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Hoe realiseren wij een gezonde 

leefomgeving voor het grondgebied van de 

provincie Utrecht en in de context van alle 

verwachte ontwikkelingen?

Beantwoording via interviews en een 

bijeenkomst met wetenschappers.



DE ANTWOORDEN VAN DE DESKUNDIGEN

Realiseer voldoende, kwalitatief hoogwaardige, groenblauwe ruimte, die 
voor iedereen toegankelijk is

Geef prioriteit aan lopen, fietsen en openbaar vervoer, stimuleer 
bewegen en beperk het vervuilende goederen- en personenvervoer

Pas inrichting en gebruik van de ruimte aan op de eisen vanuit 
klimaatverandering en borg gezondheid en veiligheid daarbij. Verminder 
door de inrichting de milieubelasting op gevoelige bestemmingen

Zet in op een landbouwtransitie met minder negatieve en meer positieve 
effecten op gezondheid

Zorg voor een ruimtelijke inrichting waarin iedereen mee kan doen en 
ontwikkel nieuwe woonconcepten gericht op bevorderen van sociale 
cohesie

Zet ook bij circulaire economie en in de bouw gezondheid centraal
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VERTAALD IN TWEE DOCUMENTEN

Onderzoeksrapport ‘Ruimte voor gezondheid in 

de Omgevingsvisie’

Brochure Aanbevelingen en inrichtingsprincipes 

voor een gezonde leefomgeving
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https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/320042/onderzoeksrapport_ruimte_voor_gezondheid_in_de_omgevingsvisie.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/320042/brochure_aanbevelingen_en_inrichtingsprincipes_voor_een_gezonde_leefomgeving.pdf


HOE VERDER?

Idee:

Concretiseren van de inrichtingsprincipes op 

de verschillende schaalniveaus door vooral 

goede voorbeelden te verzamelen van al die 

inrichtingsprincipes.
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FOCUS VOOR VANDAAG

Groen t.b.v. hittestress: bomen voor schaduw

Groen bij scholen en bij bewoners met een lage sociaal economische status

Aanwezigheid en bereikbaarheid van groen en ontmoetingsplekken

Voldoende gebieden waar inwoners een gevoel van ruimte kunnen ervaren

Rustige plekken (ver/afgescheiden van bronnen geluid) die voor iedere inwoner goed bereikbaar zijn

Zoveel mogelijk woningen zicht op groen

Beperkt doorgaand autoverkeer door straten/wijken in combinatie met goede fiets- en wandelroutes

Minder parkeermogelijkheden en kies voor parkeren uit het zicht

Voldoende speelplekken en sportgelegenheid voor verschillende leeftijden

Lage milieudruk op kwetsbare functies (wonen, zorg, scholen)

Beperkte verharding in elke wijk, elke straat en bij individuele woningen/woongebouwen
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DE BEELDEN VAN TWEE WIJKEN VAN VANDAAG
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