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Er is een groeiend aantal onderzoeken dat de positieve effecten van groene openbare ruimtes 
op de gezondheid en het welzijn van mensen aantoont. Er is echter nog steeds een beperkte 
kennis van lokale belanghebbenden, stedenbouwkundigen en beleidsmakers over het plannen, 
ontwikkelen en onderhouden van groene en blauwe stedelijke infrastructuren om doelgericht 
meer gezondheid en fitness in het leven van mensen te brengen.

Om deze redenen wordt in dit rapport de nadruk gelegd op het potentieel van de gebouwde 
omgeving om gezondheidsgerelateerd gedrag te bevorderen en te stimuleren op verschillende 
sociaal-economische en culturele profielen van bevolking in Europese stedelijke gebieden. Het 
behandelt de volgende onderzoeksvragen:

1. Wat is de relatie tussen gezondheidsgerelateerd gedrag (dat wil zeggen actief reizen, 
actief recreatief gebruik en sociale interactie) en stedelijke open openbare ruimten (groene 
ruimten, pleinen, stratennetwerken, blauwe infrastructuur)?

2. Hoe verhouden socio-economische en culturele profielen zich tot 
gezondheidsgerelateerd gebruik van open ruimtes?

De volgende resultaten zijn gebaseerd op literatuuroverzichten en academische artikelen die 
in de afgelopen tien jaar zijn gepubliceerd. Daarnaast zijn expertinterviews uitgevoerd om 
inzicht te krijgen in de landen en steden die aan dit project deelnemen (namelijk Darmstadt in 
Duitsland, Eindhoven in Nederland, Györ in Hongarije, en Athene in Griekenland).

Als belangrijkste bevindingen van deze review laten we zien dat er een sterke en uitgebreide 
gedocumenteerde relatie bestaat tussen gezondheidsgerelateerd gedrag, met name voor 
fysieke activiteit (FA) en de gebouwde omgeving (bijv. stedelijke open openbare ruimtes), vooral 
in Noord-Amerika, Australië en het Verenigd Koninkrijk. Deze ruimtes kunnen een bepalende 
factor zijn voor de promotie van een gezondheidsgerelateerd gedrag van stedelingen, wat 
betekent dat kenmerken zoals bereikbaarheid, kwantiteit en kwaliteit (bijv. netheid, verharde 
wegen, korte routes van A naar B, goede staat van bomen en groene gebieden, enz.) van 
deze ruimtes het potentieel hebben om actief reizen, sociale interactie, en actieve recreatie 
te verbeteren. Deze kenmerken, zowel kwantitatief als kwalitatief, zijn van invloed op het 
gezondheidsgerelateerde gedrag van de verschillende sociaaleconomische groepen in 
stedelijke gebieden.

Er is weinig informatie over de verhouding van de verschillende sociaaleconomische groepen 
tot de stedelijke openbare open ruimtes. Niettemin kan uit de literatuurstudies worden 
geconcludeerd dat vrouwen in het algemeen, volwassenen die zittend werken (op kantoor), 
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gepensioneerden, en etnische minderheden, het risico lopen minder gezondheidsgerelateerd gedrag 
te vertonen en ontwikkelen, dan andere bevolkingsgroepen, aangezien zij de stedelijke open openbare 
ruimte gemiddeld minder actief gebruiken. 

Met betrekking tot de landen en steden die aan dit project hebben deelgenomen, hebben we 
geconstateerd dat er een grote variatie is op FA-niveaus (sporten of bewegen). In Nederland traint of 
sport ongeveer 50% van de bevolking enkele keren per week, gevolgd door Duitsland met 41%, terwijl 
slechts 24% en 23% van de bevolking in Griekenland en Hongarije traint of sport beoefent.   

De praktijk van FA in open openbare ruimtes varieert ook van land tot land. Duitsers en Nederlanders 
beoefenen sport en FA in buitenruimtes zoals parken, of binnenshuis zoals thuis, Hongaren meestal 
thuis, en veel Griekse deelnemers geven aan dat ze voornamelijk op weg naar school, werk, of 
winkels sport of FA doen. Anderzijds zijn overeenkomsten tussen de landen de gemeenschappelijke 
activiteiten die in de vrije tijd van de bevolking worden uitgevoerd, namelijk: tv kijken, naar muziek 
luisteren, internet en communicatie op sociale media gebruiken, en telefoneren.

Beleid en praktijken gericht op het vergroten van gezondheidsgerelateerd gedrag (in open publieke 
ruimtes of elders) worden geïmplementeerd in verschillende Europese landen. We konden niet 
beoordelen of ze functioneren of niet, maar we konden waarnemen dat er desintegratie is van 
instellingen en bestuursorganen die niet samenwerken met dezelfde doelen.

Tot slot, om het doel van de stedelijke bevolking met meer gezondheidsgerelateerd gedrag te 
bereiken, is het noodzakelijk om verschillende instellingen en belanghebbenden te integreren om 
holistische benaderingen van het probleem te krijgen, en de gezondheidswijsheid van de bevolking te 
vergroten. Deze acties zullen helpen om de doelen van gezond gedrag te bereiken, met name voor die 
achtergestelde groepen.
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Woordenlijst

Actief reizen
Wandelen of fietsen voor transportdoeleinden.

Actieve recreatie
Activiteiten die worden uitgevoerd met het oog op ontspanning, gezondheid, welzijn of plezier die 
fysieke inspanning vereisen, zoals sporten, dansen, tuinieren of spelen.

Blauwe infrastructuur
In stedelijke gebieden; omvatten alle oppervlaktewateren in een stad (bijvoorbeeld meren, rivieren, 
kustwater) (Volker & Kistemann, 2015).

Groene infrastructuur
Een onderling verbonden netwerk van groene ruimte dat de natuurlijke ecosysteemwaarden en 
-functies behoudt en aan de menselijke populatie bijbehorende voordelen biedt (Coutts & Hahn, 2015).

Gezondheidsgerelateerd gedrag
Een actie die door een persoon wordt ondernomen om een goede gezondheid te behouden, te 
bereiken of te herwinnen en om ziekte te voorkomen. Gezondheidsgedrag weerspiegelt iemands 
gezondheidsovertuigingen. Sommige algemene gezondheidsgedragingen zijn regelmatig sporten, het 
eten van een gebalanceerd dieet en het verkrijgen van noodzakelijke inentingen. Voor dit rapport zal 
‘gezondheidsgerelateerd gedrag‘ verwijzen naar actief reizen, actieve recreatie en sociale interactie.

Lichamelijke activiteit
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kan lichamelijke activiteit worden gedefinieerd als elke 
fysieke activiteit die door skeletspieren wordt geïnduceerd en die resulteert in een energieverbruik.

Sociale interactie
Voor dit verslag zullen we verwijzen naar actie en communicatie met betrekking tot medemensen / 
groepen in alledaagse, openbare en privésituaties (Korte & Schäfers, 2010).

Stedelijke open ruimte
Alle gebieden die niet door gebouwen zijn ontwikkeld. Bijzonder belangrijk voor PREHealth zijn 
binnenstedelijke, voor het publiek toegankelijke, groene en blauwe open ruimten zoals parken, beplante 
wegen- en padennetten, pleinen, waterpartijen, enz.
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