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Duurzame groene keten
met Groenkeur

column

Sustainable citizenship

De overheid gaat groenproducten, zoals bomen, planten, maar ook groenbeheer en –onderhoud voor
honderd procent aankopen volgens de milieucriteria van maatschappelijk verantwoord inkopen.
Maar hoe weet een gemeente of de producten die ze inkoopt ook echt duurzaam zijn? En is de kwaliteit
van de uitvoering van het project én het eindproduct aantoonbaar? Op deze vraag springt Stichting
Groenkeur in.

While not new, the global challenges we are facing
today are of a magnitude and complexity we have
never faced before. Urban issues are no exception.
Every day, about 190.000 people join the world’s urban
population, which accounts for more than half of the
world’s population since 2007. Today’s urban challenges are bigger, more complex and more global than
ever before, and yesterday’s solutions cannot answer
them.

In 2014 introduceerde Stichting Groenkeur het productcertificaat Duurzame Boomkwekerijproducten.
“Kwekers met dit Groenkeur-certificaat kunnen boomkwekerijproducten leveren aan afnemers die
duurzaamheid hoog in het vaandel hebben op nationale- en internationale markten”, vertelt Groenkeurdirecteur Matthijs Mesken. “Zij voldoen aan de eisen van het criteriadocument ‘Maatschappelijk verantwoord
inkopen van groenvoorzieningen’ van de overheid.”

T

o tackle today’s urban challenges, the Slimme & Gezonde Stad program, launched by the
Ministry of Infrastructure and Environment, has identified five key areas: spatial planning
& design, integral working, behaviours & motivation, measuring & calculating and cleaner

traffic & transport. Items such as densifying urban fabrics, promoting cycling, facilitating healthy
behaviour and deploying smart logistics are all on the agenda. However, the innovation of this
program is not only in its content, but also in its format.
Because of the complexity of the challenges at hand, no one can solve them in isolation. We
need (cross-disciplinary) collaboration. This is something that the Slimme & Gezonde Stad
program has understood and is already implementing. The program brings together national

Ketencertificering

Welke beoordelingsrichtlijn voor welk bestek?

Naast producten kunnen ook bedrijven en personen een
Groenkeur-certificaat behalen. Op die manier kan een
gemeente of waterschap de hele keten duurzaam maken.
Niet alleen door duurzame Groenkeur-producten in te kopen,
maar ook door voor te schrijven dat aanleg en onderhoud door
Groenkeur-gecertificeerde aannemers moet gebeuren. Mesken:
“Gemeenten doen dit door in hun bestek te omschrijven
hoe ze het beheer van hun groenvoorzieningen geregeld
willen hebben. Onze Groenkeur-beoordelingsrichtlijnen
zijn toegesneden op de aard van het werk. Er zijn duidelijke
verschillen tussen de scope van groenvoorzieningen,
boomverzorging, dak- & gevelbegroening.

Groenvoorzieningen richt zich op het ontwerpen,
aanleggen, inrichten en/of onderhouden van (semi)
openbare terreinen.

Onze deelnemers worden gekeurd door onafhankelijke
certificerende instellingen. Naast de bedrijfsvoering is de
controle van een werk een substantieel deel van deze controle.
Juist daarom is het zaak de juiste beoordelingsrichtlijn in
een bestek op te nemen. Dit voorkomt teleurstellingen in de
kwaliteit van het werk en eventuele extra kosten.”

Duurzame boomkwekerijproducten richt
zich op de productie en afzet van duurzame
boomkwekerijproducten, met bovenwettelijke eisen op
het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden.

Stephanie Akkaoui Hughes
founder at AKKA Architects

government, decentralised governments and knowledge institutions, but also market parties

‘A happy citizen
is an engaged
citizen and that
is the most sustainable form
of citizenship’

and citizens. New models of planning processes, decision-making processes, collaboration and
citizens participation are also being explored.
But as far as citizens are concerned, smart and healthy only matter when they contribute to the
bigger picture of happier and better life standards. As much as it is commendable to encourage
cycling for example, there’s no such thing as one mode of transport that fits all. Urban mobility

Boomverzorging omvat het controleren, onderzoeken,
planten, verplanten, verzorgen en snoeien van
bomen en ook het inrichten van plantlocaties,
groeiplaatsverbetering en ziektebestrijding.
Evenals het vellen en rooien van bomen.

is tailored measures. It’s about what works for different people at different times, it’s about

Dak- & Gevelbegroening betreft ontwerp, aanleg,
onderhoud van en advies over dak- en gevelbegroening.

people’s happiness. We have identified three levels of mobility happiness: the experience during

what makes them happy. Because a happy citizen is an engaged citizen and that is the most
sustainable form of citizenship.
In my recent work with De Verkeersonderneming in Rotterdam, we have been exploring the
concept of Mobility Happiness (Mobiliteitsgeluk), the idea that mobility can contribute to
the journey, the effects of accessing destinations (such as jobs, education and care) and the
overall consequences on the urban quality of a city (air quality and noise, among others). This
concept is focussed around the measurement of facts, and even more so the (equally important)
measurement of perception. The Mobility Happiness Index is an actionable tool we are
developing to be able to measure mobility happiness and identify practical ways to increase it.
The concept of mobility happiness and its index are still under development in an iterative
process of experimentation, testing and learning by doing. However, the aim and ambition of
this project are already clear: this is to be Rotterdam’s gift to other cities in The Netherlands,

Want to respond to

across Europe and around the globe, to increase their citizens’ happiness.

this column?

letstalk@akkaarchitects.com

Stichting Groenkeur
info@groenkeur.nl
www.groenkeur.nl
@groenkeur
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Investeren in gezonde
leefomgeving bevordert
gezond gedrag

Hoe stil en gezond kan
het zijn bovenop de A4?

RIVM onderzoek effecten
verkeerslawaai op
ontwikkeling kinderen

Slimme en Gezonde Stad.
Ga naar:

de auto. Dit om de stad ook in de toekomst goed bereikbaar te houden. De

@slimmestad
Slimme en Gezonde Stad

Een goed ingerichte leefomgeving kan

Naar aanleiding van een recent Duits

mensen aansporen tot gezond gedrag.

onderzoek start het RIVM een eigen

van Groningen Bereikbaar wijst uit dat de

studentadviseurs hebben met een net-

Dat concludeert het RIVM in een onder-

onderzoek naar de invloed van verkeer-

Groningse binnenstad goed bereikbaar is

werkanalyse van elk wegvak en fietspad

zoek naar de relatie tussen de leefomge-

slawaai op de ontwikkeling van kinderen.

vanuit omliggende wijken en dorpen met

de reistijd berekend. Uit een beoordeling

ving en gezondheid. Gezond gedrag is te

Uit het onderzoek door de Universiteit

de elektrische fiets. Aan studenten van

van alle data blijkt dat de omliggende

bevorderen met een gezonde fysieke en

van Wuppertal bleek dat vijfjarigen die

SAC Groningen werd gevraagd in kaart te

woonkernen goed verbonden zijn en

in een omgeving wonen met veel ver-

brengen waar de potentie voor de e-bike

voor veel forenzen en bezoekers de Grote

in de buurt bijvoorbeeld bijdragen aan

Sporten bovenop het tunneldak van de

keersgeluid (minstens 10 decibel meer

en speed pedelec ligt als alternatief voor

Markt binnen dertig minuten te bereiken

meer lichaamsbeweging en minder obe-

nieuwe A4. Een staaltje slim en gezond

dan het gemiddelde van 44 decibel) tot

is. Een positief resultaat: elektrische fiet-

sitas en dienen als ontmoetingsplaats

denken en doen. Dit sprekende voor-

drie maanden konden achterlopen in hun

sen zijn dus een goed alternatief voor de

om eenzaamheid tegen te gaan. Verder

beeld toonde gemeente Schiedam als

ontwikkeling, onder andere door minder

auto, vooral voor spitsrijders. Dit is een

kan gedacht worden aan maatregelen

pilotstad van het programma Slimme

goed slapen. Dit lawaai beperkt zich niet

voordeel op meerdere vlakken: het zorgt

om fietsen te bevorderen, wat zorgt

en Gezonde Stad van het ministerie

tot bijvoorbeeld een vliegveld; ook een

voor minder autoverkeer en minder file,

voor minder uitstoot en dus een gezon-

van IenM op 11 mei op het muisstille

autoweg of treinverkeer kan al effect

daardoor voor minder uitstoot van ver-

dere luchtkwaliteit, of schone, duurzame

sportpark Willem Alexander. Zo’n 140

hebben. Het RIVM beschouwt dit resul-

vuilende stoffen en voor gezondere ver-

energie. Beleid zou volgens het RIVM

ruimte- en mobiliteitsexperts bezochten

taat als een noodsignaal om 'grondig te

plaatsing van, in dit geval, de forenzen.

dus meer gericht moeten zijn om zulke

‘Mijn stad in Beweging’, een dag vol voor-

onderzoeken' wat voor effect geluid in

omgevingen te creëren. Het rapport is

beelden van Slimme-en-Gezonde-Stad-

de leefomgeving op kinderen heeft. De

opgesteld in opdracht van de ministeries

projecten en -kennisvragen. Lydia Buist,

grootste dreiging zit hem in de lange-

van Infrastructuur en Milieu (IenM) en

programmadirecteur

‘Schiedam

termijn effecten, volgens het onderzoek

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

in Beweging’, legt uit dat dit project is

in Duitsland. "Als kinderen op hun 5e

Het levert een bijdrage aan de Nationale

gestart om nieuwe mogelijkheden voor

jaar al 3 maanden achterlopen, dan kan

Omgevingsagenda (NOA) en Nationale

sport, wonen en groen te ontwikkelen

het moeilijk zijn om dat later weer in te

Omgevingsvisie (NOVI). U downloadt het

bovenop het dak van de landtunnel, die

halen, zeker als er niets aan de lawaai-

rapport via de website www.rivm.nl met

werd aangelegd voor een nieuw traject

erige omstandigheden verandert," aldus

In gemeente Weert worden de zes

de zoekopdracht ‘Gezonde leefomge-

van de A4 ter hoogte van Schiedam.

Kerstin Schneider, hoogleraar onderwijs-

gemeentelijke

ving, gezonde mensen’.

Hiervoor werd een aantal sportlocaties

economie in Wuppertal.

zien van fijnstoffilters. Daarmee worden

van

nieuws omtrent het programma

Een onderzoek van de Studenten Advies
Commissie (SAC) Groningen in opdracht

sociale leefomgeving. Zo kan een park

Bamboe verkeersbord
in gemeente Den Bosch
absorbeert CO2

slimmeengezondestad.nl

Zorgeloos groen

Zes parkeergarages in
Weert worden ‘longen
van de stad’
parkeergarages

voor-

verplaatst naar het tunneldak, zodat er

ze de 'longen van de stad', want vieze

Wel of niet voldoende groen maakt groot

in de stad bouwlocaties vrijkwamen die

lucht wordt zo weer schoon. Tot 2021

verschil in een stad; vooral het soort groen

‘ruimtelijk op slot’ zaten. Het resultaat is

worden elk jaar één á twee garages van

doet ertoe. Neem de Meppelerstraatweg

het multifunctionele sportpark Willem

een filterinstallatie voorzien. Eind mei

in Zwolle. Het openbaar groen tussen

Alexander. Maar ook de bouw van een

is de Walburggarage als eerste aan de

de negen flats was toe aan een opknap-

gasloze en energieneutrale woonwijk

beurt. Dat staat in de op 18 mei gepre-

beurt. “Het terrein had een vrij som-

Park Harga op de vrijgekomen locaties in

In het Brabantse dorpje Engelen zijn ver-

senteerde ‘Kadernota’ van de gemeente-

bere uitstraling”, herinnert Wim Lentink

de stad. Lees meer over het sportpark op

keersborden van bamboe geplaatst. De

raad. Gemeente Weert krijgt een provin-

van De Enk Groen en Golf zich. Daarom

pagina 32 van deze editie.

gemeente Den Bosch wil hiermee een

ciale subsidie van ruim drie miljoen euro,

ontwikkelde De Enk Groen en Golf in

duurzaam alternatief voor aluminium

om de leefbaarheid in de binnenstad te

samenwerking met landschapsbureau

testen. Een bamboe verkeersbord absor-

vergroten. Daarbij heeft de gemeente

Mien Ruys en Boot & Dart het con-

beert namelijk net zoveel CO2 als een

gekozen voor onder meer het aanbren-

cept ‘Zorgeloos groen’, in opdracht van

boom dat doet. De keuze voor het mate-

gen van de luchtfilters in parkeergara-

woningbouwvereniging

riaal is tweeledig. Ten eerste is bamboe

ges. Dit meldt SP Weert. “Heel goed dat

Het doel: een betere openbare ruimte

Ademhalen met Green Tree

Delta

Wonen.

Door kunst, technologie en wetenschap

gemixt team van designers, natuurkundi-

in de stad. Ze werken tot nu toe samen

goed voor de luchtkwaliteit doordat het

Weert hiermee voorop durft te lopen”,

met meer biodiversiteit, maar ook met

bij elkaar te brengen maakt de Green

gen, psychologen en communicatie- en

met het RIVM, het ministerie van IenM

CO2 absorbeert (net zoveel als sommige

aldus SP-fractievoorzitter Jeroen Goubet.

meer saamhorigheid en sociale cohesie.

Tree luchtvervuiling zichtbaar. Want wat

software-experts die zich hard willen

en het Innovatielab van de Hogeschool

bomen). Ten tweede is het materiaal erg

“De techniek heeft zich bewezen en dan

“Met dit concept is het openbaar groen

adem je eigenlijk allemaal in? Wat heeft

maken voor een goede luchtkwaliteit

van Amsterdam. Het concept (zie foto)

sterk en bovendien volledig recyclebaar.

moet je niet wachten. Parkeergarages

aan de Meppelerstraatweg opgekleurd

dat voor gevolgen? En hoe kun je zelf

is in ontwikkeling in samenwerking met

Ook is de locatie van de duurzame ver-

zijn er geknipt voor, daar heb je sowieso

en -gefleurd en is er meer licht toege-

bijdragen aan een betere luchtkwaliteit?

studenten van de opleiding Design en

keersborden, in het buitengebied bij

al een afzuiginstallatie”.

voegd.” Lentink: “In het concept komen

Via verschillende interactieve elemen-

Engineering. Team Grenius is op zoek

Engelen, bewust. Hier kan namelijk wor-

alle vier de seizoenen terug. Er gebeurt

ten, zoals een groen (schoon) en rood

naar een gemeente (en partners) die

den getest of de borden bestand zijn

eigenlijk altijd wel wat.” Het project in

(vervuild) licht, geeft de boom hierover

een podium wil bieden aan de allereer-

tegen

weersinvloeden.

Zwolle is nog maar net opgeleverd, dus

informatie, zodat je daar als voorbij-

ste Green Tree. Neem contact op met

Als blijkt dat de proef succesvol is, dan

wat het effect is, is nog niet bekend.

ganger letterlijk even bij stil staat. Het

greentree.grenius@gmail.com voor meer

gaat de gemeente op meerdere locaties

Lentink heeft er echter alle vertrouwen

project ontwikkelt zich, groeit door en

informatie.

de reguliere aluminium verkeersborden

in. Bij vergelijkbare projecten nam de

vervangen met bamboe verkeersborden.

verloedering met tachtig procent af.

wordt uitgevoerd door team Grenius: een
8

Elektrische fiets blijkt goed alternatief voor forenzen
Groningen

Blijf op de hoogte van al het

verschillende
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Interview met Chris Kuijpers
ministerie van IenM

“Wij zetten in op integraal werken
en onderzoeken hoe een betere
organisatie van besluitvormings- en
planvormingsprocessen kunnen bijdragen aan een betere leefomgeving
in de stad.” Dat zegt Chris Kuijpers
in een gesprek over het programma
Slimme en Gezonde Stad. Kuijpers is
sinds 2012 directeur-generaal Milieu
en Internationaal bij het ministerie
van Infrastructuur en Milieu (IenM).

Drs. C.B.F (Chris) Kuijpers
sinds 1 december 2012
directeur-generaal Milieu
en Internationaal bij het
ministerie van IenM en per
1 augustus 2017 directeurgeneraal Bestuur en Wonen
bij het ministerie van BZK

Gezondheid
verdient een
centrale plek
in stedelijke
ontwikkelingen

Wat vindt u de meest in het oog springende ontwikkeling in de Nederlandse steden?

gaat knellen zonder slimme oplossingen. Slimme en Gezonde

om zich er te vestigen. Steden staan dus voor uitdagingen, maar

Stad richt zich daarom op het onderzoeken en het toepassen

zijn ook in de gelegenheid om innovaties te versnellen en de

“Wat mij opvalt, is de manier waarop grote steden met hun groei

Waarom zijn jullie gestart met een programma
Slimme en Gezonde Stad? Wat hopen jullie hiermee
te bereiken?

van slimme oplossingen en nieuwe samenwerkingsverbanden

kwaliteit van het leven in steden te verbeteren.”

omgaan. Utrecht en Rotterdam vangen de behoefte aan nieuwe

“Het programma is gestart na een signalering van de staats-

voor een permanente verbetering van de kwaliteit van de leef-

“Met Slimme en Gezonde Stad werken we samen met steden en

woningen grotendeels binnenstedelijk op. Dat is een hele klus,

secretaris dat gezondheid geen vanzelfsprekendheid is in

omgeving.”

andere betrokken partijen aan deze opgaven. Uiteindelijk willen

zeker als je je bedenkt dat zij daar bovenop ook kans zien om

de wereld van stedelijke ontwikkeling, terwijl iedereen het

“Daarnaast hebben we aandacht voor de impact van klimaat-

we bereiken dat gezondheid in de besluitvormingsprocessen

de kwaliteit van de stedelijke leefomgeving te verbeteren. Dit

er over eens is dat dit thema een centrale plek verdient.

verandering voor steden. Er is in de groeiende steden meer

een vanzelfsprekende afweging wordt binnen besluit-, plan-

is een interessante ontwikkeling die het ministerie met het

Kennisinstellingen hebben ons voorgerekend dat de steden

vraag naar ruimte om water op te vangen. Verder is er om

en ontwerpprocedures, in alle stadia van het proces. Door

programma Slimme en Gezonde Stad graag ondersteunt. Steden

de komende jaren flink blijven groeien. Dat betekent ook een

verschillende redenen (onder andere schaarste en de wens om

gezamenlijk projecten uit te voeren, houd je goed voeling met

zien een gezonde leefomgeving als een belangrijke factor in

toenemende druk op het ruimtegebruik en de luchtkwaliteit en

minder afval te produceren en te verbranden) behoefte aan

de ontwikkelingen in de steden en dat is ook weer belangrijk bij

hun vestigingsklimaat en daarmee in hun internationale concur-

een toename van geluidsoverlast en mobiliteit. Het is niet zo

het sluiten van kringlopen van grondstoffen. Steden hebben er

de afwegingen die wij hier maken op het ministerie: we hebben

rentiepositie.”

moeilijk te beseffen dat het met deze groeiscenario’s vreselijk

belang bij om aantrekkelijk te blijven voor mensen en bedrijven

elkaar nodig.”

10

special slimme & gezonde stad | juni 2017

			

11

‘We werken intensief
samen met een zestal
pilotsteden: Schiedam,
Rotterdam, Eindhoven,
Groningen, Utrecht en
Nijmegen’

Wat houdt het programma Slimme en Gezonde Stad
van uw ministerie in?

•

Meten en rekenen
“We meten en rekenen aan de kwaliteit van de leefomgeving

“We werken intensief samen met een zestal pilotsteden:

in steden. We ontwikkelen en passen vernieuwende meet-

Schiedam, Rotterdam, Eindhoven, Groningen, Utrecht en

en rekentechniewken toe, die ondersteuning bieden bij de

Nijmegen, waarmee bestuurlijk afspraken zijn gemaakt (zie:

besluitvorming en bij het maken van gezonde ontwerpen.

www.slimmeengezondestad.nl). Veelal zijn de afspraken geïni-

Burgers worden ook betrokken bij de kwaliteit van de lucht

tieerd door de steden zelf en deze vertalen zich in pilots, ken-

in hun eigen stad, doordat we hen in enkele steden voorzien

nisprogramma’s en in het ontwikkelen van tools om de leefom-

van meetapparatuur.”

‘We meten en rekenen
aan de kwaliteit van
de leefomgeving in
steden’

gevingskwaliteit in de steden verder te verbeteren. De kunst is
om partijen te verbinden en de bewoners en gebruikers er actief

Schoner verkeer en vervoer

bij te betrekken.”

“De invloed van het verkeer en vervoer op de kwaliteit in

•

Integraal werken en integrale besluitvorming

de leefomgeving in de stad is groot. De ontwikkelingen die

“Bij gebieds- en stedelijke ontwikkeling heb je een integrale

zich op dit terrein voordoen hebben dus veel effect. We

visie nodig voor het benaderen van de opgaven van steden,

zien een groei van het aantal elektrische voertuigen. Ook

waarin gezondheid als een automatisme een belangrijk

is de deelauto in opkomst. Ons ministerie is betrokken bij

uitgangspunt vormt. Dat geldt voor ons op het ministerie

de Green Deal Zero Emissie Stadsdistributie. De partijen bij

van IenM net zo zeer als bij andere overheden. Intern heb-

deze green deal hebben het doel om in 2025 de stads-

ben wij ook onze samenwerking tussen de verschillende

kernen emissievrij te bevoorraden. Door pilots te organise-

beleidsdirectoraten en met Rijkswaterstaat versterkt in het

ren kunnen we belemmeringen identificeren en wegnemen,

programma ‘IenM en de Stad’.”

zodat de gewenste versnellingen kunnen plaatsvinden.”

U leest over pilotstad Utrecht en diens omgevingsvisie op pagina 20.

•

U leest over pilotstad Nijmegen, vanaf 2018 het European Green Capital,
op pagina 26.

‘We zetten ook in
op het meenemen van
de factor menselijk
gedrag’

•

“Deze werkwijze levert nieuwe ideeën en oplossingen op,

Wat heeft het programma opgeleverd?

zoals we bijvoorbeeld ervaren hebben in onze samenwer-

“Samen met Utrecht hebben we de pilot uitgebreid tot een

king met de gemeente en provincie Utrecht. We merken dat

Living Lab in het kader van de rijksbrede Agenda Stad. Deze

het al effectief is als we diverse onderwerpen met elkaar

agenda vormt een middel om groei, innovatie en leefbaar-

verbinden, zoals aanpassingen voor het ondervangen van

heid in Nederlandse steden te versterken. Het Living Lab heeft

klimaatverandering in de stad (meer groen en water in de

geleid tot drie ontwerpend onderzoeken voor het nieuwe

stad), het energieneutraal maken van gebouwen en de zelf-

Beurskwartier in Utrecht en tot een advies aan de gemeente

voorzienende wijken. Zo komen betere en robuustere oplos-

over haar omgevingsvisie voor dit gebied. Hier vloeien weer

singen in zicht. Daarbij onderzoeken we hoe een betere

diverse uitvoerings- en onderzoeksprojecten uit. Ook hebben

organisatie van besluitvormings- en planvormingsprocessen

we een open netwerk opgebouwd van meer dan vijftig steden

kunnen bijdragen aan een betere leefomgeving in de stad.”

en een online community met honderden volgers.”

Gebruik maken van gedragskennis

“In Eindhoven, Rotterdam en Schiedam is de Urban Strategy

“We zetten ook in op het meenemen van de factor mense-

Tool van TNO toegepast. Met dit instrument kun je de gevolgen

lijk gedrag. Het resultaat van dit programma hangt immers

van ruimtelijke ontwikkelingen voor de gezondheid in beeld

uiteindelijk af van de mensen in de stad zelf: ‘Hoe gedragen

brengen. Onderzoekers hebben hiermee verschillende maat-

zij zich?’. ‘Welke keuzes maken zij?’. Wij vragen ons af hoe

regelen, zoals het bieden van andere routes voor autoverkeer,

we deze keuzes aantrekkelijker kunnen maken. Het blijkt

doorgerekend. Dit is informatie waar bestuurders in hun beslis-

nogal eens dat oplossingen van de tekentafel niet werken,

singen rekening mee kunnen houden. Tevens hebben we met

omdat mensen anders met de ruimte omgaan dan beleid-

het RIVM in Eindhoven en Rotterdam een pilot afgerond met de

smakers voor ogen hadden. We passen daarom kennis uit de

‘MilieuGezondheidsRisico-indicator’ (MGR). Dit is een scorings-

gedragswetenschappen in omgevingsbeleid toe en experi-

instrument dat risico’s van diverse lokale omgevingsfactoren

menteren hoe het scheppen van (ruimtelijke en informatie)

voor milieu en gezondheid in dezelfde eenheid kan uitdrukken.

voorwaarden gezonde (gedrags)keuzes van gebruikers van

In Groningen wordt een monitoringssysteem opgezet voor een

de stedelijke openbare ruimte stimuleert.”

algemeen beeld van de fiets- en voetgangersstromen in de
binnenstad om doorstroming, veiligheid en aantrekkelijkheid

•

Ruimtelijke planning en ontwerp

van de binnenstad te verbeteren. In Nijmegen hebben we de

“Met Slimme en Gezonde Stad maken we gebruik van

opzet van een Citizen Science project ‘Smart Emission’ onder-

‘ontwerpend onderzoek’ om een bijdrage te leveren aan

steund. Dit is een netwerk waar burgers met low-cost sensoren

ruimtelijke plannen van steden. Dit helpt ook om vanuit

voor luchtkwaliteit meten in samenwerking met de Radboud

gezamenlijke belangen te werken en opgaven met elkaar te

Universiteit en het RIVM.”

verbinden. Zo komen ook kansen voor een betere omgevingskwaliteit in beeld. In dit programma leggen we nadruk

U leest over pilotstad Schiedam en de integrale aanpak van diens A4- en
A20-zone op pagina 32. Foto: © Jan van der Ploeg

U leest over pilotstad Groningen, met als kern een slimme en schone
stadslogistiek, op pagina 44.

‘De invloed van het
verkeer en vervoer
op de kwaliteit in
de leefomgeving in
de stad is groot’

op het bevorderen van fietsen en wandelen in de stad.”
12
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‘Het koppelen van de
energietransitie aan
de elektrificering van
het vervoer vind ik een
heel mooi voorbeeld’

Past altijd

Wat vindt u het mooiste voorbeeld van een slimme
en gezonde verstedelijking?
“Het koppelen van de energietransitie aan de elektrificering van
het vervoer vind ik een heel mooi voorbeeld. Voor de transitie
naar schone brandstoffen werken we momenteel aan het uitrollen van een infrastructuur voor waterstof als brandstof (dit
is ook elektrificering) en speelt ruimtelijke inpassing een grote
rol waarbij we de gemeenten hard nodig hebben. Hier liggen
kansen voor Nederland om voorop te lopen. Het is helemaal
mooi als dit een plek krijgt in de ruimtelijke plannen van steden.
Ook ben ik onder de indruk van de plannen om nieuwe wijken
energieneutraal te maken en meer ruimte voor water en groen
te creëren om zo hittestress in steden tegen te gaan en tegelijkertijd de stad aantrekkelijker te maken.”

Welke ambities heeft u met de resultaten van
het programma Slimme en Gezonde Stad?
“Ik zou graag zien dat het in alle steden gebruikelijk wordt om
knelpunten, of het om luchtkwaliteit, geluid of de enorme
opgaven op het gebied van energietransitie of klimaatadaptatie
gaat, integraal aan te pakken, de burgers er bij te betrekken en
ook rekening te houden met hoe de burger de openbare ruimte
wil gebruiken. Verder is mijn ambitie om de plannen en activiteiten, die nu nog in voorbereiding zijn, samen met de steden uit
te voeren. Dan kunnen de resultaten en inzichten die uit dit
U leest over pilotstad Eindhoven, de Brabantse Health Deal en het eerste
luchtmeetnet op pagina 50. Foto: © Ronald Otter

programma voortkomen een plek krijgen in langlopende
beleidstrajecten (bijvoorbeeld in het MIRT en in de uitvoering
van het SER klimaatakkoord). Tenslotte zijn er nog onontgonnen
gebieden die meer aandacht verdienen, zoals het ondersteunen
en ruimtelijk inbedden van een transitie naar een circulaire
economie in de stad. Ook de kennis over de zogenaamde
‘soundscapes’, de manier waarop mensen hun geluidsomgeving
ervaren, vindt nog weinig toepassing in de praktijk. Over deze
thema’s zullen we meer communiceren. Ook in mijn nieuwe
functie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken zie ik mooie
uitdagingen op het terrein van wonen en de thematiek van
slimme en gezonde steden.”

Welke rol ziet u hierbij voor het Rijk?
“Overheden hebben elkaar hard nodig. En vanuit het ministerie
kun je de opgaven waar steden voor staan, niet negeren.
Alleen door samenwerking met de steden kunnen we onze
U leest over pilotstad Rotterdam, waar het vergroten van de kwaliteit
van de woonomgeving centraal staat, op pagina 56. Foto: © Eric Fecken

klimaatdoelen halen en kunnen we de noodzakelijke transities
vormgeven en versnellen. Dat regel je niet alleen met wet- en
regelgeving. We hebben gezamenlijke belangen om onze steden
leefbaar en vitaal te houden. De overheden hebben de taak om

‘Overheden hebben
elkaar hard nodig’

onze samenleving voor te bereiden en klaar te maken voor de
toekomst, in te spelen op wat de nieuwste innovaties zullen
brengen en in hoeverre we deze slim kunnen inzetten op weg
naar een duurzame samenleving en economie. We moeten
bovenop de nieuwste ontwikkelingen zitten in onze kennis- en
onderzoeksagenda’s. Het Rijk heeft de rol om die kennis goed te

Of het nu een Volvo 7900 Electric voor de stad is, of een
flexibele 7900 Electric Hybrid met Range Extender voor de
streek, met OppCharge kunt u schaalbaar en toekomstvast
uw bussen laden. Een open laadinfrastructuur, voor iedereen.
Zoals je van Volvo kunt verwachten. Past altijd.

delen en te gelde te maken.”
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www.oppcharge.org

expertpanel over slimme en gezonde stad

Van experimenten naar mainstreaming

Harriët Tiemens
wethouder gemeente
Nijmegen

‘Uit RIVM-gegevens
blijkt dat circa 6%
van de ziektelast

Slimme en gezonde stad is het thema van een digitaal expertpanel met Harriët Tiemens, Derk Loorbach,
Leendert van Bree en Ad de Bont. Volgens van Bree is
een slimme en gezonde stad 'een economisch en financieel vitale stad met sociaal kapitaal en inclusiviteit als
kernwaarden'. De transitie naar die slimme en gezonde
stad is noodzakelijk, aldus panellid Loorbach. “Maak
je die stap niet, dan krijg je te maken met schoksgewijze
disrupties die je overkomen met potentieel ontwrichtende effecten.” Hoe die effecten te voorkomen zijn
en wat een slimme en gezonde stad is? Dat zijn vragen
waarover het panel zich buigt.

1. Wat is in uw ogen een slimme en gezonde stad?

‘Het is tijd om de geslaagde projecten in
Nederland en daarbuiten te verbreden naar
meer steden. Steden moeten niet steeds
opnieuw het wiel willen uitvinden, maar
kunnen leren van elkaar en beproefde
concepten overnemen en verbeteren. Hier
ligt ook een rol voor het bedrijfsleven.’
Harriët Tiemens
Derk Loorbach
professor sociaaleconomische
transities aan de Erasmus
Universiteit, directeur DRIFT
(Dutch Research Insititute For
Transitions)

2. Waarom is het belangrijk om Nederlandse steden slimmer en gezonder te
maken? Hoe waardevol is dat voor Nederland?

Leendert van Bree: “Een slimme en gezonde stad is een economisch en financieel vitale stad
met inbegrip van positieve gezondheid, sociale veerkracht en sociaal kapitaal als kernwaarden.

Ad de Bont: “Bouwen aan slimme en gezonde steden is belangrijk omdat dat bijdraagt aan

Het is óók een ecologisch verantwoorde stad gebaseerd op circulaire, groene processen. En het

meerdere doelen: steden worden leefbaarder, economisch vitaler en aantrekkelijker.”

‘Op de lange duur
is een slimme en
gezonde stad

in Nederland ver-

is vooral een gezonde, inclusieve en zorgzame stad met gezonde mensen, beperkte sociaaleco-

oorzaakt wordt

nomische verschillen en leefbare plekken om te wonen, te verblijven, te verplaatsen en te recre-

Leendert van Bree: “Steden moeten het voortouw nemen in transities en innovaties op

ëren. Zo’n visie sluit aan bij de duurzaamheidsdoestellingen van bijvoorbeeld de UN, Eurocities

de eerder door mij genoemde (duurzaam gezonde) omgevingskwaliteiten. Dat is goed voor

vastbijt in revolu-

en Health in All Policies.”

Nederland als geheel en voor steden en regio's in het bijzonder als aantrekkelijk woon-, leef-,

tionaire verduur-

door milieu-

werk- en vestigingsklimaat. Door nieuwe waardecreaties en businessmodellen, gekoppeld aan

een stad die zich

factoren zoals

Harriët Tiemens: “Een slimme en gezonde stad is een stad die streeft naar een meer

multihelix kennis- en praktijkallianties, ontstaat er ook meer (financiële) ruimte voor een nieuwe

zaming en daar-

luchtkwaliteit en

gezonde, veilige en welvarende toekomst door gebruik van moderne technieken, zoals

economie.”

mee ruimte schept

geluid. Dit gaat

behoeftes van burgers in de stad. De kern van een slimme stad is dat je zo efficiënt mogelijk

Derk Loorbach: “Waarom veranderen, waarom moeten steden slimmer en gezonder

voor allerlei

gepaard met grote

met middelen om gaat. Dit kan door gericht op microniveau interventies te plegen in plaats

worden? Steden lopen enerzijds aan tegen duurzaamheidsproblemen en de symptomen
van onduurzaamheid, die sociaal en economisch negatieve effecten hebben. Een andere

typen oplossingen

maatschappelijke

van algemene maatregelen over de gehele stad uit te rollen. Deze maatregelen en middelen
zijn efficiënt inzetbaar doordat een slimme stad gebruik maakt van big data. Een slimme stad

reden vind ik de waarschijnlijkheid van ‘verwachte verrassingen’ die op ons af gaan komen

(ondernemend,

kosten en gaat ten

is wendbaar, open en flexibel in de samenwerking met inwoners en ondernemers. Een slimme

en die samenhangen met transities. Dat zijn zowel ongewenste, bijvoorbeeld negatieve
klimaateffecten, economische of politieke schokken, als potentieel gewenste disrupties,

publiek, maat-

koste van geluk en

en gezonde stad richt zich daarbij vooral op de gezondheidsthema’s van de stad zoals thema’s
luchtkwaliteit, geluid, zorg, sport en welzijn. Een slimme en gezonde stad vraagt om sociale

zoals exponentiele groei van zonne-energie, en elektrische mobiliteit. De noodzaak van

schappelijk) en

welvaart van de

innovatie, door participatie van burgers, bedrijven, instellingen te mobiliseren en te faciliteren.

veranderingen zit dus zowel in de problemen die aangepakt moeten worden (steden kunnen
vele malen leefbaarder, bereikbaarder, inclusiever, innovatiever, gezonder) als in de noodzaak

die experimenten

burgers.’

Met alle vragen van dien. Kunnen slimme technieken en digitalisering bijvoorbeeld leiden tot
meer gemeenschapszin en minder verwijdering en individualisering? Of kan besluitvorming

kansen en nieuwe mogelijkheden te grijpen. Doe je het eerste niet, dan blijven die problemen

aangaat om dat

plaatsvinden in nieuwe vormen van democratie en nieuwe governance?”

terugkomen en dooretteren. Doe je het tweede niet, dan krijg je als stad te maken met schoks-

ook daawerkelijk

Harriët Tiemens

sensoren en bijbehorende big data, waardoor beter ingespeeld kan worden op vragen en

gewijze disrupties die je overkomen met potentieel ontwrichtende effecten.”

Derk Loorbach: “Slim en gezond met elkaar verbinden, dat is de kern van een slimme en

vorm te geven.’

gezonde stad, waarbij voor mij ‘gezond’ staat voor groen, schoon, fysiek groen, klimaatadaptief,

Derk Loorbach

energieneutraal, emissieloze mobiliteit en circulariteit. Het slimme gaat over de organisatiekant,
waar ik naast data, slimme infra en technologie vooral denk aan inclusiviteit, divers, innovatief
en bottom up, geïnitieerd vanuit gemeenschappen, collectieven en netwerken.”

16

special slimme & gezonde stad | juni 2017

			

17

3. Welke veranderingen zijn er nodig om steden slimmer en gezonder te
maken?

Derk Loorbach: “Om de leefomgevingskwaliteit te verbeteren, pleit ik voor gericht
uitfaseerbeleid, stapsgewijze invoering van beprijzing en verboden op onderwerpen
waar de oplossingen zich langzamerhand wel aandienen (energie, bouw, mobiliteit). Denk

Ad de Bont: “Veranderingen zijn mede afhankelijk van wat de diagnose is. In sommige steden

bijvoorbeeld aan milieuzones die in tien jaar steeds strenger worden om uiteindelijk

spelen vooral milieuaspecten (lucht, geluid, externe veiligheid) een belangrijke rol. In andere

alleen emissieloze mobiliteit toe te staan. Of een verbod op nieuwe gasaansluitingen, een

steden gaat het vooral over auto-afhankelijkheid. In mijn praktijk als stedenbouwkundige ben

afvalverbrandingsverbod, een vleesbelasting en dergelijke. Een deel van dit soort zaken ligt

ik vooral bezig met aanpassingen in de stad om mensen te laten bewegen. Meer fietsen en

buiten het vermogen van individuele steden en raakt aan gedrag van burgers, maar bij een

wandelen en minder autogebruik.”

slimme en gezonde stad hoort ook het nemen van verantwoordelijkheid voor de voetafdruk die
die stad op haar ommeland heeft. Cruciaal is wat mij betreft dus ook een meer symbiotische

Harriët Tiemens: “Ontsluiting en beschikbaar en transparant maken van bestaande data zijn

relatie met ommeland waarbij slimme complementariteit wordt gevonden. Dus in plaats van de

wat mij betreft belangrijke veranderingen. Maar bovenal ook deze data omzetten naar informatie

stad als een systeem dat de omgeving leegzuigt, een stad die ook teruggeeft en in balans is met

en betekenis, zodat burgers en andere actoren er ook daadwerkelijk iets mee kunnen doen.”

de omgeving.”

Ad de Bont

Leendert van Bree: “Veranderingen moeten komen door transities en innovaties - uitgaande van

partner/stedenbouwkundige

de visie op een 'Next and Sustainable Society' - en een integrale, co-creatieve en lokale aanpak,

bij Urhahn stedenbouw &

mede gericht op verbindingen tussen de domeinen economie, fysieke ruimte, wonen, mobiliteit

strategie en parttime docent

en volksgezondheid.”

stedenbouw TU Eindhoven

Leendert van Bree
LvB Business

5. Wie zijn de actoren? Is het creëren van een slimme en gezonde stad vooral
een zaak van overheden? Wat kan uw discipline bijdragen aan de vorming van
slimme en gezonde steden?

Development | Urban
Futures and Health

Derk Loorbach: “Los van de veranderingen in technologie en in denken die op ons
af komen, en de veranderingen die fysiek en sociaal nodig zijn op gebieden als bouw,

Ad de Bont: “Het is een proces voor alle stadsmakers, van overheden, ontwikkelaars,

energie en mobiliteit, wil ik twee belangrijke veranderingen noemen. De eerste is een

corporaties, bedrijven tot bewoners. Iedereen die bouwt aan de stad. Als stedenbouwkundig

verandering in sturingsfilosofie: van sectoraal, beleidscentrisch naar transitie georiënteerd

ontwerpers hebben we een grote rol in het stadsontwerp en de inrichting van de stad. In die

‘samenlevingscentrisch’. Dat betekent concreet dat beleid en politiek de lange termijn moeten

hoedanigheid hebben we een grote invloed op het creëren van omstandigheden die verleiden

‘Veranderingen

gezonde stad is

vastleggen zonder de oplossingen uit te denken, voor te schrijven of te controleren. De

tot het gezonde gedrag.”

moeten komen

een stad waarin

en de korte termijn. Het tweede is dat er een verschuiving nodig is van experimenteren naar

Leendert van Bree: “Actoren zijn stedenbouwers, ontwerpers, overheden, zorginstellingen

door transities

gezondheids-

mainstreaming; dat duurzaam gedrag de norm wordt en onduurzaam gedrag asociaal. Dat vraagt

en zorgverzekeraars, waterschappen, bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties.
Aangemoedigd door lokale ambassadeurs en 'probleemeigenaren'.”

en innovaties,

risico’s worden

om een cultuurverandering, maar ook om een collectieve denkomslag waarbij duurzaamheid
van ‘add on’-bestrijden van negatieve effecten, van business as usual, verschuift naar een

‘Een slimme en

geminimaliseerd
en waarin gezondheidskansen
worden geoptimaliseerd. Slimme en
gezonde steden
verleiden burgers

bureaucratie is nu volledig omgekeerd ingericht, namelijk op basis van projecten, controle

nieuwe, vanzelfsprekende manier van denken en werken. Dat heeft uiteraard allerlei implicaties

Harriët Tiemens: “Het creëren van een slimme en gezonde stad is een zaak van de

voor andere regels, beprijzing, beloning etc. Maar daar is hier geen ruimte voor.”

overheden, maar bovenal van burgers, wijk- en buurtorganisaties, bedrijven, instellingen en
overheden samen.”

4. Wat is volgens u de meest cruciale factor om de leefomgevingskwaliteit te
verbeteren? Welke oplossingen stelt u voor?

Derk Loorbach: “Het is allereerst de zaak van mensen en die werken toevallig vaak ergens,

uitgaande van
de visie op een
'Next and Sustainable Society',

maar die zijn ook burger, consument of iets anders. Overal ontstaan oplossingen en ideeën,

en een integrale,

maar zitten mensen ook vast in belangen, relaties of routines. Wat ons betreft gaat het om

co-creatieve en

Ad de Bont: “Een cruciale factor is het terugdringen van gebruik en bezit van auto’s in steden:

het type mensen en organisaties die eenzelfde soort urgentie rond duurzaamheid, radicale

kost veel ruimte, zorgt voor uitstoot en maakt steden minder aantrekkelijk.”

ambities ten aanzien van transities en op de korte termijn het vermogen tot al-doende-leren

lokale aanpak,

delen. De overheid kan een cruciale rol spelen in het verbinden, ondersteunen, faciliteren,

mede gericht op

Leendert van Bree: “Een gezonde leefstijl gekoppeld aan actieve mobiliteit, gezond gedrag,

richting en ruimte geven aan dit soort partijen. Individuele beleidsmakers zijn er onderdeel van,

gezonde voorzieningen, gezonde openbare ruimte, natuur, woningen en gebouwen, alsook een

maar de overheid als geheel kan veel systematischer die andere rollen invullen teneinde de

verbindingen tus-

gedrag, tot sport,

goede koppeling tussen stad en ommeland. Oplossingen liggen in de sfeer van een nieuwe

maatschappelijke oplossingen sneller het nieuwe normaal te laten worden.”

sen de domeinen

spel, fietsen en

uitvoeringsagenda en een co-creatief proces met actoren.”

tot gezond

wandelen.’
Ad de Bont

visie op een gezonde, inclusieve, zorgzame en vitale stedelijke regio, gekoppeld aan een

economie, fysieke
ruimte, wonen,

Harriët Tiemens: “Wanneer het gaat om de gevolgen van slechte luchtkwaliteit en
geluidsoverlast dan is het terugdringen van de hoeveelheid mobiliteit met verbrandingsmotoren

mobiliteit en

en de uitstoot (geluid, luchtemissies) van deze motoren belangrijk. De inrichting van de

volksgezond-

openbare ruimte en de functie van maatschappelijke voorzieningen moeten daarom zoveel
mogelijk gezonde mobiliteit (fietsen, wandelen) uitlokken. Belangrijk is ook het creëren van

heid.’

randvoorwaarden om participatie te stimuleren in allerlei thema's, zoals de kwaliteit van de

Leendert van Bree

leefomgeving.”
18
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Auteur: Wijnand Beemster

Urban healthy boost in Utrecht
In Utrecht is het Programma Slimme en Gezonde Stad (SGS) uitgemond
in het Living Lab Slimme en Gezonde Stad Utrecht. Gemeente Utrecht,
provincie Utrecht, het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en
het ministerie van Economische Zaken (EZ) werken in het Living Lab samen
met ontwerpers aan vernieuwende plannen die Utrecht een ‘Urban
Healthy Boost’ moeten geven.

SGS

pilotsta
d

Birdview van de
omgevingsvisiekaart.

20
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Leenders: “Het eerste contact dateert van 2015.
Wij werden toen gepolst door het ministerie of
we interesse hadden om als SGS pilotstad te
participeren in het SGS programma. Utrecht was
op dat moment druk met een eigen spoor voor
gezonde verstedelijking. De stad had gezondheid en stedelijke ontwikkelingen hoog op
de agenda gezet en keek met die blik naar de
herontwikkeling van het stationsgebied aan de
Jaarbeurszijde. Toen SGS bij ons aanklopte was
dat voor ons een kans om de (door het college)
beoogde Healthy Urban Boost voor dat gebied
echt een 'boost' te geven. De agenda van de

Frederik Leenders

stad sloot dus heel mooi aan bij de agenda van

gemeente Utrecht

het Ministerie van IenM. Hoewel de uitgangspunten verschilden (SGS richt zich primair op

Sfeerbeeld van de
Croeselaan met het nieuwe
Beurskwartier.

geluid en lucht, terwijl bij ons de insteek was:
duurzaamheid en gezondheid in de ruimtelijke
keten) konden we elkaar in de praktijk makImpressie van het nieuwe
park aan de Croeselaan in
het Beurskwartier.

kelijk vinden. Die twee sporen hebben we in

H

elkaar geschoven en het resulteerde in juni
iertoe is in juni 2016 een intentie-

2016 in de Intentieovereenkomst Living Lab

adviesbureaus – hebben op deze uitvraag

eerste onderzoeksresultaten gereed moesten

overeenkomst gesloten en bestuur-

SGS Utrecht, bestuurlijk ondertekend door het

gereageerd. Uiteindelijk zijn drie bureaus

zijn. Echt, een groot compliment voor de

lijk bekrachtigd. Het Living Lab

Ministerie van EZ en IenM, provincie Utrecht en

geselecteerd: De Urbanisten (klimaatbesten-

bureaus. De uiterst krappe deadline hebben ze

richt zich specifiek op het Stationsgebied

gemeente Utrecht. Daarin is ook de duur van

dige en klimaatrobuuste stad), marco.broekman

in korte tijd gehaald, met ook inhoudelijk zeer

aan de Jaarbeurszijde van CS Utrecht: het

het Living Lab vastgesteld: drie jaar."

urbanism research architecture (circulaire

aansprekende resultaten.”

economie) en Nieuwe Gracht (duurzame en

Beurskwartier en het Westplein. Frederik

Vier werklijnen

schone mobiliteit). Op de vierde lijn – ontwerp

Stadslab (on tour)

Lab Utrecht SGS namens gemeente Utrecht, is

In Utrecht zijn in het Living Lab Utrecht SGS vier

en inrichting – is een kleinere opdracht gegund

Niet alleen het ontwerpend onderzoek in

uiterst tevreden over het Living Lab: “Onder

werklijnen uitgezet. Die zijn vervolgens door

aan Bovenkamers. De selectie vond plaats in

het Living Lab leverde input voor de omge-

hoge druk zijn in korte tijd enorme stappen

ontwerpend onderzoek van stedenbouwkun-

september 2016. Er was haast geboden, zegt

vingsvisie. Leenders: “Inwoners, instellingen,

gezet, met dank aan de inzet van velen. Zo

dige bureaus 'geladen'. De vier werklijnen zijn:

Leenders: “De opdracht aan de bureaus was

ondernemers en deskundigen zijn gevraagd

hebben de resultaten van het ontwerpend

1. Klimaatneutrale en klimaatrobuuste stad:

om én de eigen werklijn inhoudelijk te laden

naar hun ideeën en wensen. Daarvoor konden

Leenders, ‘verbindende inspirator’ in het Living

onderzoek uit het Living Lab hun weg inmid-

energiebesparing, duurzame energieop-

en uit te werken én om deze werklijn integraal

ze terecht op de tweede etage van het stads-

dels gevonden in het concept Omgevingsvisie,

wekking, het tegengaan van CO2 uitstoot

te vervlechten met de andere werklijnen. En

kantoor Utrecht. Hier is het Stadslab van de

die ter bespreking voorligt aan de gemeente-

en het aanpassen aan klimaatverandering

dat allemaal in korte tijd. Voor december moest

gemeente (en het Living Lab) gevestigd.” Het

raad van Utrecht.”

door gezonder ontwerp van steden en van

het werk af zijn, met het oog op de beoogde

Stadslab kreeg een onconventionele inrichting

gebouwen.

publicatie van de omgevingsvisie eind decem-

met kunstgras op de vloer en meubels van

ber 2016. Dat betekende dat in oktober al de

sinaasappelkistjes. Allemaal heel laagdrem-

Over het ontstaan van het Living Lab Utrecht
Sfeerbeeld herinrichting van
de Graadt van Roggenweg.

SGS en de rol van het Ministerie van IenM zegt

2. Circulaire economie: bewuste omgang met
grondstoffen op verschillende schalen, door
in te zetten op besparing, delen, hergebruik,
reparatie en recycling van grondstoffen,
bouwmaterialen en goederen.
3.	Duurzame en schone mobiliteit: stimuleren
van schone en stille vormen van mobiliteit,
zoals inzet van zero emissie stadslogistiek,
elektrische voertuigen.
4.	Ontwerp en inrichting: uitnodigen tot
gezond gedrag in de stad.
Het idee om het Living Lab te starten met
ontwerpende onderzoeken op bovenstaande
vier werklijnen bleek echt een ‘kickstart’ te zijn.
De partners in het Living Lab hebben gedurende de zomer samen de uitvraag voorbereid;

Sfeerbeeld van verlengde
Leidsche Rijn en het nieuwe
Lombokplein

het ministerie heeft de uitvraag in augustus
uitgezet bij marktpartijen. Zo'n twintig bureaus
– naast stedenbouwkundige ook technische
22
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een groot plein in het Beatrixgebouw, aan het
Jaarbeursplein, het Stadslab on tour georgani-

Ontwerpend onderzoek in de praktijk

seerd. Dit evenement trok circa tweehonderd
mensen. Er werden workshops georganiseerd

Jan Willem Tap, van het bureau Nieuwe Gracht in Utrecht, kreeg na de uitvraag van het Ministerie

en stadsgesprekken. Ook wethouders waren

van IenM opdracht om in het kader van het ontwerpend onderzoek van het Living Lab SGS

aanwezig. Wethouder Victor Everhardt nam

Utrecht aan de slag te gaan met de werklijn schone en duurzame mobiliteit. Hij was ‘supergemo-

deel aan het gesprek met de stad, niet alleen

tiveerd’ om met dit thema aan de slag te gaan (hij noemde het ‘een van dé opgaves van de toe-

als bestuurder, ook als bewoner.

komst’) met als bonus het ontwerpend onderzoek in een Living Lab (‘een gigantisch mooie kans’).
Nieuwe Gracht trok bij dit onderzoek op met Terra Incognita en Goudappel Coffeng, elk met een

Structuurvisie

specifiek kennisgebied. Intern organiseerden zij analyse- en ontwerpsessies. Schetsenderwijs

De gemeente gebruikt deze inbreng van bewo-

kwamen ze zo tot een eerste overzicht van mogelijke maatregelen. De volgende stap was het

ners en bezoekers van het Stadslab (on tour) en

integreren van die maatregelen tot integrale beelden voor wat we toen het Nieuwe Centrum van

het Living Lab voor de structuurvisie. Het blijft

Utrecht noemden. Aangevuld met inzichten uit de twee andere ontwerpende onderzoeken van

Jan Willem Tap

overigens niet bij een eenmalige exercitie van

De Urbanisten (energie en klimaat) en marco.broekman research urbanism architecture (circu-

bureau Nieuwe Gracht te

het Stadslab on tour. Het Stadslab vormt de

laire economie), waarbij de kennis uit het dwarsdoorsnijdende thema ‘uitnodigen tot gezond

Utrecht

opmaat voor bewonersparticipatie in het pro-

gedrag’ ook een plek kreeg. “De opdracht was om vanuit je eigen aanvliegroute – in ons geval

ject in de komende jaren. “Utrecht wil inspraak

schone en duurzame mobiliteit – aan te geven waar de verschillende werklijnen elkaar kunnen

pelig en circulair. Maar voor de gemeente nog

op een andere manier organiseren om zo meer

versterken. Die vervlechting werkte heel inspirerend.”

wel een dingetje, zegt Leenders: “In het toen

ruimte te geven aan inwoners en om ook meer

nagenoeg nagelnieuwe stadskantoor kiezen

inwoners te betrekken bij de planvorming.

Stap drie was de presentatie van de plannen door de betrokken bureaus. Elke stap werd afgerond

voor een andere inrichting en uitstraling dan

‘Utrecht maken we samen’ is prioriteit in het

met een interactieve sessie van een halve dag met zo'n veertig deelnemers, vanuit gemeente

men gewoon was, en ook trots op was, dat gaat

gemeentelijk beleid. Zo zoekt Utrecht oprecht

Utrecht, provincie Utrecht, ministeries van IenM en EZ, RWS en diverse kennisinstellingen. Zo

niet zomaar. Maar het is gelukt. Ook hier zie je

naar nieuwe manieren om én ‘bottom up’ te

zijn uiteindelijk, na deze interactieronde door de ontwerpend onderzoekers, planvoorstellen

dat de gemeente verandert, vernieuwt.” Het

werken én tegelijkertijd grootschalige ontwik-

gemaakt. Tap spreekt van kansrijke ingrepen en scenario's, die vervolgens zijn aangeboden aan

Stadslab ging op 24 september 2016 ook nog

kelingen mogelijk te maken, zodat Utrecht voor

de werkgroep van het Living Lab SGS Utrecht en gemeente Utrecht. Utrecht verwerkte de resulta-

eens 'on tour'. Om nog meer mensen uit de

een ieder gezond, aantrekkelijk en bereikbaar

ten van het ontwerpend onderzoek in de Omgevingsvisie Beurskwartier en Westplein.

stad te betrekken bij de planvorming werd op

blijft.”
Tap is uiterst positief over de methode van het ontwerpend onderzoek zoals die in Utrecht heeft
plaatsgevonden: “De samenwerking in een 'open setting' met verschillende partijen is heel

Interview met Victor Everhardt

vruchtbaar gebleken. Ook het bundelen van ontwerpkracht werkt uitstekend en tilt het eigen
plan naar een hoger niveau. Van belang voor het welslagen is wel de bereidheid om waar nodig
af te stappen van ingesleten patronen en ideeën. Verschillende partijen in het Living Lab hebben

Waar zie je Utrecht naar toe groeien als het gaat om de slimme en gezonde stad?

hun eigen belangen; het vraagt moed om je koers te laten bijstellen, als dat helpt om het plan

“Utrecht groeit hard. Wekelijks komen er meer dan honderd nieuwe Utrechters bij. Utrecht blijkt

beter te maken.”

aantrekkelijk voor veel mensen om te wonen, te werken en te winkelen, of een festival te bezoeken. Dat willen we in de toekomst ook zo houden. Utrecht zoekt naar nieuwe, andere vormen
van groei, zodat Utrecht, ondanks de toegenomen drukte, toch aantrekkelijk én bereikbaar blijft.
Wij denken dat dit kan, wanneer we continu blijven redeneren en handelen vanuit de waarden
gezondheid en duurzaamheid. Utrecht, een stad met gezonde mensen, in een gezonde leefomge-

De Utrechtse regio is een aantrekkelijke

ving en met een gezonde, nieuwe economie. Een economie ten dienste van welvaart én welzijn.”

en snel groeiende regio. Daarom vinden
we het belangrijk dat we onze dorpen en

Victor Everhardt

Ben je enthousiast over het Living Lab SGS Utrecht? Wanneer is dit volgens jou geslaagd?

steden zo inrichten dat het mensen aan-

locoburgemeester van Utrecht

“De mooiste uitkomst van een laboratorium is als er een experiment slaagt. Of misschien wel

moedigt om te bewegen, ontspanning te

en wethouder van Stations-

twee. En met succes ook elders herhaald kan worden. Liefst nog op een net wat grotere schaal.

zoeken en elkaar te ontmoeten. Het is ook

gebied, Volksgezondheid et al

Dat hebben wij, als college, ook beoogd door van het stationsgebied een ‘Healthy Urban Boost’

belangrijk dat de omgeving geschikt is om

te maken. Die ambitie sloot en sluit aan op de ambitie van het Rijk (programma SGS) en van

bijvoorbeeld grote hoeveelheden water op

de provincie (programma Gezonde Leefomgeving). Het feit dat drie overheidslagen, langjarig,

te vangen tijdens hoosbuien als gevolg van

gericht en samen aan de slag gaan, daar elk menskracht voor vrij maken en echt de handen uit de

klimaatverandering. Daar moeten we met

mouwen steken met oog op experimenteren, is op zich al een succes.”

z’n allen aan werken. Immers wonen in een

24

gezonde stad gezonde mensen! Hoe doen

Mariëtte Pennarts

Is er een verband te leggen tussen het Living Lab SGS Utrecht en het Utrechtse gemeentelijke

we dit op een goede manier? Het Living Lab

gedeputeerde provincie

beleid?

Utrecht SGS is daar een mooi voorbeeld van.

Utrecht

“Ja, Utrecht heeft de ambitie gezond stedelijk leven voor iedereen mogelijk te maken. Die ambi-

Hiermee experimenten we en proberen we

tie kan de gemeente niet alleen realiseren. Alle partners in en bij de stad hebben daar een rol in.

innovatieve concepten uit. De kennis die we

Van bezoeker tot bewoner. Van onderwijs tot onderneming. Van overheid tot maatschappelijke

hiermee opdoen delen we met anderen. Ook

organisatie. Utrecht maken we samen. Laat dat nu net de basis én de titel zijn van ons Utrechtse

bewoners, kennisinstellingen, ondernemers

collegeprogramma.”

en experts kunnen hier hun ideeën kwijt.”
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European Green Capital 2018

Het rivierpark van Nijmegen
met stadseiland in de Waal,
als onderdeel van het
projectgebied Ruimte voor
de Waal.

Auteur: Hans Fuchs

Schone lucht en schone
scheepvaart in Nijmegen
De stad Nijmegen is enorm trots om zich in 2018 de duurzaamste stad
van Europa te mogen noemen. De titel EU Green Capital is dan ook meer
dan terecht. Nijmegen heeft duurzaamheid en gezondheid hoog geprioriteerd en heeft veel gerealiseerd in de afgelopen jaren. Als Slimme en
Gezonde pilotstad is er in het kader van luchtkwaliteit aandacht voor
emissie-reductie bij houtkachels en is de website stookwijzer.nu gelanceerd. Ook agendeert Nijmegen schone scheepvaart en organiseert de
stad samen met SGS een internationaal Binnenvaart Congres met de titel
‘Binnenhavens in stedelijk gebied: Smart & Healthy’, op 12 en 13 april 2018.

SGS

pilots
tad

26
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Emissiereductie houtstookkachels
Waarom Nijmegen SGS-pilotstad is, vertelde

Oplossingen voor houtkachels

wethouder Harriët Tiemens van Klimaat &

Overzicht van het A20projectgebied.
© marco.broekman

Energie in juni 2016 aan Agenda Stad: “De

Minder schadelijke uitstoot uit houtkachels, daar zijn volgens de gemeente

basis van ons duurzaamheidbeleid is dat we

drie technische oplossingen voor: een katalysator, een elektrostatisch filter

een gezonde en vitale stad willen zijn, waar het

en secundaire verbranding in een naverbrandingsruimte. Een katalysator

plezierig wonen en werken is. Daar hangt alles

reduceert de emissie van met name koolwaterstoffen, koolmonoxide en

mee samen. De mobiliteit moet bijvoorbeeld

fijne deeltjes, zoals roet en teer door naverbranding in de kachel. Met een

zo zijn dat de stad niet dichtslibt en de lucht

katalysator neemt ook de geuroverlast af. Een elektrostatisch filter scheidt

moet gezond zijn. Fietsen vinden wij heel erg

vaste deeltjes (roet, organisch- en mineraalfijnstof) uit houtrook af door

belangrijk. Verder werken we samen met bur-

ze een elektrostatische lading te geven. In een kachel met een naverbran-

gers aan deze verbetering van de luchtkwaliteit.

dingsruimte worden koolwaterstoffen, koolmonoxide, roet en teer alsnog

Tot dat laatste thema – een betere luchtkwa-

verbrand, in een secundair verbrandingsproces.

liteit – hoort ook de ontwikkeling van een
brochure voor beleidsambtenaren waarin wordt

V

anaf 1 januari 2018 is Nijmegen een

van zogeheten wijkhelden voor het schoon

jaar lang European Green Capital, de

houden van stadsbuurten. Daarnaast rijden

titel die de Europese Commissie jaarlijks

alle 222 bussen in de regio Nijmegen-Arnhem

vergeeft aan de duurzaamste stad van Europa.

op groen gas, aangevuld met elektriciteit. Die

Nijmegen ontving de titel voor tal van groene

energie wordt gewonnen uit het GFT-afval van

initiatieven: de grootschalige isolatie van

alle gemeenten in de stadsregio. De ARN-

woningen, het plaatsen van meer dan 15.000

afvalenergiecentrale in Weurt liet een speciale

zonnepanelen op Nijmeegse daken, een reduc-

vergistinginstallatie bouwen voor de conversie

tie van het gas- en elektraverbruik, een nieuw

van dat afval in groen gas.

uitgelegd op welke manier burgers zo schoon

over een verantwoord gebruik van houtstook-

mogelijk kunnen stoken in hun houtkachels.

kachels. Deze Stookwijzer is bruikbaar in heel

Daarmee kan de gemeente antwoord geven op

Nederland en adviseert gebruikers in real

de groeiende maatschappelijke aandacht voor

time of het verantwoord is om een houtkachel

de gezondheidseffecten van emissies door

te benutten – op basis van de locatie van de

houtkachels en voor de overlast en hinder als

bezoeker van de website, een index van de

gevolg van rook.

luchtkwaliteit en de actuele windsnelheid.

De belangrijkste technische maatregelen die

Schone binnenhavens

genomen kunnen worden, zijn het aanbrengen

Green Capital 2018 en het Programma Slimme

van een katalysator, een elektrostatisch filter

en Gezonde Stad komen samen in Nijmegens

en secundaire verbranding. De brochure is

aandacht voor schonere scheepvaart. In het

ook beschikbaar voor ambtenaren uit andere

voorjaar van 2018 organiseert de stad het

gemeenten. Met de website stookwijzer.nu

internationale congres ’Binnenhavens in

informeert de stad Nijmegen zijn bewoners

stedelijk gebied: Smart & Healthy ’. Aanleiding

warmtenet dat duizenden woningen voorziet
van restwarmte uit de afvalenergiecentrale

De European Green Capital activiteiten die

ARN, maar ook de projecten 'Dijkteruglegging

Nijmegen in 2018 organiseert, zijn gekop-

Veur-Lent' en 'Nijmegen omarmt de Waal'.

peld aan de kernwaarden: delen, verbinden en
innoveren. Dit aan de hand van vijf duurzame

28

Gezonde Initiatieven

thema's op: smart mobility (duurzame mobili-

Schone lucht is erg belangrijk voor Nijmegen

teit), circulaire economie (duurzame bedrijvig-

en het kan nog schoner. Zo zet de Gelderse stad

heid), gezonde en leefbare stad (duurzaamheid

beleid in om fietsen aantrekkelijker te maken.

gekoppeld aan sociale thema’s), energietran-

Nijmegen investeerde in de aanleg van snel-

sitie (duurzame energie: weg met het gas!) en

fietsroutes, realiseerde een groot fietstransfe-

klimaatadaptatie (omgaan met klimaatverande-

rium onder poppodium Doornroosje, zorgde

ring). De Stichting Green Challenges heeft deze

voor andere, aanvullende fietsparkeergelegen-

thema's omgezet in groene uitdagingen (green

heden en ontwikkelt fietsstimuleringsplannen.

challenges), concrete activiteiten rond duur-

De gemeente werkt daarnaast aan beleid om

zaamheid waaraan bewoners van Nijmegen

bromfietsen zoveel mogelijk van het fietspad

kunnen deelnemen. In 2018 presenteert de

te halen. Tevens maakt de gemeente gebruik

gemeente de resultaten van deze activiteiten.
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29

column

Geen ontwerpreflex maar
gewenst gedrag uitlokken
In de bestseller ‘Freakonomics, The hidden side of
everything’ van de Amerikaanse economen Levitt en
Dubner leren we waarom leraren soms frauderen met
cijfers, waarom sumoworstelaars soms expres verliezen en waarom een verkoopmakelaar niet de beste prijs
voor jouw huis zal bedingen. Een korte samenvatting
van het boek is dat mensen heel logisch reageren op
bewuste en onbewuste prikkels vanuit hun omgeving.
Smart Emission

voor het congres is de functiemix van wonen,

maak je van een binnenhaven een aantrekke-

recreatie, natuur en de economische haven-

lijke en gezonde woonomgeving?”. Het congres

Meten is weten: samen met

activiteiten die in de binnenhavens ontstaan.

besteedt aandacht aan de vraag hoe economi-

de Radboud Universiteit,

Bij een groeiend stedelijk gebied verkent ook

sche activiteiten (binnenvaart, opslag, overslag)

Geonovum, CityGis, Intemo

de gemeente Nijmegen de komende jaren

en wonen en recreatie in deze gebieden met

V

en RIVM brengt de gemeente

de mogelijkheden om binnenhavens en de

hun specifieke signatuur samen kunnen gaan.

termijn. Informatie over gezondheid en duurzaamheid zijn voor onze hersenen niet zo snel

Nijmegen de luchtkwaliteit

binnenvaart verder te verduurzamen. In de

Het congres haakt bovendien aan bij de actuele

aanleiding tot ander gedrag. Deze abstracte informatie, zonder zichtbare, directe consequenties

binnen de gemeentengren-

praktijk, zo vindt de gemeente, is het een hele

en toekomstige ontwikkelingen in de EU als

botst met bijvoorbeeld de directe invloed van de geur van een hamburger of het gemak van een

zen in beeld. Bij dit Citizen

klus om deze functiemix in een havengebied

het gaat om schone binnenvaart, brandstoffen,

auto.

Science project maken de

te creëren. Tijdens het congres draait het om

overslag en stedelijke ontwikkeling.

deelnemende partijen, ver-

het vinden van antwoorden op de vraag: “Hoe

van onze skeletspieren. Als je op een warme zomerse dag een glas cola ziet, dan pak
je het en drink je het op. Als dat niet jouw cola was, dan kan je een reactie van iemand

anders verwachten. Onze hersenen zijn vooral gericht op ons eigen voortbestaan op korte

Volgens neurowetenschappers zoals Victor Lamme speelt het bewustzijn bij keuzes nauwelijks
een rol. Lamme vergelijkt het bewustzijn met Mart Smeets, die gebeurtenissen achteraf van

consortium, gebruik van

commentaar voorziet. Mensen maken keuzes voornamelijk onbewust. Dat geldt voor vele keuzes

een meetnetwerk met low-

met betrekking tot gezondheid en duurzaamheid. Het is daarom handig om hierover niet te veel

Schone binnenhaven

bevinden zich zo’n twintig

voorlichting te geven, maar het gezonde en duurzame gedrag gewoon uit te lokken door het
makkelijk en vanzelfsprekend te maken met communicatie en inrichting.

sensoren geplaatst in tuinen

In het recente verleden nam de gemeente Nijmegen al tal van maatregelen voor een schonere

en in of aan huizen. Met deze

binnenhaven, zoals:

Voor het effectief inrichten van woon- en werkomgevingen moet je nadrukkelijk kijken naar het

actie bestudeert het con-

•

Walstroom aan de Waalkade voor cruiseschepen (uitgevoerd);

gewenste gedrag van je doelgroep en mogelijke weerstanden en verleidingen. Deze aanpak

sortium of lokaal gemeten

•

Walstroom in de Lindenberghaven;

komt soms helemaal niet overeen met de ontwerpreflexen van traditionele bureaus. Met een

waarden leiden tot aanvul-

•

Walstroom In de Waalhaven (in uitvoering);

slimme gedragsaanpak kan je gezond en duurzaam gedrag prima uitlokken. Zo laten mensen in

lende inzichten – anders

•

Pilotproject (2016) voor mobiele walstroom met gasgenerator, met name voor de

een schone omgeving minder rommel achter en is er minder criminaliteit. In een gevarieerde

industriële havens;

omgeving lijken afstanden korter en stappen mensen eerder op de fiets. In kantoren waar de

Samen met de Stadsregio subsidieproject voor nageschakelde technieken voor schepen

vergaderplekken midden in het gebouw zitten en waar de trappen zichtbaar en comfortabel

(ca. 10 projecten gehonoreerd);

zijn, bewegen mensen meer. In het Slimme en Gezonde Stad project in het stationsgebied

Partner in EU-project CLINSH: onderzoek in groot consortium naar schone scheepvaart-

van Utrecht hebben we met deze aanpak een bouwsteen aangeleverd voor de gemeentelijke

initiatief direct samen met

technieken, Nijmegen participeert met name in walstroom. Momenteel werkt Nijmegen

omgevingsvisie. In Schiedam en Eindhoven passen we deze inzichten toe bij het bevorderen van

bewoners van de stad.

aan een inventariserend rapport over de stand van zaken in toegepaste of in ontwikkeling

fietsgebruik.

dan de professionele data
van het Landelijk Meetnet

•

Luchtkwaliteit van het RIVM.
De gemeente werkt in dit

•

Bovenkamers

ia onze zintuigen ontvangen we prikkels die we in onze hersenen omzetten in beweging

enigd in het Smart Emission

cost sensoren. In de stad

Anjo Travaille

‘Voor het effectief inrichten van
woon- en werkomgevingen moet
je nadrukkelijk
kijken naar het
gewenste gedrag
van je doelgroep
en mogelijke
weerstanden en
verleidingen’

zijnde walstroomvoorzieningen in Nederland, Duitsland en België;
•

Stimuleren LNG-tanken op een locatie in regio Nijmegen, bijv. bij GDF Suez (binnenvaart én

Een bijzondere kans van onbewuste beïnvloeding kwamen we tegen in het gemeentehuis

wegverkeer);

van Utrecht, bij het bespreken van de maquette van de tweede fase van het stationsgebied.

i

•

Aangesloten bij landelijk LNG-fonds voor Binnenvaart (ambtelijk in voorbereiding);

De gemeente streeft naar een levendige, groene en gezellige omgeving. Alle ontwerpers,

stookwijzer.nu

•

Differentiatie van haventarieven voor schone schepen (schepen met Green Award

beleidsmedewerkers, stakeholders en beslissers staan vroeg of laat rond deze maquette. Als je

erkenning krijgen 15% korting), en;

met deze maquette al een beeld kan neerzetten van de sfeer van de omgeving, dan zullen alle

reageren?

De haven van Nijmegen heeft zelf ook een Green Award erkenning.

partijen dit beeld voor ogen houden als ze werken aan het project.

anjo.travaille@bovenkamers.nl

www2.nijmegen.nl/wonen/
milieuenafval/green_capital
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Icoonopgaves en kansrijke SGS-projecten

Het sportpark WillemAlexander, bovenop de
A4-tunnel.
INZET: Havengebied Schiedam

Auteur: Hans Fuchs

Schiedam sleutelt aan
haven en infra
De stad Schiedam kampt met behoorlijk wat milieubelasting van buitenaf; als een ring liggen haven, spoor, wegen en steden rondom de pilotstad. Met de herstructurering van de haven, de aanpak van het gebied
rond de A20 en de integrale ontwikkeling van de A4-zone slecht
Schiedam barrières die door infra worden opgeworpen en transformeert de stad tot een leefbaar en gezond woon- en werkgebied. Bert
Vos, programmaleider Slimme en Gezonde Stad: “Het SGS-programma
past in de tijdgeest.”

SGS

pilots
tad

© Jan van der Ploeg
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Tussenstad

M
Overzicht van het A20projectgebied.
© marco.broekman

et Bert Vos heeft de gemeente
Schiedam als enige van de SGSpilotsteden een programmamanager

die zich volledig op SGS richt. Vos definieert de
SGS-opgave in Schiedam als volgt: “Samen met
het ministerie van IenM zet Schiedam zich in
voor gezondheid en leefbaarheid in de stad. We
verkennen gezamenlijk hoe we gezondheid in
de stad slim kunnen bevorderen. In Schiedam is
het allerbelangrijkste de gebiedsgerichte benadering van de problematiek en zaken in samenwerking met anderen aanpakken, bijvoorbeeld
met partijen als Rijkswaterstaat en ProRail. Dat
Het NHTV Breda voerde
een VR-experiment uit om
de beleving van fietsroutes te onderzoeken.

zijn partijen die onderkennen dat hun infra
belangrijk is, maar dat die in Schiedam ook
werkt als barrière en zorgt voor milieubelasting.” De stad opereert in drie gebieden onder
de vlag van SGS: haven, A20-zone/stationsgeSTATIONSGEBIED

bied en A4-zone. Zeer diverse projectgebieden,

samenwerking met de TU Delft. In een eerste

Op de fiets door Tussenstad

aldus Vos, maar ook met een heldere bindende

vingeroefening onderzochten studenten hoe

Een belangrijk facet van de SGS-aanpak in

factor: “In alle drie gebieden is er een sterke

de snelweg op termijn goed in de stad kan

Tussenstad is het verbeteren van de fietsroutes,

relatie met de hoofdinfra.”

worden ingepast. Crux van de opgave: beperkt

inclusief onderdoorgangen onder A20 en spoor.

de impact van de rijksweg, slecht de bar-

De NHTV Breda onderzocht in een VR-omgeving

A20 en stationsgebied

rière tussen Schiedam en Schiedam-Noord,

de beleving van fietsroutes (een experiment

Bij de aanpak van de A20-zone draait alles om

onderzoek mogelijkheden voor (middel)dure

dat is genomineerd voor de European Transport

het creëren van verbindingen tussen beide

woningen en onderzoek de mogelijkheden voor

Innovations Award 2017) en hield de effecten

zijden van de snelweg, tussen Schiedam en

woningbouwlocaties voor de regionale verste-

van mogelijke maatregelen tegen het licht.

Schiedam-Noord. Van knooppunt Kethelplein

delijkingsopgave. In een later stadium keken

De NHTV Breda bestudeerde de verbindingen

en Beatrixpark tot aan station Schiedam

studenten ook naar de deelgebieden ‘Station

aan de Overschieseweg, de Parkweg en de

scheidt de snelweg de twee stukken stad.

Schiedam en stationsomgeving’, ‘Station Kethel’

Poldervaart. Het Behavioural Insight Team van

Stedenbouwkundige Marco Broekman bege-

en ‘Nieuwland; bouwen langs en over de A20’,

IenM voert een analyse uit met de DOE-MEE

leidde twee trajecten in dit projectgebied. Van

inclusief aandacht voor de relatie met het

tool. Aan de Parkweg wordt uit drie viaducten

oktober 2015 tot april 2016 leidde Broekman

Beatrixpark.

één geheel gemaakt, met rond de midden-

visie op het plangebied. Deelnemers aan die

Tussenstad

Vos: “Daardoor ervaar je die tunnels als één

ateliers: o.a. gemeente, RWS, IenM, corporatie

Broekman begeleidde tussen september 2016

ruimte. Rijkswaterstaat zag het belang en

Woonplus, DCMR en bewoners. Broekman:

en februari 2017 de nadere uitwerking van de

co-financierde de kunst. In 2018 hebben we

“Doel was om de zone te verbeteren vanuit het

tweede icoonopgave: Tussenstad. Broekman:

daar 'een kunstwerk onder de kunstwerken'. Bij

SGS-programma, met kleine en grote projecten.

“Bij Tussenstad hebben we gezegd: 'Hier gaan

de Poldervaart is de gezamenlijke ambitie om

Onze analyse was dat je hier geen integrale

we gewoon beginnen, als testgebied, om te

twee kleine viaducten te vervangen door één

gebiedsvisie kunt ontwikkelen en toepas-

laten zien wat mogelijk is’. Kenmerk van de

ruim viaduct en de Poldervaart en de fiets-

sen. Dit soort grootschalige infra-opgaves is

A20-zone is dat veel verschillende infra bij

verbinding door te trekken onder de A20, dat

lastig. Het liefst zou je met veel geld een grote

elkaar komt: trein, metro en snelweg. Iedere

maakt de barrièrewerking van de A20 minder.

ingreep plegen, bijvoorbeeld overkappen, want

partij doet hier zijn eigen ding. Onze vraag was:

Het zijn concrete voorbeelden van oplossin-

de leefkwaliteit rondom die weg is niet goed.

‘Wat kun je nú al doen, met kleine ingrepen?’

gen, ontstaan vanuit SGS-perspectief; kijken

Het geld en de urgentie is er echter niet, dus

Hieruit rolden acht kansrijke projecten.” Als

naar behoefte van bewoners, samenwerking

kozen we voor kleinere middelen: verbindingen

voorbeeld haalt Broekman de Innovatie-

op diverse schaalniveaus. Het SGS-programma

verbeteren, het gebied levendiger maken door

testzone aan, het idee om een segment van de

past in de tijdgeest.”

toevoegen van functies en programma's. Met

A20 te transformeren tot testzone voor innova-

Broekman noemt de SGS-initiatieven voor de

andere woorden: de basis op orde krijgen.”

ties zoals stil en duurzaam asfalt, lichtgevend

A20-zone zinvol: “Je ziet breed meer verstede-

asfalt et cetera. Broekman: “Ook een kansrijk

lijking en verdichting met infra zoals bij de A20.

Icoonopgaves

project als een schoonmaakactie, gekoppeld

Als je kwalitatief wilt wonen, werken en leven,

Broekman c.s. stelden voor de A20-zone en

aan onderwijs, kan mogelijk al iets verbeteren.

verlangt dat een nieuwe manier van kijken naar

het stationsgebied vijf icoonopgaves op:

Of een locatie in het Beatrixpark vrijmaken

infra. Bij gemeentes, RWS en ontwikkelaars ont-

stad en snelweg, Tussenstad, stationsgebied,

voor tiny houses, ook een van de voorgestelde

staat aandacht voor duurzaamheid als integraal

Parkweg en Corridor-West. Bij de eerste opgave,

kansrijke projecten.”

onderdeel. Goed aan Schiedam is dat gemeente
en RWS samen aan tafel hebben gezeten.

stad en snelweg, koos Schiedam voor een
34

wilt wonen,
werken en leven,
verlangt dat een
nieuwe manier van
kijken naar infra’

kolommen kunst. SGS-programmaleider

drie ateliers waarin gezocht werd naar een

PARKWEG

‘Als je kwalitatief
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column
Vaak gaat het mis bij grenzen van bestuurs-

Haven

i

lagen. Het gebruik van ontwerpend onderzoek

Dan is er nog de haven. Schiedam voert een

met alle partijen, zoals dat in Schiedam is toe-

onderzoek uit naar de herstructurering met

schiedam.nl

gepast, betekent dat je inzicht krijgt in elkaars

de focus op groei en de aanpak van mili-

problemen.”

euproblemen. Bart Heinz, procesmanager
havenontwikkelingen: “De groei zit hem in de
energietransitie. We gaan naar een duurzame
haven, mede door het efficiënt indelen van
grond en water. Als je die componenten beter
rangschikt, kun je de milieuruimte optimaliseren: overlast verschuiven naar de Maas, minder
overlastgevende activiteiten verschuiven naar
de stad. Dat alles geflankeerd door concrete
milieumaatregelen, zoals filters en schermen.”
De herstructurering van de haven is een
autonoom initiatief dat nu onder de paraplu
van SGS wordt uitgevoerd. Heinz: “In mei 2014
zijn we gestart met de herstructurering en met
'gezonde verstedelijking'. We gebruiken het
netwerk van gezonde verstedelijking, passen
de Urban Strategy Tool toe voor het meten van

Havengebied Schiedam

effecten en het rendement van maatregelen,
wat betreft gezondheidseffecten en milieuwinst.” Heinz' team voert geluids- en klachtenmetingen uit, meet emissies en ontwikkelt
maatregelen, bijvoorbeeld woningisolatie en

Een Slimme en Gezonde
Stad is een Lerende Stad
Ontwerpen aan de Slimme en Gezonde stad is vandaag
de dag van groot belang. Welvaartsziekten, rijzende
zorgkosten, de eindigheid van grondstoffen, fossiele
energie en aantoonbare ruimtelijke gezondheidssegregatie tonen de noodzaak. De toenemende verstedelijking en vergrijzende samenleving maken de
opgave des te urgenter. Toch blijkt ‘gezond ontwerp’
in de praktijk weerbarstig.

Marco Broekman
architect, stedenbouwkundige en eigenaar bij
marco.broekman urbanism
research architecture

maatregelen aan de bron. “Dan moet je denken
aan LNG als brandstof in plaats van diesel, drijvende generatoren, walstroom en filters op de
schoorstenen van de schepen tegen het fijnstof
en het geluid en het verplaatsen van schepen.
We zijn momenteel bezig de maatregelen uit te
werken, kijken naar de technische oplossingen,

E

en adagium als ‘licht, lucht, ruimte’ werkt niet meer. Het gaat bij uitstek om complexe
vraagstukken en de relatie tussen ruimtelijke interventies. Gezondheidsbevordering is niet
altijd eenduidig. Gezond ontwerp vraagt om maatwerk en om een nieuwe kijk op stedelijke

ontwikkeling. Dat gaat verder dan een aantal (slimme) technische innovaties, het vraagt ook om

de kosten en de subsidies.”

een omslag in het ontwikkelproces en een mentaliteitsverandering.

A4-zone

Gezondheid behoort een integrale plek te krijgen in de visie op de stad en mag niet worden

Vos typeert de A4-zone tussen Schiedam en

gezien als een extra saus over een ontwerp. Net als in andere urgente ruimtelijk opgaves zoals

Midden-Delfland als SGS-voorbeeld avant-

de energietransitie moet gezond ontwerp invloed hebben op alle domeinen binnen de stad.

la-lettre: “De snelweg is hier uitgevoerd als

Het heeft betrekking op gezond bewegen, het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving,

landtunnel. Nadat in december 2015 de A4

het faciliteren van sociale ontmoeting en het stimuleren van gezond eten. Twee pilotsteden van

werd geopend, is in 2016 ook het sportpark

de Slimme en Gezonde Stad (Schiedam, Utrecht), waar ik aan gewerkt heb, laten zien dat het

Willem-Alexander gerealiseerd, grotendeels op

noodzakelijk is om nieuwe aanpakken te testen.

‘Een Slimme en
Gezonde Stad is
een lerende stad,
die openstaat
voor experimenten’

het tunneldak. Daar wordt nog een stadspark
aan toegevoegd, ten zuiden van het sportpark.

Een Slimme en Gezonde Stad is een lerende stad, die openstaat voor experimenten, waar

In alle opzichten een win-win-win situatie: een

verbindingen worden gelegd tussen disciplines, sectoren en hiërarchische lagen van overheden

snelweg die je nauwelijks ziet, hoort of ruikt,

en betrokken partijen. Het advies daarbij is om niet alleen te praten, maar ook te doen.

erboven faciliteiten en ruimte om te sporten en
te bewegen en zelfs ruimte voor woningbouw

Testgebieden ontwikkelen en deze ook publiekelijk zichtbaar te maken. Binnen de testgebieden

op de oude sportcomplexen.” Een vorm van

kunnen we de invloed van gezond ontwerp meetbaar maken, door te onderzoeken welke

integrale gebiedsontwikkeling die wat betreft

ingrepen in de leefomgeving een gezonde leefstijl stimuleren en mensen aanzet tot gezond

de gemeente Schiedam én het ministerie van

gedrag. De ontwerper kan met ‘ontwerpend onderzoek’ nieuwe perspectieven verbeelden, om

I&M navolging verdient. Niet alleen op tracés

zodoende partijen met elkaar te verbinden en met elkaar concrete stappen te maken.

waar een verkeerskundig knelpunt bestaat,
maar ook daar waar stedelijke knelpunten om
ambitieuzere ingrepen vragen.

De landtunnel in de A4-zone, met daarbovenop het sportpark Willem-Alexander.
© Jan van der Ploeg
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Tools voor een
Slimme en Gezonde Stad
Een slimme en gezonde Stad is niet van de één op de andere dag
ingericht. In de loop der jaren zijn er slimme concepten, instrumenten en tools ontwikkeld die de stap naar een duurzame en toekomstbestendige stad mogelijk maken. De redactie maakte in samenspraak met
het ministerie van Infrastructuur en Milieu een selectie van elf handige
tools waar gemeenten elders in het land nu al mee aan de slag kunnen.

3. Gedragshuis Beter Benutten

5. Soundscape onderzoek

In Beter Benutten werken Rijk, regio en bedrijfsleven aan

De beleving van geluid, en eventuele geluidhinder, wordt

innovatieve maatregelen om de bereikbaarheid in de

niet alleen bepaald door het aanwezige geluidsniveau in

drukste regio’s te verbeteren. Deze maatregelen worden

decibellen. Het is net zo belangrijk om te bepalen hoe het

gebaseerd op inzicht in het gedrag van de reiziger. “Als je

geluid bij de omgeving past. Bij de ruimtelijke inrichting

weet waarom mensen tijdens de spits reizen en op grond

van omgevingen zou meer dan nu rekening gehouden

waarvan zij hun keuze maken, kom je tot effectievere

kunnen worden met deze geluidbeleving, de sound-

oplossingen”, vertelt Gwenda Zuurbier van het ministerie

scape. Onderzoek naar soundscapes laat zien dat mensen

van IenM. Inzicht in gedrag stelt projectleiders in staat om

natuurlijke en menselijke geluiden vaak als prettig ervaren,

de reiziger passende alternatieven te bieden en met zo min

terwijl verkeers- en mechanische geluiden als onprettig

mogelijk middelen een optimaal effect te bereiken. Het

bestempeld worden. Door observaties en vragenlijst-

evaluatieonderzoek van Beter Benutten-projecten geeft

onderzoeken kan soundscape-onderzoek bijdragen aan

een goed beeld van wat werkt en hoe gedragsprincipes

een gezonde en duurzame leefomgeving.

toegepast kunnen worden.

Meer informatie: dr. Miriam Weber, m.weber@utrecht.nl

Meer informatie: beterbenutten.gedragshuis.nl

1. DOE-MEE

2. CycleSpex

4. Urban Strategy

6. AiREAS

Of het nu gaat om afval scheiden, files verminderen of

In Eindhoven wordt de luchtkwaliteit al vijf jaar online

samenwerken met bedrijven; het werk van beleidsmakers

gemeten met Aireas, een innovatief luchtmeetnet geba-

is er vaak op gericht om gedrag te veranderen. Doel van

seerd op sensoren. De Airboxen zijn op 35 locaties aan

een DOE-MEE workshop is om op snelle en gestructureerde

lichtmasten bevestigd en meten onder andere de hoeveel-

manier inzichten op te doen op het gebied van gedrag

heden fijnstof, ozon, stikstofdioxide en ultrafijne deeltjes.

en effectief beleid. DOE-MEE staat voor Doorgronden,

Het netwerk stelt bewoners, bedrijfsleven, instellingen en

Ontwikkelen, Experimenteren en Monitoren En Evalueren.

overheid in staat de luchtkwaliteit te inventariseren, initi-

De DOE-MEE tool is ontwikkeld door het Behavioural

atieven tot verbetering te ontplooien en de resultaten te

Insight Team (BIT) van IenM.

volgen. Aireas is een initiatief van gemeente en provincie,
ECN, Axians en IRAS(UU) en ITC (UT).
Meer informatie: aireas.com

Met CycleSpex, ook wel de Virtual Reality (VR)

De door TNO ontwikkelde Urban Strategy versnelt en

Fietssimulator genoemd, wordt door de toepassing van

stimuleert integrale ruimtelijke planvorming. Een set

VR op een innovatieve manier onderzoek gedaan naar de

indicatoren maakt duidelijk waar wel of geen beleid nodig

fietsbeleving van infrastructuur en de gebouwde omge-

is om gezondheid te bevorderen. In werksessies met

ving. Dit onderzoeksinstrument stelt onderzoekers en

stakeholders worden met oplossingen gespeeld. Tevens

beleidsmakers in staat een diversiteit aan scenario’s vorm

wordt inzichtelijk of maatregelen het gewenste resultaat

te geven rondom kennis- en ontwerpvraagstukken op

opleveren. Urban Strategy is ingezet in een aantal Slimme

het gebied van fietsbeleving in de stad. Een van de grote

en Gezonde Stad pilotsteden om te onderzoeken hoe

voordelen is dat voorafgaand aan investeringen moge-

stedelijk ontwerp aan gezondheid kan bijdragen.

lijke oplossingen kunnen worden getest in een veilige en

Meer informatie: tno.nl/sgs

gecontroleerde setting. Met deze nieuwe vorm van burgerparticipatie kunnen voor grote aantallen respondenten de
interactie en beleving van de infrastructuur en de ruimtelijke omgeving worden geanalyseerd.
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De betere binnenstad
7. De Stookwijzer

10. Nationale Fiets Telweek
Sinds 2015 werkt het ministerie van IenM mee aan de
Nationale Fiets Telweek. Middels een landelijke campagne
worden fietsers in heel Nederland opgeroepen gedurende
één week in september de Fiets Telweek app te downloaden. Gedurende die week wordt fietsersdata verzameld

Deze tool laat in één oogopslag zien wanneer het onver-

zoals de snelheid, het aantal afgelegde kilometer en de

standig is om hout te stoken. De Stookwijzer is bedoeld om

gereden routes. Met deze data kan het fietsbeleid verbe-

mensen bewust te maken over de gevolgen van houtstook.

terd worden. Zo worden fietsknelpunten inzichtelijk en

Het is nog redelijk onbekend dat het stoken van hout met

kan hier adequaat op ingespeeld worden. De Fiets Telweek

houtkachels, open haarden of barbecues zorgt voor fijnstof

ontwikkelt zich verder. Zo is er in 2017 meer ruimte voor

in de lucht. De Stookwijzer geeft advies op basis van

feedback van en naar de deelnemer, kan de app voor een

locatie en bevat tips over slim en verstandig hout stoken.

langere of andere periode worden ingezet en komt meer

De Stookwijzer is in heel Nederland te gebruiken. Meer

data beschikbaar door samenwerking met bestaande

informatie: stookwijzer.nu

fietsdata-inwinners.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma laat zich in Den Haag
vervoeren per tandemtaxi. Dat willen we allemaal wel
– en dat kán. Sterker nog, dat móet. In veel binnensteden is discussie over het weren van autoverkeer en
stadsbussen in het centrum vanwege luchtkwaliteit,
geluidsoverlast, congestie en ruimtegebrek. Het wordt
tijd dat er slimmer, stiller en gezonder vervoer komt.

M

Met minibusjes? Dat hoeft niet. Er zijn voldoende goede en schone alternatieven.
Fietstaxi’s bijvoorbeeld. In Tilburg en Zwolle rijden ze al en ze worden erg gewaardeerd

je ook als publieke voorziening inzetten. Een ander innovatief stadsvoertuig is de taxibakfiets
van Urban Arrow. Met een bankje in de lengterichting waar drie mensen achter elkaar op kunnen

De GezondOntwerpWijzer (gezondontwerpwijzer.nl)

11. Leidraad duurzame gebiedsontwikkeling

Fietsdiensten.nl

aar hoe komen oude mensen en anderen die slecht ter been zijn dan in de binnenstad?

vanwege hun van-deur-tot-deur-service. Of neem de tandemtaxi die Klijnsma gebruikt: die kun

8. GezondOntwerpWijzer

Jos Sluijsmans

zitten, ziet die er erg leuk uit.
Een bedrijf in Aalten bouwt fietsbussen voor kindervervoer voor buitenschoolse opvang, maar

‘Het wordt tijd
dat er slimmer,
stiller en
gezonder
vervoer komt’

ze worden ook gemaakt in een uitvoering voor volwassenen. Ideaal voor stadsvervoer. Dan is

bundelt thematisch kennis over het gezond ontwerp en

De provincie Utrecht beschikt over een driedimensionaal

er ook nog de Vierfiets, waar je met vier personen op kunt fietsen, en de Duofiets, een tandem

inrichten van de leefomgeving. Deze website is gemaakt

planningsinstrument dat ingezet wordt om belang-

waarop je naast elkaar zit. Fietsen Alle Jaren rijdt in een tiental steden met ouderen in riksja’s.

door het RIVM, in opdracht van het ministerie van IenM en

hebbenden in interactieve sessies te laten participeren

Ook die zijn te gebruiken voor personenvervoer in de binnenstad.

in samenwerking met de ministeries van VWS, BZK en voor-

in integrale ruimtelijke afwegingen, onder meer bij de

malig LNV. Op deze websites zijn aanbevelingen te vinden,

inrichting van gebieden. Kern van het systeem zijn de

Deze meerpersoonsfietsen hebben veel voordelen. Reguliere taxichauffeurs klagen regelmatig

evenals praktijkvoorbeelden, instrumenten, organisaties en

omgevingskwaliteiten die de provincie voor elf onder-

over ultrakorte ritjes. Voor fietstaxi’s of tandemtaxi’s zijn deze korte afstanden juist perfect.

achtergrondinformatie die kunnen helpen bij het gezond

scheidende gebiedstypen heeft geformuleerd (gebieds-

Het is gezond, want mensen kunnen zelf meefietsen. Het is sociaal: je raakt al fietsend makkelijk

ontwerpen en inrichten van de leefomgeving. De website

profielen). De ervaring leert dat het instrument een belang-

met elkaar in gesprek. Het is stil en schoon en de binnenstad wordt er leuker van. En dankzij de

wordt dit jaar geüpdatet. De GezondOntwerpWijzer is

rijke bijdrage kan leveren aan het verkrijgen van draagvlak.

elektrische trapondersteuning heeft iedereen altijd de wind in de rug. Dan rijden we allemaal

doorlopend op zoek naar tips, die gemaild kunnen worden

Met het instrument kan elk gebied in Nederland in 3D

rond als een staatssecretaris.

naar: hanneke.kruize@rivm.nl

worden opgebouwd en kunnen vervolgens ruimtelijke
functies worden aangepast en toegevoegd. Het instrument
rekent direct de consequenties door en toetst deze aan de
gebiedsprofielen in een rapportcijfer.

9. Milieugezondheidsrisicoindicator
De Milieugezondheidsrisico (MGR) indicator geeft een indicatie van de milieukwaliteit vanuit een gezondheidskundig
perspectief. Hierdoor kan gezondheid een volwaardige
plaats krijgen in de besluitvorming over de inrichting van
de leefomgeving en kan er een afweging gemaakt worden
ten opzichte van andere belangen. Met de MGR-indicator
kunnen locaties geïdentificeerd worden waar (toekomstige)
bewoners op basis van de gecumuleerde milieubelasting
een hoger risico op gezondheidsverlies lopen. Ook kunnen
de milieugezondheidsrisico’s in gebieden of planvarianten

reageren?

onderling vergeleken worden.

jos@fietsdiensten.nl
© herman zonderland
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Een terug- en vooruitblik met winnaars van de Innovatiechallenge

Duurzame kartrekkers
horen louter
positieve geluiden

Minder ritten, meer gemak

C

liënten van zorgorganisaties zijn volledig afhankelijk van
vervoer. Niet alleen voor bezoek aan familie, het winkelcentrum of een dagbesteding, maar ook voor dagelijkse

behoeften als maaltijden, medicijnen en boodschappen. Per
cliënt betekent dat al gauw meerdere ritten per week. Clean
Tech Delta sloeg aan het fantaseren en bedacht in 2015 een
duurzamer idee.

2

Waarom aparte ritten maken als deze ritten gecombineerd
kunnen worden? Dat is kortgezegd het idee van Clean Tech
Delta. De clusterorganisatie in de regio Den Haag-Drechtsteden-

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) startte in september 2015
met een Innovatiechallenge. Deelnemers aan deze challenge konden ideeën
presenteren om het leven in hun stad gezonder en aangenamer te maken. Uit
49 inzendingen werd ‘CargoBikeXL’ bekroond met de eerste prijs, gevolgd
door ‘Gecombineerd stads- en wijkvervoer regio Rotterdam’ op de tweede
plek en de ‘Frisse Scholen Routes’ in Den Haag op de derde plek. De drie prijswinnaars kregen de gelegenheid hun ideeën verder te ontwikkelen. Nu,
ruim anderhalf jaar later, blikken wij terug én vooruit met de drie prijswinnaars.

Rotterdam-Delft kreeg diverse partijen aan tafel om de krachten
te bundelen. Hamvraag was of alle betrokkenen (zorgorganisatie

wilden worden, nam snel toe. Aan het eind van de pilot zo’n vier

Riederborgh, Nissan, Wijkbus Rotterdam en IMC) de planning op

tot zes per dag”, aldus Van de Lagemaat.

elkaar konden afstemmen om het ritaantal te verminderen en

Het busje werd gebruikt om cliënten heen en weer te pende-

het gemak voor de cliënten te vergroten. Minder ritten is niet

len tussen Riederborgh en de dagbesteding, maar ook voor de

alleen beter voor het milieu, maar ook voor de cliënt.

bezorging van maaltijden, die middels een speciaal gemon-

Na het winnen van de tweede prijs van de Innovatiechallenge

teerde box vers werden gehouden. De pilot eindigde eind mei.

ging de pilot ‘Gecombineerd stads- en wijkvervoer regio

Ervaringen en resultaten worden geanalyseerd, maar het moet

Rotterdam’ in januari 2017 van start. Het project kwam lang-

gek lopen wil het initiatief geen vervolg krijgen. “De voorberei-

zaam op gang, maar dat was ingecalculeerd. “Vaak hebben

dingen voor een medicijnen- en maaltijdenservice worden nu

ouderen even de tijd nodig om te wennen aan zoiets”, vertelt

getroffen. Hiervoor lopen gesprekken met apotheken en zieken-

Tara van de Lagemaat van Clean Tech Delta. Het duurde niet

huizen. Verder overwegen diverse organisaties met soortgelijke

lang eer het elektrische busje van Nissan meerdere ritten per

diensten om zich aan te sluiten bij het gecombineerde stads- en

dag maakte. “Het aantal telefoontjes van mensen die vervoerd

wijkvervoer”, aldus Van de Lagemaat.

Bezorgfiets draagt zes keer eigen gewicht

Frisse fietsroute slaat aan

D

D

e winnaar van de Innovatiechallenge, de CargoBikeXL,

Suurmeijer om met een pilotfiets te experimenteren. De vijf-

is een elektrische vrachtfiets met aanhangwagen die tot

wielige fiets is in staat een groot goederenvolume (5 kubieke

600 kilo aan goederen kan vervoeren. De duurzame fiets

meter) mee te nemen en dat maakt het voertuig een duurzaam

e ene fietsroute is gezonder dan de andere. Dat is de

omgaan met de route. Vermijd de primaire wegen en stippel

overtuiging van het Blossity, één van de winnaars van de

de route zoveel mogelijk uit over secundaire wegen. Daar is

Slimme en Gezonde Stad Innovatiechallenge. Het bureau

minder verkeer én wordt minder hard gereden, waardoor je

is een ontwerp van Christian Suurmeijer van Greenolution en

alternatief voor bestelbusjes, aanhangers of boedelbakken.

lanceerde in het stadcentrum van Den Haag het project ‘Frisse

vijftig procent minder vervuilde lucht inademt.” Doel van het

rijdt momenteel proefrondes door Amersfoort. “Ten opzichte

In de pilot wordt samengewerkt met Markthal Het Lokaal en

Scholen Routes voor kinderen in het Haagse stadscentrum’. Het

project is bewustwording. “Leuk voorbeeld is de manier waarop

van andere fietskoeriers kan de CargoBikeXL veel meer massa

2WielKoeriers Amersfoort voor de bezorging van producten

project werd na de zomervakantie in 2016 uitgevoerd met de

je met een fiets stilstaat voor een verkeerslicht. Je kunt beter

transporteren. De CargoBikeXL is als een mier, hij kan zes keer

aan horeca en bedrijfsrestaurants. Verder startte Suurmeijer

kinderen van de groep 8 van De Haagsche Schoolvereeniging.

voor auto’s en scooters staan dan erachter. Zo adem je minder

zijn eigen gewicht dragen en is daardoor energiezuiniger”,

met Beebox een pilot voor het bezorgen van maaltijdboxen. De

De keuze voor het Haagse stadscentrum was bewust, aangezien

slechte stoffen in.”

vertelt Suurmeijer.

testfase onderzoekt of de fiets het beloofde draaggewicht van

dit gebied kampt met hoge concentraties luchtverontreiniging.

Met het geld van de prijsvraag van IenM werkte Suurmeijer

600 kilo houdt, hoe makkelijk/moeilijk het is om een helling te

“De school ligt tussen twee drukke wegen in. Met het project

Het succesvolle project werd afgerond vlak voor de kerstvakan-

verder aan het ontwerp van de CargoBikeXL. Een verbeterd plan

temmen en hoe de fiets zich in het verkeer voegt. “De bestuur-

willen wij laten zien hoe je met een aanpassing van een fiets-

tie van 2016 en kreeg aandacht in diverse geschreven media

diende hij in voor het Amersfoort Toekomstfonds. Opnieuw suc-

der van de fiets krijgt hulp van een elektrisch aandrijfmecha-

route minder in aanraking komt met schadelijke stoffen”, vertelt

en op de radio. Blossity is nu druk om het concept van ‘Frisse

ces: de gemeente Amersfoort was enthousiast en ondersteunde

nisme. Dat is nodig om op gang te komen bij bijvoorbeeld een

projectleider Marije Blok van Blossity.

Scholen Routes’ uit te rollen in andere steden.

verkeerslicht.”
Met een meetbakfiets, ontwikkeld door onderzoekers van de

1
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Ondertussen werkt Suurmeijer verder aan de CargoBikeXL. Hij

Wageningen Universiteit, reden de kinderen van de basisschool

is onder andere bezig met koelboxen, opbouwconstructies, een

via verschillende fietsroutes naar hun school. Onder andere de

solar roof en weerbescherming voor de bestuurder. Suurmeijer

hoeveelheden fijnstof en roet werden gemeten, maar ook de

is momenteel in gesprek met verschillende investeerders. “Het

invloed van verschillende weertypen daarop. “Het blijkt name-

uiteindelijke doel is om de fiets te produceren op een manier

lijk dat wind en regen gunstig zijn voor een frissere fietsroute.

zoals auto’s ook worden geproduceerd.” De ondernemer is vol

Wind jaagt de schadelijke stoffen weg en roetdeeltjes blijven

vertrouwen. De positieve geluiden zijn er en inmiddels heeft hij

deels plakken op beregende straten.” Aan de hand van resul-

twee duurzame fietsen verkocht aan een Amsterdamse startup

taten van de meetbakfiets tekenden kinderen de gezondste

die bloemen rondbrengt.

route naar school uit. “Belangrijk is dat de kinderen creatief
special slimme & gezonde stad | juni 2017
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Fietsstrategie kern van SGS in Groningen

Fietsers en voetgangers
krijgen steeds meer de
ruimte in Groningen. Uit de
straat rechts verdwijnt
de bus. Deze Oosterstraat
wordt heringericht tot
verblijfsgebied waar de fiets
te gast is.

Auteur: Hans Fuchs

Op de schouders van reuzen
In pilotstad Groningen draait het SGS-prgramma om drie hoofdthema’s:
het primaat van de fiets, een slimme en schone stadslogistiek en een
binnenstadsvisie met als focus een gezond binnenstedelijk verblijfsklimaat. Programmamanager Binnenstad Gavin van Osnabrugge: “Bij
al deze plannen staan we op de schouders van reuzen; wat wij doen is
een logisch vervolg op het verkeerscirculatieplan uit 1977.”In het verlengde van deze SGS-thema’s heeft Groningen een Healthy Ageing visie
opgesteld.

SGS

pilotsta
d

© gemeente Groningen,
foto: Pepijn van den Broeke
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Gavin van Osnabrugge
programmamanager Binnenstad

Brugstraat. Huidige situatie
met veel gemotoriseerd
verkeer, bussen en (te)
smalle trottoirs. © gemeente
Groningen

Eerste impressie van
mogelijk ontwerp van de
Brugstraat. Begin 2018 start
de herinrichting. © gemeente
Groningen

K

ijk niet raar op als in de nabije toekomst

gramma's centraal. Binnen het Healthy Ageing

groter, de stad groeit in een krimpend

Fietsstrategie

de wegwijzers bij het Hoofdstation in

programma zit je aan tafel met het sociale

Ommeland. Dat is een succesverhaal.

De Binnenstadsvisie is innig verknoopt met de

Groningen de afstand naar de Grote

beleidsveld, met GGZ en vergelijkbare partijen.

Tegelijkertijd komen de toegankelijkheid en de

Fietsstrategie 2015 – 2025. Ook hier borduurt

Markt niet in meters uitdrukken, maar in calo-

Dat levert heel andere perspectieven op de

inclusiviteit in het gedrang. Met SGS willen we

Groningen verder op het verkeerscirculatieplan.

rieën. Het was een van de suggesties tijdens

stad op.” (zie kader ‘Healthy Ageing’)

de verblijfskwaliteit ombuigen. We willen in

En ook hier prevaleert dat andere perspectief

onze stad van places to buy naar places tot stay,

op de openbare ruimte. Jaap Valkema is als

in Groningen. Volgens programmamanager

Naar places to stay

met nieuwe concepten. Dan hebben we het

Beleidsadviseur Fiets nauw bij dit SGS-thema

Binnenstad Gavin van Osnabrugge liggen

Dat andere perspectief op de stad spreekt ook

ook over klimaat, groen, Healthy Ageing. Bij dat

betrokken: “De stad staat voor een aantal

Healthy Ageing en SGS in elkaars verlengde:

uit de Binnenstadsvisie, een van de aan SGS

alles staan we op de schouders van reuzen. Wat

nieuwe uitdagingen: goede omstandigheden

“We willen in Groningen naar een bewustzijn

gelieerde initiatieven van de gemeente. Van

wij nu doen en willen is een logisch vervolg op

creëren voor groei, de stad bereikbaar houden,

van gezond gedrag. Dat staat in beide pro-

Osnabrugge: “De druk op de binnenstad wordt

het verkeerscirculatieplan uit 1977. Waarbij

de gezondheid van de inwoners verbeteren en

we niet kiezen voor grote gebaren, maar voor

zorgen voor een economisch vitale stad die

slimme oplossingen. Dat kan ook klein en

leefbaar en veilig is.” In de Fietsstrategie staan

chirurgisch. We experimenteren met verkeers-

vijf strategieën waarmee de stad Groningen die

psychologie, met Shared Space. Dat biedt

uitdagingen oppakt, met de fiets als middel.

letterlijk ruimte om op een nieuwe manier naar

Valkema: “Als het gaat om de openbare ruimte,

de openbare ruimte te kijken en de binnenstad

is ons doel om bij iedere ruimtelijke ingreep als

Centraal in de Fietsstra-

te herijken: geen monoretail of -horeca, maar

eerste vanuit de fietsoptiek te kijken. Dat doen

tegie staat een hoofdfiets-

functiemenging, met wonen en werken.”

we met de FietsEffectAnalyse.”

routekaart met aandacht

Een van de Kompasprojecten bij deze strategie

voor de stedelijke knoop-

Bij het omzetten van de Binnenstadsvisie

is het Hoofdstation. Valkema: “Voorheen werd

punten, de fietsveiligheid

omarmt de gemeente de placemaking systema-

bij een stationsopgave altijd gekeken vanuit

en het fietsparkeren. De

tiek. Van Osnabrugge: “We kijken naar de plint,

het OV-perspectief: trein en bus eerst, daarna

Fietsstrategie 2015 – 2025

sturen met bewoners en met ondernemers. De

auto's, fietsers en voetgangers. Vanuit zo'n

kent vijf strategieën.

rol van de gemeente is daarbij anders: wij facili-

perspectief is zoiets als een fietsenstalling een

• Strategie 1: de fiets eerst.

teren.” Als voorbeeld haalt Van Osnabrugge de

bijproduct. In de FietsEffectAnalyse staat de

• Strategie 2: een samen-

plannen voor de Astraat/Brugstraat aan: “Waar

fiets centraal waarmee reizigers van en naar dat

veertig jaar geleden het besluit werd genomen

station reizen. Hoe faciliteren we deze partij

de auto uit de binnenstad te weren, volgt nu

optimaal? De overstap van fiets naar OV (bus

ook het vertrek van de bus. Zo creëren we hier

én trein) moet goed zijn. Dus komt er nu bij

nieuwe plekken. De bus gaat naar de rand van

het Hoofdstation een fietstunnel voor een opti-

de binnenstad en van daar komen er aanloop-

male ontsluiting, plus een grote en integraal

routes de stad in, te voet. Dat zetten we hier

ontworpen fietsenstalling voor 5.000 fietsen.”

momenteel om.” (zie kader ‘Stadslogistiek’)

(zie kader ‘Vijf strategieën’)

de recente conferentie over Healthy Ageing

Uit de Brugstraat verdwijnen vanaf september 2017
de bussen (tientallen per
uur). Het asfalt gaat eruit en
voetgangers en fietsers hebben de prioriteit. © gemeente
Groningen, foto: Pepijn van
den Broeke
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‘Slimme oplossingen voor onze
stad, dat kan ook
klein en chirurgisch’

special slimme & gezonde stad | juni 2017

Vijf strategieën

hangend fietsnetwerk.
• Strategie 3: ruimte voor
de fiets.
• Strategie 4: fietsparkeren
op maat.
• Strategie 5: het verhaal
van Groningen Fietsstad.
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Grote Markt na herinrichting 2020, impressie van nog
te ontwerpen verblijfs-plein,
zonder asfalt en openbaar vervoer. © gemeente
Groningen

Een speciaal informatiecentrum op de Grote Markt
toont bezoekers de diverse
binnenstadsplannen van
Groningen. © gemeente
Groningen, foto: Henk
Tammens

Healthy Ageing

Stadslogistiek

Gezond ouder worden in de stad, van jongs

Sjouke van der Vlugt heeft als senior

af aan, dat is de crux van Healthy Ageing.

beleidsmedewerker Ruimtelijk Beleid en

“Met Healthy Ageing zoekt Groningen naar

Ontwerp van de gemeente Groningen een

mogelijkheden om een slimme en gezonde

coördinerende rol in en is trekker van het

stad te realiseren, over de horizon van

SGS-programma: “De SGS-thematiek is

SGS heen”, stelt Tamara Ekamper van de

in Groningen als gezonde fietsstad altijd

gemeente Groningen. “Er is een gemeen-

al een speerpunt geweest, ver voor SGS.

telijke visie, waarin we aan de hand van

Voor ons zijn de doelen van deelname

zes principes uitnodigen tot gezond gedrag

als pilotstad: kennis opbouwen en delen,

in de openbare ruimte. Onze missie is het

en leren van zowel andere steden als van

winnen van het aantal gezonde levens-

partijen die in Groningen participeren in

jaren. We willen in Groningen de algemene

SGS.” Sinds kort is Van der Vlugt ook coör-

Healthy Ageing-doelstelling van de EU,

dinator van het SGS-thema stadslogistiek:

Noord-Nederland en Europa sneller reali-

“Er komt meer transport en dat plaatst druk

seren. Landelijk willen we ons profileren

op de stad, in het centrum en daarbuiten.

als de Gezondste Stad van Nederland.”

Wij hebben de Greendeal ZES ondertekend

Doelstelling is het verkleinen van gezond-

en daarmee getekend voor een leefbare

heidsverschillen tussen groepen inwoners

binnenstad. Groningen kent een venster-

en wijken in de stad. Dat wil de gemeente

gebied met venstertijden. Dat wordt

onder andere realiseren door gezondheid

uitgebreid. Elektrische voertuigen mogen

en welzijn als uitgangspunt te nemen bij de

ook buiten die tijden laden en lossen. En

sociale en fysieke ontwikkelingen. En door

er komt een pilot voor een city hub, een

Fietsparkeren

structureel te investeren in de ruimtelijke

overslagpunt vanwaar producten schoon

bare ruimte gaat, illustreert Valkema met de

Eind 2018 gaat in het Groninger Forum aan

en sociale randvoorwaarden voor een

de stad in gaan. RUG, Hanzehogeschool

discussie rond de Korreweg: “Dat is een drukke

de oostzijde van de Grote Markt in Groningen

gezonde, aantrekkelijke leefomgeving die

en Noorderpoortcollege brengen verschil-

fietsroute met 15.000 fietsers per dag, tegen

de eerste nieuwe fietsenstalling in de bin-

uitnodigt tot ontmoeting, gezonde keuzes

lende scenario’s in beeld. We kijken naar

4.000 auto’s. Hier is meer ruimte voor de fietser

nenstad open. Fietsparkeren heeft urgentie,

en een actieve levensstijl. Eigen regie staat

elektrisch transport, fietskoeriers, het

nodig. De auto is te gast, de snelheid moet

aldus Valkema: “We willen hier meer structu-

hierin centraal.

combineren van lading in vrachtwagens,

omlaag. Dat perspectief heeft nu voorrang.

reren, minder overlast, beter duidelijk maken

naar ophaalpunten voor bewoners.

i

Voor het straatprofiel betekent dat: kijken naar

wat wel kan en wat we liever niet hebben. In

Dat wordt dit jaar concreet in de pilot

groningenfietsstad.nl

de beste oplossing. Bredere fietspaden? De

de binnenstad willen we die fietsen zoveel

verwerkt.”

ruimtevoorjou.groningen.nl

fietsers op de rijbaan? Fietspaden in het mid-

mogelijk van de straat af, in de winkelstraten

den en de auto's naar de randen? Die discussie

in fietsparkeervakken voor kortparkeerders,

loopt momenteel.”

in de zijstraten in parkeerklemmen.” De stad

Hoe ver de ruimte voor de fiets in de open-

kijkt nu ook naar de langere termijn: waar
kunnen gebouwgebonden fietsparkeervoorzieningen, inpandig en ondergronds, worden
gerealiseerd? Valkema: “Daarnaast willen we
op alle P+R terreinen goede fietsvoorzieningen:
overdekte en verlichte stallingen, individueel
te huren fietskluizen en voorzieningen voor
bedrijven. Op drie P+R terreinen hebben we nu
al OV-fietshuur.” Valkema noemt ‘het verhaal
van Groningen Fietsstad’ de leukste van de vijf
strategieën uit de Fietsstrategie: “Anders dan
vijf, zes jaar geleden gaat de communicatie niet

De onvolprezen Grote Markt
zuidzijde. De busroute op de
voorgrond verdwijnt vanaf
2019. Het plein wordt daarna
heringericht tot een aantrekkelijk, groen en veilig
verblijfsgebied. © Hiddema
fotografie / Marketing
Groningen

meer over de problemen, zoals agressie op het
fietspad, drukte en hoge snelheden. Er is nu
een heel andere toon: de fiets wordt gezien als
oplossing voor heel veel problemen op stedelijk niveau. Dat besef ontstaat nu. De fiets staat
weer prominent op de agenda.”

48

special slimme & gezonde stad | juni 2017

			

49

Auteur:

Eerste stad met eigen luchtmeetnet

Auteur: Hans Fuchs

Eindhoven pionier gezonde stad
Eindhoven houdt haar naam hoog als meest innovatieve stad van Nederland. Ook als het gaat om gezondheid en duurzaamheid in de leefomgeving
weet de stad met een waaier aan initiatieven en projecten daar gestalte
aan te geven. De meest opvallende zijn het sluiten van de Brabantse Health
Deal, deelname aan de Internationale Architectuurbiënnale, Parkstad en
een pilot die kijkt naar de kansen van fijnstofreductie in en om parkeergarages. Als eerste SGS-pilotstad voegt de stad woord bij daad: gezondheid integraal meenemen als één van de belangrijkste uitgangspunten in
beleid. Frans Dijstelbloem is in Eindhoven cultivator-adviseur Slimme en
Gezonde Stedenbouw: “Werken aan een slimme en gezonde stad is omvangrijk en complex. Het gaat er nu om een SGS-uitvoeringsprogramma samen
te stellen voor de komende jaren.”

SGS

pilots
tad

© Ronald Otter
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P

arkeergarages die vervuilde lucht opne-

centrum boven de parkeergarage werd de lucht

men, zuiveren en als schone lucht terug-

schoner. Hier bedroeg de fijnstofreductie meer

geven aan de omgeving, kan dat? En

dan 60 procent, met dank aan het feit dat de

past zo'n auto-affien onderwerp wel binnen

gereinigde lucht via ventilatiesystemen van

SGS? Jazeker, vindt men in Eindhoven. Daar

ondergrondse parkeergarages bovenliggende

gaat binnenkort binnen het bestek van SGS

straten en winkelcentra bereikt.

een eerste pilot van start met het Auferoluchtzuiveringssysteem van milieu-innovatie-

Substantieel betere lucht

bedrijf ENS Technology, onder de noemer

Op basis van luchtstromingsmodellen en

‘Longen van de Stad’. Het Aufero-systeem van

computersimulaties van de binnenstad con-

ENS transformeert fijnstof tot grof stof, door de

cludeerden onderzoekers van de TU/e dat in

fijnstofdeeltjes elektrisch te laden en af te

ondergrondse parkeergarages in het centrum

vangen op een geaarde plaat. Wat dat in de

van Eindhoven de fijnstofconcentratie tot meer

praktijk bewerkstelligt, is bekend; het systeem

dan vijftig procent kan verminderen. Bijzonder

is al drie jaar in gebruik in Cuijk. Daar reali-

aspect van het Longen van de Stad concept: de

seerde ENS in een ondergrondse parkeergarage

reikwijdte van de Aufero-systemen gaat verder

een reductie van de fijnstofconcentratie van

dan de parkeergarage zelf. Het systeem reinigt

meer dan 70 procent. En ook in het winkel-

ook de stadslucht rondom. In de berekeningen

Rekenraster Longen van
de Stad Eindhoven.

namen de Eindhovense onderzoekers een

gebracht. Volgens Dijstelbloem is SGS een ade-

gebied van 5,1 vierkante stadshart kilometer

quaat programma om de groei in Eindhoven te

onder de loep, met 16 ondergrondse parkeer-

sturen: “Eindhoven verandert de komende jaren

garages. De Longen van de Stad is als concept

in een mainport met agglomeratiekracht, met

niet beperkt tot parkeergarages. De luchtzuive-

nationale en internationale connectiviteit en

ringsinstallaties kunnen ook worden geplaatst

een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Die groei

in tunnels, bij trein- en busstations, op viaduc-

verlangt een slimme en gezonde verstedelij-

ten en drukke verkeerspleinen.

king.” De stad is al sinds 2012 actief met SGS,

Als de pilot slaagt, wordt het initiatief opge-

samen met IenM, meldt Dijstelbloem: “In 2016

schaald en verkent men de mogelijkheden

voerden we een evaluatie uit en zijn alle inzich-

om een groot aantal parkeergarages in de

ten en tussenresultaten gedeeld. Nu nemen

binnenstad van Eindhoven te voorzien van

we de vervolgstappen. Het draait nu om het

het luchtreinigingssysteem. Daarmee zou de

samenstellen van een uitvoeringsprogramma

luchtkwaliteit in Eindhoven substantieel kun-

voor de komende jaren. SGS is omvangrijk en

nen verbeteren.

complex, er zijn vele onderwerpen. Het betreft
een nieuwe manier van denken, waarin we

Gezond verstedelijken

als overheid ook gezondheid in het ruimtelijk

Eindhoven is één van de zes pilotsteden van

domein meenemen.”

het programma SGS en startte jaren geleden

52

als één van de eerste, vanuit een burgerini-

Health Deal

tiatief, het luchtkwaliteit meetnet AIREAS.

Eén van die vervolgstappen is de Brabantse

Hiermee wordt de luchtkwaliteit met name in

Health Deal. Dijstelbloem: “De Brabantse

en rond om het centrum van Eindhoven in kaart

Health Deal is een coöperatief samenwerkings-

special slimme & gezonde stad | juni 2017

			

53

column

Van slimme stad
naar wijze stad
Afgevangen stof van een
parkeergarage door ENS.

Met de groeiende aandacht voor het ontwikkelen van
slimme en gezonde steden krijgt de transitie naar een
duurzame toekomst langzaam vorm. Maar daarmee zijn
we er nog niet. Op zoek naar volgende stappen in deze
ontwikkeling dagen wij onszelf uit met een nieuwe stip
op de horizon: de Wise City.

verband tussen de drie Brabantse GGD-en, de

Parkstad en IABR

drie waterschappen, een aantal kennisinstel-

Vertaald naar de regio ziet Dijstelbloem in SGS

lingen en de steden Eindhoven, Den Bosch,

een instrument voor een integrale duurzame

Breda, Tilburg en Helmond en de provincie

gebiedsontwikkeling: “We willen de stad

Noord-Brabant. In de Health Deal draait het om

Eindhoven, de dorpen rondom en de land-

de begrippen gezondheid, leefbaarheid, welzijn

schappen op een natuurlijke manier verbin-

en sociaal kapitaal, als duurzame principes

den tot een brainfield, een sociaal-cultureel

in te zetten bij gebiedsontwikkeling en in

ecosysteem onder de Regionale Economische

omgevingsbeleid. Tegen de achtergrond van de

Ontwikkelingsstrategie voor Brainport.” Dat

klimaatopgave. We ontwikkelen daarnaast een

gebeurt in en om Eindhoven onder de noemer

instrumentarium om in 2030 energieneutraal

Parkstad. Daarnaast haakt Eindhoven aan bij

te zijn. Verder werken we gezamenlijk over een

de Internationale Architectuurbiënnale (IABR).

periode van twee jaar aan vier impulsen om

Dijstelbloem: “Eindhoven heeft zich In 2017

gezonde verstedelijking in het DNA te brengen

aangemeld bij de IABR. In maart hebben we

waar oplossingen voor vraagstukken volgen uit een kruisbestuiving van thema’s zoals het

van ambtenaren, bestuurders en ontwikkelaars.

samen met Groningen en Oostende een IABR

terugbrengen van wilde natuur in de publieke ruimte, het samenleven van meerdere generaties

Binnen de Health Deal kijken we naar integrale

masterclass over het thema Veerkracht gedaan.

en groepen en het activeren van een lokale circulaire wijkeconomie. Een stad gevormd vanuit

scenario-analyses van de fysieke kwaliteit van

Het draait daarin om de vraag hoe je zorgzame

(latent) aanwezige kwaliteiten en de menselijke maat.

de leefomgeving in relatie tot cumulatieve

en veilige wijken schept, om de creatie van

gezondheidseffecten, gemaakt met de Milieu-

openbare ruimte waarin mensen gezond kun-

Deze toekomst hoeft niet ver weg te zijn. Aanknopingspunten kunnen we vinden in de

Gezondheid Risico-Indicator. Deze MGRI van

nen opgroeien, gezond kunnen blijven wonen

bestaande omgevingen en kunnen zichtbaar worden door het doen van experimenten. In

Anne van Strien

RIVM wordt ontwikkeld in de SGS-pilotsteden

en gezond oud kunnen worden. Dat raakt ook

een wijk in Eindhoven begonnen we bijvoorbeeld met ‘eetbare wandelingen’ waardoor we

groendeskundige bij de

Eindhoven en Rotterdam. Tenslotte is er binnen

aan het fenomeen van de terugtredende over-

leerden welke eetbare planten er ongezien al die tijd al groeiden. De verzamelde planten,

Wijze Stad

de Brabantse Health Deal een inwoners- en

heid en het feit dat ouderen langer zelfstandig

kruiden, paddenstoelen en bessen werden vervolgens bereid en opgediend op een eettafel in

overheidsparticipatieprogramma (‘Maak het

thuis wonen.”

de publieke ruimte. Deze actie trok meteen de aandacht van verschillende wijkbewoners. Het

O

Isis Boot
geograaf en stedelijk
ontwerper

m het debat over de toekomst van de stad op te rekken, biedt het perspectief van de
Wise City ruimte voor discussie over de essentiële waarden die de stad van de toekomst
zou moeten omvatten. Een stad die niet alleen hoog scoort op sociale, ecologische

en economische waarden, maar deze ook actief met elkaar verbindt en integreert. Een stad

mee®’) en zijn er de programma's ‘Erfgoed

delen van een bordje ‘buurtsalade’ bood op deze manier ruimte voor een praatje en een nadere

(ver)bindt’, ‘Bewegen door Verbinden’ en het

kennismaking met de buurt, dit keer in sociale zin. In een ander experiment werd het grasveldje

‘Waar ‘slimheid’

programma ‘Sociale Basis’.

in de wijk verrijkt met getransplanteerde planten uit een nabijgelegen braakliggend terrein.

gaat over kennis

Op deze manier werd het homogene gemeentegroen verrijkt tot een biodivers guerillatuintje.

Gezonde stad van de toekomst

Als ongeplande bijwinst ontstond hierdoor discussie onder de bewoners over het moestuin-

en innovatie, gaat

beleid van de gemeente, met als conclusie: (moes)tuinieren in de openbare ruimte is toegestaan,

‘wijsheid’ over

mits je de tuin zelf onderhoud. Door middel van deze interventies in de publieke ruimte
onstonden zo nieuwe vormen van dialoog met buurtbewoners.

Adviseur Gezonde Steden Leendert van Bree gaf in Eindhoven vorig jaar een presentatie over

betekenis geven
aan kennis en

de gezonde stad van de toekomst. Van Bree stelt dat in zo'n stad gezondheid, veiligheid en leef-

Dus, wat is wijsheid? Waar ‘slimheid’ gaat over kennis en innovatie, gaat ‘wijsheid’ over

baarheid worden beschermd en gezondheid, welzijn en sociaal gedrag worden bevorderd.

betekenis geven aan kennis en innovatie, ingebed in de context van de samenleving. De belang-

innovatie, ingebed

De gezonde stad van de toekomst

rijke kernthema’s op gemeentelijke agenda’s kunnen elkaar pas echt gaan versterken als de

heeft een adaptief vermogen en veerkracht, biedt gezond wonen en toegankelijke zorg en is een

doelstellingen in hun samenhang en lokale omgeving worden bezien. Om dit te bereiken is

in de context van

stad met gezonde, eco-effectieve verbindingen. De gezonde stad van de toekomst heeft boven-

niet alleen theoretische kennisvergaring en -uitwisseling nodig, maar ook het zoeken naar

dien een circulaire (metabool-neutrale) economie, is klimaatbestendig en heeft een (historische,

de aanknopingspunten en aanwezige kennis in de levende alledaagse stad. De stad van de

culturele) identiteit. Een gezonde stad van de toekomst bevordert het economische woon- en

toekomst heeft behoefte aan wijze, open blikken van kritische stadmakers die verder durven

vestigingsklimaat én de concurrentiekracht en is ‘smart’. In een gezonde stad van de toekomst

kijken, denken en doen om verschillende disciplines, programma’s, talen en typen mensen met

de samenleving’

verbinden planologen, milieuexperts, gezondheidsprofessionals, stedenbouwers, architecten,

elkaar te verbinden. Dit vraagt om nieuwe, overbruggende rollen die de dialoog tussen theorie

Leendert van Bree

bestuurders, bedrijven, onderzoekers en burgers elkaars interesse en deskundigheid tot omge-

en praktijk vorm en invulling geven voor een grondige herziening van onze leef- werk- en

reageren?

adviseur Gezonde Steden

vingsbeleid 3.0.

woonomgeving.

anne@beeckk.com

(Bron: Presentatie De gezonde stad van de toekomst, 12 januari 2016, Eindhoven.)

54

special slimme & gezonde stad | juni 2017

			

55

Rotterdam wil versneld naar emissievrije stadslogistiek

Auteur: Hans Fuchs

Verkeersplanpilot met
Milieugezondheidsrisicoindicator
Rotterdam bevindt zich in een transitieproces op weg naar stedelijke
logistiek zonder uitstoot. Die transitie is een van vele Slimme en Gezonde
Stad (SGS)-initiatieven in de pilotstad. Rotterdam is ook al ver op streek
met een pilot in het kader van SGS bij het Stedelijk Verkeersplan. In deze
pilot verkent Rotterdam hoe de MilieuGezondheidsrisico (MGR)-Indicator
van het RIVM inzicht kan geven in de gezondheidsrisico’s van verschillende scenario’s in het verkeersplan. Hetty van Rhijn-Stumphius van
de gemeente Rotterdam: “De focus van ons SGS-programma ligt op het
vergroten van de kwaliteit van de woonomgeving.”

SGS

pilotsta
d

© Eric Fecken
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W

aarom Rotterdam SGS pilotstad

Stadslogistiek die door veel transportbedrij-

zet in op SGS-doelen, aldus Van Rhijn: “In het

is? Van Rhijn, binnen de

ven is ondertekend. In 2025 willen we binnen

verkeersplan kiezen we voor een volstrekt

gemeente Strategisch Adviseur

die deal zero emissie gerealiseerd hebben.

andere insteek dan vroeger gebeurde. We wer-

Stadsontwikkeling Ruimte Wonen en coördi-

Rotterdam legt de lat iets hoger en streeft

ken, naast het versterken van het economisch

nator voor SGS, vat het kort en bondig samen:

ernaar dat al in 2020 te bereiken.” In con-

klimaat, aan het verbeteren en verduurzamen

“Rotterdam stond vroeger hoog op allerlei

creto: in oktober 2014 hebben de gemeente

van de leefomgeving. Waar het voorheen in

foute lijstjes. Inmiddels zijn we een must-see

Rotterdam, TNO en zes transportbedrijven uit

verkeersplannen toch vooral draaide om de

stad. Maar we moeten verder. Tot 2030 komen

de regio Rotterdam de lokale Green Deal ZES

autobereikbaarheid, staat de bereikbaarheid nu

hier 10 procent meer inwoners in het stedelijk

010 ondertekend, met als doel een emissievrije

ten dienste van de gezonde stad. Dit betekent

gebied. We bouwen tot 2020 6.000 nieuwe

stadslogistiek in de binnenstad.

meer ruimte voor de fiets, openbaar vervoer

woningen. Dat doen we allemaal het liefst bin-

en de voetganger. Concreet gaat het dan om

nenstedelijk, met als insteek dat de leefomge-

Stap voor stap

het anders inrichten van de stedelijke ruimte.

ving niet achteruit mag gaan, maar juist moet

Die binnenstedelijke stadslogistiek in

In het verkeersplan worden verkeersaders

verbeteren. In 2040 is er behoefte aan 50.000

Rotterdam is nu al zichtbaar anders, met klein,

opnieuw georganiseerd, met minder ruimte

20.000 auto’s over het asfalt van de Coolsingel.

extra woningen. De stad Rotterdam moet daar-

schoon vervoer over de fietspaden. Van Rhijn:

voor de auto en meer voor fiets en voetganger.

Maar op diezelfde dag steken ook zo’n 60.000

bij leefbaar en gezond zijn, blijven en worden.

“Maar we hebben geconstateerd dat de streef-

Een mooi voorbeeld is de herinrichting van

voetgangers de Coolsingel over. Rotterdam ont-

SGS is dan een logisch en heel zinnig traject.”

datum alleen vanuit het heden redenerend

de Coolsingel in 2019. Vanaf juli bijvoorbeeld

vangt jaarlijks zo'n 30 miljoen winkelbezoekers.

SGS heeft vooral betrekking op de opgave in de

niet haalbaar is. We kunnen niet verlangen dat

gaat de Maastunnel twee jaar lang dicht voor

Op basis van die en andere getallen ontwik-

bestaande bebouwde omgeving, onderstreept

iedereen direct zijn wagenpark verduurzaamt

een renovatie. Het parkeerplan heeft als doel

kelde Rotterdam zijn voetgangersbeleid.

Van Rhijn: “In nieuwbouw kun je op SGS-gebied

en elektrische vrachtwagens aanschaft. Maar

meer citylounge te creëren en met name in

veel realiseren. Maar de grootste opgave ligt

de branche kan wel werkprocessen anders

de binnenstad, waarbij duizend parkeerplaat-

MGR-pilot

in de bestaande stad. De kern van ons SGS-

organiseren, meer samenwerken. De hele

sen uit de openbare ruimte worden gehaald.

Binnen het verkeersplan voert Rotterdam

programma is de kwaliteit van de woonomge-

transitie kunnen we alleen goed invullen met

Vergeleken met 2010 wordt er nu in Rotterdam

samen met RIVM, GGD en IenM een SGS-pilot

ving. We pakken die verbetering integraal aan.

een gefaseerde aanpak, stap voor stap. Dat

60% meer gefietst.”

uit met de MGR-indicator. Met de pilot wil de

De ene keer gaat het om geluid, een andere

geeft de branche lucht en creëert tegelijkertijd

keer om luchtkwaliteit, dan weer om fietsen.

ruimte om andere, meer duurzame logistieke

Op ooghoogte

gezondheidseffecten zijn van verschillende

We zijn hier erg van: ‘Er is een enorme opgave

concepten te bestuderen.“ Onderzoeksinstituut

Ook voetgangers krijgen in het verkeersplan –

keuzes in de Rotterdamse infrastructuur.

in de stad, maar er is ook veel energie.”

DRIFT (Dutch Research Institute for Transitions)

letterlijk – meer ruimte. In de stadsvisie ‘City

De MGR-indicator is gebaseerd op de DALY-

helpt de stad Rotterdam bij de overgang naar

Lounge’ introduceerde Rotterdam het principe

methode (Disability Adjusted Life Years) en

Zero emissie

zero emissie stadslogistiek. Dat onderzoek

van de stad 'op ooghoogte', als metafoor voor

drukt het risico op de ziektelast door omge-

Eén van de belangrijkste SGS-initiatieven

loopt gedurende een jaar. In september 2017

een stedelijke omgeving waarin het plezierig

vingsfactoren uit, meldt het RIVM, dat het MGR-

in Rotterdam is het transitieproces op weg

volgt in Rotterdam een grote bijeenkomst rond

wonen en werken is, voor een stad die men

instrument ontwikkelde. MGR bouwt ook voort

naar zero emissie in de stedelijke logistiek.

het thema.

wandelend en fietsend beleeft.

op ervaringen met GES (Gezondheid Effect

De getallen onderstrepen het belang van de

Screening), aldus het RIVM. GGD’en gebruiken

liseren van doelstellingen, aldus Van Rhijn:

Duurzaam verkeersplan

ruimte voor de voetganger, aldus de gemeente;

GES om milieurisico’s in gemeenten in beeld te

“Er is de landelijke Green Deal Zero Emission

Ook het Stedelijk Verkeersplan van Rotterdam

in een druk weekend rollen op één dag zo’n

brengen.

Rotterdam stuurt hier aan op het snel reaOndertekening van de lokale Green
Deal ZES 010 in 2014.

gemeente helder krijgen wat nu precies de

‘Er is een enorme
opgave in de stad,
maar er is ook
veel energie’

Parkweg.
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Stedelijk Verkeersplan Rotterdam
Bereikbaarheid in dienst van een economisch sterk en gezond Rotterdam. Mobiliteit die mensen verbindt. Nu en vooral: in de toekomst. De constante stroom aan ruimtelijk-economische
en maatschappelijke ontwikkelingen geven een nieuwe dynamiek aan mobiliteit. Mobiliteit in
Rotterdam en in de regio om ons heen. De verschillende veranderingen en ontwikkelingen in
de stad vragen om een helder mobiliteitsperspectief, om een vooruitstrevende visie op niet
alleen de korte, maar vooral ook de lange termijn. Met dit Stedelijk Verkeersplan zetten we
die visie neer. Mobiliteit is geen doel op zich, maar een belangrijke randvoorwaarde voor een
economisch sterk, gezond en aantrekkelijk Rotterdam. Als gemeente hebben we deze visie voor
de lange termijn uiteraard niet alleen ontwikkeld. Gedurende 2015 en 2016 hebben belanghebbenden, partners, stake-holders en andere overheidsinstanties actief meegedacht met dit

Martin Guit

Stedelijk Verkeersplan. Dit plan geeft richting aan de wijze waarop de Rotterdamse mobiliteit

mobiliteitsstrateeg stads-

zich op de lange termijn ontwikkelt (2030+) en welke keuzen we maken. Vanuit de Rotterdamse

ontwikkeling bij gemeente

Mobiliteitsagenda een drietal vertrekpunten voor het Stedelijk Verkeersplan:

Rotterdam

•

De groei en stedelijke verdichting van Rotterdam naar 690.000 inwoners in 2035.

•

De economische vernieuwing (Next Economy) en de daarbij horende energietransitie.

•

De stedelijke mobiliteitstransitie naar meer fiets en OV-gebruik.

© Eric Fecken

We zoeken daarbinnen naar een balans in modaliteiten, oftewel een nieuw evenwicht tussen

Een nieuw gezond Schouwburgplein

fietsers, voetgangers, auto’s en het openbaar vervoer. De structuuringrepen die we binnen dit
Stedelijk Verkeersplan schetsen, bieden de meeste kansen om een stedelijk en regionaal infrastructuur netwerk te vormen dat voldoende flexibel en genoeg adaptief is om de stad van de

Initiatiefnemer Rotterdamse Schouwburg ontwikkelt samen met partners als Arcadis, de

toekomst (Next City) vorm te geven. Dit leidt tot de volgende beleidskeuzen:

Doelen, Dura Vermeer, Eneco, gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap van Schieland en de

1. Stimuleren van fiets en OV.

Krimpenerwaard, TNO en het ministerie van IenM een plan om te investeren in de verduurzaming

2. Een samenhangend regionaal en stedelijk netwerk: wegen en OV in evenwicht.

van het gebied rondom het Schouwburgplein, onder de noemer 7 Square Endeavour (7SE). Het

3. Regionale en stedelijke oeververbindingen: nieuwe en transformatie van bestaande.

doel is om het gebied in 2020 veertig procent klimaatneutraal te maken en in 2030 honderd

4. Aantrekkelijke en levendige (binnen)stad: de citylounge versterkt.

procent klimaatneutraal. Ook staat het gezond en groen maken van het plein en de omgeving

5. Versterken nieuwe vervoerswijzen: vervoer over water en Last Mile.

voor de bewoners en gebruikers centraal. Uniek is dat culturele instellingen en de overheden de

6. Geen vervoersarmoede: sociale en maatschappelijke participatie versterkt.

handen ineenslaan om de openbare ruimte vergaand te verduurzamen. Momenteel wordt een

7. Gezonde leefomgeving: versterken ruimtelijke kwaliteit, luchtkwaliteit en zero emissie.

aantal groene daken aangelegd. Verder kijkt 7SE naar duurzame energie en naar nieuwe functies

8. Slimme mobiliteit: technologische innovatie en ICT.

voor de onderliggende parkeergarage, naar waterberging en hittestress. Slimme en Gezonde

9. Gebieden buiten de ring: duurzaam verbonden.

Stad ondersteunt het initiatief en monitort het proces om de opgedane kennis binnen het ste-

Het Stedelijk Verkeersplan geeft de richting aan op welke wijze het college van burgemeester en

dennetwerk te delen.

wethouders anno 2016 de kernvragen op de korte termijn en de lange termijn wil beantwoor-

Dit Rotterdamse initiatief is onderdeel van een internationaal samenwerkings- en verduur-

den. Dit college kiest er daarnaast bewust voor om een lange termijn ontwikkelstrategie in gang

zamingsproject, met de gelijknamige titel 7SE. De missie van het internationale project is om

te zetten door nu een aantal bereikbaarheidsmaatregelen te nemen.

steden toekomstklaar te maken. Eén van de speerpunten is het slim en innovatief omgaan met
energie. Het Rotterdamse plein is het eerste plein in een reeks van zeven wereldwijd.
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Ring-Ring®

Slimme en gezonde
steden willen we
allemaal. Is deze wens
het begin van een
nieuwe transitie? Opent
dit een bewustzijn van
nieuwe mogelijkheden?
Door slim gebruik
te maken wat we al
hebben, waar we
plezier aan beleven,
waar we super goed in
zijn, kunnen wij in
Nederland de omslag
vrij makkelijk maken.
Door vanuit
eigenbelangen de
win-win in kaart te
brengen ontstaat
er een kansrijke en
eenvoudige integrale
samenwerking om
onze steden in een
handomdraai slim en
gezond te maken.
Ring-Ring® verbindt,
versnelt en versterkt dit
proces op innovatieve
wijze.

Fotograaf: Diederik van der Laan

Fietsers zijn
goud waard!
Fiets mee en geef
jouw buurt een boost
‘Vooruit naar vroeger’ is een van de fundamenten van Ring-Ring®. Met de
techniek van nu, krachtige netwerken die elkaar digitaal kunnen vinden in
combinatie met zoiets simpels als fietsen, schept ongekende mogelijkheden
om te verbinden, versnellen en elkaar te versterken richting slimme en gezonde
steden. Ring-Ring®, een ‘social & impact enterprise’ gaat de huidige urgente
maatschappelijke problemen in één klap te lijf: stijgende zorgkosten door een
steeds jonger chronisch zieke bevolking, slechte luchtkwaliteit en de kwaliteit
van onze schaarse publieke ruimte. Kiezen voor de fiets pakt deze problemen
in één keer tegelijk aan. We zijn er in Nederland ook nog eens heel goed in. Het
beste van de hele wereld en vinden het heerlijk. Jong én oud. Het maakt ons
gelukkig. In weer en wind.
Na een verhuizing naar IJburg zat Janine
Hogendoorn opeens 30 minuten op de fiets naar
haar werk (8,5 km) als toezichthouder bij de AFM.
Werkzaam om de datakwaliteit van financiële
transacties (ruim 20 miljoen per maand) van
de marktpartijen te verbeteren. Met een intern
ontwikkeld model om vanuit een positieve aanpak
het gedrag van de marktpartijen te beïnvloeden
ging de datakwaliteit met sprongen vooruit. Eigen
verantwoordelijkheid, vertrouwen en het bieden van
mogelijkheden om het goed te doen werd een
win-win voor toezichthouder en marktpartij. Op
de fiets kwam de inval: “Waarom zetten wij in
Nederland de fietser niet veel beter in?”

Janine Hogendoorn met haar man en kinderen

Onze lichamen slibben dicht, onze steden
slibben dicht en de luchtkwaliteit laat zeer te

wensen over. Hoe wij de fiets in Nederland
gebruiken is uniek in de wereld. Kijk maar
eens door de ogen van een buitenlander naar
onze fietsers en fietsinfrastructuur. Werkelijk
een paradijs. Er is echter nog een wereld
te winnen: 50% neemt de auto voor een
ritje onder de 8 km, 1/3 van de kinderen zit
dagelijks op een achterbank naar school. Met
alle veiligheidsgevolgen van dien, waardoor
weer meer ouders hun kind met de auto naar
school brengen.
“FIETSERS LOSSEN IN ÉÉN KLAP
DRIE URGENTE MAATSCHAPPELIJKE
PROBLEMEN OP”
Een vicieuze cirkel die we eenvoudig kunnen
doorbreken met de techniek van vandaag.
De smartphone op zak meet automatisch
hoe je reist en spaart de fietskilometers van
iedere gebruiker in het platform. Aangesloten
steden belonen deze fietskilometers door
bottom-up initiatieven uit de eigen wijken
financieel te ondersteunen. Elke fietskilometer
levert tussen de €0,01 – 0,05 cent op. Samen
spaar je zo voor collectieve lokale initiatieven.
De gemeenten Nijmegen, Malden, Almere,
IJmond, Hilversum en Amsterdam hebben
deze aanpak volop omarmd. Het zorgt voor
verbinding, bewustwording van eigen keuzes
en laat eenvoudig de voordelen zien die dit
meebrengt voor de eigen buurt.

 janine@ring-ring.nu

 www.ring-ring.nu
 +31655895225
 janinehogendoorn

RingRingFkm
RingRingFkm
RingRingFkm
RingRingFkm

Ambtenaar Nijmegen: “Door de inzet van
Ring-Ring®, kunnen we vrij makkelijk
en flexibel diverse beleidsdoelen aan
elkaar verbinden. Denk aan participatie,
armoedebestrijding, gezondheid en bewegen,
vergroening en verantwoordelijkheid van
bewoners. Zorgt eigenlijk logischerwijs voor
een integrale aanpak.”
Het Ring-Ring®-concept is circulair,
energiebesparend (op eigen kracht van
A naar B), sociaal en heeft impact. Door
alleen datgene te doen waar Nederlanders
al super goed in zijn. Jong en oud, rijk en
arm, zwart en wit. Fietsen als volwaardige
transportkeuze.
Elke 1€ geinvesteerd in actieve mobiliteit
levert €7 op aan gezondheidswinst, publieke
ruimtegebruik, infrastructuuronderhoud,
lokale economie, sociale interactie, betere
bereikbaarheid en schone lucht. Investeringen
in fietsgebruik zijn nog niet gelijkwaardig aan
die in OV en auto. Daar brengt Ring-Ring®
op een eenvoudige, makkelijke, innovatieve
wijze verandering in. Geef gezonde mobiliteit
de voordelen die dit verdient vanuit stad,
werkgever, (zorg)verzekeraar en lokale
ondernemers. Een en-en-enmodel dat
bijdraagt aan een slimme en gezonde stad.
De data blijft van de deelnemers en wordt
geanonimiseerd gedeeld ter bevordering van
kennis voor o.a. routegebruik, afstanden en
fietsveiligheid.

Ring-Ring® is reeds
actief in zes steden/
regio’s, ruim 3000
deelnemers, 2 miljoen
Fkm’s, 400.000 fietsritten
en al meer dan 200
ondernemers. Ook je
eigen stad, gemeente
in haar kracht zetten?
Bel of mail voor
meer informatie?
Volg Ring-Ring® op
twitter, facebook,
instagram, pinterest
en link met Janine
Hogendoorn (Winnaar
Fietsprofessional 2016,
Best international
Solution voor ‘Innovative
approaches to
preventing chronic
non-contagious
diseases, fostering a
culture of responsibility
for personal health and
increasing motivation
to stay healthy’,
Nominaties Mayors
Challenge Amsterdam,
TEDx Binnenhof).

Toekomstbestendige en hoogwaardige bomen

Slim en gezond groen
De hoge druk op de stedelijke omgeving is een grote uitdaging. Om in te spelen op de eisen van de toekomst, moeten we
verder vooruit denken met slimme groene toepassingen en vanuit verschillende invalshoeken kijken naar het sortiment in
de stad. Dat betekent onder andere focussen op de kwaliteit van groen. Boomkwekerij Ebben realiseert slimme en gezonde
groenprojecten met duurzaam gekweekte bomen. Sterke, gezonde exemplaren die de druk van de stedelijke omgeving
met glans doorstaan. Ruim 450 hectare met onder meer hoogstam bomen, meerstammigen, vormbomen, klimaatbomen en
klimbomen bieden voor ieder groenproject een ruime keuze én altijd de juiste boom op de juiste plaats.

Boomkwekerij Ebben | Beerseweg 45 | 5431 LB Cuijk
T +31 485 312021 | info@ebben.nl | www.ebben.nl | www.treeebb.nl

