
Lijst resources 
Webinar Maak Ruimte voor Gezondheid, 23 maart 2022:  ‘Ruimte voor Groene Gezonde 
Leefomgeving’ 
 

Uit de chat 
• Groene en betekenisvolle sportcomplexen mogelijk? Een verkenning.  

• Referentie voor goede bodemkwaliteit, ook voor stadsparken  

• Nieuwsitem over de 3-30-300 regel 

• Kader natuurinclusief bouwen Groningen.  

• Groene baten planner (wordt momenteel geactualiseerd) 

• Groene baten planner voorbeeld van Dordrecht  

• Groen en gezondheid in de inrichting  

• Risico's gezondheid eikenprocessierups en hoe deze mee te nemen in het ontwerp van groen 

• Meedenken over de toekomst op lange termijn (datum inmiddels verstreken, ter info)  

• Dakaward Groene Kaap 

• De drie NOVi-principes  
 

Bronnen van sprekers 
Fred Woudenberg 

• https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2004/06/09/invloed-van-natuur-op-sociaal-
psychisch-en-lichamelijk-welbevinden 

• https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2017/06/15/gezond-groen-in-en-om-de-
stad 
 

Jeroen Kluck 

• www.hva.nl/klimaatbestendigestad 

• https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/klimaatstreepjescode-warming-stripes 

• Eindrapport ‘De hittebestendige stad’ 

• Link Afstand-tot-koeltekaart-Klimaateffectatlas 

• Effect checker hitte 

• Rapport: ‘klimaat past ook in uw straatje’ 
 
Hanneke Kruize 
Voor de praktijk: 

• Gids Gezonde Leefomgeving 

• Atlas Natuurlijk Kapitaal/Atlas Leefomgeving  

• Wat werkt dossier Green Deal & natuur 

• Effect van natuur op gezondheid - WUR 

• Groen en gezondheid - Alles is gezondheid 

• Natuur en gezondheid-IVN 

• Nature For Health (nahf.nl) 

• INHERIT 
 

Wetenschappelijke artikelen: 

• Binnenkort openbaar: RIVM Kennisbundeling groen en gezondheid  

• De Vries, S. (2016) Van Groen Naar Gezond: mechanismen achter de relatie groen-welbevinden: stand 
van zaken en kennisagenda.  

• Maas, J. en J.A. Postma (2020), Natuur en gezonde leefstijl: De wetenschappelijke onderbouwing van 
de relatie tussen natuur en gezondheid 

• Van Moorselaar, I. en S. van der Zee (2020), Groen en Luchtkwaliteit in stedelijke omgeving  

• Kruize et al. (2019) Urban Green Space: Creating a Triple Win 

• WHO (2016; 2021a; 2021b): diverse publicaties over nature and health  

• Markevych et al (2020) Exploring pathways linking greenspace to  health: Theoretical and 
methodological guidance 

• Marselle et al. (2021) Pathways linking biodiversity to human health: A conceptual framework 

https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/adviezen-publicaties/publicatie/2022/03/07/dordwijkzone
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607604008.pdf
https://utrecht.nieuws.nl/stadsnieuws/78922/groenlinks-lanceert-3-30-300-regel-voor-fors-meer-groen-in-de-stad/
https://gemeente.groningen.nl/natuurinclusiefbouwen
https://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/groene-baten-planner
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/transformatie-dordwijkzone-biedt-groene-en-gezonde-kansen-volgens-groene-baten-planner
https://www.gezondeleefomgeving.nl/gezondontwerp/groen-en-water
https://processierups.nu/leidraad/
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/actueel/nieuws/2022/02/24/uitnodiging-de-22e-eeuw-begint-nu
https://www.dakenraad.nl/dakaward-2021-gaat-naar-de-groene-kaap/#.Yjbkgy3V4ww.twitter
https://ontwerpnovi.mett.nl/oud/richting+geven+op+prioriteiten+oud/afwegingsprincipes+oud/default.aspx
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2004/06/09/invloed-van-natuur-op-sociaal-psychisch-en-lichamelijk-welbevinden
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2004/06/09/invloed-van-natuur-op-sociaal-psychisch-en-lichamelijk-welbevinden
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2017/06/15/gezond-groen-in-en-om-de-stad
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2017/06/15/gezond-groen-in-en-om-de-stad
http://www.hva.nl/klimaatbestendigestad
https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/klimaatstreepjescode-warming-stripes
https://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/kc-techniek/publicaties-klimaatbestendige-stad/hva_2020_hittebestendige_stad_online.pdf
https://www.klimaateffectatlas.nl/nl/afstand-tot-koeltekaart
https://www.hva.nl/kc-techniek/gedeelde-content/contentgroep/klimaatbestendige-stad/resultaten/effact-checker.html
http://www.hva.nl/binaries/content/assets/subsites/kc-techniek/publicaties-klimaatbestendige-stad/hva_klimaatbestendige_stad_2017-01_online.pdf
http://www.gezondeleefomgeving.nl/
http://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/
https://www.atlasleefomgeving.nl/thema/natuur
https://www.rivm.nl/green-deal-duurzame-zorg/gezondheid-bevorderen-door-goede-leefomgeving-zorginstellingen/natuur
https://www.rivm.nl/green-deal-duurzame-zorg/gezondheid-bevorderen-door-goede-leefomgeving-zorginstellingen/natuur
https://www.rivm.nl/green-deal-duurzame-zorg/gezondheid-bevorderen-door-goede-leefomgeving-zorginstellingen/natuur
https://www.rivm.nl/green-deal-duurzame-zorg/gezondheid-bevorderen-door-goede-leefomgeving-zorginstellingen/natuur
https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Effect-van-natuur-op-gezondheid.htm
https://www.allesisgezondheid.nl/groenengezondheid/
https://www.ivn.nl/wat-wij-doen/natuur-en-gezondheid
https://www.nahf.nl/
https://www.inherit.eu/
https://edepot.wur.nl/380569
https://edepot.wur.nl/380569
https://www.artsenleefstijl.nl/cddata/0095/files/1615996854_2024979_ARTS_Handleiding_NatuurGezond.pdf
https://www.artsenleefstijl.nl/cddata/0095/files/1615996854_2024979_ARTS_Handleiding_NatuurGezond.pdf
https://research.wur.nl/en/publications/groen-en-luchtkwaliteit-in-een-stedelijke-omgeving-desktopstudie-
https://www.mdpi.com/1660-4601/16/22/4403
https://www.mdpi.com/1660-4601/16/22/4403
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/321971/Urban-green-spaces-and-health-review-evidence.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/341376?show=full
https://apps.who.int/iris/handle/10665/342931?show=full
https://apps.who.int/iris/handle/10665/341376?show=full
https://apps.who.int/iris/handle/10665/341376?show=full
https://apps.who.int/iris/handle/10665/341376?show=full
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935117303067
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935117303067
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935117303067
https://research.wur.nl/en/publications/pathways-linking-biodiversity-to-human-health-a-conceptual-framew-2
https://research.wur.nl/en/publications/pathways-linking-biodiversity-to-human-health-a-conceptual-framew-2


Diny Tubbing 

• Kader Natuurinclusief bouwen en ontwikkelen gemeente Delft 
 
Dion Koens 

• Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 | Gemeente Utrecht - Omgevingsvisie 

• Filmpje Integrale aanpak voor een groene en gezonde openbare ruimte  
 

Susan Groot Jebbink 

• Wijkevoort - Gemeente Tilburg 
 

Wouter Veldhuis 

• www.collegevanrijksadviseurs.nl 
 

http://www.bouwadaptief.nl/
https://omgevingsvisie.utrecht.nl/de-koers/ruimtelijke-strategie-utrecht-2040/
https://youtu.be/Fuf9VWmbB-I
https://www.tilburg.nl/actueel/gebiedsontwikkeling/wijkevoort/
http://www.collegevanrijksadviseurs.nl/

