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In het collegeakkoord 2019-2023 ‘Elke dag beter. Zuid-Holland’ geeft het college van de provincie 

Zuid-Holland aan te willen bijdragen aan gezondheid en veiligheid. Het is een thema dat alle 

andere provinciale opgaven doorsnijdt, waaronder ook de opgave Bereikbaar Zuid-Holland die 

gaat over de infrastructuur en mobiliteit in de provincie. 

Om hier invulling aan te geven is in het voorjaar van 2020 een eerste analyse gedaan onder de noemer  
‘De Gezonde Weg’. Hierbij hebben er verschillende brainstormsessies plaatsgevonden en is er een projectcanvas 
opgesteld, dat vervolgens heeft geleid tot een nadere uitwering in de snelstudie ‘De Gezonde Weg’. 

De snelstudie ‘De Gezonde Weg’ heeft in het najaar van 2020 een scan opgeleverd van hoe infrastructuur en 
mobiliteit kunnen bijdragen aan de ambitie ‘Gezond en Veilig Zuid-Holland’. Door middel van 12 interviews met 
medewerkers van de provincie Zuid-Holland en een literatuurstudie, zijn er concrete thema’s beschreven die van 
belang zijn voor gezondheid, die in 7 clusters onder te verdelen zijn:
1.  verkeerseffecten,
2.  emissies vanuit verkeer en aanleg/beheer, 
3.  randvoorwaarden voor gezonder maken mobiliteit, 
4.  ruimtelijke impact, 
5.  gezond gedrag,
6.  biodiversiteit en 
7.  duurzaam/circulair materiaalgebruik.
Per cluster zijn daarbij ontwerpcriteria benoemd die toegepast kunnen worden (zie bijlage 1). 

Na deze snelstudie zijn in fase 2 van de Gezonde Weg de ontwerpcriteria uit de snelstudie in de praktijk getoetst, 
om er al lerende achter te komen wat werkt en wat niet. In het projectplan voor fase 2 staat de scope van de 
opdracht als volgt omschreven: 
•  het bevorderen van een gezonde leefomgeving op en om (provinciale) wegen en fietspaden en een gezond 

gebruik van de wegen en fietspaden. 

Vanuit de bestuurlijke opdrachtgever is daaraan de vraag toegevoegd: 
•  hoe kan binnen de bestaande middelen zo veel mogelijk gezondheidswinst geboekt worden?

Om aan deze opdracht inhoud te geven, bestond fase 2 uit de volgende elementen:
1. Samenwerken in projecten: kan er in bestaande projecten gezondheidswinst geboekt worden? 
2. Uitwerken van gezondheid in de tak welzijn van het generiek ambitieweb
3. Uitwerken van een maatregelenpakket behorende bij het onderdeel gezondheid van het ambitieweb
4. Blik naar buiten, verbinden met experts en andere organisaties.
5. Inspirerende verhalen om zo het gevoel te krijgen dat een gezonde weg mogelijk, haalbaar en inspirerend is. 

1. Inleiding
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Les één is voor mij de inspiratie. 

Een weg associeer je nu eenmaal niet zo 

snel met energietransitie. 

Het idee om een CO2-neutrale weg te 

maken was al behoorlijk bijzonder, 

maar een weg die per saldo energie 

opwekt is dat natuurlijk helemaal. 

Zo’n inspirerende en uitdagende gedachte 

biedt tal van aanknopingspunten. 

Zo hebben we in een proeftraject 

samen met gemeenten geluidsschermen 

ontwikkeld met geïntegreerde  

zonnepanelen. Met scholen hebben 

we vervolgens leertrajecten ontwikkeld. 

En samen met bedrijven in de omgeving 

van de weg hebben we een systeem 

gerealiseerd om de warmte van het 

wegdek te benutten. Die les kunnen we 

nu met de Weg van de gezondheid ook 

benutten: betrek de omgeving, betrek 

inwoners, en laat hen eens meedenken 

met dat begrip gezondheid in relatie tot 

mobiliteit, tot wat voor gedachten kom je 

dan?  

Jan Ploeger

“
“
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Tijdens deze fase zijn veel gesprekken gevoerd met projectleiders en medewerkers die hun ervaringen 
met het gezonder maken van de wegen met ons deelden en bij wie we onze ideeën toetsten. 
De gesprekken hebben geholpen bij het invullen van het thema gezondheid binnen de welzijnstak van 
het ambitieweb. Ook zijn de ervaringen in een maatregelenkaart verwerkt. Deze kaart bevat concrete 
interventies die in een project gedaan kunnen worden. We hebben ook gesprekken gevoerd met 
mensen buiten de provincie die zich inzetten voor dit thema. Ten slotte hebben we inspirerende ver-
halen opgehaald om collega’s op weg te helpen om gezondheid te incorporeren in hun projecten. Een 
van deze verhalen komt in Vigilate augustus 2021, met een link naar de andere verhalen op intranet. 

1.1 Leeswijzer

Dit rapport biedt een overzicht van de resultaten uit fase 2 van De Gezonde Weg en aanknopings- 
punten voor een verdere inbedding van gezondheid binnen infrastructuur en mobiliteit.
Hoofdstuk 2 beschrijft de definitie en kenmerken van De Gezonde Weg. In hoofdstuk 3 verkennen 
we de mogelijkheden om gezondheid in beleid, projecten en contracten te integreren. Daarna zullen 
de conclusies en aanbevelingen aan bod komen, waarna het verslag afgesloten zal worden met een 
hoofdstuk met concrete vervolgstappen. 

Proefopstelling plant-E N470
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2 Definitie en kenmerken 
van De Gezonde Weg
In de snelstudie “gezonde weg” is een definitie voor een gezonde weg geïntroduceerd. 

Voor een weg werd binnen deze studie de definitie gebruikt die in Van Dale  

voorkwam, namelijk ‘een voor verkeer geschikt gemaakte strook grond’. De focus ligt 

dus bij de fysieke (vaar)weg, waarbij de spoorweg buiten beschouwing wordt gelaten, 

omdat de provincie Zuid-Holland geen spoorwegen in beheer en onderhoud heeft.

2.1 Definitie Gezonde Weg in de snelstudie 

Voor gezondheid is binnen de opgave ‘Gezond en Veilig’ gekozen voor de definitie van positieve 
gezondheid, geïntroduceerd door Machteld Huber. Hierbij staat centraal dat gezondheid meer is 
dan het ontbreken van ziekte: het gaat om het vermogen om zoveel mogelijk eigen regie te voeren. 
Hiervoor is het nodig dat mensen in staat worden gesteld om met de fysieke, emotionele en sociale 
levensuitdagingen om te gaan. Belangrijk elementen daarbij zijn: lichaamsfuncties, mentaal 
welbevinden, dagelijks functioneren, meedoen, kwaliteit van leven, zingeving. 
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2.2 Nadere uitwerking van definitie en kenmerken van  
De Gezonde Weg in Fase 2

In fase 2 hebben we voortgebouwd op de definitie uit de snelstudie en deze verder uitgewerkt. 
Daarbij bleek het relevant een onderscheid te maken tussen de weg en het gebruik ervan: 
infrastructuur en mobiliteit. Op basis van de gesprekken maken we het volgend onderscheid:

Infrastructuur
Als eigenaar en beheerder van wegen, fietspaden, vaarwegen en kunstwerken beïnvloeden 
we de gezondheid van de inwoners van Zuid-Holland. We kunnen hieraan bijdragen door 
•  een goede landschappelijke inpassing;
•  het beperken van de barrièrewerking ;
•  het realiseren van plekken voor rust en ontmoeting;
•  het beheer en onderhoud gezonder uitvoeren.

Mobiliteit
Bij mobiliteit gaat het over het gebruik van de infrastructuur. Een weg op zich geeft geen geluids-
overlast en uitstoot naar de lucht. Het is vooral het gebruik dat de hinder en gezondheidseffecten 
veroorzaakt. Daarbij hebben verschillende vormen van mobiliteit meer of minder negatieve impact 
op de gezondheid. Hoewel de nadruk in het provinciale mobiliteitsbeleid ligt op automobiliteit op 
wegen, faciliteren we met ons mobiliteitsbeleid de transitie naar duurzamere en gezondere vormen 
van mobiliteit. Dit doen we onder andere met het programma fiets, het ontwikkelen hubs voor 
goederen en personen, openbaar vervoer en onderzoeken deelconcepten en ‘Mobility as a service'. 
Ook zorgen we voor een betere doorstroming met vormen van smart mobility, zodat extra uitstoot 
door remmen en optrekken voorkomen wordt.



9

2.3 Ambitieweb

Voor een praktische uitwerking van ambities is het van belang om deze te vertalen naar concrete 
maatregelen. Vanuit het programma Duurzaam Grond Weg en Waterbouw (Duurzaam GWW), een 
gezamenlijk initiatief van ruim 60 partijen uit de spoor-, grond-, weg- en waterbouwsector, is het 
ambitieweb ontwikkeld als instrument om duurzaamheid gedurende een project te borgen. 
Overheden, ingenieursbureaus en aannemers werken hierin samen. Het opstellen van een 
ambitieniveau en het koppelen van de ambities aan maatregelen, maken kansrijke duurzame 
maatregelen voor een project inzichtelijk. Vervolgens helpt het ambitieweb om in iedere projectfase 
de ambities voor ogen te houden en met concrete maatregelen te realiseren.

Om projecten een referentieniveau te bieden is op basis van het Omgevingsprogramma van de 
provincie Zuid-Holland een generiek ambitieweb opgesteld1 . Hierbij geldt:
•  Niveau 1 is het behouden van het huidige niveau, voorkomen van verslechtering van  

de situatie;
•  Niveau 2 het realiseren van een substantiële verbetering;
•  Niveau 3 het realiseren van het maximaal haalbare op dit thema.

Vervolgens is het volgende ambitieweb geformeerd.

1 Deze niveaus zijn een ambtelijke interpretatie van de teksten van het omgevingsprogramma en zijn niet bestuurlijk vastgesteld.
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De ambitieniveaus 
en een korte toelichting: 

•  Energie,  
niveau 2, de ambitie is om schone energie 
voor iedereen te realiseren (50% CO2 reductie 
in 2030 en 50% reductie in 2030, energie en 
CO2 neutraal in 2050) 

•  Materialen,  
niveau 2, de ambitie is om in  
2030 50% circulair te zijn 2050 volledig 
circulair te zijn. 

•  Water en klimaatadaptatie,  
niveau 1,5 , de ambitie is om de waterkwali-
teit, -kwantiteit en- veiligheid op peil houden. 
We werken toe naar een klimaatbestendig 
Zuid-Holland. We beperken de maatschap- 
pelijke kosten van bodemdaling.

•  Bodem,  
niveau 1, de ambitie is om in te zetten op het 
verbeteren van de bodemkwaliteit.  
Het beter benutten en beschermen van 
bodem en ondergrond. 
 

•  Ecologie,  
niveau 2, De ambitie is om de biodiversiteit te 
versterken. Dit betekent dat we zowel binnen 
als buiten de natuurgebieden maatregelen 
treffen. Het gaat daarbij om het vergroten, 
verbeteren en verbinden van leefgebieden 
voor flora en fauna. 

•  Ruimtegebruik,  
niveau 1, het zorgdragen voor beperkt  
ruimtebeslag of het combineren van functies. 

•  Ruimtelijke kwaliteit,  
niveau 1, de ambitie is om de ruimtelijke 
kwaliteit te behouden.  

•  Welzijn,  
niveau 1,5, de ambitie is om de milieukwali-
teit en gezondheid te bevorderen. 

• Sociale relevantie,  
niveau 1,5 Binnen het omgevingsbeleid is 
de ambitie participatieprocessen goed op te 
zetten en uit te voeren. Het inkoopbeleid 
vraagt om aandacht voor Social Return on 
Investment (SROI).

•  Bereikbaarheid, 
Niveau 1 Voor beheer en onderhoud bestaande 
Infrastructuur. Het gaat dan met name om 
na te gaan of ingespeeld kan worden op de 
behoefte van (toekomstige) gebruikers en het 
beperken van hinder. 
Niveau 2. Voor de aanleg van nieuwe  
infrastructuur. Hiermee kan een substantiële 
verbetering gerealiseerd worden voor de 
bereikbaarheid. 

•  Nieuwe infrastructuur,  
niveau 1. De ambitie is om de Total Costs of 
Ownership in kaart brengen en leidend laten 
zijn bij investeringsbeslissing. Hierbij worden 
ook maatschappelijke baten gekwantificeerd. 

•  Vestigingsklimaat,  
Niveau 1 Voor onderhoud en verbeteringen 
aan bestaande Infrastructuur. Het gaat dan 
met name om na te gaan of ingespeeld kan 
worden op de behoefte van (toekomstige) 
gebruikers en het beperken van hinder. 
Niveau 2. Voor de aanleg van nieuwe infra-
structuur. Hiermee kan een substantiële 
verbetering gerealiseerd worden voor de 
vestiging van bedrijven.
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2.4 Maatregelenkaart Gezondheid in infraprojecten
Om het onderdeel gezondheid van de tak welzijn in het ambitieweb nader uit te werken, hebben we 
geïnventariseerd welke maatregelen daarvoor genomen zouden kunnen worden. Hiervoor is het van 
belang een onderscheid te maken naar de verschillende assets van de provincie en het type werk-
zaamheden dat aan deze assets gedaan wordt. De assets zijn de infrastructurele kapitaalgoederen, 
in eigendom van de provincie.

De assets van de provincie Zuid-Holland zijn verdeeld in zes assetgroepen: 
1. Wegen
2. Vaste kunstwerken
3. Vaarwegen
4. Beweegbare kunstwerken
5. Groen
6. Dynamisch verkeersmanagement
 
De werkzaamheden aan de assets zijn te onderscheiden in: 
•  Nieuwbouw, het realiseren van nieuwe assets, bijvoorbeeld wegen of bruggen 
•  Kleinschalige werkzaamheden, deze worden voor de assets wegen, vaste kunstwerken en groen 

per regio voor een periode van 10 jaar door een aannemer uitgevoerd (dagelijks beheer en 
onderhoud);

•  Grootschalig ofwel planmatig onderhoud, hiervoor wordt een opdracht geschreven en een project 
gestart.

In onderstaande tabel is aangegeven waar we verwachten de meeste gezondheidswinst te kunnen 
realiseren: 

Kansen stimuleren Gezondheid

Nieuwbouw
Planmatig 
Onderhoud

Dagelijks Beheer 
en Onderhoud

Wegen x x x

Vaste Kunstwerken x

Groen x x

Vaarwegen

Beweegbare Kunstwerken

DVM x

De meeste kansen liggen binnen de assetgroep wegen, daarom zijn we gestart met een 
maatregelenkaart voor deze assetgroep.
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Algemeen 
Betrek bewoners en gebruikers bij het project en de uit te oeren maatregelen 

Organiseer een bijeenkomst met betrokkenen om over het project te denken vanuit waardecreatie, bijv. met het gebrui-

ken van het ambitieweb

Organiseer een verdiepende sessie op welzijn en leefomgeving

Assetgroep wegen
Onderdeel Maatregelen

Op en om de weg
Weginrichting Aantrekkelijke omgeving

Beperken geluidshinder

Vergroten luchtkwaliteit

Weggebruik Duidelijke bebording

Reistijd is voorspelbaar

Constante snelheid

(relatie met dynamisch 

verkeersmanagement)

Elektrische oplaadpunten

Plaatsen om bandenspanning op peil te brengen

Goede aansluiting op OV-hubs

Inclusieve toegankelijkheid van bushaltes

Fietspaden Aangenaam wegdek

Voldoende ruimte

Veilig oversteken voor langzaam verkeer op voor de hand liggende locaties

Gescheiden van de Weg

Aantrekkelijke omgeving

Aantrekkelijke rustplekken

Duidelijke bebording (rechtstreekse route en groene route)

Fietsroutes Aantrekkelijke routes beter aangegeven als alternatief

Wandelpaden Gescheiden wandelpaden

Gezonde Voeding en Water Verkooppunten van lokale boeren

Watertappunten

Werkzaamheden Alternatieve routes voor wandelaars en fietsers

Werkzaamheden tijdig en duidelijk aangegeven

Bruikleenregeling voor elektrische fietsen bij werkzaamheden

Gezondheid in de keten
Asfalt- en betoncentrales

- Schoner produceren

- Reduceren  vervoersbewegingen 

Bouwplaatsen

- Veilig

- Gezonde werktijden

- Gezonde voeding

- Emissieloze werktuigen

- Beperken schadelijke stoffen

- Beperken geluidshinder

- Veilige omleidingsroutes voor voetgangers en fietsers

Voertuigen

- Emissieloos

- Slijtvrije banden

- Veiligheidstechnologieën 

Rondom de weg  
- Schonere belijning

-Hoe kan de weg en de omgeving bewoners en gebruikers  stimuleren tot een   

 gezondere leefstijl (zoals de energiemaat regelen bij de N211 Flora Holland 

 hebben geïnspireerd om  zonnepanelen op het dak te leggen)
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3. WERKEN AAN DE 
 GEZONDE WEG

3.1 Inleiding

Onderdeel van fase 2 was het samenwerken in projecten met als doel om te kijken of er 

binnen de bestaande middelen zo veel mogelijk gezondheidswinst geboekt kon worden. 

We hebben dit gedaan door de ideeën uit de maatregelenkaart en het ambitieweb 

te toetsen en uit te proberen. Dit hebben we gedaan bij de volgende infrastructurele 

projecten en samenwerkingsprojecten: 
 

3.1.1 Groenste én Gezondste Fietsnetwerk van Nederland - Alblasserwaard 

Situatie 
Prachtlint, een lint van natuur door de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, heeft als ambitie om van 
het fietsnetwerk van Gorinchem tot Alblasserdam het groenste fietsnetwerk van Nederland te maken. 
Door een kilometerslange ecologische zone in te richten, krijgen soorten zoals de egel, de weide-
hommel en de argusvlinder de kans om nieuwe gebieden te ontdekken. Deze ecologische zone wordt 
gerealiseerd door de bermen en de groengebieden langs het fietsnetwerk ecologisch in te richten, te 
beheren en aan elkaar te koppelen. Hiermee wordt het netwerk groener en tegelijkertijd aantrekkelij-
ker voor recreanten. 

Kansen voor gezondheid 
Het initiatief om het groenste fietsnetwerk van Nederland te realiseren heeft veel raakvlakken met 
gezondheid, omdat het stimuleren van fietsgebruik en het vergroenen van een asfaltweg positieve 
gezondheidseffecten met zich meebrengt. Door de scope van het programma te verbreden van 
groenste naar groenste en gezondste willen we het positieve gezondheidseffect van het fietsnetwerk 
vergroten. Dit doen we met name door de aantrekkelijkheid te vergroten en zo inwoners te stimuleren 
om te fietsen. Op die manier wordt dus gezond gedrag gestimuleerd. 

Opdracht 
Het programma is verbreed van groenste fietsnetwerk naar groenste en gezondste fietsnetwerk. Het 
vergroten van de aantrekkelijkheid van dit fietsnetwerk, zodat gezond gedrag wordt gestimuleerd, 
wordt binnen dit project op twee verschillende manieren bereikt. Enerzijds worden drie recreatiepun-
ten gerealiseerd binnen het netwerk, waardoor recreatie prettiger wordt gemaakt voor gebruikers. 
Daarnaast wordt een serie verhalen gelanceerd in de streekkranten met streekgenoten die gebruik 
maken van het fietsnetwerk. Deze verhalen inspireren de lezer op ook gezond op weg te gaan. 
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Figuur 1 Fietspad bij A15, foto Peter Paul Klapwijk

Stand van Zaken 
Momenteel zijn we bezig met de interne processen voor de financiering van beide trajecten 
(Gezond op weg in de Media en de drie recreatiepunten). Daarna zullen de twee trajecten uitgevoerd 
worden door Stichting Blauwzaam. 

3.1.2 N219 Eerste Tochtweg 

Situatie 
Bewoners ervaren hinder van de weg in de vorm van onveiligheid en geluidsoverlast bij de 
provinciale weg en de bijbehorende parallelweg. De bewoners hebben een onderzoek gedaan 
en er zijn in 2021 twee overleggen geweest met de bewoners en de gemeente en provincie. 

Korte en lange termijn oplossingen 
Op de korte termijn ontvangen de bewoners meetkastjes om uitstoot van verkeer te kunnen 
meten zodat provincie en bewoners een objectief beeld van de problematiek kunnen krijgen. 
Voor de middellange termijn ligt er een voorstel om een onderzoeksbureau in te huren om de 
onderwerpen veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid nader te onderzoeken in gezamenlijkheid 
met gemeente en bewoners. De inschatting is dat in januari 2022 de eerste conclusies beschikbaar 
komen en dat een maatregelenpakket vastgesteld kan worden. 
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Doel is om het maatregelenpakket samen met de bewoners samen te stellen. Voor de 1e tochtweg 
kan het namelijk inhouden dat we een wegaanpassing voorzien. Maar elke aanpassing kent zijn voor 
en nadelen. De locatie is ook onderdeel van onderzoek in het kader van het programma geluid: er zal 
verder worden onderzocht of deze locatie bij Groot Onderhoud (of zoveel eerder) in aanmerking komt 
voor het nemen van maatregelen. Denk hier aan het toepassen van ander asfalt, evt. in combinatie 
met schermen. Aanvullend spelen er zorgen in relatie tot de bouw van een nieuwe woonwijken en de 
ontsluiting van het gehele gebied over de N219. Er wordt door gemeente met PZH en RWS op 
hoofdlijnen nog geïnventariseerd hoe er op welke manier verkeerstromen zullen gaan lopen. 

3.1.3 N468 Midden Delfland 

Situatie 
De N468 is een weg die kronkelt door Midden-Delfland. De maximum snelheid op de weg is 60 km 
per uur. Er zijn diverse opritten en twee campings aan de weg. Parallel aan de weg ligt een vrij fiets-
pad. Tussen de weg en het fietspark ligt een brede berm met onder andere moestuintjes. Op termijn 
wordt de weg overgedragen aan de gemeente. 

Opdracht 
Alvorens de weg wordt overgedragen vindt er groot onderhoud plaats. Dit wordt gecombineerd met 
opgave van het waterschap om de dijkfunctie van de weg te versterken. Ook de gemeente is als 
toekomstige eigenaar betrokken bij het project. Het traject is opgesplitst in zes deeltrajecten 
waarvoor maatregelen uitgewerkt. 

Kansen voor gezondheid 
Het project biedt veel mogelijkheden om vanuit gezondheid naar de maatregelen te kijken, omdat 
deze weg afgewaardeerd zal worden, wat betekent dat doorgaand verkeer geweerd wordt en de weg 
alleen nog voor bestemmingsverkeer gebruikt gaat worden. De projectleider is geïnteresseerd om 
hieraan mee te werken. 

Stand van Zaken 
Op dit moment blijkt dat er bij de scopebepaling en het projectbesluit onvoldoende middelen gereser-
veerd zijn voor de uitvoering van het beoogde maatregelenpakket. Dit betekent dat in het project nu 
alle focus erop gericht is om hier een oplossing voor te vinden. Een verkennend gesprek met gemeente 
Midden Delfland en Hoogheemraadschap Delfland heeft daarom nog niet plaatsgevonden. 
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3.1.4 N59 van de toekomst 

Situatie 
De N59 is de oostelijke verbinding tussen Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. 
Tot 2024 werken de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, de gemeenten Goeree-Overflakkee en 
Schouwen-Duiveland en de provincie Zeeland, aan de verbetering van de veiligheid, doorstroming, 
duurzaamheid en ecologie op en rondom de N59.
 
Opdracht 
In de scope van het project zijn ambities op het gebied van ecologie en duurzaamheid. 
Dit is vertaald in een maatregelenpakket. 

Kansen voor gezondheid 
Het project levert met de focus op veiligheid, doorstroming, duurzaamheid en ecologie een bijdrage 
aan gezondheid. Een brainstorm over aanvullende maatregelen vanuit gezondheidsperspectief werd in 
eerste instantie enthousiast ontvangen. Later bleken er echter andere zaken prioriteit te hebben en is 
het contact beperkt gebleven tot enkele gesprekken. In deze gesprekken kwamen aan de orde: 
•  Betere toegankelijkheid en bekendheid natuurgebieden dicht bij de weg; 
•  Spreiding aankomsttijden vakantiewoningen; 
•  Aankleding hubs met gezonde elementen.

Projectleider Marianne van Aacken heeft bijgedragen aan de inspirerende verhalen, 
zie paragraaf 2.4.

Stand van Zaken 
Op dit moment zijn er geen verdere vervolgacties vanuit het project De Gezonde Weg gepland. 

3.1.5 Aanbesteding Dagelijks Beheer en Onderhoud regio’s Noord en West

Situatie 
Het dagelijks beheer en onderhoud aan wegen, groen en vaste kunstwerken wordt voor een periode 
van tien jaar aanbesteed. 
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Opdracht 
In de opdracht is meegegeven om duurzaamheidsaspecten mee te nemen in de aanbesteding.  
Om hier invulling aan te geven is een digitale ambitiewebsessie georganiseerd en zijn de thema’s 
vervolgens in kleinere groepjes nader uitgewerkt. 

Kansen voor gezondheid 
•  Het thema welzijn is ingevuld als het creëren van een gezonde en veilige leefomgeving.  

Daarbinnen zijn drie subthema’s aangegeven:
• Milieukwaliteit
• We zoeken voortdurend naar kansen om milieuhinder te beperken, met name geluid  

(SWUNG en actieplan geluid), fijnstof, stikstof, licht en luchtkwaliteit (schone luchtakkoord)
•  Gezondheid (stimuleren wandelen en fietsen, aantrekkelijke omgeving en uitzicht)
•  Veiligheid (verkeersveiligheid, sociale veiligheid)

Kansen: 
Milieukwaliteit
•  Beperken milieuhinder bij werkzaamheden (elektrificatie mobiele werktuigen)
•  Beperken milieuhinder in gebruiksfase (stil asfalt)

Gezondheid
•  Bij werkzaamheden extra aandacht voor veilige route fietsers en deze tijdig aangeven  

(zodat geanticipeerd kan worden)
•  Kansen signaleren en realiseren voor vergroten fietscomfort

Veiligheid
•  Kansen signaleren en realiseren voor vergroten verkeersveiligheid en sociale veiligheid
•  Organiseren jaarlijkse bijeenkomst tussen aannemer(s) DBO en provincie om ideeën en  

kennis uit te wisselen op de subthema's
•  Aandacht voor de verhoogde kans op (afval)branden/ bedrijfsbranden/ natuurbranden en  

overstromingen, verslechterde luchtkwaliteit (geur, hogere concentraties O3 en PM10)

Stand van Zaken 
Op dit moment onderzoekt een ingenieursbureau op welke wijze de duurzaamheidsaanbevelingen 
(incl. welzijn) in de aanbesteding meegenomen kunnen worden.
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3.1.6 Onderzoek DCMR 

Situatie 
Fietsen wordt over het algemeen als een gezonde vorm van mobiliteit gezien. Toch vragen mensen 
zich als ze dicht bij voorbij razende auto’s fietsen of dit wel echt zo is gezien de uitstoot. 
We willen graag antwoord geven op deze vraag. 
 
Opdracht 
Aan DCMR hebben we gevraagd om te kijken naar de gezondheidseffecten van fietsen langs drukke 
wegen en op meer afstand ervan. 

Stand van Zaken 
De conceptrapportage is gereed. Deze worden nog getoetst op de gezondheidseffecten en vertaald. 

Kansen voor gezondheid 
Het onderzoek laat zien dat het niet zo zeer uitmaakt waar je fietst, maar wel wanneer je fietst. 
Als je gezonder wilt fietsen doe je dit het best voor 8 uur of na 11 uur. Dit komt door twee effecten: 
de ochtendspits is geconcentreerder dan de avondspits en in de ochtend ligt er als het ware nog een 
deksel over de atmosfeer waardoor de lucht minder goed verspreidt, dan de rest van de dag. Is aan 
fietsers dus een advies te geven voor het gebruik van ‘gezonde’ fietsroutes? Dat antwoord luidt: ja, 
dat is te geven. Dat advies houdt in dat fietsen veel gezonder is dan het woon-werkverkeer met de 
auto of bus. De extra gezondheidswinst van ‘schonere’ fietsroutes is daarbij beperkt: de mindere 
blootstelling langs routes met een betere luchtkwaliteit leiden maar tot beperkte verlenging van de 
levensverwachting. Het gaat dan om enkele uren voor forenzen bij fietsafstanden van 10-15 km 
(45 minuten enkele reisafstand per dag). Voor incidentele fietsers is de langere levensverwachting 
bij de keuze van andere fietsroutes verwaarloosbaar.

3.1.7 N216 - Adoptie rustplek 

Situatie 
Begin 2021 ontving de provincie de volgende mail van een familie uit het Achterland in Groot-Am-
mers: 
“Sinds enige tijd wonen wij aan het Achterland in Groot-Ammers. Op de hoek Achterland/N216 is een mooi plaatsje 
gesitueerd met een bankje en een rek voor fietsen. Van deze plaats wordt veel gebruik gemaakt door wandelaars, 
fietsers en vissers. Mijn dochtertje (Anna, 5 jaar), mijn vrouw en ik wandelen en fietsen ook met regelmaat door de 
Alblasserwaard (Molenlanden) en zijn, zeker in deze tijd, de mooie plekjes nog meer gaan waarderen. Samen houden 
we ook een stukje Achterland en het leuke plaatsje schoon met prikstok en vuilniszak. Nu is onze vraag of dit plaatsje 
iets mooier kan. Een prullenbak, een picknicktafel en mogelijk nog een bankje of een steigertje voor vissers. 
Wij zijn als gezin bereid om ons aan dit plaatsje te verbinden, door het schoon te houden, te vuilniszakken te verwis-
selen en het zwerfvuil op te ruimen. Ook zijn we bereid om financieel bij te dragen aan deze plaats en het verfraaien 
er van. We willen dat iedereen, samen met ons, nog meer kan genieten van onze mooie Provincie. 
Ik heb wat foto's toegevoegd om de plaats te duiden en om te laten zien hoe mooi het is.” 
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Opdracht 
Samen met de avonturenboerderij zullen we een picknickset en prullenbak realiseren. 

Kansen voor gezondheid 
Het project biedt de kans om een prettigere leefomgeving te creëren bij een provinciale weg door 
recreanten een rustplek aan te bieden. 

Stand van Zaken 
De avonturenboerderij doet zo snel mogelijk de aanvraag voor het plaatsen van de bank.
 

3.2 Inspirerende verhalen

Een gezonde weg klinkt voor veel collega’s in eerste instantie als iets tegenstrijdigs: asfalt wordt 
namelijk niet direct geassocieerd met iets wat leidt tot gezondheidswinst. Toch kan het verbeteren 
en bijvoorbeeld het vergroenen van de wegen leiden tot een gezondere leefomgeving. Een andere 
manier van kijken naar een opgave kan er dus toe leiden dat bepaalde ambities worden verwezen-
lijkt. Door aan collega’s voorbeelden te laten zien van mensen die hen zijn voorgegaan, kunnen zij 
weer inspiratie op doen voor hun eigen projecten. Vier verschillende mensen hebben bijgedragen 
aan deze inspirerende verhalen (zie bijlage 2), die zijn opgehaald door Maurice Berix en die in de 
aanloop naar de het einde van fase 2 geplaatst zullen worden op het Binnenplein van de provincie. 

Jan Harm Brouwer: 
Senior Beleidsadviseur Lucht en Geluid provincie Zuid-Holland
“Wind mee, zonnetje erbij, zonder obstakels op weg naar een fijne bestemming. Onderweg genietend van een groene 
omgeving. Ze bestaan heus wel, gezonde wegen. De uitdaging is om datgene wat die wegen gezond maakt mee te 
nemen bij het ontwerp en de inrichting van onze provinciale wegen” 

Marianne van Aacken: 
Senior Projectleider Infrastructuur provincie Zuid-Holland
“Aan de andere kant, het kan soms snel gaan. Neem nou ledverlichting van onze wegen. Drie jaar geleden hoorde 
je er nog niemand over, nu is het de normaalste zaak. En ik denk dat dit nog maar het begin is. Er komen allerlei 
innovaties aan, zoals de overschakeling op waterstof als brandstof, dat zet straks zoden aan dijk. Dat is wat dit 
thema voor mij waardevol maakt. Blijven zoeken. Stappen zetten, ook al zijn ze klein. Om uiteindelijk de best 
mogelijke weg te realiseren.” 
 
Jan Ploeger: 
Promovendus Industrial Engineering and Innovation Sciences, Technology, 
Innovation & Society
“Naast alle negatieve maatschappelijke effecten, en zeker de impact die de pandemie heeft gehad op onze 
gezondheid, zie ik ook lichtpuntjes. We zijn onze directe leefomgeving meer gaan waarderen. Wandelen en fietsen 
dicht bij huis. Je kan daarop inspelen met je wegaanleg en onderhoud. Door de doorsnijdende werking van routes te 
beperken bijvoorbeeld. Of door nieuwe routes en verbindingen tussen routes te creëren. Het hoeft niet altijd groots en 
meeslepend te zijn. Integendeel, zou ik willen zeggen: provincie, zoek het dicht bij huis. Betrek je inwoners, maak er 
wat moois van, maak hem gezond, die weg!” 

Peter Paul Klapwijk 
Zelfstandig fotograaf, Communicatieadviseur en molenaar
“Dit is het verhaal dat ik de provincie mee wil geven. ‘De gezonde weg’ is een geweldige gedachte. Koester dat wat 
dichtbij is, het lokale. Verdiep je in de mensen, luister naar hun verhaal en richt je op hen. Maak het landschap 
beleefbaar en aantrekkelijk voor je eigen inwoners. En benut de kracht van plaatselijke vrijwilligers die hun liefde 
voor de eigen woonomgeving verbinden aan een grote kennis ervan. Doe je dat, dan komt die weg er wel. Sta open 
voor de verhalen van mensen en laat je verrijken.” 
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4 Conclusies en 

 aanbevelingen

4.1 Conclusies 

4.1.1 Conclusie I - Interne processen beperken kansen voor  
gezondheid in projecten

In ons beeld was het niet alleen pech dat er in de projec-
ten geen ruimte te maken was om expliciet te verkennen 
wat de mogelijkheden voor gezondheidswinst waren. Er 
speelden drie factoren. Allereerst waren we gefocust op de 
samenwerking met de projectleiders, dus de behandelend 
ambtenaren, terwijl het nodig was om ook de bestuurlijk 
opdrachtgever en ambtelijk opdrachtgever te spreken 
voor het realiseren van dergelijke interventies. Ten tweede 
is gezondheidsbevordering nog geen expliciet beleidsuit-
gangspunt in de opdrachtverlening voor infrastructurele 
projecten. Er wordt wel gewerkt aan verkeersveiligheid, 
het beperken overlast en milieuhinder. Deze worden nu alleen niet expliciet in verband gebracht met 
gezondheid. Ten slotte is het momentum van belang: binnen alle projecten waarbij we aan wilden 
sluiten, was de scope van het project al bepaald en was het budget al vastgesteld. Beter is het om aan 
te haken wanneer beleid nog gevormd wordt, zodat de gezondheid één van de bouwstenen van het 
project wordt. 
Tussentijdse aanpassingen zijn moeilijker te realiseren.

Bestuurlijk 
opdrachtgever  

Ambtelijk 
opdrachtgever 

Behandelend 
ambtenaar/projectleider 

Toeleveraars 

Helpend Richtinggevend 

Goed contact bewoners 

Innovatief

kennis van meerdere 

projecten vaststellen 

scope

persoonlijke interesse goed 

contact met ingenieursbureau

expertise

Belem-

merend 

Sturen op resultaat binnen de 

eigen portefeuille 

Resultaat binnen vier jaar

Onduidelijk hoe beleids-

uitgangspunten door 

werken in concrete 

projecten

druk op tijd en geld
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Binnen projecten in de provincie wordt gewerkt in een driehoek van bestuurlijk opdrachtgever, amb-
telijk opdrachtgever en behandelend ambtenaar. Bij iedere rol horen bepaalde verantwoordelijkheden 
en belangen, die in bovenstaande tabel omschreven staan. In de zoektocht naar projecten binnen DBI 
waarbij we mee zouden kunnen denken over gezondheidsinterventies, liepen we ertegenaan dat deze 
ruimte er vaak niet meer was, omdat de projectleiders al handelen vanuit een bepaalde beleidsinsteek, 
met een vastgesteld budget. 

4.1.2  Conclusie II- Infrastructuur en mobiliteit staan in  
 relatie tot de omgeving

Infrastructuur en mobiliteit zijn geen doel op zich, in het Coalitieakkoord staat dat als volgt verwoord:

“De ambitie is ervoor te zorgen dat de provincie Zuid-Holland bereikbaar is en blijft. Bereikbaarheid is 
daarbij geen op zichzelf staand doel, maar bevordert de economische ontwikkeling en leefbaarheid van Zuid-Holland. 
Een goede bereikbaarheid, snel van A naar B, is van cruciaal belang om de ambities zoals verwoord onder 
Concurrerend Zuid-Holland, Sterke steden en dorpen en Gezond en veilig in Zuid-Holland te bereiken.”

Door ruimte en mobiliteit sterker te verbinden verruimen de mogelijkheden om aan de uiteindelijke 
ambities economische ontwikkeling en leefbaarheid bij te dragen.

4.1.3  Conclusie III- Kosten gaan voor de baten uit
De opbrengsten van investeringen die bijdragen aan duurzaamheid gezondheid zijn niet eenvoudig 
in geld uit te drukken en leveren met name op de langere termijn meerwaarde op. De kosten en 
capaciteitsinzet drukken echter op een jaar en worden afgewogen tegen andere opties. Zeker in een 
context van schaarse middelen betekent dit dat capaciteit en middelen om duurzaamheidsambities 
te halen, zeer kwetsbaar zijn.

4.1.4  Conclusie IV - Vergroten gezondheid vraagt nadrukkelijke 
 betrokkenheid van bewoners en gebruikers met bedrijven en  
 overheden

Het bevorderen van gezondheid vraagt een betrokkenheid van bewoners en gebruikers samen met 
bedrijven en overheden. Het thema komt steeds meer expliciet aan bod in projecten en vraagt om een 
zorgvuldige uitwerking. Een mooi voorbeeld is de aanpak van de Europaweg in Leiden als onderdeel 
van de Rijnlandroute.
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4.2  Aanbevelingen 

4.2.1  Aanbeveling I - Duurzaamheid incl. gezondheid borgen  
 in interne processen

We werken aan Zuid-Holland omdat we van betekenis willen zijn voor de maatschappij. Omdat we willen aansluiten 
op wat in de samenleving speelt en daar de zaken oppakken waar we het verschil kunnen maken. 
Om daarin wendbaar en flexibel te kunnen opereren, willen we opgavegericht werken.

Hennie Koek en Jan van Ginkel, Webinar Op reis naar meer flexibiliteit, 14 juli 2021

De ambitie van de provincie is om het verschil te maken voor de maatschappij. Het coalitieakkoord is 
leidend voor het maken en uitvoeren van provinciaal beleid. De interpretatie van het coalitieakkoord 
is in de praktijk niet eenduidig. Een aantal hoofdstukken kent vooral een primair kwantitatieve 
vertaling (meer woningbouw, meer groen, meer mobiliteitsmogelijkheden), waarbij de afweging tegen 
de kwalitatieve doelen (o.a. in hoofdstuk 7) impliciet blijft. Gezondheid is daarbij een heel recent 
en kwalitatief provinciaal doel. Het risico is dat in de opdrachtverlening (politiek en ambtelijk) de 
gevestigde harde kwantitatieve doelen de overhand hebben op de nieuwere kwalitatieve doelen. 
Opdrachtgevers zijn niet snel geneigd aanvullende kwalitatieve doelen vanuit een andere ambitie mee 
te nemen in de scope van projecten.

Deze conclusie leidt tot een aantal aanbevelingen: 
a. Het coalitieakkoord alleen is onvoldoende basis voor de implementatie van gezondheid in beleids- 

en uitvoeringsprocessen. Daarvoor is het ook noodzakelijk om te komen tot expliciete opdracht-
verlening op dit punt en cultuurverandering binnen de organisatie. In de trits "kennis, houding en 
gedrag” is het onderhavige rapport een aanzet voor het kennisgedeelte; houding en gedrag vragen 
om meer, in alle geledingen van de opdrachtverlening en -uitvoering. Te denken valt aan cursussen 
voor opdrachtnemers en -gevers, meenemen van kennisdragers in het proces (bijvoorbeeld bij de 
start van de scopebepaling adviseurs betrekken met kennis over kwaliteitsaspecten) en verdere 
kennisontwikkeling. 

b. Aandacht voor kwaliteitsaspecten in de opdrachtuitvoering moet ook leiden tot positieve feedback. 
Dat is wellicht te organiseren door actief en positief te communiceren over bereikte kwaliteits-

 aspecten (“we hebben een gezonde weg gemaakt, die omwonenden drie jaar langer in gezondheid 
laat leven!"). Daarmee wordt het voor de politieke en ambtelijke opdrachtgever en de opdracht- 
nemer interessanter om juist daarop te sturen. Ook een beroep op het vakmanschap van de 
opdrachtnemer kan daarin bijdragen (“je wilt toch vooral een kwalitatief hoogwaardig product 
maken?"). 
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c. Cultuurverandering heeft te maken met kennis, houding en gedrag. Daarbij is traditioneel vaak 
de start met "kennis” vanuit de idee dat houding en gedrag volgen. De meest recente inzichten 
laten zien dat het verstandig is te beginnen met (voorbeeld)gedrag. Het zou aan te bevelen zijn 
voorbeeldprojecten te starten om scherper te krijgen waar in de keten de problemen en de kansen 
liggen. Daarnaast is het bij deze cultuurverandering van belang om enerzijds aan te sluiten bij de 
heersende, kwantitatieve cultuur en tegelijkertijd ook uit te dagen met een meer kwalitatieve blik. 

d.  Provincie Zuid-Holland organiseert haar projecten volgens een proces dat beschreven staat in  
P, O&U. Binnen dit proces zou een bredere scopeverkenning en participatie van omwonenden ook 
voor de kwalitatieve ambities bij de start van projecten geborgd kunnen worden. 

4.2.2  Aanbeveling II - Versterk de band tussen Ruimtelijke Ordening  
 en Mobiliteit

Om te werken aan ‘De Gezonde Weg’ is als eerste van belang naar de ruimtelijke ordening te kijken. 
Los van recreatieve verplaatsingen is mobiliteit geen doel op zich maar een middel om naar een 
gewenste bestemming te gaan. De ruimtelijke ordening bepaalt welke verbindingen noodzakelijk 
zijn. Tot nu toe is de dominante visie dat veel en snelle verbindingen goed zijn voor de economische 
ontwikkeling en leefbaarheid. Zo staat het ook in onze huidige begroting. De volgende drie inzichten 
zouden deze visie kunnen verrijken: 
•  Nabijheid 
•  Beweegvriendelijke leefomgeving 
•  Beleving 
 
Nabijheid 
Nabijheid, alle belangrijke voorzieningen op bijv. 15 minuten fietsen, vergroot de mogelijkheden voor 
lopen en fietsen als modaliteit. Het idee van de 15-minutenstad of -wijk is niet nieuw. Samengevat bete-
kent het dat bewoners op 15 minuten (“density”) wandelen of fietsen (“design”) alle essentiële functies 
vinden: winkels, kantoren, scholen, gezondheidszorg, sport, cultuur en ontspanning (“diversity”). 

Beweegvriendelijke leefomgeving - gezonde modaliteiten bevoordelen
Investeren in het stimuleren van een aantrekkelijke infrastructuur voor actieve vervoersmiddelen 
(lopen en fietsen) heeft een hoog maatschappelijk rendement, met name in de vorm van gezondheids-
winst. Voor de provincie geldt concreet dat het stimuleren van een integraal loopbeleid, ondanks 
de sectorale indeling, aan te bevelen is. Daarnaast wordt bij wegwerkzaamheden wel goed rekening 
gehouden met de gevolgen voor automobilisten, maar worden lopers en fietsers soms aan hun lot 
overgelaten. 

Beleving 
We zien echter ook een ontwikkeling waarbij niet alleen de gebruikswaarde, maar ook de bele-
vingswaarde voor gebruikers en omgeving en toekomstwaarde worden meegewogen. Deze nieuwe 
evenwichten zijn belangrijk, waarbij de functie van de verbinding aansluit op de waarde van de 
bestemming (groene bedrijventerreinen, groene schoolpleinen, autoluwe steden) en de omgeving van 
de verbinding. Snelheid blijft belangrijk, maar niet het enige aspect bij het ontwerp van de ruimte en 
de weg. We kunnen de "reis als noodzakelijk kwaad" meer zien als de "reis van de beleving". 
Verder kan het verbeteren van de belevingswaarde van het openbaar vervoer ervoor zorgen dat er een 
relatief gezondere keuze gemaakt wordt. Een voorbeeld waarmee dit in de provincie bereikt is, is een 
duurzame bushalte op de N211, waar het wachten op de bus zo aangenaam mogelijk wordt gemaakt 
door oplaadpunten voor telefoons en ebikes. In de coronaperiode zijn mensen anders naar hun eigen 
omgeving gaan kijken en deze ook anders gaan gebruiken. De Provinciaal Adviseur Ruimtelijke 
Kwaliteit (PARK) onderzoekt welke aspecten we hiervan op de middellange termijn blijvend zullen zijn. 
Hier zitten ook mobiliteitselementen in, zoals meer wandelen en fietsen, meer autogebruik en minder 
gebruik van het openbaar vervoer.

https://jamdots.nl/view/269/PO-U
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4.2.3  Aanbeveling III - Kwantificeer de opbrengsten van gezondere   
 infrastructuur en mobiliteit 

De opdracht van een gedeputeerde zoals, kijk maar eens hoe ver je komt met gezondheid in bestaande 
projecten, zonder extra middelen is moeilijk te realiseren zonder een bredere scope van de projecten. 
Met de huidige scope gaan we geen gezondere wegen krijgen en missen we kansen waarmee we een 
gezondere leefomgeving zouden kunnen realiseren. Ook is het moeilijk om ideeën en kansen die 
tijdens het project ontstaan, mee te nemen, omdat een scopewijziging ruimte vraagt in tijd en 
financiën. De ruimte ontbreekt echter vaak. Onbedoelde neveneffecten van mobiliteit op gezondheid 
zijn nog niet bekend. Hier zouden we een onderzoek naar kunnen laten doen. 

4.2.4  Aanbeveling IV - Betrekken van bewoners en de omgeving 

Opvallend in de “inspirerende verhalen” is de oproep toch vooral gebruik te maken van (het 
enthousiasme van) de omgeving. Bijna alle infrastructurele projecten en beheer en onderhouds-
programma's zijn overheidsgedreven: het initiatief ligt volledig bij de overheid en interactie met 
de omgeving bestaat primair uit bestuurlijk overleg en reguliere inspraak. We zien daarbij dat de 
cocreatie en zelfsturingsmogelijkheden (de "rechterkant” van de matrix van NSOB) nog nauwelijks 
worden ingevuld. Tegelijkertijd zien we dat het meenemen van gezondheidsaspecten regelmatig stuit 
op de (soms kleine, soms puur gepercipieerde) meerkosten. Met de Omgevingswet in het achterhoofd 
is een verdere verkenning naar de mogelijkheden van het verder betrekken van de omgeving in het 
kwalitatief verbeteren van de weg (aanleg, beheer en onderhoud) een logische stap. Het zojuist gestarte 
toekomstagendaonderzoek terzake biedt kansen. Ook citizen science projecten langs de provinciale 
weg (geluid, lucht, biodiversiteit) zijn interessante beleidsopties. 
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5 Vervolgstappen

5.1 Inleiding

In de loop van fase 2 zijn al een aantal elementen ontstaan voor de verdere invulling van de 
hiervoor genoemde aanbevelingen:

5.2 Scopebepaling infraprojecten

De projectscope zou in ieder geval moeten bevatten dat de kansen in kaart worden gebracht. 
Het ambitieweb kan hierin een rol spelen. Maar om deze kansen ook te verzilveren is er meer nodig. 
Een beleid dat projectteams beloont die het voor elkaar krijgen om aan meerdere ambities bij te 
dragen, zonder hier veel extra middelen voor nodig te hebben. Dit vraagt een nadere uitwerking. 

5.3 Groene Gezonde Stad
Bij de Groene Cirkels werken innovatieve bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschap- 
pelijke organisaties gezamenlijk aan duurzaamheidsoplossingen, waarbij de natuur een belangrijke 
rol speelt. Zo worden de natuur en economie beter in balans gebracht en wordt actief bijgedragen 
aan een betere leefomgeving. 

De Groene Cirkel Gezonde, Groene Stad heeft als ambitie om ervoor te zorgen dat in 2040 
de Zuid-Hollandse steden radicaal zijn vergroend en tot de top tien groenste en gezondste steden van 
de wereld behoren. Hierbij wordt de verbinding gemaakt tussen biodiversiteit, economie, gezondheid 
en menselijk welbevinden. Op deze manier worden de inwoners van Zuid-Holland uitgenodigd om 
meer te bewegen, in plaats van in de auto te stappen. 

Deze ambitie is onlosmakelijk verbonden aan de ambitie van de gezonde weg; voor een Gezonde, 
groene Stad is een gezonde weg van groot belang. Zo zorgt groene infrastructuur ervoor dat er veel 
meer gezamenlijk wordt gelopen. Ook vormen groene netwerken in de stad veilige, aantrekkelijke 
loop- en fietsroutes naar stadsparken, natuur- en recreatiegebieden buiten de steden. Het is daarom 
aan te bevelen om ook vanuit dit project aan te sluiten bij deze Groene Cirkel, zodat deze zienswijze 
mee wordt genomen.

5.4 Uitwerken aanbevelingen kinderen
Kinderen hebben de provincie Zuid-Holland geadviseerd over de gezonde inrichting van wijken. 
Dit gebeurde bijvoorbeeld in Leiden. Een aantal aanbevelingen hadden betrekking op mobiliteit, 
zoals ideeën om het fietsen leuker te maken. In een vervolg zouden de ideeën een stap verder 
geholpen kunnen worden, zodat ze ook uitvoerbaar worden. 
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5.5 Webinar over gezonder en schoner vervoer

In de webinarreeks Gezond en Veilig zal één van de thema’s mobiliteit zijn. 

5.6 Gesprek GGD

GGD Hollands Midden kreeg vanuit een gemeente in de regio de vraag om mee te denken over de 
gezondheidsrisico’s bij een nieuw aan te leggen weg. Bij de gesprekken die hierover gevoerd gaan 
worden tussen de gemeente en de GGD zullen we vanuit de Gezonde Weg aansluiten om hierover 
mee te denken. 

5.7 Workshops ambitieweb

Zoals al eerder is beschreven, is het van belang dat gezondheidsmaatregelen al in een vroeg stadium 
mee worden genomen in een project, zodat de interventies daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd. 
Een manier om dit te bewerkstelligen, is om in de opdrachtformulering het ambitieweb al in concept 
op te stellen en in iedere projectfase aan te scherpen en verder te specificeren. Om collega’s hierbij te 
helpen zullen workshops worden aangeboden. 

5.8 Gesprek met N468

Zoals in paragraaf 3.1.3. naar voren is gekomen, biedt het project N468 veel kansen om gezondheids-
maatregelen toe te passen, maar heeft er nog geen verkennend gesprek plaatsgevonden in verband 
met andere prioriteiten, met name het ontbreken van voldoende middelen. Wanneer hier een oplos-
sing voor is gevonden, is het nuttig om aan te sluiten bij het gesprek dat nog plaats gaat vinden met 
Midden Delfland en Hoogheemraadschap Delfland.
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Bijlage 1

BIJLAGE 1. Resultaten snelstudie: proces, 
thema’s, ontwerpprincipes/ interventies 

Wegen zijn zonder nadruk op gezondheid al prachtig paradoxaal. Immers, een weg die twee punten 
verbindt, is tevens de scheidslijn tussen twee vlakken (tunnels en de digitale snelweg daargelaten). 
Als we naar de thema’s kijken die we benoemd hebben komen er diverse tegenstrijdigheden naar 
boven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de tegenstelling tussen verkeersveiligheid en beleving van ruim-
telijke kwaliteit. Een veilige weg zorgt er voor dat een bestuurder niet wordt afgeleid door bijvoorbeeld 
het prachtige Zuid-Hollandse landschap. Of aan de tegenstelling in het kader van ruimtegebruik. Een 
mooie, veilige weg met goede brede fietspaden en voetpaden zorgt voor een goede beleving van het 
landschap en maakt de weg veilig. Door het grote ruimtebeslag wordt er echter, zolang de weg zelf 
geen bijdrage levert aan het ecosysteem, wel een groter deel van het ecosysteem geweld aangedaan 
en wordt een brede barrière gecreëerd. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld een afweging tussen een 
snelle verbinding en een mooie, gezonde verbinding. Kiezen we voor een fietspad langs de snelweg of 
een fietspad door het landschap? 

Gezonde weg: bewuste, transparante afweging op brede set aan thema’s
Gezien dit soort tegenstellingen is het een uitdaging om een weg te maken waarin alle aspecten 
optimaal zijn uitgewerkt. Het doel waar we nu aan werken is gericht op het maken van een bewuste, 
transparante afweging bij het ontwerpen, realiseren en beheren van wegen, fietspaden, vaarwegen en 
kunstwerken op basis van een brede set goed gedefinieerde thema’s. Vanuit het leidende principe van 
de gezonde weg kan de breedte gezocht worden waar het kan, en kunnen beperkingen gesteld worden 
waar het moet. 

Thema’s
Op basis van bovenstaande gedachtegang en een groot aantal interviews met medewerkers van de 
provincie hebben we een aantal concrete thema’s benoemd dat van belang is in de discussie over een 
gezonde weg. Deze thema’s zijn weergegeven in onderstaande figuur. Om deze thema’s overzichte-
lijker te maken is een clustering aangebracht. Daarnaast is per thema aangegeven in hoeverre deze al 
mee worden genomen in de normale planprocedures bij de aanleg of onderhoud van wegen.
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Figuur 2: Geclusterde weergave thema's

Cluster 1: Verkeerseffecten
In dit cluster zijn thema’s beschreven die direct gerelateerd zijn aan de verkeersfunctie van de weg. 
•  Verkeersveiligheid (veilige, overzichtelijke inrichting van de weg, ruimte op fietspaden voor fietsen 

met verschillende snelheden);
•  Doorstroming/ smart mobility (verbeteren van doorstroming door slimme toepassingen)
•  Economische aspecten van bereikbaarheid (bereikbaarheid levert een bijdrage aan de concurrentie-

kracht doordat reistijd en betrouwbaarheidsverliezen een direct effect hebben op de productiviteit 
(de belangrijkste aanjager van economische ontwikkeling2).

Deze verkeerseffecten zijn vaak de belangrijkste aspecten die meegenomen worden bij de normale 
planvorming voor weginfrastructuur. Deze zijn vaak ook doorslaggevend bij het ontwerp. 

Cluster 2: emissies vanuit verkeer en aanleg/beheer
•  Geluid (geluidsschermen, geluid reducerend asfalt, lagere snelheid, minder verkeer);
•  Luchtkwaliteit (minder NOx en SOx door elektrische aandrijving, ultra fijn stof 9<PM2) door 

bandenslijtage, afvangen van fijn stof door beplanting e.d.);
•  CO2-emissie (beperken van CO2-emissie bij aanleg, gebruik en beheer, opwek van duurzame 

energie, minder voertuigen en lagere snelheden);
•  Lichtvervuiling (verminderen van emissie van (strooi)licht naar de omgeving vanuit aspect van 

omwonenden en biodiversiteit)
•  Zwerfafval/ bandenslijpsel (verminderen van verontreinigende stoffen (o.a. plastics) vanuit afval en 

bandenslijpsel;
Deze thema’s worden deels meegenomen bij het ontwerp van weginfrastructuur. Dit geldt zeker voor 
geluid. Dit wordt dan wel voornamelijk gedaan vanuit het mitigeren van overlast. Voor de luchtkwali-
teit en luchtvervuiling geldt dat in mindere mate en CO2-emissie speelt op dit moment geen rol in de 
ontwerpfase. Dit geldt ook voor zwerfafval en bandenslijpsel. 

Cluster 3: Randvoorwaarde voor gezonder maken mobiliteit (verminderen emissies)
•  Energie infrastructuur (bevorderen van energie infrastructuur (H2, elektriciteit) langs de wegen om 

gezondere mobiliteit te stimuleren)

2 https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2015/04/16/bereikbaarheid-en-concurrentiekracht 

https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2015/04/16/bereikbaarheid-en-concurrentiekracht
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Bij de aanleg van rijkswegen wordt rekening gehouden met de aanleg van verzorgingsplaatsen waar 
ook energie (brandstoffen) worden verkocht. Specifiek voor waterstof en elektriciteit maakt dit geen 
deel uit van de planvorming. 

Cluster 4: Ruimtelijke impact
•  Ruimtegebruik (infrastructuur kost ruimte en extra maatregelen vragen nog meer ruimte terwijl 

ruimte vaak beperkt is);
•  Barrière werking (verminderen van de barrière werking van wegen voor mens en dier)
•  Ruimtelijke kwaliteit en beleving daarvan (landschappelijk inpassing, bijvoorbeeld A4  

Delft-Schiedam, zicht vanaf de weg op omgeving, natuureducatie op verzorgingsplaatsen)
•  Welzijn en geluk (mooie routes met oog voor rust en landschap, mogelijkheden voor ontmoeting, 

rustpunten);
•  Weg als reisdoel/ verblijfsfunctie (kan de weg ook onderdeel van het reisdoel zijn.  

Kunnen we zorgen dat het zijn op de weg geen ‘verloren tijd’ is?)
Ruimtegebruik, barrière werking en ruimtelijke kwaliteit zijn thema’s die wel degelijk aan de orde 
komen bij de aanleg van infrastructuur. Het is echter vaak wel zo dat deze thema’s ondergeschikt zijn 
aan de verkeerskundige functie van de weg, met alle gevolgen van dien.

Cluster 5: gezond gedrag
•  Gezond gedrag (stimuleren van gezond gedrag);
•  Beweging is gezond (infrastructuur (primair) geschikt maken voor fiets en voetganger, scheiden van 

snelheden op fietspaden)
•  Gezonder maken van gebruik (verminderen van bewegingen van modaliteiten die negatieve 

gezondheidsimpact hebben)
Gezond gedrag wordt tot op zekere hoogte ook meegenomen in de planvorming. Denk aan de aanleg 
van fiets- en wandelpaden en de pogingen die worden ondernomen om een modal shift te verkrijgen 
van de auto naar andere modaliteiten waaronder ook de fiets. Ook hier geldt echter dat hier een 
andere primaire motivatie voor geldt. Zo is het scheiden van fiets en voetganger van de auto’s tevens 
een interventie vanuit verkeersveiligheid en wordt de nadruk op modalshift vaak gelegd vanuit het 
perspectief van doorstroming.

Cluster 6: biodiversiteit
•  Vergroten van biodiversiteit (ecologische bermen, NVO’s, fauna passages, groene geluidsschermen);
•  Waterkwaliteit voor mens en dier (natuurvriendelijke oevers, goede doorstroming, waterplanten en 

beschutting);
Biodiversiteit krijgt meer en meer een plek in de aanleg en beheer van wegen. Denk bijvoorbeeld aan 
het biologisch beheer van bermen dat inmiddels standaard is geworden in de provincie. Ook de aanleg 
van natuurvriendelijke oevers en andere type maatregelen om minder negatieve impact te hebben op 
biodiversiteit worden steeds meer gemeengoed.

Cluster 7: duurzaam/ circulair materiaalgebruik
•  Duurzaam/ circulair materiaalgebruik (gebruik van materialen die minder CO2-emissies opleveren 

en die de aarde niet uitputten, biobased materialen, LCA’s meenemen in afweging materialisatie);
Met de toenemende aandacht voor de circulaire economie en circulair materiaalgebruik staat dit 
thema volop in de belangstelling. En dus zal dit thema ook meer en meer een weg gaan vinden in 
de infrastructuur van de provincie. Hierbij wordt wel opgemerkt dat dit wel een nog te ontwikkelen 
thema is waar nog maar kleine stappen in gezet zijn. Het behalen van de gewenste rijksdoelstellingen 
zoals het ministerie van I&W die heeft gesteld voor haar projecten is nog ver weg.
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Conclusie
De genoemde thema’s hebben allen in onderlinge samenhang een effect op de eerder benoemde 
definitie van positieve gezondheid. Soms is de relatie heel direct, omdat de mobiliteit het mogelijk 
maakt om activiteiten te ondernemen die bijdragen aan je geluk en weerbaarheid.
Anderzijds indirect omdat zaken als luchtkwaliteit invloed hebben op gezondheid. We zien dat we met 
name de negatieve effecten inperken met regulering door middel van eisen en normen. Dit leidt ertoe 
dat de effecten die binnen de normen en eisen blijven geaccepteerd worden. In de volgende paragraaf 
willen we thema’s vertalen naar ontwerpprincipes waarmee we op een ander manier kijken, dan het 
‘voldoen aan de normen’.

Ontwerpprincipes

De thema’s die genoemd zijn in de vorige paragraaf zijn allemaal van belang bij het komen tot een 
gezonde weg. Deze thema’s missen echter nog concreetheid. Daarom is een vervolgstap uitgevoerd 
om voor de verschillende thema’s concrete ontwerpcriteria te omschrijven. Deze worden hieronder 
uiteengezet.

Cluster 1: Verkeerseffecten

Thema Ontwerpprincipes
Verkeersveiligheid De ontwerpcriteria met betrekking tot verkeersveiligheid gerelateerd 

aan de inrichten van wegen zijn tot in detail beschreven in het Handboek 

Ontwerpcriteria Wegen (HOW 5.0)

Invoeren van groene golven voor met name vrachtverkeer

Interventies die leiden tot veiliger gedrag. Voorbeelden hiervan zijn het 

weergeven van spelende kinderen op de weg of het aanbrengen van digi-

tale snelheidsaanduiding met groen en rode signaal functie langs de weg. 

Doorstroming/ smart mobility Gebruik maken van intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s)

Digitale snelheidsaanduiding en geluidproductie (in dB) op sommige 

locaties boven/ naast de weg.

Economische aspecten van bereikbaarheid Aangezien deze aspecten voornamelijk worden gerelateerd aan reis-

tijdverlies en doorstroming kunnen ontwerpprincipes die hierop van 

toepassing zijn worden gebruikt. 
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Cluster 2: Emissies vanuit verkeer

Thema Ontwerpprincipes
Geluid Realisatie van geluidschermen

Geluidreducerend asfalt

Lagere maximum snelheid 

Minder verkeer dat veel geluid produceert toestaan

Gezamenlijk met omwonenden werken aan maatregelen 

waardoor de beleefde overlast minder wordt (voorbeelden 

hiervan zijn de aanleg van geluidreducerend asfalt, ge-

luidschermen)

Digitale aanduiding van geluidsproductie op sommige loca-

ties boven/ naast de weg wat moet leiden tot gedragsveran-

dering bij weggebruiker

Onderzoeken of door het label ‘stiltegebied’ aan een weg te 

geven dit op termijn een positief effect kan hebben op het 

gedrag van mensen.

Luchtkwaliteit Bevorderen van gebruik van voertuigen met een elektrische 

aandrijflijn (BEV, FCEV). Hierbij wel onderzoek doen wat de 

impact daarvan is op de emissie van ultra fijn stof (bandens-

lijpsel).

Verbieden van gebruik van verbrandingsmotoren op bepaal-

de wegen en in bepaalde tijdsvensters

Afvangen van fijn stof door middel van beplanting of uitwas-

sen uit wegdek

StaticAir achtige toepassingen gebruiken op plekken die daar 

geschikt voor zijn (tunnels)

Verbeteren van de geur van het landschap rond en langs 

wegen en paden 

Invulling geven aan de doelen en ambities zoals opgenomen 

in aritkel 1 van het Schone Lucht Akkoord3 :

• Partijen streven naar een permanente verbetering van 

de luchtkwaliteit om gezondheidswinst voor iedereen in 

Nederland te realiseren waarbij wordt toegewerkt naar de 

WHO-advieswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof in 

2030.

•Partijen stellen als doel om landelijk in 2030 gemiddeld 

minimaal 50% gezondheidswinst ten opzicht van 2016 te 

behalen voor de negatieve gezondheidseffecten afkomstig 

van binnenlandse bronnen;

•  Partijen onderschrijven de ambitie om in de sectoren (weg)

verkeer, inclusief mobiele werktuigen, landbouw, scheep-

vaart, industrie en huishoudens een dalende trend in te 

zetten van emissies van stikstofdioxide en fijn stof naar de 

lucht;

•  Partijen erkennen dat éénieder verantwoordelijk is voor de 

eigen bijdrage aan de doelstelling en dat partijen geza-

menlijk verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van het 

akkoord.

3 https://schoneluchtakkoord.nl/bibliotheek/publicaties/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1642270

https://schoneluchtakkoord.nl/bibliotheek/publicaties/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1642270
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CO2-emissie Vergroten van aandeel voertuigen zonder CO2 emissie

Realisatie van weg met CO2 neutrale voertuigen en machines

Onderhoud van weg met CO2 neutrale voertuigen en 

machines

Gebruik van materialen die weinig of geen CO2 impact 

hebben (sturing via MKI waarde in aanbestedingen (EMVI))

Opwekken duurzame energie door middel van zon (en wind) 

onder meer voor VRI’s.

Lagere maximum snelheden voor niet voertuigen met CO2 

emissies

Lichtvervuiling Gebruik maken van adaptieve verlichting 

(minder verkeer, minder licht)

Tegengaan van strooilicht door gerichter toepassen van 

verlichting

Voorkom verblinding fietser door tegenliggers (auto’s) door 

middel van lichtschermen.

Zwerfafval/ bandenslijpsel Zwerfafval voorkomen door wijzen op gedrag (hoe dan?)

Vaker opruimen van zwerfafval door wegbeheerder, 

omwonenden, anderen 

Onderzoek doen naar weg/ band interactie in verband met 

zware elektrische voertuigen

Onderzoek doen naar mogelijkheden van afvangen van 

plastic van banden en deze toepassen (ook i.v.m. toename 

zware elektrische voertuigen)

Onderzoek doen naar aanwezigheid bandenslijpsel en 

zwerfafval in bermen (zwerfafval laten tellen tijdens rapen 

door wegbeheerders?)

Ontwerpen van gedragsinterventies die zwerfafval reduceren

Cluster 3: Randvoorwaarde voor gezonder maken mobiliteit (verminderen emissies)

Thema Ontwerpprincipes
Energie infrastructuur Beschikbaarheid van energie infrastructuur voor duurzame 

mobiliteit (H2, elektriciteit) vergroten (meer aanbod)

Innovatieve toepassingen voor energie infrastructuur 

(laden via wegdek)
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Cluster 4: Ruimtelijke impact

Thema Ontwerpprincipes
Ruimtegebrek De ontwerpcriteria met betrekking tot verkeersveiligheid 

gerelateerd aan de inrichten van wegen zijn tot in detail 

beschreven in het Handboek Ontwerpcriteria Wegen 

(HOW 5.0)

Barrière werking Inzichtelijk maken welke knelpunten ontstaan door 

beperkte ruimte door middel van schetsen/ augmented 

reality/ Virtual Reality..

In overleg met omwonenden komen tot beste ‘fit’ voor 

weg zonder daarvoor doelstellingen van provincie uit oog 

te verliezen

Ruimtelijke kwaliteit en beleving daarvan Landschap zichtbaar en beleefbaar maken.

Welzijn en geluk

 

Mooie routes met oog voor rust en landschap

Praktische mogelijkheden voor ontmoeting

Rustpunten creëren langs routes

Weg als reisdoel / verblijfsfunctie Nette sanitaire voorzieningen op de rustplaats langs 

provinciale wegen

Sport-/Trimvoorzieningen op rustplaatsen

Cluster 5: gezond gedrag

Thema Ontwerpprincipes
Gezond gedrag Bredere fietspaden, zodat verschillende snelheden fietsers 

minder in elkaars vaarwater terecht komen

Afwisselende en verrassende fiets- en wandelpaden. Voor-

beeld hiervan is het aanleggen van paden langs waterlijnen 

en door agrarische landschappen, vrij van auto’s en motoren.

Goed onderhouden paden. Verzorgd, schoon en netjes. 

Prettige, aangename rustplekken. 

Prettige prikkels voor de zintuigen.

Beweging is gezond Zie ook thema 11. Wat willen we hier nog toevoegen? 

Welke interventies kan je ‘aan de weg doen’ om mensen te 

laten kiezen voor meer beweging?

Gezonder maken van gebruik Verbreden fiets en wandelpaden. En aantrekkelijker maken 

van fiets- en wandelpaden. Zie ook onder ‘gezond gedrag’
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Cluster 6: biodiversiteit

Thema Ontwerpprincipes
Vergroten van biodiversiteit Aanleggen ecologische bermen en ecologisch bermbeheer

Aanleggen natuurvriendelijke oevers

Verbeteren doorstroming van water, tegengaan van 

stagnerend water, afstemmen met beleidsnota’s van o.a. 

Hoogheemraadschappen e.a.

Aanleg fauna passages/ visvriendelijke gemalen/ vistrappen/

meer aandacht voor vis overwinterplaatsen

Aanleg waterplanten en creëren beschutting in watergangen

Geluidschermen gebruiken als drager voor planten, 

beschutting voor insecten 

Werken aan een divers bomenbestand

Waterkwaliteit voor mens en dier Bevorderen van doorstroming, voorkomen van stagnant 

water

Verbeteren van waterkwaliteit door beplanting

Zorgen dat vervuild water van de weg niet oppervlaktewater 

of grondwater bereikt. Eventueel zuiveren (helofytenfilters?)

Cluster 7: duurzaam/ circulair materiaalgebruik

Thema Ontwerpprincipes
Duurzaam/ circulair materiaalgebruik Gebruik van minder materialen

Gebruik van hergebruikte materialen 

In ontwerp rekening houden met hergebruik van materialen 

na einde levensduur van de weg.

Invoeren van materialenpaspoort voor provinciale projecten.
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BIJLAGE 2. 

BIJLAGE 2. Inspirerende verhalen 

Jan Harm Brouwer - Mooier dan dat ik me zelf voor kon stellen 

Werkelijke vernieuwing zit in het onverwachte. In de toevalligheid verscholen. De gezonde weg is 
natuurlijk een paradoxaal concept. En de opdracht om er een te ontwerpen is vergelijkbaar met de 
vraag om een stoel zonder poten te maken. Maar door onszelf uit te dagen op de on-verwachte relatie 
tussen asfalt en gezondheid dwingen we onszelf om onze creativiteit aan te zetten. En wie weet tot wat 
voor vernieuwing die leidt. 
 
Kijk, lichamelijke, maar ook geestelijke gezondheid is natuurlijk superbelangrijk. En ook al richten we 
ons als provincie niet primair op gezondheid, ons handelen heeft wel een grote impact op de gezond-
heid van mensen. Of het nou over groen, over woningbouw of over mobiliteit gaat - om maar eens een 
paar grote beleidsthema’s te noemen waar we juist wél een bepalende speler in zijn.  
Ik vind het belangrijk dat we ons daar rekenschap van geven. ‘De gezonde weg’ is daar wat mij betreft 
een hulpmiddel bij. Dat raakt ook aan mijn persoonlijke drijfveren om voor de provincie te werken. 
Niet eens zozeer voor de organisatie, maar vooral voor het gebied en zijn inwoners. Ik beschouw het 
als mijn uitdaging, nee mijn plicht, om oplossingen te ontwerpen voor maatschappelijke vraagstukken 
die waardevol zijn. Mooier, beter, schoner, sneller dan dat we ons zelf ooit konden voorstellen. Boven 
onszelf uitstijgen. 
 
Mijn inspiratiebron was ‘De weg van de energietransitie’. De eerste CO2-negatieve weg. Een weg die 
energie opwekt in plaats van energie kost. Als we energietransitie succesvol aan onze weginfrastruc-
tuur kunnen koppelen, zo was mijn gedachte, waarom dan gezondheid niet. En straks misschien de 
groene weg, de levende weg, de sociale weg… 
 
Schoon, stil, mooi en veilig. Zo ziet mijn gedroomde gezonde weg eruit. Ik kan enorm genieten van de 
schepen op de Maas. Hoe ze traag en vrijwel geruisloos door het landschap glijden. Een imposant en 
rustgevend beeld tegelijk. Of fietsen over het strakke snelfietspad van XX naar YY. Wind mee, zonnetje 
erbij, zonder obstakels op weg naar een fijne bestemming. Onderweg genietend van een groene 
omgeving. Ze bestaan heus wel, gezonde wegen. De uitdaging is om datgene wat die wegen gezond 
maakt mee te nemen bij het ontwerp en de inrichting van onze provinciale wegen. Het antwoord op 
dat ontwerpvraagstuk heb ik niet. Ik ben dan ook heel benieuwd wat ontwerpers kunnen met een 
uitdagend concept als ‘De gezonde weg’. 
 
Op een weg ben je nooit alleen. Ook niet op deze weg. Ik ben dan ook trots op mijn reisgenoten, die 
net als ik geloven in De gezonde weg. Collega’s bij M&M, bij DBI. Maar ook externen, zoals mensen bij 
de GGD Rotterdam. Sparring partners die energie en inspiratie geven. Samen overwinnen we de obsta-
kels die we op onze weg tegenkomen, daar geloof ik heilig in. We beschikken over de ingrediënten 
voor een spannend verhaal: een uitdagend concept, eigenzinnige reisgenoten, soms als een spookrijder 
tegen het verkeer in gaand, zonder duidelijke bestuurlijke prioriteit en zonder geld op zak. Juist die 
omstandigheden maken dat ik ervoor ga. Dat zou toch een geweldig slot zijn: “Ze hadden geen geld, 
maar wat hebben ze aan moois voor elkaar gekregen!” 
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Marianne van Aacken - Een gezonde weg bestaat niet 

Ik? Ik ben de senior projectleider. Ik ga er niet over, maar ik ben wel in de positie om gezondheid in 
het contract op te nemen. Gezondheid in infra. Het blijft een aparte combinatie, want een gezonde 
weg bestaat natuurlijk niet. Je kunt een weg hooguit wat minder ongezond maken. 

Neem de N59, de Rijksweg die door het Oostelijk deel van Goeree richting Zeeland loopt. Die pakken 
we nu gezamenlijk aan, samen met de provincie Zeeland, de gemeenten en met Rijkswaterstaat. 
We hebben hem ‘Weg van de toekomst’ genoemd. We pakken verkeersveiligheid, doorstroming, 
landschappelijke inpassing en duurzaamheid integraal aan. Dat doen we met allerlei innovaties, zoals 
met een slimme bandenpomp. Daarmee kunnen automobilisten hun banden gemakkelijk op de juiste 
spanning houden, wat voor minder bandenslijtage en dus minder fijnstof zorgt. Of met een systeem 
dat de verkeerslichten voor vrachtwagens automatisch op groen laat springen, zodat ze minder hoeven 
af te remmen en weer op te trekken. En ook het project met bagagekluisjes langs de weg, zodat 
bestelbusjes niet meer de kernen in hoeven te rijden maakt deel uit van die integrale aanpak. 

Ja, al met al maken we de N59 zo wel een stuk gezonder. Maar of we een weg ooit echt gezond krijgen, 
dat vraag ik me af. Een gezondheidsimpact van nul, dat is misschien het hoogst haalbare. Dat is nog 
ambitieus zat, als je bedenkt wat voor stapjes we nu zetten. Ik vind het leuk hoor, heel uitdagend om 
zo’n weg integraal te benaderen en aan te pakken, samen met medeoverheden die onze ambitie delen. 
Het zijn wel kleine stapjes. Die stuk voor stuk maar weinig bijdragen aan gezondheidswinst, maar 
samen wel het verschil kunnen maken. 

Aan de andere kant, het kan soms snel gaan. Neem nou ledverlichting van onze wegen. Drie jaar 
geleden hoorde je er nog niemand over, nu is het de normaalste zaak. En ik denk dat dit nog maar het 
begin is. Er komen allerlei innovaties aan, zoals de overschakeling op waterstof als brandstof, dat zet 
straks zoden aan dijk. 

Dat is wat dit thema voor mij waardevol maakt. Blijven zoeken. Stappen zetten, ook al zijn ze klein. 
Om uiteindelijk de best mogelijke weg te realiseren. Of dat nou de N59 is, of een van onze provinciale 
wegen. Daar draag ik graag aan bij, in mijn rol van senior projectleider. 
 
 

Jan Ploeger - Vijf lessen voor een gezonde weg 

Kennis zit in mensen, niet in boeken. Toen ik anderhalf jaar geleden met pensioen ging was dat een 
mooie aanleiding om weer eens wat nieuwe kennis op te gaan doen. Want hoewel het met pensioen 
zijn mij prima bevalt, laat de inhoud van het werk me niet los. Ik ben daarom gestart met een pro-
motieonderzoek aan de TU Eindhoven naar de relatie tussen fietsgebruik en het OV. Ik vind het heel 
waardevol om daarover met jonge mensen in gesprek te zijn. Leerzaam, leuk en het houdt mij ook 
scherp!
 
Vijf waardevolle lessen 
Ik heb indertijd aan de wieg gestaan van de weg van de energietransitie, en ik snap dat mijn collega’s 
nu ook weer bij mij uitkomen met de vraag of je met ‘De weg van de gezondheid’ hetzelfde kunstje 
uit kunt voeren. Ik ben daar wel sceptisch over, maar ja: dat was ik 8 jaar geleden ook toen we startten 
met de weg van de energietransitie. De lessen die ik daarbij heb geleerd deel ik graag. En wie weet, 
misschien bestaat ie wel: de gezonde weg. Dus laten we eens wat van die lessen beetpakken. 
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Les één is voor mij de inspiratie. Een weg associeer je nu eenmaal niet zo snel met energietransitie. 
Het idee om een CO2-neutrale weg te maken was al behoorlijk bijzonder, maar een weg die per 
saldo energie opwekt is dat natuurlijk helemaal. Zo’n inspirerende en uitdagende gedachte biedt tal 
van aanknopingspunten. Zo hebben we in een proeftraject samen met gemeenten geluidsschermen 
ontwikkeld met geïntegreerde zonnepanelen. Met scholen hebben we vervolgens leertrajecten 
ontwikkeld. En samen met bedrijven in de omgeving van de weg hebben we een systeem gerealiseerd 
om de warmte van het wegdek te benutten. Die les kunnen we nu met de Weg van de gezondheid ook 
benutten: betrek de omgeving, betrek inwoners, en laat hen eens meedenken met dat begrip gezond-
heid in relatie tot mobiliteit, tot wat voor gedachten kom je dan? 

Les twee is het zoeken van aannemers om hiermee aan de slag te gaan. Aan hen hebben we de vraag 
heel open gesteld: help ons een energieneutrale weg te realiseren. Het doel stond voorop, en niet 
eventuele oplossingen waar wij zelf al aan gedacht hadden. Kijk ook breder dan de strook asfalt zelf. 
Letterlijk. Betrek bermen, het landschap, de omgeving. Dan zie je dat zo’n aannemer veel creatiever is 
dan een stel ambtenaren op het provinciehuis. Houd dat ook vast als je met een gezonde weg aan de 
slag gaat. 

Zo kom ik al snel bij de derde les: schoenmaker hou je bij je leest. Ga niet zelf het wiel uitvinden 
maar richt je op het organiseren van het proces. Benut jouw positie om verbindingen en verbanden te 
leggen. Zet mooie ideeën in de schijnwerpers en help ze zo een stap verder. Betrek vooral ook bewo-
ners en andere belanghebbenden in de omgeving. Zij weten wat er lokaal speelt, wat wel en wat niet 
kan. 

En de vierde les: zorg dat je weet waar je het over hebt. Zelf heb ik een technische achtergrond. 
Bij de Weg van de energietransitie kwamen meerdere figuren langs die de meest fantastische 
ideeën kwamen pitchen. Soms mensen die met een enorm verhaal en vooral heel veel woorden alleen 
maar lucht kwamen verkopen. Het is belangrijk dat je het zicht op de bal weet te houden en dat je je 
niet laat afleiden door allerlei proefballonnetjes. Overigens zonder dat je potentieel kansrijke out-of-
the-box ideeën meteen aan de kant schuift, dat dan weer wel. 

Wat me echt opviel was het effect dat dit project op onze Dienst Beheer Infrastructuur had. DBI was 
ineens hip. Je zag het overal in de organisatie. De weg van de energietransitie inspireerde. 
Er ontstond een sfeer van vernieuwing. DBI zat ook veel vaker bij de bestuurder aan tafel. Asfalt was 
sexy geworden. Ik zag trots en meer zelfvertrouwen. Dat is denk ik de vijfde les: zorg dat zo’n 
vernieuwend project ook doorwerkt in je eigen organisatie. 

Vijf mooie lessen. Ze hebben ons een unieke innovatieve weg opgeleverd die energie opwekt in plaats 
van energie kost. Lessen die ons misschien ook wel een gezonde weg op gaan leveren. 
Aanknopingspunten En als ik vooruitkijk, zie ik genoeg aanknopingspunten. Bijvoorbeeld het aspect 
verkeersveiligheid, begin daarmee. Eén voorkomen ongeval draagt al enorm bij aan de gezondheid. 
En een ander voordehand liggend thema is fijnstof. Het effect op de gezondheid van mensen die dicht 
bij de weg wonen is echt enorm. Daar is heel veel gezondheidswinst te behalen. Maak ook gebruik van 
wat corona ons heeft geleerd. Naast alle negatieve maatschappelijke effecten, en zeker de impact die 
de pandemie heeft gehad op onze gezondheid, zie ik ook lichtpuntjes. We zijn onze directe leefomge-
ving meer gaan waarderen. Wandelen en fietsen dicht bij huis. Je kan daarop inspelen met je wegaan-
leg en -onderhoud. Door de doorsnijdende werking van routes te beperken bijvoorbeeld. Of door 
nieuwe routes en verbindingen tussen routes te creëren. Kijk naar de toeristische overstappunten die 
we her en der in de provincie hebben. Die zou je veel meer vanuit de gezonde weg kunnen promoten. 
Recreatie is immers gezond bewegen. Betrek de omgeving, de bewoners daarbij. Juist het onderwerp 
De gezonde weg leent zich daarvoor. Concreet, dicht bij de belevingswereld van mensen, en voor 
iedereen relevant. Het hoeft niet altijd groots en meeslepend te zijn. Integendeel, zou ik willen zeggen: 
provincie, zoek het dicht bij huis. Betrek je inwoners, maak er wat moois van, maak hem gezond, die 
weg! 
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Peter Paul Klapwijk - Visitisme 

“Zie je dat bruggetje daar in de verte? Je kijkt er vanuit ons keukenraam zo op uit. Het is een paar 
zomers geleden dat ik samen met mijn vrouw stond af te wassen en naar buiten keek. Drie jongens 
zaten op het bruggetje, hun benen bungelden boven het water. Ze dronken bier en hun fietsen lagen 
in het gras. ‘Zal je zien, dat ze hun lege blikjes straks zo de sloot in mikken’ zeiden we tegen elkaar. 
Drie jongens in de verte dronken bier op een bruggetje. En wij waren ons al boos aan het maken bij 
voorbaat. Op een gegeven moment zei ik: ‘weet je wat, ik loop er even heen’. Toen ik wat dichterbij 
kwam zag ik al dat ze niet uit de buurt kwamen. Ik zag dat ze fietstassen en alle drie een fietshelmpje 
bij zich hadden. 

Het bleken drie jongens uit de Picardie, Noord-Frankrijk. Ze waren met de trein vanuit Parijs naar 
Nerderland gekomen en deden nu een fietstour langs Nederlandse ambachtelijke bierbrouwerijen. 
Of ik nog tips voor ze had. Nou die had ik, we praatten over bier en voor we het in de gaten hadden 
was het pikkedonker en twee uur later eer we afscheid van elkaar namen. En de lege flesjes? 
Die gingen keurig mee in de fietstas. 

Die anekdote is veelzeggend. We kennen elkaar niet, mensen leven langs elkaar heen. We zitten 
allemaal vol vooroordelen en aannames. En die aannames zijn meestal niet positief. Dat doorbreken, 
op mensen afstappen en écht contact maken, dat is een belangrijk thema in mij leven geworden. Kijk 
bijvoorbeeld eens op mijn instagrampagina: https://www.instagram.com/ppkhm/. Daar vind je portret-
ten die ik gemaakt heb van voorbijgangers die me opvielen. Ik ben op hen afgestapt met mijn camera, 
maakte een praatje en vroeg of ik ze mocht fotograferen. Dat werden soms gesprekken van uren, in de 
voortuin, of soms hier op dit bankje, waar wij nu ook zitten. Wat een rijkdom aan beelden en verhalen 
dat dat heeft opgeleverd! 

Tegenwoordig ben ik molenaar, ik woon ook in deze Kinderdijkse molen. Hoe ik hier terecht ben 
gekomen? Lang verhaal kort: de liefde van mijn leven is de molenaarsdochter. En als je op een molen 
wilt wonen moet je wel molenaar zijn. Dus dat ben ik geworden. Daarnaast doe ik nu veel voor 
een groener en biodiverser landschap in mijn eigen omgeving, de Alblasserwaard. Ik heb me in het 
verleden veel met toerisme beziggehouden, en nog steeds. Ik heb geleerd: als je toerisme goed wilt 
ontwikkelen, richt je dan op de inwoners. Als iets leuk en aantrekkelijk is voor de eigen bevolking, 
dan is het dat ook voor toeristen. Nu ga ik verder. Toerisme is veel te vluchtig geworden. Mensen gaan 
een lang weekend naar Londen, waar ze in een economisch verdienmodel terecht komen: ze doen 
een citytour, bezoeken de highlights, de wisseling van de wacht bij Buckingham Palace, poseren met 
een Beafeater bij de Tower, misschien een voorstelling op West End. Maar hebben ze dan Londen 
gezien? Ervaren hoe mensen er wonen en werken? Een betekenisvol gesprek met een Londenaar 
gevoerd? Meestal niet. Hun citytrip is volstrekt inwisselbaar en al duizenden malen gekopieerd door 
mensen die hen voor gingen en nog zullen komen. 

Ik plaats tegenover dat vluchtige toerisme een alternatief: visitisme. Laat die highlights zitten. 
Ga eens op bezoek bij iemand die jouw interesses deelt. Het gaat niet om de bestemming, maar de 
reis zelf is het doel. Je hoeft niet helemaal naar New York te vliegen, fiets ook eens naar Gorinchem 
via Alblasserdam. Maak contact en leer nieuwe mensen kennen. Dát vind ik waardevol en verrijkend. 
Daarmee creëren we pas een mooiere wereld. Dat is wat ik hier in de Alblasserwaard ook probeer 
te realiseren, bijvoorbeeld met een verkenning in de Gebiedsdeal5 die ik voor de provincie ga doen. 
Daarin ga ik in het project ‘Vaarwaard’ op zoek naar de mogelijkheden voor waterrecreatie en ga 
ik kijken hoe we toerisme veel meer als onderdeel van het hele ecosysteem kunnen ontwikkelen, en 
daarbij toeristische activiteiten beter op elkaar afstemmen zodat mensen én natuur daarvan profite-
ren. Dat brengt mijn verhaal bij de Gezonde weg, het onderwerp waarvoor we hier zitten, jij en ik, op 
mijn bankje voor mijn draaiende molen. Het is eigenlijk begonnen met het project ‘De Groene Bril’. 

https://www.instagram.com/ppkhm/
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Je moet weten, hier in de Alblasserwaard is een actieve club van natuurliefhebbers die zich inzet-
ten voor een biodiverse en duurzame regio. We werken samen met de gemeenten in de streek en 
de provincie ondersteunt ons. ‘De Groene Bril’ was een cursusprogramma. We leerden mensen die 
veranderingen in het landschap aanbrengen - met name ambtenaren - te kijken door een groene 
bril: hoe kun je als je een ingreep in het landschap doet dat zo doen, dat de natuur er voordeel 
bij heeft. Zo kwam op een gegeven moment het fietspad F15 in beeld. Dat loopt parallel aan de 
A15, helemaal van Alblasserdam naar Gorinchem. Dagelijks fietsen daar duizenden mensen, ik 
fiets er ook vaak. Scholieren en forenzen. Terwijl op de A15 ernaast het verkeer elke dag weer 
vast staat. En tussen die A15 en het fietspad in ligt een loze strook niemandsland. En de gedachte 
was: daar kunnen we toch meer mee doen? Als we die strook grond nu eens ecologisch gaan 
beheren en ons richten op streekeigen planten en bomen, dan ontstaat daar ecologische corridor 
van jewelste. Een plek waar vlinders, libelles en bijen zich thuisvoelen. Kleine knaagdieren zich 
kunnen verschuilen en waar vogels voedsel en nestplaatsen vinden. Een natuurrijke corridor die 
het bovendien aantrekkelijker maakt om het fietspad te gebruiken en misschien wel automobi-
listen op de A15 uit hun voertuig lokt. Dát is pas een gezonde weg! We hebben ideeën opgehaald, 
en het beheer van de groenstrook is aangepast en toegespitst op ecologisch beheer. Samen met de 
gemeenten en met vrijwilligers van Blauwzaam. Wat een bloemenzee is dat geworden in het voor-
jaar! We zijn vervolgens met allerlei activiteiten gestart om mensen die het fietspad gebruiken te 
bereiken. Zo leiden we inwoners die in de buurt wonen op om de biodiversiteit te monitoren, 
met hulp van Sovon, Eis en Prachtlint. Zo kunnen ze straks onder meer vleermuizen, libelles en 
vogels tellen. Ik ga binnenkort mensen portretteren die het fietspad gebruiken. Dat is zeker geen 
toeval. Mijn interesse in mensen en mijn wens om met hen in contact te komen was voor mij een 
belangrijke drijfveer. Mensen gebruiken het fietspad op allerlei manieren trouwens; niet alleen 
fietsend, maar ook bijvoorbeeld skatend, op de step of te voet. Hun verhalen gaan we publiceren in 
de streekkrant. Al die activiteiten samen moeten tot een nog grotere bekendheid én een gro-
tere waardering van het fietspad gaan zorgen. Het fietspad F15 krijgt wat mij betreft met recht het 
predicaat ‘Gezonde weg’. 

Dit is het verhaal dat ik de provincie mee wil geven. ‘De gezonde weg’ is een geweldige 
gedachte. Koester dat wat dichtbij is, het lokale. Verdiep je in de mensen, luister naar hun verhaal 
en richt je op hen. Maak het landschap beleefbaar en aantrekkelijk voor je eigen inwoners. 
En benut de kracht van plaatselijke vrijwilligers die hun liefde voor de eigen woonomgeving 
verbinden aan een grote kennis ervan. Doe je dat, dan komt die weg er wel. Hier in de Alblasser-
waard in de vorm van een fietspad, wie weet hoe het er anders uit ziet. Sta open voor de verhalen 
van mensen en laat je verrijken. Onlangs kreeg ik een telefoontje. Drie Franse jongens uit de Picar-
die waren weer in Nederland, die tocht langs Nederlandse brouwerijen was ze blijkbaar goed 
bevallen. Ze waren in de buurt, ze hadden lekkere biertjes gescoord, en of ze welkom waren om 
langs te komen. Dat is nog een heel gezellige en lange avond geworden!” 
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BIJLAGE 3. Interessante links
De tekeningen in dit rapport komen uit de PowerPoint-presentatie (duurzaamgww.nl). 

Positieve gezondheid:

“Wat is gezondheid?” 
Machteld Huber heeft een nieuw antwoord en wil de wereld er mee veranderen
Machteld Huber -voormalig huisarts- besteedde de afgelopen 30 jaar aan de vraag wat gezondheid nou 
eigenlijk echt is. Want de definitie van de WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) impliceert volgens 
haar dat gezond zijn een onbereikbare toestand is. Uit haar zoektocht ontstond een andere omschrij-
ving van gezondheid: Positieve Gezondheid. Deze benadering reikt veel verder dan alleen het medische 
aspect. En daarmee hoopt Machteld het systeem te veranderen. 

Van ziektezorg naar welzijn: 
zo creëren we de basis voor een gezonde samenleving - interview met Chantal Walg 
Als het aan Chantal Walg ligt, ziet de gezondheidszorg in Nederland er heel anders uit. Dus al snel 
nadat ze als verpleegkundige begon, ging het schuren. ‘Is dit wat ik wil?’ vroeg ze zichzelf af, ‘Of moet 
ik ergens anders beginnen als ik bezig wil zijn met gezondheid?’ Nu, als gezondheidsprofessional is 
Chantal ervan overtuigd: voor een gezonde samenleving moeten we het over een andere boeg gooien.

“We moeten de integrale gebiedsbril weer opzetten” - interview met Wouter Veldhuis
Daarnaast is hij werkzaam als stedenbouwkundige en architect als partner bij bureau MUST. In zijn 
boek ‘Verkenning van de rechtvaardige stad’ waarschuwt Wouter Veldhuis voor de gevaren van een 
eenzijdige economische blik op de openbare ruimte en legt hij uit hoe stedenbouw kan bijdragen aan 
een diverse en open stad. Tevens is hij pleitbezorger voor de terugkeer naar een brede gebiedsgerichte 
blik in beleid. Platform31 spreekt met Veldhuis over lessen uit het verleden, de huidige stand van 
zaken en de toekomst van de domeinoverstijgende gebiedsgerichte aanpak.

Ruimtelijke ordening

Omgevingsvisie en Gezondheid 
Hoe komt u tot een geslaagde omgevingsvisie, ook in relatie tot het thema gezondheid? In dit webinar 
werd bekeken hoe ruimtelijke opgaven gerelateerd aan gezondheid een plaats kunnen krijgen in de 
omgevingsvisie.

“Ontwerp leefomgeving met oog voor gezondheid”
Gezondheid meenemen in de inrichting van de stad, dat is de missie van het Zuid-Limburgse consor-
tium RuimteGIDS. In een van de projecten buigen architecten, bewoners, gezondheidsprofessionals, 
wetenschappers en ambtenaren zich samen over de Groene Loper in Maastricht. Belangrijke aan-
dachtspunten: ruimte voor wandelaars en fietsers, voor ontmoetingen en groen. 

BIJLAGE 3.  

https://www.duurzaamgww.nl/wp-content/uploads/2018/07/Handreiking-Aanpak-DGWW-voor-gemeenten.pdf
https://maatschapwij.nu/videoportret/machteld-huber-positieve-gezondheid/
https://maatschapwij.nu/videoportret/machteld-huber-positieve-gezondheid/
https://maatschapwij.nu/blogs/chantal-walg-van-ziektezorg-naar-welzijn/
https://maatschapwij.nu/blogs/chantal-walg-van-ziektezorg-naar-welzijn/
https://www.platform31.nl/nieuws/we-moeten-de-integrale-gebiedsbril-weer-opzetten
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/publish/library/219/webinar-omgevingsvisie-en-gezondheid-20-januari-2021.pdf
https://mediator.zonmw.nl/mediator-47/ontwerp-leefomgeving-met-oog-voor-gezondheid/?utm_campaign=Preventie&utm_content=8+juli+2021&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email
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Quickscan Gezonde Leefomgeving 
De QuickScan Gezonde Leefomgeving geeft gemeenten snel inzicht in de samenhang tussen gezond-
heid en leefomgeving in wijken en buurten. Het resultaat kan gebruikt worden voor een gesprek over 
de invloed van de lokale leefomgeving op gezondheid. Maar ook over verantwoordelijkheden, ambities 
en sturingsmogelijkheden. 

Infrastructuur en mobiliteit 

Have a good trip! 
Expanding our concepts of the quality of everyday travelling with flow theory
FLOW is volgens Csikszentmihalyi een optimale ervaring: “De toestand waarin mensen dermate 
betrokken zijn bij een activiteit dat ze alles om hen heen vergeten. Deze ervaring is zo positief dat het 
de moeite waard is om deze te herhalen zonder de noodzaak van een externe beloning. […] 
De optimale ervaring is iets wat wij doen gebeuren.” In dit artikel onderzoekt Marco te Brömmelstoet 
de potentie van de Flow theorie om bij te dragen aan duurzame en bevredigende vormen van dage-
lijkse mobiliteit. 

RWS - Gesprekswijzer duurzame mobiliteit 
Wat verstaan we onder duurzame mobiliteit? Welke aspecten zijn daarbij van belang? 
Wanneer is zo’n aspect duurzaam? Met de gesprekswijzer ga je op zoek naar het antwoord op deze 
vragen. Het instrument biedt jou en je collega’s zo een gestructureerde manier om duurzame mobili-
teit concreet te maken in omgevingsvisies, MIRT-onderzoeken en MIRT-verkenningen.

Mobiliteit en gezondheid
De vraag van burgers naar minder luchtverontreiniging, minder geluidshinder, vlotte mobiliteit en een 
stressvrije omgeving was nog nooit zo groot. Door ons verplaatsingsgedrag aan te passen en gemotori-
seerde individuele verplaatsingen te vervangen door actieve verplaatsingen of collectieve verplaatsin-
gen met het openbaar vervoer, kunnen we onze gezondheid bevorderen én de mobiliteit voor iedereen 
verbeteren. De instrumenten van Gezonde Gemeente, de gezondheidsambtenaar en partners uit de 
gezondheidssector kunnen jou alvast ondersteunen om jouw mobiliteitsbeleid te optimaliseren. 
En ook de mobiliteitsambtenaar kan bijdragen aan de doelstelling van gezondere inwoners.

RWS - Voorbeeldenboek Infranatuur 
Rijkswaterstaat werkt met en aan biodiversiteit op het eigen areaal: natuur in de bermen, 
uiterwaarden, oevers, dijken en kustzones. Dat dit niet alleen een bijdrage levert aan de natuur zelf, 
maar ook aan RWS doelen als veiligheid en leefbaarheid, wordt geïllustreerd door de voorbeelden in 
deze brochure. 

Beweging stimuleren

Beweegvriendelijke leefomgeving
Een beweegvriendelijke omgeving (BVO) is een leefomgeving die mensen faciliteert, stimuleert en 
uitdaagt om te bewegen, te spelen en te sporten. Maar hoe zorg je ervoor dat je de openbare buiten-
ruimte zo uitnodigend en inclusief mogelijk inricht? Hier vind je tips, inspiratie en handvatten om je 
verder te helpen.

Waarom de fiets veel sneller is dan je denkt
Een auto efficiënt? Eerder het tegendeel. Als je uitrekent wat autorijden wérkelijk kost aan tijd en geld, 
is het onbegrijpelijk dat het blik nog altijd zo populair is in de stad. Zeker omdat er een waar energie-
mirakel tegenover staat: de fiets

https://professionals.ggdgm.nl/voor-professionals/quickscan-gezonde-leefomgeving
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23800127.2021.1912947
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23800127.2021.1912947
https://rwsduurzamemobiliteit.nl/kennis-instrumenten/gesprekswijzer-duurzame-mobiliteit/
https://www.gezondleven.be/files/gemeente/mobiliteit-en-gezondheid.pdf
https://www.infranatuur.net/projecten/voorbeeldenboek-rijkswaterstaat
https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/beweegvriendelijke-omgeving/
https://decorrespondent.nl/12251/waarom-de-fiets-veel-sneller-is-dan-je-denkt-en-de-auto-veel-trager/1288156815825-0831299c
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Quickscan en gedragsinterventies ten behoeve van verkeersveiligheid 
In deze brochure wordt de werkwijze ANDC voor gedragsverandering omschreven. 
De gedragsinterventies worden met name gebruikt om veilig gedrag op de weg te stimuleren, 
maar zouden ook kunnen worden toegepast om gezond gedrag te stimuleren.

Uitwerking hoofdeisen fietsvriendelijke infrastructuur
‘Aantrekkelijkheid’ als één van de vijf hoofdeisen voor fietsvriendelijke infrastructuur heeft jarenlang 
een meer ondergeschikte rol gespeeld in het ontwerp. De aandacht ging vooral naar het reduceren van 
afstand, weerstand, reistijd, op-en-afstappen, onveiligheid. Daar zijn veel onderzoeken aan gewijd die 
hebben geresulteerd in aanbevelingen en criteria. De hoofdeis ‘aantrekkelijkheid’ werd meestal ver-
taald in de wenst dat het er ook mooi uit moest zien als aan de andere eisen was voldaan. De afgelopen 
jaren verschenen echter steeds meer onderzoeken die claimden dat het belang van een aantrekkelijke 
route veel groter is dan tot nu was aangenomen. Al deze onderzoeken hebben de aandacht voor de 
vijfde hoofdeis vergroot. Omdat CROW de praktische toepassing van kennis en informatie hoog in 
het vaandel heeft staan heeft ze ThuisraadRO gevraagd om de bestaande kennis samen te brengen en 
toegankelijk te maken voor het werkveld.

RWS - Handout Rijkswaterstaat maakt ruimte voor gezondheid
In het kader van het innovatieprogramma duurzame leefomgeving, verkent Rijkswaterstaat 
maatregelen die de gezondheid van gebruikers en omwonenden van het RWS areaal verbeteren. 

https://www.dbgedrag.nl/resources/uploads/2020/04/ANDC-Brochure-Verkeersveiligheid.pdf
https://www.fietsberaad.nl/getmedia/3f6928f0-f2da-4725-a0db-f98c1b6b0eff/Fietsberaadpublicatie-34-Uitwerking-hoofdeisen-fietsvriendelijke-infrastructuur-(Aantrekkelijkheid).pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.bura.city/1611-rws-maatregelen-gezond-o
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BIJLAGE 4.  

BIJLAGE 4. Financieel overzicht 
Voor de realisatie van fase 2 is een budget beschikbaar gesteld. Dit is als volgt besteed:

A Onderzoek door DCMR     Bijdragen van anderen   

 GIS werk en berekeningen    6.216   

 Literatuurstudie over bewegen, blootstelling en 

gezondheid 

  4.880   

 Analyse en rapportage   7.280   

   Totaal ex 
BTW 

18.376 Team Geluid  -9188 

B Adoptie rustplek N216      

 Legeskosten Bankjes    560   

 Legeskosten Watertappunt    560   

   Totaal ex 
BTW 

1120   

C Groenste en gezondste fietsnetwerk       

 2 recreatiepunten   Aantal    

 tappunten 3500 2 7000   

 groene aankleding tappunt N216   750   

 greenmatter - picknicktafel* 1000 2 2000   

 infobord  999 2 2000   

 ontwerpen borden 600  600   

 prullenbak* 300 2 600   

 plaatsen onderdelen* 700  1400   

   Totaal ex 
BTW 

14350   

 Gezond op weg in de media   Uur    

 kosten 6 artikelen 625  7500   

 Research / (eind)redactie / fotografie (6x) 600  7200   

   Totaal ex 
BTW 

14700   

 Afstemming/communicatie       

 overleg/afstemming/communicatie 1200  1200   

 onvoorzien 1500  1500   

 Administratie Blauwzaam 450  450   

  

 

 

 

 Totaal ex 
BTW 

3150   

      

  Totaal ex 
BTW 

32.200   

  Subto-
taal  

51.696 Subtotaal na vermin-
dering bijdragen: 

42508
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