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Inleiding

Het Coalitieakkoord van het Amsterdamse College van 
B&W zet in op een gezonde, leefbare en duurzame stad. 
Het sluit hiermee aan op de kansen die de invoering van 
Omgevingswet en de ontwikkeling van de Amsterdamse 
Omgevingsvisie en Omgevingsplan biedt voor een ver-
dere concretisering van de manieren waarop Amsterdam 
zorgt voor een gezonde leefomgeving.

Amsterdam werkt sinds 2016 op basis van de 
Amsterdamse Beweeglogica al aan het verankeren van 
bewegen in de ruimtelijke plannen. En met succes, want 
ruimte voor lopen, fietsen, spelen en sporten is steeds 
meer een onderdeel van de stedenbouwkundige plannen. 
Maar gezondheid gaat natuurlijk over veel meer dan 
bewegen alleen. Verschillende factoren zijn van invloed 
op de gezondheid. En een goed ingerichte leefomgeving 
kan bijdragen aan een gezondere levensstijl en een betere 
gezondheid. 

De Amsterdamse Gezondheidslogica (2020) bevat logi-
sche ruimtelijke principes voor een gezonde leefom-
geving. Gerelateerd bestaand beleid is gebundeld en 
ambities met betrekking tot een gezonde leefomgeving 
worden aan de hand van bouwstenen geconcretiseerd. 
Het vormt hiermee een handreiking en inspiratiebron voor 
het bevorderen van gezondheid in ruimtelijke plannen. 

De Gezondheidslogica is het resultaat van integrale 
samenwerking tussen het fysieke en sociale domein, en 
is vastgesteld door de stuurgroep Gezonde Stad, waarin 
verschillende directies vertegenwoordigd zijn (GGD, 
Ruimte & Duurzaamheid, Sport & Bos, Onderwijs, Jeugd, 
Zorg & Diversiteit, Verkeer & Openbare Ruimte, Grond 
& Ontwikkeling). Er is input opgehaald via workshops, 
expertmeetings, literatuurstudie en door te leren van 
andere steden. Op www.amsterdam.nl/gezondestad is 
een uitgebreide onderbouwing te vinden van de principes 
en bouwstenen per gezondheidsthema.

http://www.amsterdam.nl/gezondestad
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Waarom de Gezonde Stad?

Een goede gezondheid is voor iedereen belangrijk, maar 
niet vanzelfsprekend. De gezondheid wordt door ver-
schillende factoren beïnvloedt. Factoren zoals leeftijd, 
geslacht en erfelijke factoren staan vanaf de geboorte 
vast. De mate waarin iemand gezond opgroeit wordt voor 
een belangrijk deel bepaald door de omgeving. Een goed 
ingerichte leefomgeving kan bijdragen aan een gezondere 
levensstijl en een betere gezondheid. De omgeving kan 
zo ontworpen of georganiseerd worden dat de mentale 
en fysieke gezondheid positief beïnvloed wordt. Hoe 
Amsterdam dat doet is waar de Gezondheidslogica over 
gaat.  

Het gaat steeds beter met de gezondheid van de meeste 
Amsterdammers. Tegelijk zijn er nog altijd hardnekkige 
problemen die ook leiden tot gezondheidsverschillen 
tussen sociaaleconomische groepen. Gezondheidscijfers 
van het RIVM laten een aantal van deze verschillen op 
gebiedsniveau zien (https://www.rivm.nl/media/smap/
index.html). De grootste ziekmakers in Amsterdam zijn; 
 � Roken
 � Ongezonde voeding
 � Te weinig beweging
 � Eenzaamheid
 � Ongezond buitenmilieu, met daarbij als belangrijke 

factoren: 
 - Slechte luchtkwaliteit 
 - Hittestress 
 - Geluidshinder

Voor het opstellen van deze Gezondheidslogica hebben 
we ruimtelijke inrichtingsprincipes opgesteld die een 
preventief effect hebben op de genoemde ziektemakers. 
Welke ingrepen kunnen we in de fysieke leefomgeving 
doen om de gezondheid te verbeteren? 

Wat kunnen we als stedenbouwers en planologen 
doen om bij te dragen aan de gezondheid van alle 
Amsterdammers?

Dit heeft geleid tot de formulering van 12 prin-
cipes voor een gezonde stad: 

1. Fietsers en voetgangers krijgen ruim baan

2. Een gezonde stad is een groene stad

3. De stad is een speeltuin

4. Sport is om de hoek

5. Er is ruimte voor ontmoeting en verbinding

6. Drukte wordt afgewisseld met rust en stilte

7. Gezond voedsel is logisch en overal 

8. Buurten zijn prettig voor ouderen

9. De schoolomgeving is gezond in het bijzonder

10. Er is schone lucht voor iedereen

11. De stad is bestand tegen klimaatverandering

12.   Gebouwen en buitenruimten dragen bij aan 
gezondheid

Maatwerk en werkwijze
De 12 principes en de onderliggende bouwstenen geven 
houvast en richting bij het bouwen aan een gezonde 
stad. Niet elke bouwsteen is overal toepasbaar, maat-
werk is altijd nodig. In elk stedenbouwkundig plan en 
openbare ruimte ontwerp moeten integrale afwegingen 
gemaakt worden en per principe gekeken worden welke 
bouwstenen toepasbaar zijn. De focus zal per project 
verschillen. In een hoogstedelijk gebiedsontwikkelings-
projecten zal bijvoorbeeld meer focus kunnen liggen op 
rust, stilte en groen, terwijl bij een herinrichting in een 
ontwikkelbuurt de nadruk waarschijnlijk meer ligt op een 
gezonde voedselomgeving of het faciliteren van sport om 
de hoek. 

Door een afgewogen en onderbouwde toepassing van de 
principes voor een gezonde stad, wordt bewust gekozen 
voor het bouwen van een stad die bijdraagt aan een 
goede gezondheid van Amsterdammers en bezoekers. 
Met soms relatief simpele ontwerp keuzes kan de gezond-
heid van Amsterdammers bevorderd worden. De advi-
seurs van de Gezonde Stad helpen hier graag bij.

Gezondheidsthema’s

Een vakje is donkergroen als een bouwsteen uit 
een inrichtingsprincipe positief bijdraagt aan 
het gezondheidsthema Bewegen

Ontmoeting
en sociale 
verbinding

Rust 
en 

stilte

Gezond 
voedsel 
aanbod

Rookvrij Schone 
lucht

Klimaat- en 
hittebestendige 
leefomgeving
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1 Fietsers en voetgangers krijgen 
ruim baan

2 Een gezonde stad is een groene 
stad

3 De stad is een speeltuin

4 Sport is om de hoek

5 Er is ruimte voor ontmoeting en 
verbinding

6 Drukte wordt afgewisseld met 
rust en stilte

7 Gezond voedsel is logisch en 
overal

8 Buurten zijn prettig voor ouderen

9 De schoolomgeving is gezond in 
het bijzonder

10 Er is schone lucht voor iedereen

11 De stad is bestand tegen 
klimaatverandering

12 Gebouwen en buitenruimten 
dragen bij aan gezondheid

Tabel met relatie tussen gezondheidsthema's en principes Gezonde Stad

https://www.rivm.nl/media/smap/index.html
https://www.rivm.nl/media/smap/index.html
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1. Fietsers en voetgangers krijgen ruim baan

De eerste keuze van Amsterdammers om zich door de 
stad te bewegen is fietsend of lopend. Zowel de aan-
trekkelijkheid van de stad als geheel, als de inrichting 
van buurten en straten kunnen hieraan bijdragen. In een 
levendige en aantrekkelijke stad gaan mensen graag naar 
buiten. Ze lopen of fietsen naar werk, de bakker, school 
of het café. We streven naar buurten met een gemengd 
voorzieningenpatroon, zodat voorzieningen te voet en per 
fiets goed bereikbaar zijn. Zo ontstaan levendige straten 
met publieke voorzieningen, winkels en bedrijvigheid en 
mensen die daar gebruik van maken. Een menging van 
functies als wonen, werken en voorzieningen, in combi-
natie met een fijnmazig stratenpatroon, nodigt uit tot 
bewegen. Omdat voorzieningen in de buurt zijn kiezen 
mensen eerder om te wandelen of te fietsen, dan de 
auto te nemen. Bij de inrichting van de openbare ruimte 
en de routes door de stad wordt eerst aan de fietser, 
voetganger en verblijver gedacht. Aan hen wordt zoveel 
mogelijk ruimte geboden. 

Gerelateerd beleid:

 � Amsterdamse Beweeglogica (2016) 
 � Agenda Amsterdam Autoluw (2020) 
 � Amsterdams Meerjarenplan Fiets 2017-2022 

(2017) 
 � Agenda Sport en Bewegen 2019-2022 (2019) 
 � Sportvisie 2025 (2016) 
 � Amsterdamse referentienorm voor maatschappe-

lijke voorzieningen, groen en spelen (2018) 
 � Groenvisie Amsterdam 2050 (2020)
 � Nota Volksgezondheid Amsterdam 2017-2020 

(2017) 
 � Amsterdamse Visie Openbare Ruimte 2025 (2017) 
 � Handboek Rood, Standaard voor het 

Amsterdamse Straatbeeld (2019) 
 � Beleidskader verlichting (2017)

Bouwstenen voor prettige routes voor fietsers en voetgangers:

 � Geef voetgangers, fietsers en verblijfsfuncties prioriteit bij het verdelen van schaarse ruimte
 � Maak buurten autoluw
 � Maak een eenvoudig straatprofiel met zo min mogelijk obstakels en barrières
 � Verbind wijken met levendige, groene routes voor fietsers en voetgangers en koppel deze aan haltes en 

stations voor het openbaar vervoer 
 � Maak een aantrekkelijk en afwisselend fietsnetwerk dat veilig is en voldoende ruimte geeft aan verschil-

lende snelheden
 � Situeer dagelijkse voorzieningen op loopafstand van woningen
 � Maak brede stoepen met een minimale vrije doorloopruimte van 1,80 meter en waar mogelijk 2,00 meter
 � Maak zitplaatsen langs looproutes
 � Zorg voor ijkpunten in de buurt die een plek identiteit en herkenbaarheid geven
 � Richt fiets- en looproutes tussen parken zo in dat (hard)looprondjes mogelijk zijn en markeer deze routes
 � Zorg dat op veilige loopafstand van elke woning een plek te vinden is voor sporten, spelen of ontmoeten
 � Maak aantrekkelijke en comfortabele routes tussen stad en regio
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2. Een gezonde stad is een groene stad

Parken, groene- of waterrijke plekken in de stad worden 
vaak ervaren als omgevingen waar je kan ontspannen en 
anderen kunt ontmoeten. Groen heeft positieve effecten 
op de mens. Contact met de natuur vermindert stress, 
het bevordert vitaliteit, creativiteit en stimuleert ont-
moetingen tussen mensen. Een omgeving met bomen en 
planten blijkt een positief effect te hebben op de veer-
kracht van mensen. 
Groen in de buurt stimuleert bovendien beweging. Een 
rondje lopen wordt aantrekkelijker. Een straat met bomen 
is prettiger om doorheen te fietsen. Spelen en sporten is 
leuker en stimulerender in een uitdagende, groene omge-
ving. Geveltuintjes en beplante boomspiegels geven een 
buurt een aantrekkelijkere uitstraling. 
Groen in de buurt van kantoor of op een bedrijventerrein 
nodigt uit tot het maken van een lunchwandeling, over-
leggen in de buitenruimte of zelfs om in je pauze even te 
sporten. 
Kortom: groen draagt bij aan geluk en een gezonde 
leefstijl. Door de gebruikswaarden van groen bewust in te 
zetten op de juiste plekken, worden mensen en dieren in 
de stad gezonder.
Daarnaast kan groen een middel zijn om het geluidsni-
veau op straat en gevels te dempen en draagt het bij aan 
verminderen van hittestress.

Gerelateerd beleid:

 � Groenvisie Amsterdam 2050 (2020)
 � Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050 

(2020) 
 � Subsidieregeling Amsterdamse Impuls 

Schoolpleinen 2019-2024 (2019) 
 � Agenda Sport en Bewegen 2019-2022 (2019) 
 � Sportvisie 2025 (2016) 
 � Grote Groenonderzoek (2018) 
 � Duurzaam bouwen in Amsterdam kavel/gebouw 

niveau (2018) 
 � Amsterdams Meerjarenplan Fiets 2017-2022 

(2017) 
 � Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam 

2016-2021 (2016) 
 � Agenda Dieren 2015-2018 (2016) 

Bouwstenen voor een groene buurt:

 � Maak groen een vanzelfsprekend onderdeel van de buurt
 � Kies in de openbare ruimte voor groen dat meekleurt met de seizoenen en variatie in de bloeitijd heeft
 � Kies voor aantrekkelijk groen wat goed beheerd en onderhouden kan worden, zodat het altijd uitnodigt 

om ervan te genieten en het te gebruiken
 � Maak initiatieven van bewoners om te tuinieren in de (semi)openbare ruimte mogelijk
 � Gebruik groen en water om buurtplekken te koelen op hete dagen en water te vertragen bij regenval, 

bijvoorbeeld met wadi’s, bomen, planten en fonteintjes
 � Maak fiets- en wandelroutes en netwerken door de stad zo groen mogelijk 
 � Combineer functies in het groen; ontmoeten, sporten, spelen, (buurt)tuinieren en een boek lezen kan op 

dezelfde groene plek 
 � Vergroot de verblijfsfunctie op plekken waar water en groen samenkomen
 � Vergroen schoolpleinen met bomen, planten en natuurlijke materialen 
 � Maak van opgeheven parkeervakken kleine groene verblijfplaatsen
 � Houd bij het kiezen van beplanting rekening met allergieën en andere gevolgen van (overlastgevende) 

planten
 � Wijs rookvrije zones aan in groengebieden d.m.v. het plaatsen van rookvrije zone stoeptegels in de huis-

stijl van Amsterdam 
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3. De stad is een speeltuin

Voor kinderen, volwassenen én ouderen geven de straten, 
parken, pleinen en het water in de stad aanleiding tot 
spelen en bewegen. Een speelse en groene inrichting van 
de openbare ruimte geeft aanleiding om naar buiten te 
gaan, om een potje voetbal te spelen, een rondje te lopen 
of verstoppertje te spelen. Om te spelen is het fijn als je 
gezelschap hebt, je je veilig voelt en de omgeving prikkelt 
om zelf een spel te verzinnen. De kwaliteit van de open-
bare ruimte is daarbij belangrijk; schoon, goed onder-
houden, groen en regenwaterbestendig. 
Verschillende leeftijdsgroepen hebben verschillende 
speelvoorzieningen nodig. Voor de jongste kinderen zijn 
er kleinere plekken vanaf ca. 150 m², die vanuit huis veilig 
te voet te bereiken zijn. Hier zijn speelaanleidingen en is 
zitgelegenheid voor buurtbewoners. Wat verder weg zijn 
de grotere speelvelden (vanaf ca. 1.000 m²). Hier vinden 
kinderen en volwassenen van alle leeftijden uitdaging om 
te spelen en sporten, of om bij elkaar te zitten en de actie-
velingen te bekijken. 

Gerelateerd beleid:

 � Amsterdamse Beweeglogica (2016) 
 � Amsterdamse referentienorm voor maatschappe-

lijke voorzieningen, groen en spelen (2018) 
 � Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 

Meerjarenprogramma 2018-2021 (2017) 
 � Agenda Sport en Bewegen 2019-2022 (2019) 
 � Sportvisie 2025 (2016) 
 � Subsidieregeling Amsterdamse Impuls 

Schoolpleinen 2019-2024 (2019) 
 � Agenda Amsterdam Autoluw (2020) 
 � Groenvisie Amsterdam 2050 (2020)
 � Amsterdamse Visie Openbare Ruimte 2025 (2017) 

Bouwstenen voor spelen in de buurt:

 � Maak autoluwe of autovrije (woon)straten
 � Maak brede stoepen zodat er dicht bij huis ruimte om te spelen is en er veilige routes ontstaan
 � Maak de zonnige kant van de straat vrij van (auto-)parkeren, zo creëer je meer ruimte om te wandelen, 

spelen, ontmoeten en het toe-eigenen van de stoep
 � Zorg dat op veilige loopafstand van elke woning een plek te vinden is om buiten te sporten, spelen en 

ontmoeten
 � Speelplekken zijn niet alleen geschikt, aantrekkelijk en toegankelijk voor kinderen, maar voor iedereen 
 � Zorg voor een menging van speelplekken voor verschillende leeftijdsgroepen
 � Speelplekken zijn goed toegankelijk voor mindervaliden kinderen
 � De kwaliteit van speelplekken staat voorop. Kies eerder voor een aantal goede speelplekken dan voor 

veel meer plekken die niet goed onderhouden kunnen worden 
 � Zorg voor een goed netwerk van buurt-, wijk- en stadsspeelplekken
 � Zorg voor watertappunten bij speeltuinen en sportvoorzieningen
 � De inrichting van parken en pleinen laat eigen invulling en het zelf verzinnen van een spel toe, bijvoor-

beeld door flexibele gebruiksmogelijkheden 
 � Zoek samen met bewoners naar de geschikte invulling van speelvoorzieningen in de buurten 
 � Wijs rookvrije zones aan in de buurt van speelplaatsen, scholen en publieke functies d.m.v. het plaatsen 

van rookvrije zone stoeptegels in de huisstijl van Amsterdam
 � Gebruik bij speelplaatsen geluidsabsorberende materialen 
 � Plaats geluiddempende afscheidingen rondom sport- en speelplekken, in combinatie met groen 
 � Sport is om de hoek 
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4. Sport is om de hoek

1 https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2017/08/22/beweegrichtlijnen-2017

Bewegen is gezond. Het is goed voor lichaam en geest 
als we de spieren aan het werk zetten, onze hartslag stijgt 
en onze ademhaling wat zwaarder wordt. Afhankelijk van 
je conditie en leeftijd kan bewegen allerlei vormen aan-
nemen. De minuten die je fietst, stevig wandelt of flink tui-
niert tellen ook mee als beweegminuten1. Voor een goede 
gezondheid moeten we elke week 2,5 uur bewegen. Het 
is belangrijk dat sporten en bewegen in de stad mogelijk 
is, zowel in verenigingsverband als in andere verbanden 
of op eigen initiatief. Dat betekent dat er enerzijds ruimte 
is voor allerlei verenigingsporten, zoals voetbal, tennis en 
hockey. Anderzijds maken we sport mogelijk in het park, 
op straten en pleinen; van calisthenics tot freerunning tot 
jeu des boules. Sport is voor alle leeftijden, voor iedereen 
dichtbij en toegankelijk. Sportplekken zijn aantrekkelijk 
ingericht en net als bij alle inrichtingsvraagstukken zijn 
de wensen van de bewoners uit de buurt een belangrijk 
uitgangspunt voor de inrichting van sportruimte. 

Gerelateerd beleid:

 � Amsterdamse Beweeglogica (2016) 
 � Agenda Sport en Bewegen 2019-2022 (2019) 
 � Sportvisie 2025 (2016) 
 � Amsterdamse referentienorm voor maatschappe-

lijke voorzieningen, groen en spelen (2018) 
 � Amsterdams Meerjarenplan Fiets 2017-2022 

(2017) 
 � Groenvisie Amsterdam 2050 (2020)
 � Amsterdamse Visie Openbare Ruimte 2025 (2017) 

Bouwstenen voor sporten en bewegen:

 � Zorg dat op veilige loopafstand van elke woning en in elke buurt een plek te vinden is voor sporten en 
bewegen voor jong en oud

 � Zorg dat sportplekken goed beheerd en onderhouden zijn, zodat ze altijd uitnodigen om te gebruiken
 � Zorg voor watertappunten bij speeltuinen en sportvoorzieningen en langs hardlooproutes
 � Maak sportief gebruik van parken mogelijk. Goede drainage is hierbij een belangrijk aandachtspunt 

zodat deze plekken altijd bruikbaar zijn.
 � Plaats bankjes bij openbare sportplekken, zodat sporters en niet-sporters kunnen zitten en de sportplek 

ook een ontmoetingsplek is
 � Bied ruimte aan sport- en beweegvoorzieningen en initiatieven die niet aan een vereniging gebonden 

zijn 
 � Richt fiets- en looproutes tussen parken zo in dat (hard)looprondjes mogelijk zijn en markeer deze routes
 � Zoek samen met bewoners naar de geschikte invulling van sportvoorzieningen in de buurten 
 � Maak de zonnige kant van de straat vrij van auto-parkeren, zo creëer je meer ruimte om te wandelen, 

spelen en ontmoeten 
 � Zorg voor een diversiteit aan sportmogelijkheden in de buurt: van voetbalkooien tot fitnesapparaten 

voor ouderen
 � Maak buitensportaccommodaties en openbare sportplekken tot rookvrije zones d.m.v. het plaatsen van 

rookvrije zone stoeptegels in de huisstijl van Amsterdam
 � Sportparken zijn onderdeel van de stad. Ze zijn goed bereikbaar, toegankelijk en nodigen uit om te gaan 

sporten, ook voor niet-leden
 � Beperk geluidsoverlast van sportplekken door te werken met geluiddempende en groene begrenzing en 

plaats ze op afstand van bebouwing 
 � Zorg dat er in de nabijheid van grotere sportplekken ook maatschappelijke m² t.b.v. maatschappelijke 

programmering zijn

http://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2017/08/22/beweegrichtlijnen-2017
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5. Er is ruimte voor ontmoeting en verbinding

Spontane ontmoetingen met buurtbewoners vormen een 
cruciaal element voor het welzijn van stedelingen. Elkaar 
(her)kennen is soms al genoeg voor de buurtbinding en 
vormt de eerste stap voor contact. Aangename plekken in 
de nabije openbare ruimte stimuleren het contact tussen 
buurtbewoners en zijn daarmee een middel om de sociale 
cohesie te versterken en eenzaamheid tegen te gaan. 
Denk daarbij aan plekken als het schoolplein, de stoep, 
parken en speeltuinen, pleintjes, uitlaatplekken voor 
honden, gemeenschappelijk trappenhuis of entree. Als 
bewoners zich verbonden voelen met hun buurt gaan ze 
sneller contacten aan met hun buren. Het mogelijk maken 
van domeinvorming van de openbare ruimte door bijvoor-
beeld ruimte te bieden aan (eigen) bankjes voor de deur 
en (moes-)tuinen dragen hieraan bij. Ook een sterke lokale 
identiteit, bijvoorbeeld door kunst, cultuur, sport of his-
torische gebouwen in de buurt, zorgt ervoor dat mensen 
zich verbonden voelen met de plek. Daarnaast spelen ook 
afstanden een rol bij het stimuleren van ontmoeting en 
het collectieve gebruik van de openbare ruimte;  bij voor-
keur liggen voorzieningen, sport- en speelplekken, pleinen 
en parken verspreid op loopafstand. Zo is de kans groot 
dat buurtbewoners elkaar vaker tegenkomen en contact 
met elkaar hebben. 

Gerelateerd beleid:

 � Actieplan Age Friendly City (2017) 
 � Aanpak Eenzaamheid Amsterdam (2017) 
 � Agenda Amsterdam Autoluw (2020) 
 � Agenda Sport en Bewegen 2019-2022 (2019) 
 � Sportvisie 2025 (2016) 
 � Groenvisie Amsterdam 2050 (2020)
 � Nota Volksgezondheid Amsterdam 2017-2020 

(2017) 

Bouwstenen voor sociale verbinding:

 � Bied voorzieningen om elkaar te ontmoeten door bankjes te plaatsen op plekken waar een activiteit is, 
zoals bij pleinen en bij sport- en speelplekken

 � Situeer voordeuren en leefruimtes van woningen zoveel mogelijk georiënteerd aan de stoep, straat of 
gemeenschappelijke tuintjes. Dit draagt bij aan ogen op de straat en daarmee aan een veilige en pret-
tige omgeving

 � Maak brede stoepen, zodat er ruimte is voor ontmoeting en domeinvorming van de stoep
 � Maak straten vrij van auto-parkeren, zo creëer je meer ruimte om te wandelen, spelen, ontmoeten 
 � Zorg voor ijkpunten in de buurt die een plek identiteit en herkenbaarheid geven
 � Zorg voor voldoende ruimte voor uitlaatplekken en wandelroutes met de hond, omdat honden een 

belangrijke aanleiding zijn voor spontane ontmoetingen
 � Situeer maatschappelijke voorzieningen op loopafstand en dicht in de buurt van andere functies, zoals 

een speeltuin of supermarkt
 � Betrek bewoners bij de inrichting van de openbare ruimte in hun buurt
 � Experimenteer met verplaatsbare stoelen op pleinen en in parken
 � Zorg dat op veilige loopafstand van elke woning een plek te vinden is voor sporten, spelen of ontmoeten
 � Zorg voor voldoende en aangename straatverlichting
 � Zorg voor goede zichtlijnen te behoeve van sociale veiligheid
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6. Drukte wordt afgewisseld met rust en stilte

Geluid en drukte horen bij een levendige, bruisende 
stad. Tegelijkertijd is het belangrijk dat er plekken zijn 
waar bewoners zich kunnen onttrekken aan het intensieve 
stedelijke leven. Zeker nu de stad steeds drukker en voller 
wordt zijn rustige en stille plekken belangrijk. Rust en 
stilte zijn belangrijk voor de gezondheid van de stede-
ling, zowel in de woning als in de openbare ruimte. De 
Gezondheidsraad en de Wereld Gezondheidsorganisatie 
(WHO) concluderen dat een hoge geluidbelasting in de 
woon- en werkomgeving tot gezondheidsproblemen kan 
leiden, zoals stress en onvoldoende rust en ontspanning. 
Dat kan leiden tot negatieve gezondheidseffecten in de 
vorm van onder meer hoge bloeddruk of (het verergeren 
van) hartklachten en ook psychische klachten. Stil bete-
kent niet dat er geen geluid is, maar wel dat er prettige 
en/of neutrale geluiden hoorbaar zijn. In de woning is het 
belangrijk dat er ten minste één aangename en stille zijde 
is, bijvoorbeeld in een gesloten bouwblok. In de buurt van 
de woning zijn rustige groene plekken belangrijk.

Gerelateerd beleid:

 � Actieplan Geluid 2020-2023 (2020)
 � Amsterdams Geluidbeleid 2016 (2019) 
 � Agenda Amsterdam Autoluw (2020) 

Bouwstenen voor rust en stilte:

 � Zorg dat op loopafstand van elke woning een groene plek te vinden is waar een stedeling tot rust kan 
komen

 � Realiseer zoveel mogelijk tweezijdig georiënteerde woningen, waarbij minstens één zijde stil en aange-
naam is, bijvoorbeeld door het realiseren van gesloten bouwblokken

 � Zorg dat elke woning toegang heeft tot een aangename en stille buitenruimte
 � Houd bij functiemenging rekening met de behoefte aan zowel rust als reuring
 � Creëer zoneringen in parken, zodat er een goede verdeling is tussen rust en reuring
 � Zorg ervoor dat openbaar toegankelijke binnentuinen ‘s nachts af te sluiten zijn
 � Zorg voor geluidsarm wegdek bij drukke straten in de buurt van woningen
 � Ontwerp de openbare ruimte ook vanuit soundscaping
 � Kies bij hoge dichtheden voor groene gevels met reliëf in de gevels om het klankkasteffect te beperken
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7. Gezond voedsel is logisch en overal

De inrichting van onze omgeving heeft invloed op wat 
we eten en drinken. In de stad worden we ieder moment 
van de dag verleid met ongezond voedsel. Vooral in het 
centrum is bijna overal gemakkelijk, goedkoop, maar 
calorierijk eten en drinken beschikbaar. De aanwezigheid 
van drank in de leefomgeving en de zichtbaarheid van 
alcohol in de winkel, horeca en reclame draagt bij aan 
de populariteit van alcohol onder jongeren en volwas-
senen. Ongezonde voeding is de landelijke ziektemaker 
nummer 2 en 17% van de Amsterdammers is een zware of 
overmatige drinker. Het is daarom van belang dat in een 
gezonde stad gezorgd wordt voor een gezonde voedsel- 
en drankomgeving. 
Om het consumeren van ongezonde voeding en alcohol te 
verminderen moet enerzijds het aanbod en de zichtbaar-
heid van ongezonde voeding en alcohol in het straatbeeld 
worden aangepakt. Anderzijds moeten we gezonde voe-
ding makkelijker en zichtbaarder maken. Voorbeelden zijn 
het weren van fastfood in de omgeving van scholen, het 
aanleggen van moestuinen, schooltuintjes nabij scholen 
en het aanleggen van watertappunten bij speel- en 
sportplekken. 

Gerelateerd beleid:

 � Nota Volksgezondheid Amsterdam 2017-2020 
(2017) 

 � Voedselstrategie (2019) 
 � Groenvisie Amsterdam 2050 (2020)
 � Stedelijk kader buitenreclame (2020) 
 � Amsterdams Detailhandelsbeleid 2018-2022 

(2017) 
 � Amsterdams Preventie- en handhavingsplan 

Alcohol 2017-2020 (2017) 
 � Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 

Meerjarenprogramma 2018-2021 (2017) 
 � Strategisch huisvestigingsplan schooltuinen (2019) 
 � Nationaal Preventieakkoord (2018) 
 � Programma van Eisen – Reclame in metroareaal 

(2017) 

Bouwstenen voor een gezonde voedselomgeving:

 � Rond onderwijsinstellingen of plekken gericht op kinderen en jongeren is het voedselaanbod overwe-
gend gezond en wordt er geen alcohol verkocht

 � Er wordt alleen gezonde voeding in kinder- en jongerenmarketing en sponsoring gebruikt
 � Zorg voor een divers aanbod aan voeding op loopafstand van de woonomgeving
 � Maak gezond voedsel in de omgeving zichtbaar door middel van stadslandbouw en openbare 

moestuinen
 � Verwerk eetbaar groen in het ontwerp van parken en plantsoenen, bijvoorbeeld fruitbomen en -struiken 
 � Zorg voor watertappunten bij speeltuinen en sportvoorzieningen
 � Benut (gemeenschappelijke) daktuinen en binnentuinen voor lokale teelt 
 � Creëer ruimte voor moestuinen rondom scholen en koppel deze aan programma’s op school
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8. Buurten zijn prettig voor ouderen

Amsterdam maakt in relatief korte tijd een enorme 
groei door. Door vergrijzing neemt het aantal ouderen 
het meeste toe. In 2030 zijn naar verwachting 144.000 
Amsterdammers ouder dan 65 jaar (16% van de totale 
bevolking). Daarom is het des te belangrijker dat de stad 
voor alle leeftijden toegankelijk en herkenbaar is. Onder 
ouderen komen mentale en fysieke gezondheidspro-
blemen als gevolg van eenzaamheid en bewegingsar-
moede relatief vaak voor. Contact en beweging zijn voor 
ouderen dus nóg belangrijker dan voor jongere mensen. 
Door levensloopbestendige buurten in te richten wordt 
gezorgd dat mensen op een veilige en prettige manier 
naar buiten kunnen voor een fietstochtje, een wandeling 
of een praatje. Bovendien: als de stad zo wordt ingericht 
dat ouderen, mindervaliden en kinderen er prettig door-
heen kunnen bewegen, dan kan iedereen dat. 

Gerelateerd beleid:

 � Actieplan Age Friendly City (2017) 
 � Aanpak Eenzaamheid Amsterdam (2017) 
 � Amsterdamse Visie Openbare Ruimte 2025 (2017) 
 � Handboek Rood, Standaard voor het 

Amsterdamse Straatbeeld (2019) 
 � Amsterdamse Beweeglogica (2016) 
 � Agenda Amsterdam Autoluw (2020)

Bouwstenen voor levensloop bestendige buurten:

 � Creëer ijkpunten in de buurt die een plek identiteit en herkenbaarheid geven
 � Situeer dagelijkse voorzieningen op loopafstand van woningen
 � Zorg voor goede toegankelijkheid van het openbaar vervoer
 � Maak een eenvoudig straatprofiel met zo min mogelijk obstakels en barrières
 � Maak brede, goed begaanbare stoepen met een minimale vrije doorloopruimte van 1,80 meter, met zo 

min mogelijk randen, hoogteverschillen of overhangend groen 
 � Zorg voor gelijkvloerse oversteekplaatsen voor voetgangers
 � Creëer voldoende aangename zit- en rustgelegenheden langs routes; zorg op hoofdlooproutes elke 200 

meter voor een zitgelegenheid
 � Rust standaardbanken uit met leuningen en een hogere zitting, zodat ze toegankelijk zijn voor ouderen
 � Zorg voor de aanwezigheid van plekken om je rustig terug te kunnen trekken uit de drukte van de stad
 � Maak gezien worden en toevallige ontmoetingen tussen verschillende generaties mogelijk. 

Intergenerationele ontmoetingen zorgen voor sociale verbinding.
 � Voorzie woningen van luifels en zonwering aan de buitenzijde van het gebouw
 � Zorg voor schaduwrijke plekken door het plaatsen van bomen en planten
 � Creëer groene gevels en gebruik materialen die weinig warmte vasthouden
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9. De schoolomgeving is gezond in het bijzonder

Een gezonde schoolomgeving draagt bij aan de gezonde 
keuzes die kinderen maken. En daar profiteren zij hun hele 
leven van. Kinderen die gezond zijn, zitten lekkerder in 
hun vel en hebben betere schoolprestaties. Een gezonde 
schoolomgeving heeft veel verschillende eigenschappen 
die de fysieke en mentale gezondheid bevorderen. 
Denk aan goede bereikbaarheid per fiets en te voet, een 
gezonde luchtkwaliteit, een aantrekkelijk schoolplein dat 
uitnodigt om te bewegen, een rookvrije omgeving, een 
beperkt geluidsniveau in de omgeving en een gezond 
voedselaanbod. Na schooltijd zijn schoolpleinen openbare 
speeltuinen voor de buurt. De schoolomgeving is autoluw, 
zodat kinderen en hun ouders worden gestimuleerd om 
fietsend of lopend naar school te gaan. In een autoluwe 
omgeving kunnen kinderen veilig oversteken als ze van 
en naar school komen en is de luchtkwaliteit rondom de 
school optimaal.

Gerelateerd beleid:

 � Agenda Amsterdam Autoluw (2020)
 � Subsidieregeling Amsterdamse Impuls 

Schoolpleinen 2019-2024 (2019) 
 � Strategisch huisvestigingsplan schooltuinen (2019) 
 � Agenda Sport & Bewegen 2019-2022 (2019) 
 � Notitie Samen naar een rookvrij Amsterdam 

(2019) 
 � Amsterdams Meerjarenplan Fiets 2017-2022 

(2017) 
 � Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 

Meerjarenprogramma 2018-2021 (2017) 
 � Sportvisie 2025 (2016) 
 � Amsterdamse Beweeglogica (2016) 
 � Amsterdamse Richtlijn Gevoelige bestemmingen 

Luchtkwaliteit (2010) 

Bouwstenen gezonde schoolomgeving:

 � Rond onderwijsinstellingen of plekken gericht op kinderen en jongeren is het voedselaanbod overwe-
gend gezond

 � De schoolomgeving is autoluw, zodat geluidsoverlast en luchtverontreiniging geminimaliseerd wordt en 
kinderen veilig lopend of met de fiets de school kunnen bereiken.

 � Scholen zijn aangesloten op een veilig fietsnetwerk
 � Schoolpleinen zijn na schooltijd openbaar toegankelijk
 � Schoolpleinen hebben een groene en uitdagende inrichting en nodigen uit tot spelen en bewegen
 � Schoolgebouwen nodigen uit tot bewegen 
 � Maak de schoolomgeving rookvrij d.m.v. het plaatsen van rookvrije zone stoeptegels in de huisstijl van 

Amsterdam 
 � Creëer ruimte voor moestuinen rondom scholen en koppel deze aan programma’s op school
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10. Er is schone lucht voor iedereen

Na roken en de combinatie van slecht eten en te weinig 
bewegen staat luchtvervuiling op plek drie van de 
grootste gezondheidsrisico’s voor Amsterdammers. De 
voornaamste boosdoeners zijn stikstofdioxide en (ultra) 
fijnstof. Deels komen deze stoffen aanwaaien, deels 
worden ze in de stad en de regio uitgestoten, door 
bijvoorbeeld verkeer, houtstook, rokers, scheepvaart 
en de industrie. De gemiddelde Amsterdammer leeft 
ruim een jaar korter door de ongezonde lucht in de stad. 
Luchtvervuiling zorgt onder andere voor hart- en vaat-
ziekten, luchtwegaandoeningen en longkanker. Hoewel er 
Europese normen zijn voor de uitstoot en de luchtkwali-
teit, bieden deze normen onvoldoende bescherming voor 
de gezondheid van Amsterdammers. 

Gerelateerd beleid:

 � Actieplan Schone lucht (2019) 
 � Agenda Amsterdam Autoluw (2020)
 � Duurzaam bouwen in Amsterdam kavel/gebouw 

niveau (2018) 
 � Amsterdamse Richtlijn Gevoelige bestemmingen 

Luchtkwaliteit (2010) 

Bouwstenen voor gezonde luchtkwaliteit:

 � Maak autoluwe of autovrije (woon)straten en buurten
 � Geef fietsers en voetgangers ruim baan (zie de bouwstenen van principe 7)
 � Beperk het parkeren op straat en beperk het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein
 � Creëer parkeerplaatsen aan de rand van de buurt, zodat de ruimte rondom de woningen gebruikt kan 

worden om te spelen en te ontmoeten
 � Bouw geen gevoelige bestemmingen (scholen, kinderdagverblijven) binnen 300 meter van een snelweg 

of in eerstelijnsbebouwing binnen 50 meter van een provinciale weg of drukke stedelijke weg
 � Bouw geen woningen in de directe nabijheid van een snelweg of provinciale weg
 � Optimaliseer windcirculatie, zodat luchtvervuiling niet blijft ‘hangen’ 
 � Zorg voor een goede menging van functies (wonen, werken, voorzieningen), maar houd luchtvervuilende 

bedrijven op afstand van woningen
 � Dring het gebruik van houtkachels terug
 � Wijs rookvrije zones aan in groengebieden d.m.v. het plaatsen van rookvrije zone stoeptegels in de huis-

stijl van Amsterdam
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11. De stad is bestand tegen klimaatverandering

Klimaatverandering leidt tot hetere zomers, meer warme 
en tropische nachten en meer hittegolven. Door warmte 
kunnen mensen last krijgen van hittestress en de gezond-
heidsproblemen die hier een gevolg van kunnen zijn. 
Vooral kwetsbare mensen kunnen hier last van krijgen, 
zoals baby’s en jonge kinderen, ouderen en mensen met 
hart- en vaatziekten en luchtwegaandoeningen. Omdat 
vooral het aantal ouderen in Nederland verhoudingsgewijs 
toeneemt, groeit het aantal kwetsbaren voor hittestress. 
Een periode van aanhoudende hitte leidt gemiddeld tot 
ongeveer 40 extra sterfgevallen per hittedag.

De gevolgen van warm weer voor steden zijn groter, 
omdat het in steden over het algemeen warmer is dan 
in het landelijke gebied. In de stad blijft warmte langer 
hangen dan op het platteland of in dorpen. Het zoge-
naamde hitte-eilandeffect. Het stenige karakter van 
steden zorgt ervoor dat warmte overdag wordt opge-
nomen en in de avond en nacht wordt uitgestraald. In de 
nachten koelt het hierdoor minder af. Ook kan regenwater 
door de versteende ondergrond van de stad minder goed 
wegzakken in de bodem. Hevige regenbuien, die door 
klimaatverandering vaker voorkomen, zorgen dan dat 
straten in de stad vaker onder water komen te staan. Dit 
leidt tot waterschade. Op langere termijn kunnen vocht en 
schimmel bovendien gezondheidsproblemen geven.

Om daar verandering in te brengen moet Amsterdam in 
2050 zoveel mogelijk klimaatbestendig zijn. Het groen 
in de stad speelt hierbij een belangrijke rol. Groene 
daken, tuinen en parken zorgen bijvoorbeeld voor een 
betere opname van het regenwater en dat vertraagt de 
waterafvoer richting de straat. Zodanig dat de riolering 
de toename beter aan kan. Daarnaast heeft groen een 
verkoelende werking door verdamping en schaduw bij 
extreme hitte.

Gerelateerd beleid:

 � Strategie Klimaatadaptatie Amsterdam (2020) 
 � Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050 

(2020) 
 � Groenvisie Amsterdam 2050 (2020)
 � Duurzaam bouwen in Amsterdam kavel/gebouw 

niveau (2018) 
 � Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam 

2016-2021 (2016) 

Bouwstenen die overlast door hitte en regen kunnen tegengaan:

 � Zorg voor schaduwrijke plekken door het plaatsen van bomen en planten
 � Gebruik materialen die weinig warmte vasthouden
 � Creëer groene gevels voor verkoeling
 � Maak gebruik van groene, waterbergende daken 
 � Optimaliseer windcirculatie, onder andere door te voorkomen dat de kruinen van bomen elkaar raken
 � Zorg voor stromend water door de buurt
 � Verkoel de woningen door middel van WKO / thermische energie oppervlaktewater
 � Voorzie woningen van luifels en zonwering aan de buitenzijde van het gebouw
 � Zorg voor een goede drainage van parken en (speel)veldjes, zodat deze ook na regenval bruikbaar zijn 

voor sporten, spelen en ontmoeten
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12.  Gebouwen en buitenruimten dragen bij aan 
gezondheid

Mensen brengen veel tijd door in gebouwen. Daarom 
is het voor iedereen belangrijk dat het klimaat en het 
geluidsniveau in en rond gebouwen prettig en gezond 
is. Een prettige temperatuur en luchtvochtigheid, rustige 
plekken, voldoende zonlicht in het gebouw en een goede 
luchtkwaliteit zijn belangrijk voor een gezonde omgeving. 
Daarmee kunnen gezondheidsklachten worden voor-
komen, denk aan vermoeidheid, hoofdpijn en sufheid. 
Vanzelfsprekend horen schadelijke stoffen zoals koolmo-
noxide en asbest niet thuis in een gezond gebouw. 

Ook binnentuinen en hoven bij woningen en kantoren 
zijn belangrijk voor een gezonde en prettige leefomge-
ving. Binnentuinen bieden rust en ruimte voor spelen en 
ontmoeting. Dit is extra van belang op plekken waar aan 
de voorzijde van een gebouw de drukte van de stad aan-
wezig is. Groene binnentuinen en hoven kunnen boven-
dien verkoelend werken, dat is fijn bij warme dagen.

Gerelateerd beleid:

 � Actieplan Geluid 2020-2023 (2020)
 � Duurzaam bouwen in Amsterdam kavel/gebouw 

niveau (2018) 
 � Amsterdams Geluidbeleid 2016 (2019)
 � Aanpak Eenzaamheid Amsterdam (2017) 
 � Amsterdamse Beweeglogica (2016) 

Bouwstenen:

 � Zorg dat elk gebouw minimaal één aangename en rustige zijde heeft. Denk daarbij aan geluid, frisse 
lucht en een prettig uitzicht.

 � Realiseer zoveel mogelijk tweezijdig georiënteerde woningen
 � Zorg in gebouwen voor goede systemen voor verwarming, zonwering en ventilatie, die eenvoudig te 

bedienen en onderhouden zijn
 � Maak geen gebouwen met rookgaskanalen voor hout- en gasstook 
 � Creëer groene gevels voor verkoeling 
 � Maak gebruik van de verkoelende en isolerende functie van groene daken
 � Koel en verwarm woningen waar mogelijk en wenselijk met warmte-koude opslag
 � Maak binnentuinen en binnenhoven groot genoeg zodat er ruimte is voor zowel rust als ontmoeting en 

spelen
 � Maak de overgangen tussen de (semi)publieke-, collectieve- en privéruimte waarneembaar, zodat bewo-

ners en bezoekers weten welk gedrag (en geluidsniveau) passend is
 � Zorg ervoor dat openbaar toegankelijke binnentuinen ‘s nachts af te sluiten zijn
 � Kies bij het ontwerp van binnentuinen en semi-openbare binnenplaatsen voor geluiddempende materi-

alen en groene gevels of gevels met reliëf om het klankkasteffect te beperken
 � Zorg dat sport- en speelplekken in binnentuinen een geluiddempende en groene begrenzing hebben
 � Wijs rookvrije zones aan in groengebieden d.m.v. het plaatsen van rookvrije zone stoeptegels in de huis-

stijl van Amsterdam
 � Voorzie woningen van luifels en zonwering aan de buitenzijde van het gebouw
 � Maak gebouwen beweegvriendelijk door zoveel veel mogelijk te bouwen volgens de principes van de 

Amsterdamse Beweeglogica
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Interactieve Bouwstenen

Hoe ziet de gezonde stad eruit? Om hier verbeelding aan te geven zijn twee tekeningen gemaakt waarop de bouw-
stenen uit de 12 principes te zien zijn. Deze tekeningen laten zien hoe de bouwstenen voor de gezonde stad toege-
past kunnen worden. Denk aan groene daken, brede stoepen met ruimte voor ontmoeting en autoluwe wijken. Op de 
tekening "straatniveau" zijn de bouwstenen te zien die van toepassing zijn op het gebouw- en straatniveau, en op de 
tekening "buurtniveau" zie je de bouwstenen op het buurtniveau. Klik op de afbeeldingen om de interactieve tekening 
met bouwstenen te bekijken; zo kom je op de website amsterdam.nl/gezondestad voor meer details en toelichting.

Tekeningen: Rob Giesendorf

Buurtniveau Straatniveau

http://www.amsterdam.nl/gezondestad
http://www.amsterdam.nl/gezondestad
http://www.amsterdam.nl/gezondestad
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Een gezonde stad maken we samen

De wereld om ons heen is continue in beweging, en zo ook de kennis over een gezonde leefomgeving. We kiezen 
daarom voor een lerende aanpak. Graag gaan we in gesprek met ontwerpteams om specifieke casussen te bekijken en 
samen te bepalen welke principes en bouwstenen passend zijn. Maatwerk is altijd nodig. Door gesprekken te voeren en 
maatwerk toe te passen kunnen we blijven leren van de praktijk en goede ervaringen en voorbeelden delen.  Nieuwe 
inzichten kunnen leiden tot nieuwe bouwstenen voor een gezonde stad. Programma Gezonde Stad monitort nieuwe 
inzichten, zowel vanuit de praktijk als vanuit onderzoek en regelgeving en past de principes aan waar nodig. 
Indien je vragen of aanvullingen hebt kun je mailen naar gezondestad@amsterdam.nl

Colofon 
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