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een goede basis om deze kansen (en bijbehorende risico’s)
te bespreken met de opdrachtgever en verschillende
De Omgevingswijzer in de praktijk
omgevingspartijen, om daarna scherpe afspraken te
A27 Merwedebrug
maken over wie voor welke doelen verantwoordelijk is.
Op de zeer drukke A27 vormt de Merwedebrug bij
Op die manier voorkom je verrassingen in een later
Gorinchem een van de grootste knelpunten. Autostadium, bijvoorbeeld tijdens de ruimtelijke procedures.
mobilisten staan er bijna dagelijks vast. Rijkswaterstaat
Het integrale karakter van de Omgevingswijzer gaat ook
zoekt daarom naar mogelijkheden om het verkeer beter te
hand in hand met het vergroten van de eﬃciency. Binnen
laten doorstromen. Dat hee geleid tot aantal ontwerpeen project kunnen verschillende duurzaamheidsthema’s
varianten voor de nieuwe brug.
verbonden worden zodat synergie(voordeel) ontstaat.
De Omgevingswijzer maakt de synergie-eﬀecten zichtbaar
VEILIGHEID
in een ‘resultatenwiel’ (ﬁguur 1). Bij positieve eﬀecten
BEREIKBAARHEID
kleurt het wiel groen, bij een negatief eﬀect rood.
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In het kader van het opstellen van maatregelen voor gezond ontwerp
zijn drie gezonde principes opgesteld:
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Rijkswaterstaat hee in de zorg
voor een duurzame leefomgeving een concretisering
aangebracht door middel van
een onderverdeling in zes
focusgebieden. Het is voor een
belangrijk deel een verdere
verbreding van de scope van de
thema’s die eerder werden
gekozen bij de introductie van
RWS Duurzaam, aangevuld met
nieuwe thema’s zoals
gezondheid.
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Missie
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen,
-vaarwegen en -wateren en zeen in op een duurzame leefomgeving.
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Figuur 1: De Omgevingswijzer en de twaalf duurzaamheidsthema’s

Merwedebrug

CO2

De fysieke ruimte is op velerlei wijzen van
invloed op het welzijns- en gezondheidsniveau.
Leefbaarheidsaspecten zoals lucht- en geluidkwaliteit,
voldoende groen in de buurt en de mogelijkheid om
veilig met de fiets van en naar werk of school te kunnen,
hangen hier mee samen. Daarmee raakt het onderwerp
gezondheid direct de invloedssfeer van Rijkswaterstaat.
In het kader van het innovatieprogramma duurzame
leefomgeving, verkent Rijkswaterstaat maatregelen die
de gezondheid van gebruikers en omwonenden van het
RWS areaal verbeteren.

Gezondheid is één van de zes focusgebieden van RWS voor
een duurzame leefomgeving. De studie naar Maatregelen
Gezond Ontwerp is onderdeel van het verkeningsproces van de
gezondheidsambitie.

Aandacht voor een gezonde inrichting van de fysieke
omgeving is nodig. Een gezonde omgeving zorgt niet alleen
voor een gezondere bevolking, het houdt Nederland ook op
sociaaleconomisch vlak concurrerend.

In het kader van het innovatieprogramma duurzame leefomgeving,
verkent Rijkswaterstaat maatregelen die de gezondheid van
gebruikers en omwonenden van het RWS areaal verbeteren.

Opvallend is dat een groot deel van de omgevingsfactoren die
invloed hebben op gezondheid direct, dan wel indirect, verband
houden met mobiliteit en infrastructuur. Verkeersonveiligheid, fijnstof
en verkeersgeluid zijn allen voorbeelden van gezondheidsverlies.

In de Omgevingswijzer van Rijkswaterstaat is ‘Welzijn
en Gezondheid’ opgenomen als één van de twaalf
duurzaamheidsthema’s. Het instrument is bedoeld om op
gestructureerde wijze het bewustzijn en de discussie rondom
duurzaamheidsthema’s te bevorderen.
De ontwikkelprincipes in deze brochure maken inzichtelijk hoe
Rijkswaterstaat binnen verschillende projecten rekening kan houden
met gezondheid.
BEREIKBAARHEID

VEILIGHEID

LEEFBAARHEID

marco.broekman
urbanism research architecture

De relatie tussen gezondheid en de leefomgeving vraagt dus ook
om een verandering in het denken over (rijks)infrastructuur. Hiermee
ligt er in feite voor Rijkswaterstaat ook een opgave, daar waar zij
in opdracht van het ministerie voor Infrastructuur en Milieu (IenM)
zorg draagt voor deze fysieke ruimte.

{ {

VERKEERSONVEILIGHEID

De gezondheidsopgave kan niet los worden gezien van andere
opgaves. In relatie tot een aanhoudende bereikbaarheidsproblematiek en toenemende verstedelijkingsopgave in
verschillende stedelijke regio’s van het land wordt een integrale
aanpak steeds urgenter. Dit betekent dat Rijkswaterstaat in haar
missie voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland veel
nadrukkelijker rekening mag houden met gezondheidsaspecten.
Het vraagt om herbezinning binnen Rijkswaterstaat, omdat
verandering noodzakelijk is over de gehele linie, van beheer en
onderhoud tot MIRT-processen. De implementatie van maatregelen
op het gebied van gezondheid heeft invloed op planprocessen,
projectformuleringen en uiteindelijk de ruimtelijke inrichting van
het RWS areaal. Daarbij is het zaak kansen te identificeren
in het krachtenveld tussen mobiliteit en ruimtelijke ordening en
leefbaarheid.
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Gezondheidsopgave in relatie tot actuele andere opgaven

faciliteer sociale
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Tijdlijn: moment om gezondheid mee te nemen in proces
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Het micro-klimaat heeft
betrekking op de mens en zijn
directe omgeving. Daarmee is
dit ontwikkelprincipe gezicht op
de impact van de vervuilende
werking van vervoermiddelen
op de weg en op het water.
Het gaat om licht, geluid,
lucht en watervervuiling en
houdt ook sterk verband met
ecologie en biodiversiteit.
Maatregelen lopen uiteen
van de overkapping van
snelwegen tot de aanleg van
natuurvriendelijke oevers.
Lichamelijke beweging is de
inzet van dit ontwikkelprincipe:
wandelen, fietsen, joggen,
etc. Om mensen te stimuleren
bijvoorbeeld met de fiets
naar werk of school te laten
gaan zijn vele verschillende
maatregelen van toepassing.
Die hebben betrekking op
sociaal- en verkeersonveilige
situaties, het gebrek aan goed
georganiseerde ketenfaciliteiten
of vervelende omwegen
vanwege missing links in het
netwerk.
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stimuleer
beweging
integreer
CO2 groene, blauwe,
grijze en energie stromen
Het mogelijk maken dat (zichtbare en niet zichtbare stromen)
mensen anderen ontmoeten is
voor Rijkswaterstaat een taak
die ze zowel zelfstandig kan
uitvoeren als in samenwerking
met diverse andere partijen. Dit
houdt niet enkel verband met
de grond van Rijkswaterstaat
zelf, al kan er veel op het
eigen areaal worden bereikt.
Het gaat onder andere om
het strategisch positioneren
van ontmoetingsplekken.
Bijvoorbeeld op plekken waar
nu verblijfskwaliteit is en deze
verbeterd kan worden of waar
deze in potentie aanwezig is,
zoals langs waterwegen en in
groengebieden.

...
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Omgeving
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Verklein de impact
van de vervuilingsbron

Bescherm de ontvanger met een
acupuncturele ingreep

Verhoog het gebruiksgemak

Maak ontmoetingsplekken

Maak gebruik van natuurlijke
en landschappelijke elementen

Faciliteer een soepele overstap

Doorbreek barrièrewerking

Maak gebruik van dubbel
ruimtegebruik

gebruik
gezond material
Bescherm de omgeving
tegen de vervuilingsbron

Bundel of scheid slim

gebruik
gezond material
houd rekening met
klimaatverandering
80

gewerkt aan ‘no-regret’ maatregelen.
Daarnaast wordt gewerkt aan het
integreren van de duurzaamheidsdoelen in onze werkzaamheden.
Daarbij zien we verschillen in rijpheid
en volwassenheid van de focusgebieden binnen RWS.
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Verbeter het bestaande netwerk

Zorg voor een integrale
programmatische aanpak
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Menukaart ontwikkelprincipes gezond ontwerp
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Modal shift
Nieuwe verbinding met
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cafe
Sport & wandel
voorzieningen
Kwalitatieve
groene bermen

Under-path

Dubbel ruimtegebruik
uitnodigend tot beweging

De leefomgeving kan zo worden ingericht dat deze uitnodigt
tot bewegen, plek biedt aan sociale ontmoetingen en het microklimaat wordt verbeterd. Bij uiteenlopende opgaves zoals modal
shifts, fietsbereikbaarheid en barrièrewerking van infrastructuur
kan gezond ontwerp worden ingezet. Aandacht is van belang
bijvoorbeeld bij de inrichting van onderdoorgangen, de ruimte
langs kanaaloevers en ter plaatse van overstapplekken.
Voor het veraangenamen van een ruimte onder een snelweg zijn
(over)zicht en goede verlichting essentieel voor een sociaal veilige
situatie. Soms kan ook worden ingezet op dubbel ruimtegebruik
waardoor een verbindingsroute ook een verblijfsplek wordt.

Vrijliggend en
voldoende breed
fietspad

Multi-function bridge

Ontmoetingsplek

Natuurvriendelijke oever

De ruimte langs kanaaloevers leent zich goed voor het maken van
een prettige route voor langzaam verkeer. Ruimtelijke interventies
met betrekking tot het stimuleren van fietsgebruik hebben voor een
groot deel te maken met het verbeteren van het gebruiksgemak en
het aanpakken van sociaal-onveilige plekken als viaducten.
In combinatie hiermee kan gedacht worden aan het faciliteren van
ontmoetingsplekken op strategische locaties langs de route en het
faciliteren van ondersteunende voorzieningen (bv. oplaadpunten
voor e-bikes, wayfinding, fietsparkeerplekken bij bushaltes).
Ook kan een koppeling worden gemaakt met sport en wandel
voorzieningen langs het kanaal die beweging bevorderen.

Multi-transferium

Bundel
vervoersstromen slim

Verklein de impact
van de vervuilingsbron
Heeft betrekking op:
- technische innovaties zoals, stille
voegen, diffractor, stil asfalt
- verlaag de max. snelheid
- etc.

Bescherm de omgeving
stimuleer
tegen de vervuilingsbron
beweging
Heeft betrekking op:
- verbeteren van lucht- en
geluidskwaliteit door middel
van fysieke ingrepen: bermen,
schermen, ondertunneling

Verhoog het gebruiksgemak
voldoende fietsparkeerplekken
aanwezigheid publieke sanitaire voorzeningen

Bij een modal shift wordt ingezet op een bundeling van
verkeersstromen die moet leiden tot een soepele overstap tussen
verschillen vormen van vervoer (auto, OV, watervervoer, fiets,
te voet). Hierbij is het nuttig ook rekening te houden met nieuwe
vormen van vervoer die mogelijk hun intrede zullen doen, zoals
zelfrijdende auto’s. Een multimodale knoop biedt tevens de
mogelijkheid voor meervoudig ruimtegebruik, waarbij gedacht kan
worden aan het faciliteren van vergader- en ontmoetingsruimte,
horeca en ander publiek programma.

verbeter het
micro-klimaat

Naast de overstapplek zelf kan gekeken worden naar kansen
in het omliggende gebied voor een integrale programmatische
aanpak.
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stimuleer

beweging
faciliteer sociale
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faciliteer sociale
sociale
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faciliteer sociale
ontmoeting

gebruik
gezond material

stimuleer
beweging

Bescherm de ontvanger met een
integreer groene,
blauwe,
acupuncturele ingreep
grijze en energie
Heeft betrekkingstromen
op:
Heeft betrekking op:
- relatief kleinschalige ingrepen
- plaatsen en beplanten van
om plaatselijk
mens/dier te stromen)
dijklichamen, bomen(zichtbare
die CO2 op
en niet
zichtbare

Maak gebruik van natuurlijke
en landschappelijke elementen

kunnen nemen
- het aanleggen van
natuurvriendelijke oevers
- de inrichting van de luwe zijde

integreer groene, blauwe,
grijze en energie stromen
(zichtbare en niet zichtbare stromen)

Faciliteer een soepele overstap
Bundel of scheid slim
integreer groene,
blauwe,
Heeft betrekking op:
Heeft betrekking op:
Heeft betrekking op:
energie stromen
- het maken van prettige over- engrijze en
- ontvlechten
- Overstappunten van zowel
onderdoorgangen
- bestaande viaducten uitbereiden
grootschalige transferia, tot een
- zowel nieuwe als bestaande
-niet
planning zichtbare
van fietspaden direct stromen) fietsparkeeroplossing bij een
(zichtbare
en
gebruik
langs snelwegen of door stedelijk/
verbindingen
bushalte
landelijk gebied
gezond material
Doorbreek barrièrewerking

Maak
ontmoetingsplekken
Heeft betrekking op:
- kleinschalige faciliteiten zoals:
een bankje waar je een broodje
kan eten, picknicktafels of een
openbare barbecue plek

gebruik
gezond
material
Heeft betrekking op:

Maak gebruik van dubbel
ruimtegebruik

- het programmeren van ruimte
op, onder en boven bestaande en
nieuwe infrastructuren. Bijv. met
sport en speelruimte of werk- en
winkelruimte

houd rekening met
klimaatverandering

beschermen tegen vervuilende en
gevaarlijke invloeden van buiten

Zorg voor een integrale
programmatische aanpak
Heeft betrekking op:
- Transit Orientated Design
- knooppunt ontwikkeling
- afstemmen van programma op
vervoerscapaciteit
- etc.

Verbeter het bestaande netwerk

Verhoog het gebruiksgemak

Heeft betrekking op:
- missende schakels aanleggen
- nieuwe fietsinfrastructuur zoals:
slowlane, snelfietsverbinding
- etc.

Heeft betrekking op:
- aanwezigheid ketenfaciliteiten
- voldoende brede stroken
- functioneel materiaalgebruik
- etc.

houd rekening met
klimaatverandering

houd rekening met
klimaatverandering
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