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Inleiding

1   Gezondheid in Beeld 19- t/m 64- jarigen: Factheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2018: https://www.ggd.amsterdam.nl/publish/pages/840987/

gezondheid_in_beeld_19-tm_64-jarigen_factsheet_amsterdamse_gezondheidsmonitor_2018.pdf

2   OIS: Factsheet eenzaamheid in Amsterdam: https://www.ois.amsterdam.nl/downloads/nieuws/2018_factsheet%20eenzaamheid%20in%20amsterdam.pdf 

Een goede gezondheid is voor iedereen belangrijk, maar 
niet vanzelfsprekend. Vele factoren beïnvloeden de 
gezondheid. De inrichting van de stad is daar één van. Het 
model van Dahlgren & Whitehead geeft op een inzichte-
lijke manier weer welke factoren gezondheid beïnvloeden 
(Figuur 1). In het model worden de belangrijkste determi-
nanten in de vorm van een regenboog weergegeven. In 
het midden van het model staat het individu. Leeftijd, 
geslacht en erfelijke factoren staan vanaf de geboorte 
vast. De bogen om het individu heen zijn beïnvloedbaar. 
De mate waarin iemand gezond opgroeit wordt voor een 
belangrijk deel bepaald door zijn of haar omgeving. 

De inrichting van de stad kan bijdragen aan een gezonde 
omgeving. Denk bijvoorbeeld aan autoluwe zones, rook-
vrije plekken, gezond voedselaanbod of aantrekkelijke 
fiets- en wandelpaden. Deze voorbeelden laten zien dat 
een goed ingerichte leefomgeving kan bijdragen aan 
een betere gezondheid. Ofwel door het stimuleren van 
gezond gedrag, of door negatieve omgevingsfactoren te 
minimaliseren. We kunnen de omgeving zo ontwerpen of 
organiseren, dat deze een positieve invloed heeft op de 
mentale en fysieke gezondheid. Gezondheid is dan ook 
één van de aspecten in de belangenafweging in het ruim-
telijk beleid. Een gezonde leefstijl en goede gezondheid 
hoort een vanzelfsprekend onderdeel van het ontwerp of 
bij de herinrichting van de stad te zijn.

Gezondheid in Amsterdam
De meeste Amsterdammers voelen zich gezond. Tegelijk 
zien we nog altijd hardnekkige gezondheidsverschillen 
tussen groepen Amsterdammers1. Laagopgeleiden krijgen 
gemiddeld 19 jaar eerder te maken met gezondheids-
klachten dan hoger opgeleiden. Bijna de helft van de 
volwassen Amsterdammers ervaart eenzaamheid, waarvan 
16% zich zelfs ernstig eenzaam voelt2. Geluidshinder 
wordt door 41% van de Amsterdammers ervaren en in de 
stad leeft men gemiddeld een jaar korter door de vuile 
lucht. Kortom er liggen nog voldoende opgaves.

De Gezonde stad
Investeren in de gezondheid van inwoners loont. In de 
eerste plaats natuurlijk voor de Amsterdammers zelf, maar 
ook voor de samenleving. Gezonde Amsterdammers zijn 
beter in staat om deel te nemen aan het economische 
en maatschappelijke leven. Dit levert welvaart op en 
draagt bij aan sociale samenhang in de wijken. Daarom 
werken we aan een gezonde stad met de Amsterdamse 
Gezondheidslogica. 

In de Amsterdamse Gezondheidslogica stellen we 12 
principes voor een gezonde stad centraal. Deze principes 
leiden tot een omgeving die uitnodigt tot het maken van 
gezonde keuzes. We willen het makkelijker maken voor 
Amsterdammers om te bewegen en actief te zijn, elkaar 
te ontmoeten, rust te vinden en gezonder te eten. En 
dat alles in een stedelijk buitenmilieu met aandacht voor 
groen, schone lucht, rookvrije plekken en een stad die 
klimaatbestendig is. 

Leeswijzer
Het document dat voor je ligt is de onderbouwing van de 
Amsterdamse Gezondheidslogica. 
De Amsterdamse Gezondheidslogica is gebaseerd op 
onderzoek en kennis en ervaring uit andere steden. In 
deze onderbouwing worden de oorzaken beschreven 
die voor een belangrijk deel bijdragen aan de ziekte-
last en een verslechterde gezondheid in Nederland. Per 
gezondheidsthema wordt het probleem uitgelegd, wordt 
de koppeling gemaakt met de fysieke leefomgeving en 
worden mogelijke ruimtelijke maatregelen benoemd. De 
Amsterdamse feiten en cijfers over gezondheid worden 
gegeven en er wordt beschreven wat er al gebeurt op het 
gebied van gezondheid en de fysieke leefomgeving. De 
laatste twee hoofdstukken bevatten de bouwstenen van 
de Amsterdamse Gezondheidslogica en bestaand beleid. 
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Figuur 1. Regenboogmodel van Dahlgren en Whitehead

https://www.ggd.amsterdam.nl/publish/pages/840987/gezondheid_in_beeld_19-tm_64-jarigen_factsheet_amsterdamse_gezondheidsmonitor_2018.pdf
https://www.ggd.amsterdam.nl/publish/pages/840987/gezondheid_in_beeld_19-tm_64-jarigen_factsheet_amsterdamse_gezondheidsmonitor_2018.pdf
https://www.ois.amsterdam.nl/downloads/nieuws/2018_factsheet%20eenzaamheid%20in%20amsterdam.pdf
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Amsterdamse Gezondheidslogica

Met de Amsterdamse Gezondheidslogica 
wordt gewerkt aan gezondheidsthema’s die 
voor een belangrijk deel bijdragen aan de 
ziektelast en een verslechterde gezondheid in 
Nederland en Amsterdam. De Amsterdamse 
Gezondheidslogica richt zich op gezondheids-
thema’s met een ruimtelijke component. Een 
goed ingerichte leefomgeving kan bijdragen 
aan een gezondere levensstijl en een betere 
gezondheid.

Belangrijke determinanten van ziekte zijn roken, 
ongezonde voeding, te weinig beweging, over-
gewicht, en een ongezond buitenmilieu (Figuur 
2). Daarbij vormt op sociaal gebied eenzaam-
heid een groot maatschappelijk probleem. In 
de Amsterdamse Gezondheidslogica zijn deze 
thema’s vertaald in: rookvrij, gezond voedse-
laanbod, bewegen, eenzaamheid en sociale 
verbinding, rust en stilte, schone lucht en een 
klimaat- en hittebestendige omgeving. 

In dit document worden per thema het gezondheids-
probleem en Amsterdamse feiten en cijfers beschreven, 
wordt de koppeling met de fysieke leefomgeving 
gemaakt en mogelijke maatregelen benoemd. 

Deze drie stukken vormen samen de Amsterdamse 
Gezondheidslogica:
 � Onderbouwing Amsterdamse Gezondheidslogica 
 � Amsterdamse Gezondheidslogica, 12 logische 

principes voor een gezonde stad 
 � Tekeningen van een ideale gezonde leefomgeving 

In de ’Amsterdamse Gezondheidslogica, 12 logische prin-
cipes voor een gezonde stad’ zijn de gezondheidsthema’s 
vertaald in 12 ruimtelijke principes voor een gezonde stad. 

In de tabel is per gezondheidsthema te zien met welke 
principes ze samenhangen. Elk gezondheidsthema komt 
in minimaal vijf inrichtingsprincipes terug. De tabel maakt 
inzichtelijk dat een gezond ingerichte leefomgeving aan 
verschillende gezondheidsthema’s een positieve bijdrage 
kan leveren.

Aanvullend op de ‘Amsterdamse Gezondheidslogica, 12 
logische principes voor een gezonde stad’ zijn tekeningen 
gemaakt. In deze tekeningen worden de bouwstenen 
van de 12 principes visueel weergegeven. De tekeningen 
tonen de ideale situatie voor een gezonde leefomgeving. 
Er zijn tekeningen voor twee schaalniveaus: 1) straat en 
gebouwen, 2) een buurt. De tekeningen geven de samen-
hang tussen de gezonde principes ruimtelijk weer.

Bijdrage van verschillende determinanten
aan ziektelast, sterft e en zorguitgaven

        Getallen kunnen niet bij elkaar worden opgeteld!

Gedrag
ZIEKTELAST
(%)

STERFTE
(x1000)

ZORGUITGAVEN €
(x miljard)

Roken 9,4% 20,0 2,4

Ongezonde
voeding 8,1% 12,9 6,0

Weinig
beweging 2,3% 5,8 2,7

Alcohol
gebruik 1,5% 1,8 0,9

Persoonsgebonden

Hoge
bloeddruk 6,7% 12,6 5,6

Hoge bloed-
suikerspiegel 6,6% 10,2 5,8

Overgewicht 3,7% 4,2 1,5

Cholesterol 0,9% 1,1 0,4

Lage
botdichtheid 0,7% 2,9 0,4

Gedrag Persoons-
gebonden Arbeid Milieu

Ziektelast: 18,5 %
Sterft e: 35.700
Zorguitgaven: € 8,6 mld

Ziektelast: 14,5 %
Sterft e: 26.300
Zorguitgaven: € 9,9 mld

Ziektelast: 4,6 %
Sterft e: 4.100
Zorguitgaven: € 1,6 mld

Ziektelast: 4,0 %
Sterft e: 12.800
Zorguitgaven: € 1,2 mld

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, April 2018

Arbeid
ZIEKTELAST
(%)

STERFTE
(x1000)

ZORGUITGAVEN €
(x miljard)

Stoff en/
omgeving 3,0% 4,1 1,1

Psychische
belasting 0,9% 0,0 0,2

Fysieke
belasting 0,7% 0,0 0,3

 Milieu

Buitenmilieu 3,5% 11,9 0,8

Binnenmilieu 0,5% 1,1 0,4
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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
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voedsel 
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Rookvrij Schone 
lucht
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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

Figuur 2. Bijdrage van verschillende determinanten 

aan ziektelast, sterfte en zorguitgaven (bron; https://

www.vtv2018.nl/sites/default/files/2018-06/VTV_

Determinanten_Lang_Logo_0.pdf)

https://www.vtv2018.nl/sites/default/files/2018-06/VTV_Determinanten_Lang_Logo_0.pdf
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Gezondheidsthema’s

De Amsterdamse Gezondheidslogica richt zich op 7 gezondheidsthema’s: rookvrij, gezond voedselaanbod, bewegen, 
eenzaamheid en sociale verbinding, rust en stilte, schone lucht en een klimaat- en hittebestendige omgeving. Per thema 
wordt het volgende beschreven: het  probleem, de Amsterdamse feiten en cijfers, de koppeling met de fysieke leefom-
geving gemaakt en mogelijke maatregelen.

1. Rookvrij

3  RIVM, VTV (2018) https://www.gezondeleefomgeving.nl/nieuws/gezondheidswinst-door-gezonde-leefomgeving

4  https://www.ggd.amsterdam.nl/beleid-onderzoek/genotmiddelengebruik/tabaksontmoediging/

5  RIVM, VTV (2018) https://www.gezondeleefomgeving.nl/nieuws/gezondheidswinst-door-gezonde-leefomgeving

6   GGD Amsterdam, Notitie samen naar een rookvrij Amsterdam: https://www.ggd.amsterdam.nl/publish/pages/858771/notitie_samen_naar_een_rookvrij_

amsterdam_definitief.pdf 

Probleem
Roken is de nummer één oorzaak van ziekte en sterfte 
in Nederland. Roken draagt voor 9,4% bij aan de ziekte-
last3. Zien roken, doet roken. Iedere week beginnen in 
Nederland ruim 100 jongeren met roken. De helft van 
deze jongeren blijft zijn/haar verdere leven roken4. Eén 
op de twee rokers komt uiteindelijk te overlijden aan de 
gevolgen van roken. Jaarlijks sterven 20.000 Nederlanders 
vroegtijdig door roken5. Daarnaast zorgt ervoor dat 
mensen in mindere gezondheid leven. 

Roken vergroot de kans op longkanker, COPD, hart- en 
vaatziekten en diabetes. 90% van alle longkanker en 40% 
van alle kankersoorten wordt veroorzaakt door roken. 
Roken is niet alleen schadelijk voor de roker zelf, ook 
meerokers ervaren gezondheidsproblemen. In de buiten-
lucht kun je tabaksrook inademen. Plaatselijk zorgt roken 
voor een hoge concentraties fijnstof en nicotine in de 
buitenlucht. 

Amsterdamse feiten & cijfers6

 � 27% van de Amsterdammers rookt en dat percentage 
is al jarenlang hetzelfde. Het percentage ligt een stuk 
hoger dan landelijk (22%). Amsterdam heeft van alle 
grote steden in Nederland het hoogste percentage 
rokers.

 � Er zijn duidelijke verschillen naar opleidingsniveau. 
Laag- en middelbaar opgeleide mensen roken meer 
dan hoogopgeleiden. Opvallend is wel dat hoogopge-
leiden in Amsterdam een stuk meer roken (24%) dan 
deze groep gemiddeld in Nederland (17%).

 � In stadsdeel West wordt het meest gerookt (33%) en in 
de stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost het minst. 

 � Amsterdam is de eerste gemeente met een eigen 
tabaksontmoedigingsbeleid.

Koppeling fysieke leefomgeving
Een rook- en tabaksvrije omgeving helpt voorkomen dat 
jongeren beginnen met roken en maakt het voor rokers 
makkelijker om te stoppen. Ook wordt schadelijk mee-
roken zo voorkomen. Door meer plekken in de openbare 
ruimte rookvrij te maken wordt rookvrij de norm. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om de openbare ruimte rondom 
scholen, zorginstellingen en sportparken. Het aantal 
verkooppunten van rookwaren drastisch verminderen en 
rookwaren uit het zicht halen in supermarkten en andere 
verkooppunten helpt ook om roken te verminderen. 

Mogelijke maatregelen
Om het aantal rokers terug te dringen is het nodig om het 
roken minder aantrekkelijk te maken, onder andere door 
het aantal verkooppunten te verminderen en de prijs te 
verhogen. Ook helpt het als er rookvrije plekken worden 
ingesteld, zoals schoolpleinen, sportvelden, treinstations 
en publieke gebouwen (ziekenhuizen, stadsloketten, 
bibliotheken, etc.). Het is daarbij nodig om asbakken te 
verwijderen en borden, zoals van de Rookvrije Generatie, 
op te hangen. Daarnaast is het nodig om maatregelen 
te treffen die bijdragen aan de denormalisatie van roken 
in de directe leefomgeving van jongeren. Een rookvrije 
omgeving is van groot belang om kinderen en jongeren te 
beschermen tegen schadelijk meeroken en de verleiding 
om zelf te gaan roken. Het terugdringen van tabaksrook 
draagt bovendien bij aan een schonere lucht en minder 
afval op straat. 

7   https://rookvrijegeneratie.nl/wat-jij-kunt-doen/gemeenten/casus-groningen-zones-rookvrij-algemene-plaatselijke-verordening/ 

8   https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rookvrij/ 

9   https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/11/22/roken-op-schoolpleinen-vanaf-augustus-2020-verboden 

10   Trimbos, Inspiratiebrochure succesvol lokaal tabaksbeleid in het buitenland (2019): https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/

pm0350-succesvol-lokaal-tabaksbeleid-in-het-buitenland 

11  https://www.tripsavvy.com/nyc-laws-you-should-know-1613218 

Voorbeelden in andere gemeentes en landen:
 � Groningen heeft in de Algemene Plaatselijke 

Verordening (APV) opgenomen dat er binnen de 
gemeente zones kunnen worden aangewezen waar 
een verbod geldt om ‘schadelijke (rook)gassen te 
verspreiden’. Zo kunnen bepaalde plekken in de 
openbare ruimte rookvrij worden gemaakt7. 

 � Rotterdam heeft rookvrije zones ingesteld. Er geldt 
geen officieel verbod, maar door middel van borden 
en stoeptegels wordt duidelijk gemaakt dat er niet 
mag worden gerookt. Aan bezoekers van de zone 
wordt gevraagd mee te werken aan het rookvrij 
houden van het gebied8. 

 � Vanaf augustus 2020 zijn alle scholen in Nederland 
wettelijk verplicht om een rookvrij schoolterrein te 
hebben9. 

 � In Canberra (Australië) mag niet worden gerookt in een 
straal van 5 meter van bushaltes, busstations, treinper-
rons en taxistandplaatsen10. 

 � In New York mag er niet worden gerookt in parken, 
op stranden, in zwembaden en andere gebieden 
die worden gecontroleerd door New York City Parks 
Department11. 

https://www.gezondeleefomgeving.nl/nieuws/gezondheidswinst-door-gezonde-leefomgeving
https://www.ggd.amsterdam.nl/beleid-onderzoek/genotmiddelengebruik/tabaksontmoediging/
https://www.gezondeleefomgeving.nl/nieuws/gezondheidswinst-door-gezonde-leefomgeving
https://www.ggd.amsterdam.nl/publish/pages/858771/notitie_samen_naar_een_rookvrij_amsterdam_definitief.pdf
https://www.ggd.amsterdam.nl/publish/pages/858771/notitie_samen_naar_een_rookvrij_amsterdam_definitief.pdf
https://rookvrijegeneratie.nl/wat-jij-kunt-doen/gemeenten/casus-groningen-zones-rookvrij-algemene-plaatselijke-verordening/
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rookvrij/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/11/22/roken-op-schoolpleinen-vanaf-augustus-2020-verboden
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/pm0350-succesvol-lokaal-tabaksbeleid-in-het-buitenland
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/pm0350-succesvol-lokaal-tabaksbeleid-in-het-buitenland
https://www.tripsavvy.com/nyc-laws-you-should-know-1613218
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2. Gezond voedselaanbod 

12   RIVM, Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018: Een gezond vooruitzicht: https://www.rivm.nl/publicaties/

volksgezondheid-toekomst-verkenning-2018-gezond-vooruitzicht-synthese 

13   RIVM, Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018: Een gezond vooruitzicht: https://www.rivm.nl/publicaties/

volksgezondheid-toekomst-verkenning-2018-gezond-vooruitzicht-synthese 

14   Universiteit van Utrecht, Position paper: Voedselconsumptie vanuit gedragsperspectief (2018): https://gof.sites.uu.nl/wp-content/uploads/

sites/186/2018/04/Voedsel_-Duurzame-en-gezonde-keuzes-voor-consumptie.pdf. 

15  Gemeente Amsterdam, Amsterdam het (vr)eetparadijs (2020).

16   Pharos, Sociaaleconomische Gezondheidsverschillen (2019): https://www.pharos.nl/factsheets/sociaaleconomische-gezondheidsverschillen-segv/ 

17  Gemeente Amsterdam, Amsterdam het (vr)eetparadijs (2020).

18   JOGG, Onderzoek Locatus: https://jongerenopgezondgewicht.nl/nieuws/toename-van-fastfoodketens-rondom-scholen-in-achterstandswijken 

Probleem
Een ongezond voedingspatroon leidt tot overgewicht, 
diabetes type II, hart- en vaatziekten, kanker, depressie en 
verminderde kwaliteit van leven. Ongezonde voeding 
droeg in 2018 voor 8,1% bij aan de ziektelast in 
Nederland12. Het is goed voor zes miljard euro aan 
zorgkosten wat neerkomt op 20% van de totale zorg-
kosten13. Sinds de eeuwwisseling is gezond eten fors 
duurder geworden (fruit bijvoorbeeld +57 %) terwijl 
ongezond eten steeds goedkoper is geworden (-19%)14. 
Daarnaast zijn de portiegroottes van de laatste categorie 
steeds groter geworden15. Bovendien blijkt dat mensen 
met een lager opleidingsniveau of inkomen vaker overge-
wicht hebben16. Ongezonde voeding is over het algemeen 
(sterk) bewerkt waardoor het veel suiker, zout en verza-
digd vet bevat en belangrijke voedingsstoffen, zoals 
vitaminen, mineralen en vezels mist.

Amsterdamse feiten & cijfers
 � Ruim 40% van de Amsterdammers van 19 jaar en ouder 

heeft overgewicht. Het aandeel kinderen met overge-
wicht is 20%.

 � 84% van het voedselaanbod in Amsterdam is 
ongezond.

 � Er zitten gemiddeld 30 voedselaanbieders binnen vijf 
minuten lopen rond middelbare scholen.

 � 90% van de kindermenu’s zijn ongezond.

Koppeling fysieke leefomgeving
Mensen maken meer dan 200 voedselkeuzes per dag, 
de meeste onbewust17.De inrichting van de omgeving 
heeft invloed op wat we wel en niet eten en drinken. 
De beschikbaarheid en toegankelijkheid van eten en 
drinken in de omgeving van mensen en de aanwezigheid 
van voedselinformatie en reclame is van invloed op ons 
eetgedrag. Op heel veel plekken worden we voortdu-
rend verleid tot het maken van ongezonde keuzes voor 
gemakkelijk, goedkoop, maar calorierijk eten en drinken. 
Het aanbod en de verkoop van fastfood, ongezonde 
snacks, kant-en-klaar maaltijden en bezorgmaaltijden is 
in de afgelopen decennia gestegen. Het voedselaanbod 
in de stad is overwegend ongezond en men is niet altijd 
zelf in staat om de juiste, gezondheidsbevorderende, 
voedselkeuzes te maken. Vooral in buurten met een laag 
inkomen en rond scholen is er een toename van fastfood-
ketens, zoals lunchrooms18. Ingrijpen van de overheid in 
de voedselomgeving van met name kinderen en jongeren 
is daarom van groot belang om de gezonde keuze de 
gemakkelijke keuze te maken.  

Mogelijke maatregelen
Het consumeren van ongezonde voeding kan worden 
ontmoedigd door de vermindering van ongezonde voe-
ding in het straatbeeld. Denk daarbij aan de juridische 
mogelijkheden om het aanbod van ongezonde voeding in 
vergunningen, bestemmingsplannen of via ander beleid in 
te perken. Een ander voorbeeld is om regels over voed-
selreclame op te nemen in stedelijk reclamebeleid. In 
Amsterdam geldt bijvoorbeeld een verbod op kindermar-
keting, dus mag er geen reclame gericht op kinderen voor 
ongezonde voeding worden gemaakt.

Daarnaast kan het consumeren van gezonde voeding 
op dezelfde manieren makkelijker en vanzelfsprekender 
gemaakt worden. Voorbeelden zijn het weren van fast-
food in de omgeving van scholen, een gezond aanbod van 
eten en drinken op eigen en gesubsidieerde activiteiten, 

19   Mayor of London, TfL junk food ads ban will tackle child obesity (2018): https://www.london.gov.uk/what-we-do/business-and-economy/food/

tfl-junk-food-ads-ban-will-tackle-child-obesity 

evenementen en bijeenkomsten, het terugbrengen van 
het aantal (ongezonde) verkooppunten in de openbare 
ruimte, het aanleggen van moestuinen met eetbaar groen 
nabij scholen en het aanleggen van watertappunten bij 
speel- en sportplekken. 

Voorbeelden in andere gemeentes en landen:
 � In Zwolle en Groningen is via het vergunningsbeleid 

het aanbieden van (ongezond) voedsel (zoals friet-
kramen) in de directe nabijheid van scholen verboden. 
In Zwolle geldt daarvoor een minimale afstand van 100 
meter en in Groningen is dat zelfs 250 meter. 

 � Londen heeft een verbod ingesteld op reclame voor 
ongezonde voeding in het gehele OV-netwerk van de 
stad19.

https://www.rivm.nl/publicaties/volksgezondheid-toekomst-verkenning-2018-gezond-vooruitzicht-synthese
https://www.rivm.nl/publicaties/volksgezondheid-toekomst-verkenning-2018-gezond-vooruitzicht-synthese
https://www.rivm.nl/publicaties/volksgezondheid-toekomst-verkenning-2018-gezond-vooruitzicht-synthese
https://www.rivm.nl/publicaties/volksgezondheid-toekomst-verkenning-2018-gezond-vooruitzicht-synthese
https://gof.sites.uu.nl/wp-content/uploads/sites/186/2018/04/Voedsel_-Duurzame-en-gezonde-keuzes-voor-consumptie.pdf
https://gof.sites.uu.nl/wp-content/uploads/sites/186/2018/04/Voedsel_-Duurzame-en-gezonde-keuzes-voor-consumptie.pdf
https://www.pharos.nl/factsheets/sociaaleconomische-gezondheidsverschillen-segv/
https://jongerenopgezondgewicht.nl/nieuws/toename-van-fastfoodketens-rondom-scholen-in-achterstandswijken
https://www.london.gov.uk/what-we-do/business-and-economy/food/tfl-junk-food-ads-ban-will-tackle-child-obesity
https://www.london.gov.uk/what-we-do/business-and-economy/food/tfl-junk-food-ads-ban-will-tackle-child-obesity
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3. Bewegen

20  https://www.rivm.nl/leefstijlmonitor/bewegen

21  RIVM, VTV (2018) https://www.gezondeleefomgeving.nl/nieuws/gezondheidswinst-door-gezonde-leefomgeving

22  Mulier, Rebel (2019)

23  Cijfers NL via CBS uit 2014, cijfers Amsterdam via GGD uit 2012

24  Sportdeelname index Gemeente Amsterdam 2019

25  Sportmonitor 2017

26  Bron: Thermometer Amsterdamse bereikbaarheid, Gemeente Amsterdam 2019

Probleem
Volgens de Gezondheidsraad (2017)20 haalt ongeveer 49% 
van de Nederlanders de beweegrichtlijnen. Dit betekent 
dat de meerderheid van de bevolking te weinig beweegt. 
Te weinig bewegen draagt voor 2,3% bij aan de ziektelast 
in Nederland21.

Bewegen leidt tot verlenging van het aantal gezonde 
levensjaren en meer levenskwaliteit op de oude dag. 
Voldoende bewegen zorgt ook voor minder kans op 
obesitas, minder schooluitval en betere resultaten, beter 
inkomen en lagere zorgkosten. De social return of invest-
ment van sport en bewegen in Nederland is naar schatting 
1 op 2,51, dat wil zeggen: de maatschappelijke opbreng-
sten zijn ruim 2,5 keer zo hoog als de kosten22. Bewegen 
geeft een fit, energiek en gezond gevoel. Daarnaast tonen 
wetenschappers aan dat bewegen belangrijk is voor de 
hersenen. Mensen die tussen hun vijftiende en vijfentwin-
tigste erg actief waren, hebben op latere leeftijd veel 
minder last van dementie. Ook na je vijfentwintigste is 
bewegen – stevig doorfietsen of doorlopen is al genoeg – 
essentieel voor het functioneren van je brein.

Amsterdamse feiten & cijfers
 � In Amsterdam voldoet een kleiner percentage aan de 

Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB), dan 
het landelijk gemiddelde.Kinderen, en dan vooral de 
middelbare scholieren, vormen de grootste groep die 
niet aan de beweegnorm voldoet23.

 � Kinderen spelen minder buiten dan enkele jaren 
geleden. Afgezet tegen de stedelijkheid van de wijk 
blijkt zelfs dat kinderen uit sterk stedelijke gebieden 
ruim twee uur korter per week buitenspelen dan 
kinderen uit niet-stedelijke gebieden24. 

 � In gebieden met een bevolking met een lagere sociaal-
economische status is sprake van een lagere sportdeel-
name. Hoe hoger opgeleid en hoe jonger, hoe vaker er 
minstens één keer per week gesport wordt. In Noord, 
Nieuw-West en Zuidoost sporten inwoners het minst, 

in Zuid, Centrum en Oost het meest.
 � De wekelijkse sportdeelname onder Nederlandse 

senioren neemt toe. Bij de 65-tot 80-jarigen en zelfs de 
80-plussers, steeg dit sterk, van 25% in 2001 tot 42% 
in 201725.

 � Fietsers zijn gemiddeld minder vaak ziek, gezonder 
en productiever. Amsterdammers zijn tussen 2010 en 
2015 veel meer gaan fietsen: jaarlijks zo’n 300 miljoen 
kilometer meer. Mede hierdoor waren Amsterdammers 
gezamenlijk 50.000 dagen minder ziek. Bijkomend 
voordeel is dat fietsers bijdragen aan schonere 
lucht in de stad. Ook is door fietsen 40.000 ton aan 
CO2-uitstoot beperkt.

 � Het aandeel verplaatsingen met de fiets en te voet 
maakt in Amsterdam dan ook 45% uit van de totale 
mobiliteit. De overige 55% valt uiteen in 25% verplaat-
singen met het openbaar vervoer en 27% met de 
auto26. Dat er veel wordt gefietst, wil niet zeggen dat 
het aandeel fietsbewegingen evenredig is verdeeld 
over de Amsterdamse stadsdelen en over bevolkings-
groepen. Onderstaande kaart laat zien dat de 
vervoersmodus in de stadsdelen Noord, Nieuw-West 
en Zuidoost vaker de auto is dan in bijvoorbeeld de 
stadsdelen Centrum en Zuid. 
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Bewoners van West kiezen het vaakst voor de fets; 
auto het meest gebruikt in Noord 

geen data 

50% 

32% 

18% 

25% 

50% 

20% 

33% 
25% 

42% 
25% 

54% 

20% 

16% 

60% 

24%13% 

63% 

24% 

43% 

32% 
25% 

Auto 
Fiets 
OV 

< Modal split per stadsdeel, % van alle verplaatsingen door bewoners op een gemiddelde werkdag (2016/2017) 

Bron: OVIN, 2016-2017 

In de dichtstbevolkte stadsdelen 63%. Buiten de ring en in Noord, het meest voor het openbaar vervoer 
is de fets veruit het populairste waar men voor winkels, horeca en (42%) gekozen. In Noord is het aandeel 
vervoermiddel. In stadsdeel West is uitgaansgelegenheden vaak wat verder auto (50%) het hoogste. 
het aandeel fets binnen het totaal moet reizen stapt men eerder in de auto 
aantal verplaatsingen gestegen naar of in het OV. In stadsdeel Zuidoost wordt 

Data in tabelvorm: bijlage 3.8 

 � Ook hangt dat verschil in culturele achtergrond en 
sociaaleconomische status samen met verschillen in 
vervoersmodus (zie onderstaande tabel). 

Koppeling fysieke leefomgeving
In het verleden werden mensen voornamelijk gestimu-
leerd om te bewegen door middel van gedragsbeïn-
vloeding (bv. via voorlichting) en door bevordering van 
deelname aan sport. Recentelijk komt men meer en meer 
tot inzicht dat ook de inrichting van de leefomgeving 
mensen tot meer bewegen kan aanzetten. Kenmerken die 
goede kansen bieden zijn het realiseren van sport-, speel- 
en beweegaanleidingen in de buurt, verkeersveilige en 
kwalitatief goed fiets- en voetpadennetwerk, snelheids-
beperkende maatregelen voor autoverkeer, autovrije en 
autoluwe zones.

Mogelijke maatregelen
De leefomgeving nodigt uit tot bewegen als:
 � Voorzieningen (bv. winkels, scholen, recreatie- en 

sportvoorzieningen) dichtbij huis en werk, goed bereik-
baar en toegankelijk zijn.

 � Bankjes langs de routes richting diverse voorzieningen 
geplaatst zijn.

27  https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-09/how-many-lives-could-car-free-superblocks-save

28  https://nos.nl/collectie/13841/artikel/2331437-milaan-grijpt-coronacrisis-aan-om-van-autoparadijs-een-fietsstad-te-maken 

 � Er een uitgebreid voet- en fietspadennetwerk is, dat 
toegankelijk is en geen belemmerende factoren heeft 
(bv. hobbels in de weg). 

 � Straten autovrij of –luw worden gemaakt, omdat 
verkeersdrukte mensen kan weerhouden om te fietsen 
of wandelen.

 � Routes levendig, veilig en groen zijn, bv. langs water of 
door parken. 

Voorbeelden in andere gemeentes en landen:
 � In Barcelona worden wegen voor auto’s teruggegeven 

aan fietsers en voetgangers. Doel is het autogebruik 
terug te dringen en langzaam verkeer en het openbaar 
vervoer te stimuleren27.

 � Milaan grijpt de coronacrisis aan om Milaan als autopa-
radijs te veranderen in een fietsstad28.
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Zowel opleidingsniveau als locatie bepalend voor 
mate fetsgebruik 
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40%
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19%

35%

18% 19%

29%

22%
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25%

Opleidingsniveau

0%
Centrum Oost West Noord Nieuw-West Zuidoost

< Aandeel fiets in de vervoerwijzekeuze (auto/OV/fiets/lopen) van Amsterdammers per opleidingsniveau (2015-2017) 

Bron: OVIN, 2015-2017 

In alle stadsdelen is het opleidingsniveau in fetsgebruik per opleidingsgroep mate van fetsgebruik zien.Een hoger 
van invloed op het gebruik van de varieert per stadsdeel. Ook de locatie is opgeleide woonachtig in Zuidoost fetst 
fets. Hoe hoger het opleidingsniveau, bepalend voor het gebruik van de fets. bijvoorbeeld gemiddeld minder vaak dan 
hoe groter de kans is dat er voor de Ongeacht het opleidingsniveau laten een hoger opgeleide in het centrum. 
fets wordt gekozen. Het verschil de stadsdelen onderling een verschil in 

Data in tabelvorm: bijlage 3.12 

ttps://www.rivm.nl/leefstijlmonitor/bewegen
https://www.gezondeleefomgeving.nl/nieuws/gezondheidswinst-door-gezonde-leefomgeving
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-09/how-many-lives-could-car-free-superblocks-save
https://nos.nl/collectie/13841/artikel/2331437-milaan-grijpt-coronacrisis-aan-om-van-autoparadijs-een-fietsstad-te-maken
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4. Ontmoeting en sociale verbinding 

29  https://www.eenzaam.nl/over-eenzaamheid/gevolgen-van-eenzaamheid 

30  https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/samenvatting 

31  GGD Amsterdam, 2017. Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2016 – eenzaamheid in beeld.

32   Gemeente Amsterdam, OIS: https://www.amsterdamsnetwerkeenzaamheid.nl/media/filer_public/ce/85/ce851428-500b-4d4d-9bdd-4c7b2290120b/

ois_factsheet_eenzaamheid_in_amsterdam.pdf 

Probleem
Eenzaamheid leidt tot grote gezondheidsrisico’s, minder 
meedoen in de samenleving en een gevoel dat welzijn of 
geluk tekortschiet. Als eenzaamheid langdurig aanhoudt 
kan het, net als stress, een negatieve invloed hebben 
op het immuunsysteem wat men vatbaarder maakt voor 
infectie. Ook kan het leiden tot depressie en geeft het 
een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en de ziekte 
van Alzheimer29. In 2016 gaf 43% van de Nederlandse vol-
wassenen aan eenzaam te zijn, van wie 10% (zeer) ernstig 
eenzaam. Risicogroepen zijn 85-plussers, laagopgeleiden, 
inwoners zonder betaald werk, gescheiden inwoners, 
weduwen/weduwnaars en niet-westerse allochtonen30, 31.

Amsterdamse feiten & cijfers
 � 48% van de Amsterdammers van 19 jaar en ouder voelt 

zich eenzaam, waarvan 13% ernstig32. Die cijfers zijn 
hoger dan gemiddeld in Nederland. 

 � Eenzaamheid komt relatief vaak voor onder mensen 
die gescheiden zijn, weduwe/weduwnaar zijn en die 
van niet-Nederlandse herkomst zijn. 

 � In Osdorp en Bijlmer-Oost is de hoogste mate van 
eenzaamheid. 

Koppeling fysieke leefomgeving
De fysieke leefomgeving heeft invloed op hoe mensen 
met elkaar omgaan en in hoeverre zij uitgenodigd worden 
om anderen te ontmoeten en mee te doen in de samenle-
ving. Mensen willen zich graag thuis voelen in en zich ver-
bonden voelen met hun stad of buurt. Door aantrekkelijke 
plekken te creëren krijgen mensen meer gelegenheid om 
anderen te ontmoeten, te bewegen en te verblijven. De 
plekken moeten nabij zijn en toegankelijk voor iedereen. 
Aantrekkelijke plekken dragen bij aan sociale verbinding. 
Eenzaamheid los je niet simpelweg op door ontmoeting 
mogelijk te maken, maar het draagt wel bij aan het welbe-
vinden van buurtbewoners. 

Mogelijke maatregelen
Spontane ontmoetingen vormen een cruciaal element 
voor het welbevinden van buurtbewoners, ook als mensen 
niet met elkaar communiceren. Elkaar (her)kennen is al 
genoeg voor de buurtbinding, en vormt de eerste stap 
voor contact. Daarom zijn informele ontmoetingsplekken 
belangrijk voor sociaal contact. Denk hierbij ook aan 
onverwachte plekken, zoals een gemeenschappelijk trap-
penhuis, het schoolplein, de verzamelplek voor afval-
containers, grasveldjes, collectieve ruimte in bezit van 
woningcorporaties en speeltuinen. 

Voor ontmoeting zijn vooral variatie en verblijf belangrijk. 
Hoe aangenamer het verblijf, hoe langer men blijft en hoe 
groter de kans op ontmoeting is. Voor het stimuleren van 
ontmoeten is diversiteit van aanbod belangrijk, bijvoor-
beeld door diversiteit van de zitgelegenheid: van grote 
bank tot verplaatsbare stoelen, zodat men de keuze heeft 
om samen of juist alleen te zitten of diversiteit in recre-
atie-, spel- en sportgelegenheid. Maar denk ook aan de 
uitdagingen van de verschillende generaties, die gebruik 
maken van de openbare ruimte. Zo zijn vlakke en stroeve 
looproutes voor senioren noodzakelijk, met bankjes 
onderweg. Ook afstanden spelen een rol bij het stimu-
leren van ontmoeting en het collectieve gebruik van de 
openbare ruimte: bij voorkeur liggen voorzieningen, sport- 
en speelplekken, pleinen en parken verspreid op loop-
afstand. Zo is de kans groot dat buurtbewoners elkaar 
vaker tegenkomen, waardoor zij zich thuis (gaan) voelen 
in de omgeving. Een sterke lokale identiteit, bijvoorbeeld 

33  Gezonde Omgeving Utrecht: https://www.rivm.nl/gezonde-stad/gezonde-omgeving-utrecht 

34  https://haagsallerlei.nl/opening-eerste-generatietuin-in-nederland/ 

35  http://www.adprom.nl/downloads%20bestanden/pleinenboek.pdf 

36  https://buurtskapdetuunen.nl/over-de-tuunen/

37  Bankjescollectief: https://www.bankjescollectief.nl/nl/ 

door kunst, cultuur of historische gebouwen, zorgt ervoor 
dat mensen een plek positief ervaren en zich verbonden 
voelen met de plek.

Voorbeelden in andere gemeentes en landen:
 � GO!Utrecht waar ouderen betrokken zijn om te kijken 

wat mogelijk is om de buurt te verbeteren, zoals 
bredere stoepen, voldoende bankjes op de looproute, 
etc33. 

 � Generatietuin in Den Haag waar kinderen van een 
naschoolse opvang samen met bewoners van een 
verzorgingstehuis een moestuin onderhouden34.

 � Buurtpleinen in Tilburg en Breda die schoon, heel 
en veilig zijn. Ondernemers krijgen ondersteuning, 
waardoor de winkels mooier en aantrekkelijker zijn 
geworden. Er worden activiteiten op de pleinen 
georganiseerd, waarmee mensen naar de pleinen 
getrokken worden. Op basis hiervan is een pleinen-
aanpak gemaakt, die gebruik kan worden om 
levendige en aantrekkelijke buurtpleinen te creëren35.

 � In de buurtskap Tuunen op Texel wordt zo gebouwd 
dat bewoners buitenruimte en voorzieningen delen. 
Bewoners denken zelf mee over de inrichting van 
die buitenruimte, waarbij ontmoeting en verbinding 
belangrijke pijlers zijn36.

 � Het Bankjescollectief is een Amsterdams initiatief om 
bankjes te plaatsen in allerlei buurten om de openbare 
ruimte tot ontmoetingsplek voor iedereen te maken. 
Sinds 2014 zijn er al meer dan 1500 bankjes geopend 
in meer dan twintig landen37.

 

Eenzaamheid in Beeld Factsheet
Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2016

 

Amsterdam 13

Gebieden

Centrum, West 11

Centrum, Oost 6 *

Westerpark 12

Bos en Lommer 9

Oud-West/de Baarsjes 9

Geuzenveld/Slotermeer 16

Osdorp 23 *

De Aker/Sloten 13

Slotervaart 13

Oud-Zuid 9

Buitenveldert/Zuidas 16

De Pijp/Rivierenbuurt 11

Oud-Oost 12

Oostelijk Havengebied/ 
Indische Buurt

12

Watergraafsmeer 8 *

Zeeburgereiland/IJburg 13

Noord-West 16

Oud-Noord 14

Noord-Oost 14

Bullewijk/Bijlmer-Centrum 19 *

Bijlmer-Oost 23 *

Gaasperdam/Driemond 16

Tabel 4: Ernstige eenzaamheid onder Amsterdammers 
van 19 jaar of ouder in de 22 gebieden, 2016 (%)

* significant verschil (p<0,05)

Zuidoost en Nieuw-West minder gunstig
In de stadsdelen Zuidoost en Nieuw-West komt ernstige eenzaamheid vaker voor dan gemiddeld in Amsterdam 
(figuur 1). Inwoners van Centrum en West zijn juist minder vaak ernstig eenzaam dan inwoners van andere delen van de 
stad. De andere stadsdelen wijken niet af van het Amsterdamse cijfer. Vergelijkbare uitkomsten vinden we voor sociale en 
emotionele eenzaamheid. Verder zien we dat inwoners van Osdorp, Bullewijk/Bijlmer-Centrum en Bijlmer-Oost vaker ernstig 
eenzaam zijn dan inwoners van andere gebieden. De verschillen tussen stadsdelen hangen sterk samen met verschillen in 
sociaaleconomische status van de bevolking en de demografische opbouw.

Figuur 1: Ernstige eenzaamheid onder Amsterdammers van 19 jaar of ouder naar stadsdeel, 2016 (%)

4

Ernstige eenzaamheid onder Amsterdammers van 19 jaar en 

ouder naar stadsdeel, 2016

https://www.eenzaam.nl/over-eenzaamheid/gevolgen-van-eenzaamheid
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/samenvatting
https://www.amsterdamsnetwerkeenzaamheid.nl/media/filer_public/ce/85/ce851428-500b-4d4d-9bdd-4c7b2290120b/ois_factsheet_eenzaamheid_in_amsterdam.pdf
https://www.amsterdamsnetwerkeenzaamheid.nl/media/filer_public/ce/85/ce851428-500b-4d4d-9bdd-4c7b2290120b/ois_factsheet_eenzaamheid_in_amsterdam.pdf
https://www.rivm.nl/gezonde-stad/gezonde-omgeving-utrecht
https://haagsallerlei.nl/opening-eerste-generatietuin-in-nederland/
http://www.adprom.nl/downloads%20bestanden/pleinenboek.pdf
https://buurtskapdetuunen.nl/over-de-tuunen/
https://www.bankjescollectief.nl/nl/
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5. Rust en stilte

38  http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/environmental-noise-guidelines-for-the-european-region

39  https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/1994/09/15/geluid-en-gezondheid

40   Zie Gezondheidsmonitor GGD Amsterdam, 2016 https://www.ggd.amsterdam.nl/publish/pages/473214/gezondheid_in_beeld_resultaten_

amsterdamse_gezondheidsmonitor_2016.pdf 

41  Stiltegebieden in de stad, OIS, 2008 https://www.ois.amsterdam.nl/downloads/nieuws/2008_rapport_stille_gebieden.pdf

Probleem
Het gebrek aan een rustige en stille leefomgeving is een 
groeiend probleem Onderzoek van de gezondheidsraad 
en de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) concludeert 
dat een hoge geluidbelasting in de woon- en werkomge-
ving tot gezondheidsproblemen kan leiden38,39. De huidige 
geluidniveaus in onze woonomgeving veroorzaken vooral 
(ernstige) hinder en slaapverstoring. Dit heeft nadelige 
gevolgen voor de gezondheid, omdat het tot stress en 
onvoldoende rust en ontspanning leidt. Hierdoor ontstaan 
negatieve gezondheidseffecten in de vorm van onder 
meer hoge bloeddruk of (het verergeren van) hartklachten 
en ook psychische klachten. Geluidhinder doet ook 
afbreuk aan het woongenot. Bij kinderen kan blootstelling 
aan geluid leiden tot een verminderd prestatievermogen. 
Ze raken gemakkelijker afgeleid en maken meer fouten als 
ze op school dagelijks blootstaan aan hoge geluidniveaus. 
Effecten als hinder en slaapverstoring kunnen al vanaf een 
geluidbelasting van 40 dB(A) optreden.

De samenleving heeft op verschillende gebieden te 
maken met toenemende druk. Dit kan stress en gezond-
heidsproblemen veroorzaken welke weer zorgen voor een 
sterke behoefte aan rust en stilte. Vanzelfsprekend in de 
eigen woning, maar ook in de openbare ruimte. Verblijf 
in een rustige omgeving biedt de mogelijkheid om van 
overlast of stress te herstellen.

Geluid kan ook positief gewaardeerd worden (bijvoor-
beeld natuurgeluid) en bijdragen aan het welzijn en 
herstel. In parken en andere groene gebieden draagt de 
natuurlijke omgeving bij aan de beleving van rust. Met 
een soundscape-benadering is er bij het ontwerp aan-
dacht voor de akoestische kwaliteit van de (stedelijke) 
leefomgeving. Geluid wordt hierbij niet opgevat als een 
stoorzender, maar als bouwsteen voor het creëren van 
aantrekkelijke, gevarieerde omgevingen.

Amsterdamse feiten & cijfers
Vergeleken met het platteland is rust in een stad als 
Amsterdam een schaars goed. In de dynamiek van een 
stad staat de voor de gezondheid zo essentiële balans 
tussen rust en reuring altijd onder druk. De toegang 
tot rust is essentieel voor de mentale gezondheid. In 
Amsterdam kan rust gevonden worden in de vele parken, 
plantsoenen en in rustige straten. Ook in het privédomein 
- in en om het huis- is het van belang rust te vinden.
 � 94% van de Amsterdamse woningen beschikt over 

een stille zijde. 49% daarvan is aan alle kanten stil. De 
resterende 6% (22.500 woningen) heeft geen stille 
zijde.

 � In Amsterdam ervaart 41% van de volwassenen thuis 
ernstige geluidhinder40. Voor alle bronnen ligt het 
Amsterdamse gemiddelde hoger dan landelijke 
gemiddelde. 

 � De drie belangrijkste bronnen van geluidhinder in 
Amsterdam zijn brommers/scooters, (ver)bouw/slopen 
en burenlawaai. Andere bronnen die als hinderlijk 
worden ervaren zijn verkeersgeluid en geluidsoverlast 
van evenementen. De ervaren geluidhinder is in de 
loop der jaren sterk toegenomen. Opvallend is dat 
de ervaren geluidhinder van brommers/scooters en 
wegverkeer is verdubbeld sinds 2008.

 � Driekwart van de Amsterdammers vindt stilte in en 
om het huis belangrijk of zeer belangrijk. 51% van de 
Amsterdammers vindt stilte in de woonbuurt belang-
rijk41. Het belang van stilte in en om huis geldt voor 
iedereen, ongeacht kenmerken als huishoudensamen-
stelling of woonbuurt. De behoefte aan stilte in de 
buurt en in de stad neemt toe naarmate mensen ouder 
zijn.

 � Groene en waterrijke gebieden worden als stille 
plekken gezien. Stille plekken worden veelal ook als 
‘stil’ ervaren wanneer er anderen aanwezig zijn zonder 
dat er direct sprake is van contact. Stille plekken 
kunnen ook plekken zijn waar wordt gesport, de 
hond wordt uitgelaten of waar kinderen spelen. Stille 
plekken zijn in die zin dus niet letterlijk ‘stil’. Het gaat 
om plekken waar iemand tot rust kan komen en even 
kan bijkomen. 

Koppeling fysieke leefomgeving
Veel geluidhinder komt van het wegverkeer en die belas-
ting zal de komende jaren verder toenemen. Dit is vooral 
het gevolg van de hoge bevolkingsdichtheid, de voort-
gaande verstedelijking en de groei van het verkeer. De 
uitdaging van geluid speelt in Amsterdam in het bijzonder 
in transformatiegebieden, waar monofunctionele kantoor- 
en bedrijventerreinen worden gediversifieerd door het 
mengen met woningbouw en maatschappelijke functies. 
Hier wordt dichter bij geluidsbronnen gebouwd, zoals 
zittende bedrijven en de nabijheid van grootschalige 
infrastructuur. Waar geluid de normen overschrijdt wordt 
er rekening mee gehouden bij het ontwerp van straten, 
de menging van functies en maatregelen in de gebouwen 
zelf. 

Mogelijke maatregelen
Maatregelen om de geluidsbelasting te beperken zijn 
onder andere gevelisolatie van woningen, geluidsver-
minderend asfalt op stedelijke wegen, bevorderen van 
schoner en stiller vervoer en verminderen van het geluid 
door trams. Voor een bewoner is te belangrijk dat er in 
de woning rust kan worden gevonden. Dit kan worden 
gerealiseerd door tweezijdig georiënteerde woningen 
te maken, waarbij minstens één zijde stil en aangenaam. 
Stiltegebieden en stille plekken in de openbare ruimte 
kunnen helpen te herstellen van stress. Bij voorkeur liggen 
deze plekken dicht bij huis. In het provinciale milieube-
leid worden de grenzen van stiltegebieden gedefinieerd. 
Het streven is dan om het geluid daarbinnen onder de 40 
decibel te houden.

http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/environmental-noise-guidelines-for-the-european-region
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/1994/09/15/geluid-en-gezondheid
https://www.ggd.amsterdam.nl/publish/pages/473214/gezondheid_in_beeld_resultaten_amsterdamse_gezondheidsmonitor_2016.pdf
https://www.ggd.amsterdam.nl/publish/pages/473214/gezondheid_in_beeld_resultaten_amsterdamse_gezondheidsmonitor_2016.pdf
https://www.ois.amsterdam.nl/downloads/nieuws/2008_rapport_stille_gebieden.pdf
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6. Schone lucht

42  https://www.vtv2018.nl/milieukwaliteit

Probleem
De luchtkwaliteit in Nederland is veruit de belangrijkste 
milieufactor die een negatieve invloed heeft op de 
gezondheid42. Luchtverontreiniging beïnvloedt gedurende 
de hele levensloop de gezondheid. Het kan leiden tot een 
laag geboortegewicht bij baby’s, gedurende het leven 
leidt het tot verschillende luchtwegaandoeningen en hart- 
en vaatziekten, en uiteindelijk kan luchtvervuiling leiden 
tot vroegtijdige sterfte (RIVM, 2018). Ongeveer 3,5% van 
de totale ziektelast in Nederland wordt veroorzaakt door 
luchtverontreiniging (RIVM, 2018).

De belangrijkste componenten van luchtverontreiniging 
zijn stikstofdioxide (NO2 ), roet en fijnstof. Deels komen 
deze stoffen van elders aanwaaien en deels worden ze in 
stad en regio uitgestoten. De belangrijkste veroorzakers 
van luchtverontreiniging staan in onderstaande grafiek 
weergegeven. In het linker deel van de grafiek staan 
bronnen waar met lokaal beleid invloed op kan worden 
uitgeoefend, zoals wegverkeer en houtstook. In het 
rechterdeel van de grafiek staan bronnen waar de stad 
minder invloed op heeft, zoals de landbouw en wat komt 
aanwaaien.

Amsterdamse feiten & cijfers
 � De huidige luchtkwaliteit in Amsterdam leidt tot 

een vermindering van de levensverwachting met 
gemiddeld 13 maanden vergeleken met een situatie 
zonder luchtverontreiniging.

 � Stikstofdioxide (NO2) en roet concentraties zijn het 
hoogst in de buurt van drukke wegen.

 � De gezondheidsimpact van de huidige luchtverontrei-
niging in Amsterdam staat gemiddeld gelijk aan het 
meeroken van ruim 6 sigaretten per dag.

 � Vanaf 2017 worden geen parkeervergunning meer 
uitgegeven aan dieselauto’s van voor 1 januari 2005 of 
een benzineauto van voor 1 juli 1992.

 � Amsterdam heeft net als Utrecht, Londen en Freiburg 
een milieuzone ingesteld om de meest vervuilende 
voertuigen uit de stad weren. Vanaf november 2020 
geldt in Amsterdam een milieuzone voor personen-
auto’s op diesel.

 � In 2025 zijn binnen de ringweg A10 alle pontjes, 
pleziervaartuigen en rondvaartboten uitstootvrij, net 
als vracht- en bestelwagens, taxi’s en bussen. Ook 
moeten dan in heel Amsterdam brommers en scooters 
elektrisch zijn. In 2030 volgt de automobilist. Dan 
wordt in de hele stad vervoer op fossiele brandstof 
verboden, inclusief personenauto’s en motoren.

Koppeling fysieke leefomgeving
De inrichting van de leefomgeving heeft een belangrijke 
invloed op het autogebruik en daarmee op de luchtkwa-
liteit. In een omgeving die het gebruik van de auto sterk 
faciliteert wordt er meer auto gereden dan in buurten 
die autogebruik ontmoedigen en alternatieven aantrek-
kelijker maken. De afstand tot een bron is een belangrijke 
maat voor de blootstelling aan luchtvervuiling. Door een 
slimme positionering en goede plek voor gebouwen (bv. 
scholen) kan blootstelling aan luchtvervuiling ook worden 
verminderd.

Mogelijke maatregelen
In de stad is wegverkeer de belangrijkste bron van lucht-
verontreiniging. Door autoluwe of autovrije straten te 
maken en nieuwe buurten autovrij in te richten wordt het 
autogebruik ontmoedigd. Hiermee ontstaat gelijk ook 
meer ruimte voor fietsers en voetganger. Door gevoelige 
bestemmingen op afstand van drukke wegen met auto-
verkeer te plaatsen worden de meest kwetsbare groepen 
beschermd. De schoolomgeving autovrij maken biedt ook 
verschillende voordelen. Ouders brengen hun kinderen 
met de fiets of lopend naar school. Dit zorgt o.a. voor een 
verkeersveiligere schoolomgeving en kinderen leren dat 
dit de normale manier van transport is. 
Verschoning van het verkeer stimuleren, bijvoorbeeld 
door het instellen van milieuzones en de verlaging van de 
maximum snelheid op rondwegen zijn andere mogelijk-
heden om de luchtkwaliteit te verbeteren. 

https://www.vtv2018.nl/milieukwaliteit
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2018-0016.pdf
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2018-0016.pdf
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7. Klimaat- en hittebestendige leefomgeving

43  https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-0008.pdf 

44  https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/zomer

45  https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-0008.pdf 

46  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1240305/ 

47  https://www.nrc.nl/nieuws/2003/08/11/cbs-meer-sterfgevallen-door-hitte-7649676-a516229

48   https://rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2014/december/

Effecten_van_klimaat_op_gezondheid_Actualisatie_voor_de_Nationale_Adaptatiestrategie_2016 

Probleem
Klimaatverandering leidt tot hetere zomers, meer warme 
en tropische nachten en meer hittegolven. Vóór 1975 was 
een hittegolf een zeldzaam verschijnsel. Meer dan de helft 
van het aantal hittegolven vond plaats in de afgelopen 28 
jaar43. Het zomergemiddelde bedraagt in ons land 16,4 
graden Celsius, in De Bilt 17,0 graden gemiddeld over 
1981-2010. De uitersten gemiddelden van de laatste ruim 
honderd jaar lagen in De Bilt tussen 14,1 (1907) en 18,6 
(2003). De zomers zijn tegenwoordig warmer44. 

Daar komt bij dat het in steden nog eens extra warm kan 
zijn door het stedelijk hitte-eiland effect. In de avond kan 
de temperatuur in de stad 7 graden hoger zijn dan in het 
buitengebied. 

Hoe hoger de buitentemperatuur en hoe langer de hit-
teperiode, hoe meer mensen last van de hitte zullen 
hebben45. Door de toenemende warmte kunnen er 
eerder gezondheidsproblemen optreden als gevolg van 
hittestress. Problemen treden vooral op bij kwetsbare 
groepen, zoals baby’s en jonge kinderen, ouderen en 
mensen met hart- en vaatziekten en luchtwegaandoe-
ningen. De verwachting is dat het aantal ouderen sterk zal 
toenemen komende jaren, dus dat leidt tot een groei-
ende groep kwetsbaren voor hittestress. Een periode van 
aanhoudende hitte leidt gemiddeld tot ongeveer 40 extra 
sterfgetallen per hittedag46. Bij een stijging van één graad 
Celsius overleden gemiddeld 25 mensen meer per week47.

Daarnaast kan hitte een (tijdelijke) slechtere gezondheid 
tot gevolg hebben, bijvoorbeeld door huiduitslag, uit-
droging, kramp, beroertes, nierfalen en ademhalingspro-
blemen. Andere effecten van hitte zijn slaapverstoring, 
verminderde alertheid, gedragsverandering (agressie) 
en verminderde arbeidsproductiviteit48. Tijdens hete en 
droge perioden kan bovendien smog (verhoogde con-
centraties van luchtverontreiniging) ontstaan waardoor 
mensen last kunnen krijgen van hun luchtwegen. Tijdens 
perioden van hitte en droogte kan de waterkwaliteit 
verslechteren door de toename van ongezonde bacte-
riën (bv. legionella en blauwalg). Er zijn ook planten- en 
dierensoorten met negatieve gevolgen voor de gezond-
heid die beter gedijen door het veranderende klimaat (bv. 
eikenprocessierups en teken die de ziekte van Lyme bij 
zich dragen).

Amsterdamse feiten & cijfers
Door de bebouwing in Amsterdam is het hitte eiland 
effect vooral voelbaar in industriegebieden waar veel 
verstening is, zie de kaart hieronder waar op die plekken 
rode vlekken zichtbaar zijn. Bij water en in parken ligt de 
temperatuur duidelijk lager. 

Koppeling fysieke leefomgeving
De gevolgen van toenemende warmte zijn groter voor 
steden, omdat ze over het algemeen warmer zijn dan lan-
delijke gebieden. In de stad blijft warmte langer hangen 
dan op het platteland of in dorpen. Het zogenaamde 
hitte-eilandeffect. Het stenige karakter van steden zorgt 
ervoor dat de warmte overdag wordt opgenomen en in 
de avond en nacht wordt uitgestraald. Hierdoor koelt het 
in de nachten niet goed af. Andere factoren die bijdragen 
aan warmte zijn het gebruik van airconditioning en de 
warmte van verkeer. 

49  Factsheet Klimaat en Temperatuur https://edepot.wur.nl/460543

50   Klemm et al. 2015. Psychological and physical impact of urban green spaces on outdoor thermal comfort during summertime in The Netherlands. 

Building and Environment 83: 120-128

51  Factsheet Klimaat en Temperatuur https://edepot.wur.nl/460543

52  Factsheet Klimaat en Temperatuur https://edepot.wur.nl/460543

Mogelijke maatregelen
Het vergroten van het groenoppervlak in de stad beperkt 
het hitte-eiland effect. Alle typen groen dragen hier aan 
bij, maar bomen hebben door hun omvang en volume 
het grootste effect op het beperken van hitte door de 
schaduw die zij geven. Stadsgroen beperkt de opwarming 
van de stad als geheel, maakt het klimaat op straatniveau 
prettiger en vormt koelere plekken in warme perioden. 
Door een flink deel van de inkomende zonnestraling te 
blokkeren zorgen schaduwbomen ervoor dat de bloot-
stelling van personen aan de inkomende energie van 
de zon wordt beperkt. Daarnaast warmen de onderlig-
gende oppervlakken minder op en geven dus ook minder 
warmtestraling af wat de warmtebelasting van personen 
verder vermindert49. Straten met groen en parken worden 
door mensen ook daadwerkelijk als prettiger (thermisch 
meer comfortabel) ervaren50. Thermisch comfortabel gaat 
over hoe de warmte wordt beleefd en hoe (on)aangenaam 
het samenspel van temperatuur, wind luchtvochtigheid 
en straling aanvoelt. Onderzoek laat zien dat water of 
de schaduw van gebouwen in de beleving van mensen 
minder verkoelend werkt, dan de verkoelende werking 
van bomen51.

Het op stadsniveau uitbreiden van het areaal parken en 
stadsbossen en het vergroten van het aantal straatbomen 
is het meest effectief om de opwarming van de stad te 
beperken. Volwassen bomen hebben het grootste effect. 
Aanplanting en onderhoud moeten er daarom op gericht 
zijn dat bomen gezond oud kunnen worden. Een combi-
natie van kleinere groene elementen binnen een netwerk 
van groene straten en pleinen in combinatie met grotere 
groene elementen als parken en stadsbossen is de meest 
effectieve aanpak52.

Bron: KNMI

Screenshot gedeelte uit Hittestresskaart van BOOT organiserend 

ingenieursburo 

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-0008.pdf
https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/zomer
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-0008.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1240305/
https://www.nrc.nl/nieuws/2003/08/11/cbs-meer-sterfgevallen-door-hitte-7649676-a516229
https://rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2014/december/Effecten_van_klimaat_op_gezondheid_Actualisatie_voor_de_Nationale_Adaptatiestrategie_2016
https://rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2014/december/Effecten_van_klimaat_op_gezondheid_Actualisatie_voor_de_Nationale_Adaptatiestrategie_2016
https://edepot.wur.nl/460543
https://edepot.wur.nl/460543
https://edepot.wur.nl/460543
https://www.nationalehittestresskaart.nl/
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Bouwstenen

Hieronder volgt een overzicht van de bouwstenen uit de Amsterdamse Gezondheidslogica. De bouwstenen staan per 
inrichtingsprincipe weergegeven. Een aantal bouwstenen komt bij verschillende principes terug. 

1. Fietsers en voetgangers krijgen ruim baan

 � Geef voetgangers, fietsers en verblijfsfuncties prio-
riteit bij het verdelen van schaarse ruimte

 � Maak buurten autoluw
 � Maak een eenvoudig straatprofiel met zo min moge-

lijk 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 door-
loopruimte van 1,80 meter en waar mogelijk 2,00 
meter

 � Maak zitplaatsen langs looproutes
 � Zorg voor ijkpunten in de buurt die een plek identi-

teit 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

2. Een gezonde stad is een groene stad

 � Maak groen een vanzelfsprekend onderdeel van de 
buurt

 � Kies in de openbare ruimte voor groen dat 
meekleurt met de seizoenen en variatie in de bloei-
tijd 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 (overlastge-
vende) planten

 � Wijs rookvrije zones aan in groengebieden d.m.v. 
het plaatsen van rookvrije zone stoeptegels in de 
huisstijl van Amsterdam  

3. De stad is een speeltuin

 � 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 mening van speelplekken voor 
verschillende leeftijdsgroepen

 � Speelplekken zijn goed toegankelijk voor minderva-
liden 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 invul-
ling en het zelf verzinnen van een spel toe, bijvoor-
beeld door flexibele gebruiksmogelijkheden 

 � Zoek samen met bewoners naar de geschikte invul-
ling van speelvoorzieningen in de buurten 

 � Wijs rookvrije zones aan in de buurt van speel-
plaatsen, scholen en publieke functies d.m.v. het 
plaatsen van rookvrije zone stoeptegels in de huis-
stijl van Amsterdam

 � Gebruik bij speelplaatsen geluidsabsorberende 
materialen 

 � Plaats geluiddempende afscheidingen rondom 
sport- en speelplekken, in combinatie met groen 

 � Sport is om de hoek 

4. Sport is om de hoek

 � 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 onder-
houden zijn, zodat ze altijd uitnodigen om te 
gebruiken

 � Zorg voor watertappunten bij speeltuinen en sport-
voorzieningen 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 sport-
plek 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 invul-
ling 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 sport-
plekken ook maatschappelijke m² t.b.v. maatschap-
pelijke programmering zijn

5. Er is ruimte voor ontmoeting en 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 
prettige 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 identi-
teit 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 loopaf-
stand 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

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

 � Realiseer zoveel mogelijk tweezijdig georiën-
teerde woningen, waarbij minstens één zijde stil en 
aangenaam is, bijvoorbeeld door het realiseren van 
gesloten bouwblokken

 � Zorg dat elke woning toegang heeft tot een aange-
name 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 binnen-
tuinen ‘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

7. Gezond voedsel is logisch en overal 

 � 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 loopaf-
stand 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 binnen-
tuinen voor lokale teelt 

 � Creëer ruimte voor moestuinen rondom scholen en 
koppel deze aan programma’s op school

8. Buurten zijn prettig voor ouderen

 � 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 moge-
lijk obstakels en barrières

 � Maak brede, goed begaanbare stoepen met een 
minimale vrije doorloopruimte van 1,80 meter, met 
zo min mogelijk randen, hoogteverschillen of over-
hangend groen 

 � Zorg voor gelijkvloerse oversteekplaatsen voor 
voetgangers

 � Creëer voldoende aangename zit- en rustgelegen-
heden 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 ontmoe-
tingen 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

9. De schoolomgeving is gezond in het 
bijzonder

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

 � De schoolomgeving is autoluw, zodat geluidsover-
last 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 huis-
stijl van Amsterdam 

 � Creëer ruimte voor moestuinen rondom scholen en 
koppel deze aan programma’s op school

10.  Er is gezonde lucht voor iedereen

 � Maak autoluwe of autovrije (woon)straten en 
buurten

 � Geef fietsers en voetgangers ruim baan (zie de 
bouwstenen van principe 1)

 � 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 d.m.v. het plaatsen van 

rookvrije zone stoeptegels in de huisstijl van 
Amsterdam

11.   De stad is bestand tegen 
klimaatverandering

 � 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 / ther-
mische 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

12.   Gebouwen en buitenruimten dragen bij aan 
gezondheid

 � 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 wense-

lijk 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 
bewoners en bezoekers weten welk gedrag (en 
geluidsniveau) passend is

 � Zorg ervoor dat openbaar toegankelijke binnen-
tuinen ‘s nachts af te sluiten zijn

 � Kies bij het ontwerp van binnentuinen en semi-
openbare binnenplaatsen voor geluiddempende 
materialen 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 en rondom gebouwen 
d.m.v. het plaatsen van rookvrije zone stoeptegels 
in de huisstijl 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



26 27Amsterdamse Gezondheidslogica | Onderbouwing Amsterdamse Gezondheidslogica | Onderbouwing

Bestaand beleid

Hieronder staat een overzicht van bestaand Amsterdams beleid, programma’s, agenda’s, visies en actieplannen. 
Per inrichtingsprincipe staan de bestaande documenten die raken aan het onderwerp genoemd. 

1. Fietsers en voetgangers krijgen ruim baan

 � 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)

2. Een gezonde stad is een groene stad

 � 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)

3. De stad is een speeltuin

 � 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)

4. Sport is om de hoek

 � 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)

5. Er is ruimte voor ontmoeting en verbinding

 � 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) 

6. Drukte wordt afgewisseld met rust en stilte

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

7. Gezond voedsel is logisch en overal 

 � 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) 

8. Buurten zijn prettig voor ouderen

 � 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)

9. De schoolomgeving is gezond in het 
bijzonder

 � 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)

10. Er is gezonde lucht voor iedereen

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

niveau (2018) 
 � Amsterdamse Richtlijn Gevoelige bestemmingen 

Luchtkwaliteit (2010) 

11. De stad is bestand tegen 
klimaatverandering

 � 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) 

12. Gebouwen en buitenruimten dragen bij aan 
gezondheid

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

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