie 
en tenminste de helft van alle 

arbeidsverzuim zijn direct of 
indirect een gevolg van te veel, 

meest chronische, stress. 

WAT ZIJN DE FEITEN?



BIO-FOOD

school &
 sporthal

school &
 sporthal

Vergroening en verduurzamen 
bestaande gebouwen
Vergroening en verduurzaming tegen 
de hitte eiland in zomer.
Bomen geven schaduw en zorgen 
voor verdamping

Goede voorbeeld leren fietsen/koken
Zien = doen geldt voor fietsen maar 
bijvoorbeeld ook koken

Gezond eten
In samenwerking met sporthal

Kindlint
Kinderen kunnen naar 

school alleen met de fiets

Openbare schoolpleinen 
Sluit deze niet af zodat deze na 

schooltijd kunnen dienen voor 
meerdere activiteiten

Organiseren van fiets- of zwemles
Kan er voor zorgen dat ouders èn kinderen 
meer gaan bewegen

Stilte gebieden
Voor ontspanningsoefeningen, 
running-therapie, yoga of 
mindfulness-programma’s 

Verbeteren waterkwaliteit
Open water kan gebruikt worden voor 
waterspeeltuinen of om te zwemmen

Koppel het grote met het kleine groen
Goed gestructureerde routes van de 
stad naar buiten die verbonden zijn

Gezonde schoolomgeving
Autovrije zones rondom schoolpleinen, 

sportveldjes en speeltuinen met groene 
en veilige aanlooproutes

Pleinen ingericht als stadstuin
Plekken en pleinen worden 

functioneel ingericht bijvoorbeeld 
als speeltuin of stadstuin

Minimale verlichting
Routes worden waar mogelijk minimaal 

verlicht, donkere plekken zorgen voor 
rust maar het moet wel veilig zijn

Gemeenschappelijke tuin
Samen een tuin onderhouden 

kan zorgen voor meer 
interactie en sociale cohesie

Stepping stone in stad en naar 
buitengebied
Brede fietspaden langs groene 
plekken in de stad

Diversiteit van planten
Om de ecologie van de wijk te verbeteren

‘VERBONDEN EN BEREIKBARE 
GROTE LANDSCHAPPEN’

Zowel het kleine als het grote groen kan een 
bijdrage leveren aan een gezonde leefstijl en 

een gezonde omgeving. Het kleine groen, 
waar het gaat om de openbare ruimte 

dichtbij, waar je dagelijks kunt bewegen en 
ontspannen. Het grote groen, waar je rust en 

ruimte kunt vinden. In Zuid-Holland zijn mooie 
grote landschappen te vinden. Dat die niet 

altijd verbonden danwel bereikbaar zijn vanuit 
de dorpen en steden is een aandachtspunt. 

Groengebieden en met name bomen en 
wateroppervlakken spelen een grote rol in het 
verminderen van hitte-stress. Op dit moment 
is er echter nog geen goede data beschikbaar 

om dit ook op kaart inzichtelijk te maken.
Daarnaast is niet al het groen zo gezond als 
het lijkt, door de nabijheid van grote wegen 
(luchtkwaliteit) of de overlast door geluid 

(van vliegtuigen, industrie e.d.). Er is aandacht 
nodig niet alleen voor de kwantiteit, maar ook 
de kwaliteit van het groen ver weg en dichtbij. 

. 

‘VEILIGE ROUTES EN 
MEER EIGENAARSCHAP‘

De gebiedsgerichte uitwerkingen laten zien 
dat het groen in buurten en wijken nog niet 
optimaal benut wordt. De zichtbaarheid van 
groen en speelplekken en de routes er naar 

toe zijn niet altijd duidelijk. Het bewust 
inrichten van bepaalde plekken met een 

thema kan een oplossing zijn om dit 
specifieker te maken, ook als er kansen liggen 

om eigenaarschap bij bewoners neer te 
leggen. Ook een veilige inrichting heeft 

aandacht nodig rond schoolpleinen, 
sportvelden, speeltuinen en wandelroutes. 

Duidelijk is dat er een verbetering gemaakt 
kan worden in het verbinden van het kleine en 
grote groen, door realisatie van bijvoorbeeld 

stepping stones als fietspaden en goed 
gestructureerde routes.

‘NIET ALLEEN DE KWANTITEIT, 
MAAR OOK DE KWALITEIT’

De inrichting van het groen, of het nu klein of 
groot is, wordt door verschillende partijen 

opgepakt. De afstemming over grenzen heen 
en de rollen die partijen hierin hebben vragen 

om een verbeterslag. Vanwege 
kostenoverwegingen is de inrichting van 

groen op lokale schaal minimaal, een impuls 
hierin kan verschillende voordelen opleveren 

op het gebied van gezondheid. Door als 
partijen hier gezamenlijk aan te werken, wordt 

die verbeterslag wellicht wél mogelijk.

GEZONDHEID
Kans op aandoeningen:
Matig verstandelijk beperkt >2%
Licht verstandelijk beperkt >3%
Somatische problematiek >3 %
Zintuigelijke aandoeningen >2%
Angst- en stemmingsproblematiek >4%
Psychiatrische problematiek >2%
Niet-aangeboren hersenletsel >3%

LEEFSTIJL
Eenzaamheid >39%
Obesitas >13%
Rokers >21%

OMGEVING
Sociale huurwoningen uit totaal 
woningen >40%
Gemiddelde WOZ  <150.000 EUR
Huishoudens met lage inkomen uit 
totaal >40%

GEZONDHEID
Kans op aandoeningen:
Dementie >2%

LEEFSTIJL
Obesitas >13%

GEZONDHEID
Kans op aandoeningen:
Matig verstandelijk beperkt >2%
Licht verstandelijk beperkt >2%
Somatische problematiek >2 %
Angst- en stemmingsproblematiek >2%
Psychiatrische problematiek >2%

LEEFSTIJL
Overmatig drinkers >7%
Rokers >21%

OMGEVING
Gemiddelde WOZ  <210.000 EUR
Zorgkosten >1200 EURpp
Bevolking over 65 j.o. >18%

OMGEVING
Sociale huurwoningen uit totaal 
woningen >20%
Gemiddelde WOZ  <210.000 EUR
Huishoudens met lage inkomen 
uit totaal >25%

CASUS DEN HAAG ZUID-WEST
GEZOND ZUID-HOLLAND 

2040
TOEKOMSTAGENDA ONDERZOEK

GEZONDHEID EN VERSTEDELIJKING 

ONDERZOEK
METHODE EN PROCES

CASUS LEIDEN NOORD

Schilderswijk

Feijenoord

Charlois

Buitenhof

Hoogvliet

Wielwijk

Mariahoeve

Rijswijk

Prins AlexanderMaassluis

Rozenburg

Holy

Hellevoetsluis

Oude-Tonge

Pernis Ridderkerk

Zwijndrecht

Sliedrecht

Dordrecht Binnenstad

Gorinchem Binnenstad

Rotterdam Centrum

Overschie

Den Haag Centrum

Voorhof

Zoetermeer

Hellevoetsluis

Gouda Binnenstad

Capelle Schollevaar

LICHAAM & PERSOON

SOCIALE CONTEXT

RUIMTELIJKE CONTEXT

LEEFSTIJL &

OPGAVE & PROJECT
In het toekomst agenda onderzoek ligt de focus op het 
verkennen van gezondheid binnen het omgevingsbeleid. De 
provincie heeft daarbij met opzet een vooruitstrevende 
ambitie neergelegd ‘Zuid-Holland 2040 – gezondste provincie 
van Nederland’ om vanuit daaruit terug te redeneren. 

OPGAVE EN PROJECT:
Stel: de provincie Zuid-Holland is in 2040 de gezondste 
provincie in Nederland. Welke stappen hebben we dan onder-
nomen om daar te komen en wat betekent dat voor de 
ruimtelijke context om ons heen? Deze zeer ambitieuze 
doelstelling helpt ons om meer toekomstgericht en buiten de 
bestaande kaders te denken. We kijken verder dan de huidige 
beleidsperiode en richten ons op de lange termijn ‘onder-
stroom’.

DIAGNOSE:
In de diagnose fase hebben we samen met professionals uit 
het werkveld expertmeetings georganiseerd. Hier zijn 
verschillende trends opgehaald die zijn geclusterd in thema's 
waaromheen verdiepende sessies georganiseerd zijn.
In een integratiesessie hebben we vervolgens een diagnose 
kunnen maken wat de problemen van nu zijn en de problemen 
van de toekomst. 

OPGAVEN:
Tijdens de integratiesessies zijn ook de opgaven benoemd. 
Grote factor op de gezondheid is bijvoorbeeld de hoeveelheid 
luchtvervuiling, geluid, stress, eenzaamheid en obesitas.  Voor 
een aantal gezondheidsproblemen weten we al dat ze naar de 
toekomst toe waarschijnlijk verder toenemen, zoals ook in de 
VTV 2018 (RIVM, juli 2017) naar voren komt. We vragen ons af 
hoe we nú kunnen acteren om bij te sturen. Specifieker: hoe 
kan ons ruimtelijk beleid en de manier waarop we onze ruimte 
inrichten, hier een oplossing voor bieden?

VERHAALLIJNEN:
De verschillende opgaven die uit de diagnose naar voren 
komen zijn vertaald naar verhaallijnen. Dit zijn beeldende 
verhalen die oplossingsrichtingen aangeven. Elke verhaallijn 
bevat een probleemstelling, bijbehorende feiten en geeft een 
doorkijk naar mogelijke oplossingen. 

CASUS SPIJKENISSE STERRENKWARTIER

Plekken met vergelijkbare  problematiek

Plekken met vergelijkbare  problematiek

Plekken met vergelijkbare  problematiek

COLOFON
Dit document is het product van het 
onderzoek Gezond Zuid-Holland 2040

POSAD
Emile Revier, Froukje van de Klundert, Francesca Becchi, 
Tomer Shachaf, Vincent Babeș, Milan Oosterling
contact:  froukje@posad.nl

TNO
Geiske Bouma, Petra Vermeulen, Reinier Sterkenburg, 
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De drie casuslocaties zijn vanuit diverse bronnen onderzocht op 
indicatoren met betrekking tot gezondheid, leefstijl of ruimtelijke 

kenmerken. Een hoge score op deze indicatoren heeft ons geleid naar 
een aantal andere locaties in de provincie met een vergelijkbare 

problematiek. Het is voorstelbaar dat deze gebieden ook gebaat zijn bij 
een vergelijkbare aanpak of oplossingsrichting.

Meer informatie is te vinden in de rapportage 
Gezond-Zuid Holland 2040, juli 2018

Den Haag Zuid-West

Spijkenisse

Leiden Noord
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