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Timmeren aan de
Gezonde Weg



 Gezondheid integraal thema:

geen apart beleidsthema, maar integreren in provinciale opgaves, zoals

Bereikbaar Zuid-Holland

 Gezondheid breed thema:

vraagt afhankelijk van de context in infra- en mobiliteitsprojecten om specifieke

uitwerkingen

Waarom Project De Gezonde Weg ?



 ………mobiliteit bijdraagt aan de gezondheid van de inwoners van Zuid-Holland
 ………mobiliteit bijdraagt aan het verkleinen van de gezondheidsverschillen

binnen Zuid-Holland
 ……we in projecten niet alleen streven naar verbeteringen voor de

automobilisten, maar evenredig veel aandacht besteden aan voetgangers,
fietsers en bewoners

 ……provinciale wegen bijdragen aan de positieve gezondheid (zelfredzaamheid
en veerkracht) van de gebruikers en bewoners

Droom: wat als…..
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Fase 1 Snelstudie



1. Fietsen, is dat wel zo gezond?

2. Samenwerken met projectleiders invulling geven aan het ambitieweb met voorbeeld

maatregelen

Fase 2 Timmeren aan de Gezonde Weg



Ga toch fietsen !

Foto Nationaal Park
Hollandse Duinen



Fietsers:

 Positieve effect van fietsen 10 maal groter dan negatieve effect van vervuilde lucht

 Wil je vervuilde lucht vermijden, kies dan voor later vertrekken, i.p.v. omrijden

Beleidsmakers:

 Zorg voor 10 meter afstand tussen de weg en het fietspad

Conclusies rapport DCMR



Ambitieweb – Duurzaam GWW



Ambitieweb –
Voorbeeldmaatregelen Assetgroep
Wegen



1. Gezondheid, samen met de duurzaamheidsthema’s sterker borgen in interne

processen

2. Versterk de band tussen ruimtelijke ordening en mobiliteit

3. Kwantificeer de opbrengsten van gezondere infrastructuur en mobiliteit

4. Betrekken van bewoners en de omgeving

Aanbevelingen



1) Interne processen onder de loep



2) RO en mobiliteit in samenhang



1. Kwalitatieve scan: op basis van een checklist kijken tot welke veranderingen een bepaald project leidt, en of
dit gezondheidseffecten zou kunnen hebben;

2. Woningen binnen afstandscontouren: tellen van woningen binnen een bepaalde afstand van nieuw aan te
leggen wegen (dus alleen voor nieuwe infrastructuur geschikt);

3. Kwantificering blootstelling/GES: deze benadering kijkt naar de mate waarin mensen worden blootgesteld
aan allerlei vormen van milieubelasting (geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid) en deelt de blootstelling in in
acht GES-klassen;

4. Kwantificering gezondheidswinst: vanuit blootstelling kunnen met dosis-effectrelaties en relatieve risico’s de
effecten op sterfte of levensduurverkorting worden berekend;

5. DALY’s: DALY staat voor Disability Adjustud Life Years, en is een maat voor de verandering in ziektelast. De
maat kan zowel overweg met vroegtijdige sterfte als ziekten, die de kwaliteit van leven verminderen.

Bron: CROW duurzame mobiliteit

3) Meten is weten



4) Samenwerken met bewoners en
gebruikers



Groene cirkel Groene Gezonde Stad

Samenwerking met GGD-en, onder andere over kwantificering

Verder met Ambitieweb in projecten

……………………….echt een Gezonde Weg maken

Vervolg



Foto Gezond Natuurwandelen

Oproep: Samen verder?


