Een gezonde
omgeving in
Oost
Utrecht
Gemeente en inwoners kunnen samen een gezonde
leefomgeving creëren. Een gezonde leefomgeving is van
belang om een gezonde leefstijl te bevorderen en risico’s
voor de gezondheid te verminderen. Bij het creëren van
een gezonde leefomgeving spelen vele omgevingsfactoren een rol. Een samenhangende aanpak is nodig
om deze factoren te beïnvloeden, waarbij meer effect
te verwachten is als er combinaties van maatregelen
worden ingezet. Deze factsheet geeft adviezen aan de
gemeente Utrecht om maatregelen succesvol in te zetten
in de wijk Oost.

Oost

Oost is één van de 10 wijken van de gemeente Utrecht.
De wijk bestaat uit Buiten Wittevrouwen, Tolsteegsingel,
Sterrenwijk, Watervogelbuurt, Lodewijk Napoleonplantsoen
en Rubenslaan. Ook de Schildersbuurt, Abstede, Oudwijk,
Wilhelminapark, De Uithof, Rijnsweerd-Zuid, RijnsweerdNoord, Galgenwaard en Maarschalkerweerd horen erbij.
De wijk heeft 33.000 inwoners.

Gezonde Omgeving Utrecht

Het RIVM geeft handelingsperspectieven aan de gemeente
Utrecht over een gezondere leefomgeving voor Utrechtse
inwoners. Bij een gezonde leefomgeving gaat het om de
invloed van milieufactoren en de fysieke en sociale leefomgeving op gezondheid, (on)gezond gedrag en deelname
aan de samenleving. Het RIVM stelt combinaties voor van
maatregelen voor een gezonde leefomgeving voor elke
Utrechtse wijk: GO! Utrecht.
GO! Utrecht presenteert maatregelen aan de gemeente
die risico’s voor de gezondheid van Utrechtse inwoners
op een effectieve manier verkleinen of de gezondheid
van inwoners bevorderen. Per wijk worden maatregelen
voorgesteld die inhaken op de kansrijke thema’s van
die wijk.
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Met een + en - laat de infographic zien
welke indicator gunstig of ongunstig scoort.
Binnen de stippellijn (-) scoort de indicator
ongunstiger in de wijk ten opzichte van het
gemiddelde van de gemeente Utrecht.
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70,9 / 67,3*

33% / 35%*

80 / 69*

8,1 % / 7,6%*

2905m2 / 2035m2*

12% / 14%*

actieve
bewoners
(in de wijk)

aantal meldingen
van ﬁetswrakken

rapportcijfer
woonomgeving

gebruiksgroen
(per 1000 inwoners)

last van
luchtvervuiling

levensverwachting
in goed ervaren
,6
/ 20%* gezondheid in jaren
jongeren

12 %

78,4% / 69,8%*
volwassenen

8,7% / 10,2%*
ouderen

46% / 41%* 49% / 51%* 94% / 85%* 25,7 / 25,5*

24% / 37%*

6,4 / 5,8*

bewoners
met overgewicht

rapportcijfer
sociale cohesie

tevreden
met verkeersveiligheid

11% / 5%*

22% / 34%*

6,4 / 6,5*

40% / 51%* 94% / 86%*

problematische
en overmatige
drinkers

eenzame
bewoners

rapportcijfer
inzameling
van afval

tevreden
over autoparkeerplekken

*Gemiddelde Gemeente Utrecht

tevreden met
ﬁetsparkeerplekken

tevreden met
gebruiksgroen

stikstokdioxide
concentratie
(μg/m3)

1,13 / 1,07*

vindt dat groen op roet concentratie
loopafstand is
(μg/m3)

2

Maatregelen
Een toegankelijke en schone buurt
Voorzieningen realiseren waardoor ouderen
mobiel blijven
Wijkbudgetten geven aan de buurtbewoners voor
het verbeteren van toegankelijkheid
Samen de buurt schoonmaken en schoonhouden
Meer oversteekplaatsen aanleggen
Bushalte bij het
Diakonessenziekenhuis is
moeilijk bereikbaar

Minder verkeer in de wijk
Fietsparkeerplekken verder uitbreiden
Aansturen op leefstraten: bewoners gezamenlijk
aan de slag om de eigen straat te verbeteren
Deelauto’s stimuleren
Meer toezicht ten aanzien van verkeer

Door de hondenpoep
spelen de kinderen niet
meer in de kleine parkjes

Meer en aantrekkelijk groen
Buurtmoestuin aanleggen op plekken die minder
kwetsbaar zijn voor vandalisme
Buurtmoestuin voor kinderen aanleggen
Boete uitdelen voor hondenpoep
Gedrag beïnvloeden wat betreft het weggooien
van rommel
Buurtparkjes aanleggen
Verkeerslawaai omdat de
geluidsschermen niet
altijd goed aansluiten

Schone lucht en stille omgeving
Geluidschermen in aanvulling op de bestaande
bij Kromhout en Lunetten
Scooter- en brommeroverlast aanpakken
Lokale infrastructurele maatregelen,
zoals autoluwe zones
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Feiten & cijfers

Voor de aanbevelingen aan de gemeente heeft het RIVM de
volgende informatie gebruikt:
1. Cijfers uit de Buurtmonitor en Volksgezondheidmonitor
over de gezondheid van inwoners en hun leefomgeving
(beleving en ervaringen).
2. RIVM-cijfers over concentraties luchtverontreinigende
stoffen per wijk.
3. Meningen en ervaringen van inwoners over hun
leefomgeving (verzameld tijdens wijkgesprekken).
4. Kennis uit wetenschappelijke literatuur en van experts
over mogelijke maatregelen.
De cijfers van de wijk en de concentraties van de luchtverontreinigende stoffen (indicatoren) zijn weergegeven in
een spinnenweb op pagina twee. Hierin ziet u hoe de wijk
er voor staat ten opzichte van het gemiddelde van de
gemeente Utrecht. Onder het spinnenweb ziet u een
selectie van opvallende cijfers van de wijk.

• Selecteren van maatregelen die aangrijpen op de
desbetreffende prioriteiten. De gekozen maatregelen
komen uit een door het RIVM samengestelde database.
Er is geselecteerd op effectiviteit en of de maatregelen
aangrijpen op meer dan één van de zes genoemde
domeinen.
• Tenslotte heeft een panel van deskundigen de verschillende pakketten van maatregelen zo samengesteld, dat
die elkaars effectiviteit zoveel mogelijk versterken (het
1+1=3 effect). De iconen boven de pakketten van
maatregelen op pagina drie geven aan op welke van de
zes domeinen deze combinaties van maatregelen invloed
zullen hebben. Ook zijn er citaten van bewoners uit de
wijkgesprekken toegevoegd.

Hoe verder?

Deze factsheet is een uitnodiging aan de gemeente Utrecht
en haar bewoners om samen een keuze te maken uit de
voorgestelde maatregelcombinaties en er een gezondere
wijk mee te gaan realiseren.

Voor elke wijk stelt GO! Utrecht onderbouwde samenhangende maatregelen voor die kansen bieden voor
gezondheidswinst in deze wijk. Er is ook aangegeven op
welke domeinen een combinatie van maatregelen effect
heeft. De maatregelen zijn geïllustreerd op pagina drie.

Het is belangrijk om het effect van de maatregelen die
worden ingezet goed te volgen en te beoordelen op
effectiviteit.

Hoe zijn de combinaties van
maatregelen samengesteld?

De factsheet maakt onderdeel uit van het GO! Utrechtonderzoek. Voor de andere wijken in de gemeente Utrecht
en voor de gemeente Utrecht als geheel zijn ook factsheets
beschikbaar.

Bij het samenstellen van de pakketten van maatregelen
heeft het RIVM de volgende stappen doorlopen:
• Vaststellen op welke kenmerken deze wijk gunstig of
ongunstig scoren ten opzichte van het gemiddelde van de
gemeente Utrecht. Dit gebeurde door het analyseren van
beschikbare data uit zes domeinen (zoals lucht & geluid,
groen en actief & sociaal). Het spinnenweb visualiseert
deze verschillen en feiten & cijfers laten opvallende
details zien.
• Toetsen van opvallende verschillen uit de feiten & cijfers
aan de informatie uit het wijkgesprek. Kenmerken van de
wijk die ondersteund worden door het wijkgesprek
krijgen prioriteit. Per wijk zijn hieruit 4-6 prioriteiten
geformuleerd.
Dit is een uitgave van:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

Het onderzoek is in opdracht van de gemeente Utrecht
uitgevoerd in de periode oktober 2016 t/m juni 2017.
Meer over het onderzoek en de referenties van de
maatregelen zijn in een achtergrondrapport beschikbaar.

Contact

gezondeomgeving@rivm.nl
Auteurs:
Th. van Alphen, K. Linde, L. Kok, F. den Hertog,
J. Aben, B. Staatsen, I. van Kuilenburg, I. Storm.

Meer informatie

www.rivm.nl/Onderwerpen/G/Gezonde_Stad/
Gezonde_Omgeving_Utrecht
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Milieu en gezondheid

Een slechte luchtkwaliteit schaadt de gezondheid van
Utrechtse bewoners. Slechte lucht en geluidsoverlast door
verkeer, zijn de belangrijkste milieubronnen die onze
gezondheid negatief beïnvloeden. Met preventieve maatregelen kunnen deze gevolgen worden verminderd. Werken
aan gezondere lucht en een stillere leefomgeving draagt
aantoonbaar bij aan een gezonde leefomgeving in de wijk.

MGR

De verschillende kleuren in de figuur maken zichtbaar hoe
de milieukwaliteit (lucht en geluid) in de wijk scoort ten
opzichte van het gemiddelde van Nederland (6%). Dit is
berekend met de MilieuGezondheidsRisico Indicator (MGR).
De MGR geeft een indicatie van de milieukwaliteit op een
specifieke plaats en hoe dat bijdraagt en aan de totale
ziektelast. Plekken in de wijk met een hogere ziektelast door
milieufactoren worden met een rodere kleur aangegeven.

Een gezonde
lucht in
Oost
Utrecht

De MGR is een vereenvoudigde berekening van de ziektelast
op basis van de indicatoren fijnstof (PM10), stikstofdioxide
(NO2) en roet (EC) voor luchtkwaliteit en geluidsbelasting
door weg-, rail-, en vliegverkeer en door industrie.

Stikstofoxide en roet

Bij het kiezen van maatregelen om de luchtkwaliteit te
verbeteren spelen de herkomst van de verontreinigende
stoffen en de bijdrage van de verschillende bronnen een
belangrijke rol. In figuur 2 is voor Oost geïllustreerd hoeveel
de bronnen buiten de gemeente Utrecht bijdragen aan de
concentratie van stikstofdioxide (NO2) en roet (EC) en
hoeveel de bijdrage is van de verschillende bronnen binnen
Utrecht. Dit is berekend voor 2015, 2020 en 2030.
De bronnen buiten de gemeente Utrecht droegen in 2015
een bijdrage voor ongeveer de helft bij aan de luchtkwaliteit
in de gemeente Utrecht. Van de bronnen binnen de
gemeente Utrecht leverde wegverkeer, zowel op snelwegen
als binnen bebouwde kom, de grootste bijdrage aan de
stikstofdioxide en roet concentratie. Andere belangrijke
bronnen zijn consumenten1 en mobiele werktuigen2. Voor
fijnstof (PM10) is de bijdrage van de bronnen binnen Utrecht
beperkt (ca 10%). Daarom biedt de beperking van de
uitstoot van stikstofoxiden (NO en NO2) en roet door
wegverkeer de beste mogelijkheden voor de gemeente
Utrecht om de luchtkwaliteit in de wijken van Utrecht te
verbeteren. Naar verwachting zal vooral de bijdrage van wegverkeer tot 2030 sterk afnemen door Europese maatregelen,
maar ook dan blijft wegverkeer nog de belangrijkste bron.
De stikstofdioxide concentratie was in 2015 per wijk
gemiddeld lager dan de wettelijke grenswaarde (40 µg/m3).

Legenda
<4%
4-5%

6-7%
7-8%

<9-10%
10-11%

5-6%

8-9%

>11%

Figuur 1: Milieu Gezondheidsricico kaart.

1 De uitstoot van stikstofoxiden door consumenten betreft de verwarming
van de woning, de warmwatervoorziening en het koken. De uitstoot van
roet door consumenten wordt veroorzaakt door het stoken van hout.
2 Bij mobiele werktuigen gaat het hoofdzakelijk om de inzet van
graafmachines, bulldozers, vorkheftrucks e.d. in de industrie en de bouw.
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Figuur 2: De bijdrage van bronnen aan de concentratie van stikstofdioxide en roet in Oost.

Lucht- en geluidmaatregelen in Oost

Het project GO! Utrecht heeft voor de Utrechtse wijken
combinaties van maatregelen samengesteld die kunnen
bijdragen een gezondere leefomgeving. De spinnenwebprofielen geven een indicatie hoe de voor Oost geselecteerde
lucht- en geluidsmaatregelen hieraan kunnen bijdragen.
Deze profielen zijn het resultaat van een kwalitatieve
beoordeling door een tiental RIVM-experts. Zij hebben deze
lucht- en geluidmaatregelen beoordeeld op het effect dat
ze hebben op indicatoren uit de domeinen: luchtkwaliteit,
geluid, bewegen, actief & sociaal, verkeersveiligheid,
voorzieningen & inrichting en groen.
Bepalend bij de beoordeling is de mate waarin de
maatregel een bijdrage kan leveren aan “het verbeteren op
de verschillende indicatoren in een domein”. Er is gescoord
op een 5-puntsschaal die overeenkomt met de schaal van
het spinnenweb. De scores 1 tot en met 5 hebben de
volgende betekenis: 1 = geen of nauwelijks
een bijdrage, 2 = een kleine bijdrage, 3 = redelijke bijdrage,
4 = een grote bijdrage en 5 = zeer grote bijdrage.
Met het totaaloordeel per maatregel van alle experts is
vervolgens een rangorde berekend.
Het resultaat is weergegeven in bijgaande spinnenwebprofielen.
Contact: gezondeomgeving@rivm.nl
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Figuur 3: Geselecteerde lucht- en geluidsmaatregelen voor Oost.
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Een gezonde
omgeving in
Binnenstad
Utrecht
Gemeente en inwoners kunnen samen een gezonde
leefomgeving creëren. Een gezonde leefomgeving is van
belang om een gezonde leefstijl te bevorderen en risico’s
voor de gezondheid te verminderen. Bij het creëren van
een gezonde leefomgeving spelen vele omgevingsfactoren een rol. Een samenhangende aanpak is nodig
om deze factoren te beïnvloeden, waarbij meer effect
te verwachten is als er combinaties van maatregelen
worden ingezet. Deze factsheet geeft adviezen aan de
gemeente Utrecht om maatregelen succesvol in te zetten
in de wijk Binnenstad.

Binnenstad

Binnenstad is één van de 10 wijken van de gemeente
Utrecht. De wijk bestaat uit de Oude Binnenstad,
Vaartsebuurt en Hooch Boulandt. De Jaarbeurs, het
Centraal Station en Hoog Catharijne horen er ook bij.
De wijk is met 18.000 inwoners de wijk met het
minste aantal inwoners van Utrecht.

Gezonde Omgeving Utrecht

Het RIVM geeft handelingsperspectieven aan de gemeente
Utrecht over een gezondere leefomgeving voor Utrechtse
inwoners. Bij een gezonde leefomgeving gaat het om de
invloed van milieufactoren en de fysieke en sociale leefomgeving op gezondheid, (on)gezond gedrag en deelname
aan de samenleving. Het RIVM stelt combinaties voor van
maatregelen voor een gezonde leefomgeving voor elke
Utrechtse wijk: GO! Utrecht.
GO! Utrecht presenteert maatregelen aan de gemeente
die risico’s voor de gezondheid van Utrechtse inwoners
op een effectieve manier verkleinen of de gezondheid
van inwoners bevorderen. Per wijk worden maatregelen
voorgesteld die inhaken op de kansrijke thema’s van
die wijk.
1

2

3

Feiten & cijfers

• Selecteren van maatregelen die aangrijpen op de desbetreffende prioriteiten. De gekozen maatregelen komen
uit een door het RIVM samengestelde database. Er is
geselecteerd op effectiviteit en of de maatregelen aangrijpen op meer dan één van de zes genoemde domeinen.
• Tenslotte heeft een panel van deskundigen de verschillende pakketten van maatregelen zo samengesteld, dat
die elkaars effectiviteit zoveel mogelijk versterken (het
1+1=3 effect). De iconen boven de pakketten van
maatregelen op pagina drie geven aan op welke van de
zes domeinen deze combinaties van maatregelen invloed
zullen hebben. Ook zijn er citaten van bewoners uit de
wijkgesprekken toegevoegd.

De cijfers van de wijk en de concentraties van de luchtverontreinigende stoffen (indicatoren) zijn weergegeven in
een spinnenweb op pagina twee. Hierin ziet u hoe de wijk
er voor staat ten opzichte van het gemiddelde van de
gemeente Utrecht. Onder het spinnenweb ziet u een
selectie van opvallende cijfers van de wijk.

Hoe verder?

Voor de aanbevelingen aan de gemeente heeft het RIVM de
volgende informatie gebruikt:
1. Cijfers uit de Buurtmonitor en Volksgezondheidmonitor
over de gezondheid van inwoners en hun leefomgeving
(beleving en ervaringen) gebaseerd op gegevens uit 2012
en 2014. (beschikbaar in 2016)
2. RIVMcijfers over concentraties luchtverontreinigende
stoffen per wijk. (2015)
3. Meningen en ervaringen van inwoners over hun
leefomgeving (verzameld tijdens wijkgesprekken).
4. Kennis uit wetenschappelijke literatuur en van
expertsover mogelijke maatregelen.

Voor elke wijk stelt GO! Utrecht onderbouwde samenhangende maatregelen voor die kansen bieden voor
gezondheidswinst in deze wijk. Er is ook aangegeven op
welke domeinen een combinatie van maatregelen effect
heeft. De maatregelen zijn geïllustreerd op pagina drie.

Hoe zijn de combinaties van
maatregelen samengesteld?

Bij het samenstellen van de pakketten van maatregelen
heeft het RIVM de volgende stappen doorlopen:
• Vaststellen op welke kenmerken deze wijk gunstig of
ongunstig scoren ten opzichte van het gemiddelde van de
gemeente Utrecht. Dit gebeurde door het analyseren van
beschikbare data uit zes domeinen (zoals lucht & geluid,
groen en actief & sociaal). Het spinnenweb visualiseert deze
verschillen en feiten & cijfers laten opvallende details zien.
• Toetsen van opvallende verschillen uit de feiten & cijfers
aan de informatie uit het wijkgesprek. Kenmerken van de
wijk die ondersteund worden door het wijkgesprek
krijgen prioriteit. Per wijk zijn hieruit 4-6 prioriteiten
geformuleerd.

Deze factsheet is een uitnodiging aan de gemeente Utrecht
en haar bewoners om samen een keuze te maken uit de
voorgestelde maatregelcombinaties en er een gezondere
wijk mee te gaan realiseren.
Het is belangrijk om het effect van de maatregelen die
worden ingezet goed te volgen en te beoordelen op
effectiviteit.
De factsheet maakt onderdeel uit van het GO! Utrechtonderzoek. Voor de andere wijken in de gemeente Utrecht
en voor de gemeente Utrecht als geheel zijn ook factsheets
beschikbaar. Het onderzoek is in opdracht van de gemeente
Utrecht uitgevoerd in de periode oktober 2016 t/m juni 2017.
Meer over het onderzoek en de referenties van de
maatregelen zijn in een achtergrondrapport beschikbaar.

Contact

gezondeomgeving@rivm.nl
Auteurs:
Th. van Alphen, K. Linde, L. Kok, F. den Hertog,
J. Aben, B. Staatsen, I. van Kuilenburg, I. Storm.

Meer informatie

www.rivm.nl/Onderwerpen/G/Gezonde_Stad/
Gezonde_Omgeving_Utrecht

Dit is een uitgave van:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl
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Milieu en gezondheid

Een slechte luchtkwaliteit schaadt de gezondheid van
Utrechtse bewoners. Slechte lucht en geluidsoverlast door
verkeer, zijn de belangrijkste milieubronnen die onze
gezondheid negatief beïnvloeden. Met preventieve maatregelen kunnen deze gevolgen worden verminderd. Werken
aan gezondere lucht en een stillere leefomgeving draagt
aantoonbaar bij aan een gezonde leefomgeving in de wijk.

MGR

De verschillende kleuren in de figuur maken zichtbaar hoe
de milieukwaliteit (lucht en geluid) in de wijk scoort ten
opzichte van het gemiddelde van Nederland (6%). Dit is
berekend met de MilieuGezondheidsRisico Indicator (MGR).
De MGR geeft een indicatie van de milieukwaliteit op een
specifieke plaats en hoe dat bijdraagt en aan de totale
ziektelast. Plekken in de wijk met een hogere ziektelast door
milieufactoren worden met een rodere kleur aangegeven.

Een gezonde
lucht in
Binnenstad
Utrecht

De MGR is een vereenvoudigde berekening van de ziektelast
op basis van de indicatoren fijnstof (PM10), stikstofdioxide
(NO2) en roet (EC) voor luchtkwaliteit en geluidsbelasting
door weg-, rail-, en vliegverkeer en door industrie.

Stikstofoxide en roet

Bij het kiezen van maatregelen om de luchtkwaliteit te
verbeteren spelen de herkomst van de verontreinigende
stoffen en de bijdrage van de verschillende bronnen een
belangrijke rol. In figuur 2 is voor de binnenstad geïllustreerd
hoeveel de bronnen buiten de gemeente Utrecht bijdragen
aan de concentratie van stikstofdioxide (NO2) en roet (EC)
en hoeveel de bijdrage is van de verschillende bronnen
binnen Utrecht. Dit is berekend voor 2015, 2020 en 2030.
De bronnen buiten de gemeente Utrecht droegen in 2015
een bijdrage voor ongeveer de helft bij aan de luchtkwaliteit
in de gemeente Utrecht. Van de bronnen binnen de
gemeente Utrecht leverde wegverkeer, zowel op snelwegen
als binnen bebouwde kom, de grootste bijdrage aan de
stikstofdioxide en roet concentratie. Andere belangrijke
bronnen zijn consumenten1 en mobiele werktuigen2. Voor
fijnstof (PM10) is de bijdrage van de bronnen binnen Utrecht
beperkt (ca 10%). Daarom biedt de beperking van de
uitstoot van stikstofoxiden (NO en NO2) en roet door
wegverkeer de beste mogelijkheden voor de gemeente
Utrecht om de luchtkwaliteit in de wijken van Utrecht te
verbeteren. Naar verwachting zal vooral de bijdrage van wegverkeer tot 2030 sterk afnemen door Europese maatregelen,
maar ook dan blijft wegverkeer nog de belangrijkste bron.
De stikstofdioxide concentratie was in 2015 per wijk
gemiddeld lager dan de wettelijke grenswaarde (40 µg/m3).

Legenda
<4%
4-5%

6-7%
7-8%

<9-10%
10-11%

5-6%

8-9%

>11%

Figuur 1: Milieu Gezondheidsricico kaart.

1 De uitstoot van stikstofoxiden door consumenten betreft de verwarming
van de woning, de warmwatervoorziening en het koken. De uitstoot van
roet door consumenten wordt veroorzaakt door het stoken van hout.
2 Bij mobiele werktuigen gaat het hoofdzakelijk om de inzet van
graafmachines, bulldozers, vorkheftrucks e.d. in de industrie en de bouw.
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Figuur 2: De bijdrage van bronnen aan de concentratie van stikstofdioxide en roet in Binnenstad.

Lucht- en geluidmaatregelen in Binnenstad
Het project GO! Utrecht heeft voor de Utrechtse wijken
combinaties van maatregelen samengesteld die kunnen
bijdragen een gezondere leefomgeving. De spinnenwebprofielen geven een indicatie hoe de voor de binnenstad
geselecteerde lucht- en geluidsmaatregelen hieraan kunnen
bijdragen. Deze profielen zijn het resultaat van een kwalitatieve beoordeling door een tiental RIVM-experts. Zij hebben
deze lucht- en geluidmaatregelen beoordeeld op het effect
dat ze hebben op indicatoren uit de domeinen: luchtkwaliteit,
geluid, bewegen, actief & sociaal, verkeersveiligheid,
voorzieningen & inrichting en groen.

Bepalend bij de beoordeling is de mate waarin de
maatregel een bijdrage kan leveren aan “het verbeteren op
de verschillende indicatoren in een domein”. Er is gescoord
op een 5-puntsschaal die overeenkomt met de schaal van
het spinnenweb. De scores 1 tot en met 5 hebben de
volgende betekenis: 1 = geen of nauwelijks
een bijdrage, 2 = een kleine bijdrage, 3 = redelijke bijdrage,
4 = een grote bijdrage en 5 = zeer grote bijdrage.
Met het totaaloordeel per maatregel van alle experts is
vervolgens een rangorde berekend.
Het resultaat is weergegeven in bijgaande spinnenwebprofielen.
Contact: gezondeomgeving@rivm.nl
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Figuur 3: Geselecteerde lucht- en geluidsmaatregelen voor Binnenstad.
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Een gezonde
omgeving in
Noordoost
Utrecht
Gemeente en inwoners kunnen samen een gezonde
leefomgeving creëren. Een gezonde leefomgeving is van
belang om een gezonde leefstijl te bevorderen en risico’s
voor de gezondheid te verminderen. Bij het creëren van
een gezonde leefomgeving spelen vele omgevingsfactoren een rol. Een samenhangende aanpak is nodig
om deze factoren te beïnvloeden, waarbij meer effect
te verwachten is als er combinaties van maatregelen
worden ingezet. Deze factsheet geeft adviezen aan de
gemeente Utrecht om maatregelen succesvol in te zetten
in de wijk Noordoost.

Noordoost

Noordoost is één van de 10 wijken van de gemeente
Utrecht. De wijk bestaat uit de Vogelenbuurt, Tuinwijk,
Lauwerecht, Staatsliedenbuurt, Wittevrouwen,
Zeeheldenbuurt, Huizingabuurt, Tuindorp, Tuindorp-Oost
en Voordorp. De wijk heeft 39.000 inwoners.

Gezonde Omgeving Utrecht

Het RIVM geeft handelingsperspectieven aan de gemeente
Utrecht over een gezondere leefomgeving voor Utrechtse
inwoners. Bij een gezonde leefomgeving gaat het om de
invloed van milieufactoren en de fysieke en sociale leefomgeving op gezondheid, (on)gezond gedrag en deelname
aan de samenleving. Het RIVM stelt combinaties voor van
maatregelen voor een gezonde leefomgeving voor elke
Utrechtse wijk: GO! Utrecht.
GO! Utrecht presenteert maatregelen aan de gemeente
die risico’s voor de gezondheid van Utrechtse inwoners
op een effectieve manier verkleinen of de gezondheid
van inwoners bevorderen. Per wijk worden maatregelen
voorgesteld die inhaken op de kansrijke thema’s van
die wijk.
1

Met een + en - laat de infographic zien
welke indicator gunstig of ongunstig scoort.
Binnen de stippellijn (-) scoort de indicator
ongunstiger in de wijk ten opzichte van het
gemiddelde van de gemeente Utrecht.
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bewoners

aantal meldingen
tevreden met
e r ks r en
van ﬁetswrakken sportvoorzieningen (per 1000 inwoners)
in de buurt

last van
lawaai

46% / 41%* 42% / 51%* 85% / 85%* 24,9 / 25,5*
tevreden met
verkeersveiligheid

6,5 / 6,5*
rapportcijfer
inzameling van
afval

tevreden met
ﬁetsparkeerp ekken

tevreden met
e r ks r en

71% / 76%* 86% / 86%*
tevreden
met OV

st kst k
e
concentratie
(μg/m3)

1,12 / 1,07*

vindt dat groen op roet concentratie
loopafstand is
(μg/m3)

2

Maatregelen

Meer en gevarieerd groen
uurt arkjes aanleggen
do tiegroen voor de bewoners re ren
Groen voor diverse doeleinden realiseren
Buurtmoestuin aanleggen

Doe wat aan scooters, die
maken veel vuil en herrie

Schone lucht en stille omgeving
ooter en brommeroverlast aan akken
hoon o enbaar vervoer realiseren
Milieuzonering uitbreiden
Goede OV-voorzieningen realiseren

Een aantrekkelijke en schone wijk
Zorgen voor een goed werkend afvalsysteem
Wees etsen o ruimen
iets arkeer lekken verder uitbreiden
milieu
zone

Samen werken in de wijk
Samen de buurt inrichten en onderhouden
Initiatieven van buurtbewoners faciliteren
Samen onderhouden van groen in de buurt
Wij willen graag zelf
onze buurt inrichten

ewegen in het groen
Groene s eel lekken aanleggen
laatsen van tnesstoestellen
Aanleggen van beweegvriendelijke schoolen s eel leinen

3

Feiten & cijfers

Voor de aanbevelingen aan de gemeente heeft het RIVM
de volgende informatie gebruikt:
1. Cijfers uit de Buurtmonitor en Volksgezondheidmonitor
over de gezondheid van inwoners en hun leefomgeving
(beleving en ervaringen).
2. RIVM-cijfers over concentraties luchtverontreinigende
stoffen per wijk.
3. Meningen en ervaringen van inwoners over hun
leefomgeving (verzameld tijdens wijkgesprekken).
4. Kennis uit wetenschappelijke literatuur en van
expertsover mogelijke maatregelen.
De cijfers van de wijk en de concentraties van de luchtverontreinigende stoffen (indicatoren) zijn weergegeven in
een spinnenweb op pagina twee. Hierin ziet u hoe de wijk
er voor staat ten opzichte van het gemiddelde van de
gemeente Utrecht. Onder het spinnenweb ziet u een
selectie van opvallende cijfers van de wijk.
Voor elke wijk stelt GO! Utrecht onderbouwde samenhangende maatregelen voor die kansen bieden voor
gezondheidswinst in deze wijk. Er is ook aangegeven op
welke domeinen een combinatie van maatregelen effect
heeft. De maatregelen zijn geïllustreerd op pagina drie.

Hoe zijn de combinaties van
maatregelen samengesteld?

Bij het samenstellen van de pakketten van maatregelen
heeft het RIVM de volgende stappen doorlopen:
• Vaststellen op welke kenmerken deze wijk gunstig of
ongunstig scoren ten opzichte van het gemiddelde van de
gemeente Utrecht. Dit gebeurde door het analyseren van
beschikbare data uit zes domeinen (zoals lucht & geluid,
groen en actief & sociaal). Het spinnenweb visualiseert
deze verschillen en feiten & cijfers laten opvallende
details zien.
• Toetsen van opvallende verschillen uit de feiten & cijfers
aan de informatie uit het wijkgesprek. Kenmerken van de
wijk die ondersteund worden door het wijkgesprek krijgen
prioriteit. Per wijk zijn hieruit 4-6 prioriteiten geformuleerd.

• Selecteren van maatregelen die aangrijpen op de
desbetreffende prioriteiten. De gekozen maatregelen
komen uit een door het RIVM samengestelde database.
Er is geselecteerd op effectiviteit en of de maatregelen
aangrijpen op meer dan één van de zes genoemde
domeinen.
• Tenslotte heeft een panel van deskundigen de verschillende pakketten van maatregelen zo samengesteld,
dat die elkaars effectiviteit zoveel mogelijk versterken
(het 1+1=3 effect). De iconen boven de pakketten van
maatregelen op pagina drie geven aan op welke van de
zes domeinen deze combinaties van maatregelen invloed
zullen hebben. Ook zijn er citaten van bewoners uit de
wijkgesprekken toegevoegd.

Hoe verder?

Deze factsheet is een uitnodiging aan de gemeente Utrecht
en haar bewoners om samen een keuze te maken uit de
voorgestelde maatregelcombinaties en er een gezondere
wijk mee te gaan realiseren.
Het is belangrijk om het effect van de maatregelen die
worden ingezet goed te volgen en te beoordelen op
effectiviteit.
Deze factsheet maakt onderdeel uit van het GO! Utrecht
onderzoek. Voor de andere wijken in de gemeente Utrecht
en voor de gemeente Utrecht als geheel zijn ook factsheets
beschikbaar. Het onderzoek is in opdracht van de gemeente
Utrecht uitgevoerd in de periode oktober 2016 t/m juni 2017.
Meer over het onderzoek en de referenties van de maatregelen zijn in een achtergrondrapport beschikbaar.

Contact

gezondeomgeving@rivm.nl
Auteurs:
Th. van Alphen, K. Linde, L. Kok, F. den Hertog,
J. Aben, B. Staatsen, I. van Kuilenburg, I. Storm.
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Milieu en gezondheid

Een slechte luchtkwaliteit schaadt de gezondheid van
Utrechtse bewoners. Slechte lucht en geluidsoverlast door
verkeer, zijn de belangrijkste milieubronnen die onze
gezondheid negatief beïnvloeden. Met preventieve maatregelen kunnen deze gevolgen worden verminderd. Werken
aan gezondere lucht en een stillere leefomgeving draagt
aantoonbaar bij aan een gezonde leefomgeving in de wijk.

MGR

De verschillende kleuren in de figuur maken zichtbaar hoe
de milieukwaliteit (lucht en geluid) in de wijk scoort ten
opzichte van het gemiddelde van Nederland (6%). Dit is
berekend met de MilieuGezondheidsRisico Indicator (MGR).
De MGR geeft een indicatie van de milieukwaliteit op een
specifieke plaats en hoe dat bijdraagt en aan de totale
ziektelast. Plekken in de wijk met een hogere ziektelast door
milieufactoren worden met een rodere kleur aangegeven.

Een gezonde
lucht in
Noordoost
Utrecht

De MGR is een vereenvoudigde berekening van de ziektelast
op basis van de indicatoren fijnstof (PM10), stikstofdioxide
(NO2) en roet (EC) voor luchtkwaliteit en geluidsbelasting
door weg-, rail-, en vliegverkeer en door industrie.

Stikstofoxide en roet

Bij het kiezen van maatregelen om de luchtkwaliteit te
verbeteren spelen de herkomst van de verontreinigende
stoffen en de bijdrage van de verschillende bronnen een
belangrijke rol. In figuur 2 is voor Noordoost geïllustreerd
hoeveel de bronnen buiten de gemeente Utrecht bijdragen
aan de concentratie van stikstofdioxide (NO2) en roet (EC)
en hoeveel de bijdrage is van de verschillende bronnen
binnen Utrecht. Dit is berekend voor 2015, 2020 en 2030.
De bronnen buiten de gemeente Utrecht droegen in 2015
een bijdrage voor ongeveer de helft bij aan de luchtkwaliteit
in de gemeente Utrecht. Van de bronnen binnen de
gemeente Utrecht leverde wegverkeer, zowel op snelwegen
als binnen bebouwde kom, de grootste bijdrage aan de
stikstofdioxide en roet concentratie. Andere belangrijke
bronnen zijn consumenten1 en mobiele werktuigen2. Voor
fijnstof (PM10) is de bijdrage van de bronnen binnen Utrecht
beperkt (ca 10%). Daarom biedt de beperking van de
uitstoot van stikstofoxiden (NO en NO2) en roet door
wegverkeer de beste mogelijkheden voor de gemeente
Utrecht om de luchtkwaliteit in de wijken van Utrecht te
verbeteren. Naar verwachting zal vooral de bijdrage van wegverkeer tot 2030 sterk afnemen door Europese maatregelen,
maar ook dan blijft wegverkeer nog de belangrijkste bron.
De stikstofdioxide concentratie was in 2015 per wijk
gemiddeld lager dan de wettelijke grenswaarde (40 µg/m3).
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Figuur 1: Milieu Gezondheidsricico kaart.

1 De uitstoot van stikstofoxiden door consumenten betreft de verwarming
van de woning, de warmwatervoorziening en het koken. De uitstoot van
roet door consumenten wordt veroorzaakt door het stoken van hout.
2 Bij mobiele werktuigen gaat het hoofdzakelijk om de inzet van
graafmachines, bulldozers, vorkheftrucks e.d. in de industrie en de bouw.
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Figuur 2: De bijdrage van bronnen aan de concentratie van stikstofdioxide en roet in Noordoost.

Lucht- en geluidmaatregelen in Noordoost

Het project GO! Utrecht heeft voor de Utrechtse wijken
combinaties van maatregelen samengesteld die kunnen
bijdragen een gezondere leefomgeving. De spinnenwebprofielen geven een indicatie hoe de voor Noordoost
geselecteerde lucht- en geluidsmaatregelen hieraan kunnen
bijdragen. Deze profielen zijn het resultaat van een kwalitatieve beoordeling door een tiental RIVM-experts. Zij hebben
deze lucht- en geluidmaatregelen beoordeeld op het effect
dat ze hebben op indicatoren uit de domeinen: luchtkwaliteit,
geluid, bewegen, actief & sociaal, verkeersveiligheid,
voorzieningen & inrichting en groen.
Bepalend bij de beoordeling is de mate waarin de
maatregel een bijdrage kan leveren aan “het verbeteren op
de verschillende indicatoren in een domein”. Er is gescoord
op een 5-puntsschaal die overeenkomt met de schaal van
het spinnenweb. De scores 1 tot en met 5 hebben de
volgende betekenis: 1 = geen of nauwelijks
een bijdrage, 2 = een kleine bijdrage, 3 = redelijke bijdrage,
4 = een grote bijdrage en 5 = zeer grote bijdrage.
Met het totaaloordeel per maatregel van alle experts is
vervolgens een rangorde berekend.
Het resultaat is weergegeven in bijgaande spinnenwebprofielen.
Contact: gezondeomgeving@rivm.nl
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Figuur 3: Geselecteerde lucht- en geluidsmaatregelen voor Noordoost.
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Een gezonde
omgeving in
Overvecht
Utrecht
Gemeente en inwoners kunnen samen een gezonde
leefomgeving creëren. Een gezonde leefomgeving is van
belang om een gezonde leefstijl te bevorderen en risico’s
voor de gezondheid te verminderen. Bij het creëren van
een gezonde leefomgeving spelen vele omgevingsfactoren een rol. Een samenhangende aanpak is nodig
om deze factoren te beïnvloeden, waarbij meer effect
te verwachten is als er combinaties van maatregelen
worden ingezet. Deze factsheet geeft adviezen aan de
gemeente Utrecht om maatregelen succesvol in te zetten
in de wijk Overvecht.

Overvecht

Overvecht is één van de 10 wijken van de gemeente Utrecht.
De wijk bestaat uit de Zamenhofdreef, Taagdreef,
Donaudreef, Neckardreef, Zambesidreef, Tigrisdreef,
Vechtzoom-Zuid en Vechtzoom-Noord en de bedrijvengebieden Overvecht en Poldergebied Overvecht.
De wijk heeft 35.000 inwoners.

Gezonde Omgeving Utrecht

Het RIVM geeft handelingsperspectieven aan de gemeente
Utrecht over een gezondere leefomgeving voor Utrechtse
inwoners. Bij een gezonde leefomgeving gaat het om de
invloed van milieufactoren en de fysieke en sociale leefomgeving op gezondheid, (on)gezond gedrag en deelname
aan de samenleving. Het RIVM stelt combinaties voor van
maatregelen voor een gezonde leefomgeving voor elke
Utrechtse wijk: GO! Utrecht.
GO! Utrecht presenteert maatregelen aan de gemeente
die risico’s voor de gezondheid van Utrechtse inwoners
op een effectieve manier verkleinen of de gezondheid
van inwoners bevorderen. Per wijk worden maatregelen
voorgesteld die inhaken op de kansrijke thema’s van
die wijk.
1

Met een + en - laat de infographic zien
welke indicator gunstig of ongunstig scoort.
Binnen de stippellijn (-) scoort de indicator
ongunstiger in de wijk ten opzichte van het
gemiddelde van de gemeente Utrecht.
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49% / 37%*
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6,9 / 7,6*

bewoners
met overgewicht

rapportcijfer
sociale cohesie

tevreden
met verkeersveiligheid

rapportcijfer
woonomgeving

21 %

64,1% / 69,8%*

Actief
& Sociaal

Groen

Lucht &
Geluid

3318m2 / 2035m2*

14% / 14%*

gebruiksgroen
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14,5% / 10,2%*

voldoet
aan beweegnorm

ouderen

*Gemiddelde Gemeente Utrecht

eenzame
bewoners

vaak last van
rommel en afval

tevreden met
beschikbaarheid
ruimte voor
bewonersactiviteiten

stikstokdioxide
concentratie
(μg/m3)

1,04 / 1,07*

vindt dat groen op roet concentratie
loopafstand is
(μg/m3)
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Maatregelen

u en in de toekomst gezond
Een gezond voedselaanbod in de buurt aanbieden
(winkels en restaurants)
Van Buurt tot Bord: programma voor jeugdigen en
eetbaar groen in de omgeving
Programma gezonde voeding op school aanbieden
Buurtmoestuin voor kinderen aanleggen

Focus op de kinderen.
Zij zijn de toekomst!

Een schone en veilige wijk
Aanwijzen van plekken waar jongeren meer lawaai
mogen maken
Veiliger groen creëren door bijvoorbeeld meer toezicht
Samen de buurt schoonmaken en schoonhouden
Gedrag beïnvloeden wat betreft het weggooien
van rommel

Samen leven in de wijk
Buurtparkjes samen aanleggen, georganiseerd en
gedragen door buurtbewoners
Gratis Maandelijkse Wijklunch organiseren
Accommodatie beschikbaar voor buurtactiviteiten
en initiatieven

30

Ik wil hier graag de beleving
verbeteren, zoals de wijk vol
hangen met wat goed gaat
in de wijk

Veilig verkeer
Lokale infrastructurele maatregelen, zoals autoluwe zones
Meer toezicht ten aanzien van verkeer
eer its alen in etten
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Feiten & cijfers

Voor de aanbevelingen aan de gemeente heeft het RIVM
de volgende informatie gebruikt:
1. Cijfers uit de Buurtmonitor en Volksgezondheidmonitor
over de gezondheid van inwoners en hun leefomgeving
(beleving en ervaringen).
2. RIVM-cijfers over concentraties luchtverontreinigende
stoffen per wijk.
3. Meningen en ervaringen van inwoners over hun
leefomgeving (verzameld tijdens wijkgesprekken).
4. Kennis uit wetenschappelijke literatuur en van experts
over mogelijke maatregelen.
De cijfers van de wijk en de concentraties van de luchtverontreinigende stoffen (indicatoren) zijn weergegeven in
een spinnenweb op pagina twee. Hierin ziet u hoe de wijk
er voor staat ten opzichte van het gemiddelde van de
gemeente Utrecht. Onder het spinnenweb ziet u een
selectie van opvallende cijfers van de wijk.
Voor elke wijk stelt GO! Utrecht onderbouwde samenhangende maatregelen voor die kansen bieden voor
gezondheidswinst in deze wijk. Er is ook aangegeven op
welke domeinen een combinatie van maatregelen effect
heeft. De maatregelen zijn geïllustreerd op pagina drie.

Hoe zijn de combinaties van
maatregelen samengesteld?

Bij het samenstellen van de pakketten van maatregelen
heeft het RIVM de volgende stappen doorlopen:
• Vaststellen op welke kenmerken deze wijk gunstig of
ongunstig scoren ten opzichte van het gemiddelde van de
gemeente Utrecht. Dit gebeurde door het analyseren van
beschikbare data uit zes domeinen (zoals lucht & geluid,
groen en actief & sociaal). Het spinnenweb visualiseert
deze verschillen en feiten & cijfers laten opvallende
details zien.
• Toetsen van opvallende verschillen uit de feiten & cijfers
aan de informatie uit het wijkgesprek. Kenmerken van de
wijk die ondersteund worden door het wijkgesprek
krijgen prioriteit. Per wijk zijn hieruit 4-6 prioriteiten
geformuleerd.

• Tenslotte heeft een panel van deskundigen de verschillende pakketten van maatregelen zo samengesteld, dat
die elkaars effectiviteit zoveel mogelijk versterken (het
1+1=3 effect). De iconen boven de pakketten van
maatregelen op pagina drie geven aan op welke van de
zes domeinen deze combinaties van maatregelen invloed
zullen hebben. Ook zijn er citaten van bewoners uit de
wijkgesprekken toegevoegd.

Hoe verder?

Deze factsheet is een uitnodiging aan de gemeente Utrecht
en haar bewoners om samen een keuze te maken uit de
voorgestelde maatregelcombinaties en er een gezondere
wijk mee te gaan realiseren.
Het is belangrijk om het effect van de maatregelen die
worden ingezet goed te volgen en te beoordelen op
effectiviteit.
Deze factsheet maakt onderdeel uit van het GO! Utrecht
onderzoek. Voor de andere wijken in de gemeente Utrecht
en voor de gemeente Utrecht als geheel zijn ook factsheets
beschikbaar. Het onderzoek is in opdracht van de gemeente
Utrecht uitgevoerd in de periode oktober 2016 t/m juni 2017.
Meer over het onderzoek en de referenties van de maatregelen zijn in een achtergrondrapport beschikbaar.
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gezondeomgeving@rivm.nl
Auteurs:
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Milieu en gezondheid

Een slechte luchtkwaliteit schaadt de gezondheid van
Utrechtse bewoners. Slechte lucht en geluidsoverlast door
verkeer, zijn de belangrijkste milieubronnen die onze
gezondheid negatief beïnvloeden. Met preventieve maatregelen kunnen deze gevolgen worden verminderd. Werken
aan gezondere lucht en een stillere leefomgeving draagt
aantoonbaar bij aan een gezonde leefomgeving in de wijk.

MGR

De verschillende kleuren in de figuur maken zichtbaar hoe
de milieukwaliteit (lucht en geluid) in de wijk scoort ten
opzichte van het gemiddelde van Nederland (6%). Dit is
berekend met de MilieuGezondheidsRisico Indicator (MGR).
De MGR geeft een indicatie van de milieukwaliteit op een
specifieke plaats en hoe dat bijdraagt en aan de totale
ziektelast. Plekken in de wijk met een hogere ziektelast door
milieufactoren worden met een rodere kleur aangegeven.

Een gezonde
lucht in
Overvecht
Utrecht

De MGR is een vereenvoudigde berekening van de ziektelast
op basis van de indicatoren fijnstof (PM10), stikstofdioxide
(NO2) en roet (EC) voor luchtkwaliteit en geluidsbelasting
door weg-, rail-, en vliegverkeer en door industrie.

Stikstofoxide en roet

Bij het kiezen van maatregelen om de luchtkwaliteit te
verbeteren spelen de herkomst van de verontreinigende
stoffen en de bijdrage van de verschillende bronnen een
belangrijke rol. In figuur 2 is voor Overvecht geïllustreerd
hoeveel de bronnen buiten de gemeente Utrecht bijdragen
aan de concentratie van stikstofdioxide (NO2) en roet (EC)
en hoeveel de bijdrage is van de verschillende bronnen
binnen Utrecht. Dit is berekend voor 2015, 2020 en 2030.
De bronnen buiten de gemeente Utrecht droegen in 2015
een bijdrage voor ongeveer de helft bij aan de luchtkwaliteit
in de gemeente Utrecht. Van de bronnen binnen de
gemeente Utrecht leverde wegverkeer, zowel op snelwegen
als binnen bebouwde kom, de grootste bijdrage aan de
stikstofdioxide en roet concentratie. Andere belangrijke
bronnen zijn consumenten1 en mobiele werktuigen2. Voor
fijnstof (PM10) is de bijdrage van de bronnen binnen Utrecht
beperkt (ca 10%). Daarom biedt de beperking van de
uitstoot van stikstofoxiden (NO en NO2) en roet door
wegverkeer de beste mogelijkheden voor de gemeente
Utrecht om de luchtkwaliteit in de wijken van Utrecht te
verbeteren. Naar verwachting zal vooral de bijdrage van wegverkeer tot 2030 sterk afnemen door Europese maatregelen,
maar ook dan blijft wegverkeer nog de belangrijkste bron.
De stikstofdioxide concentratie was in 2015 per wijk
gemiddeld lager dan de wettelijke grenswaarde (40 µg/m3).

Legenda
<4%
4-5%

6-7%
7-8%

<9-10%
10-11%

5-6%

8-9%

>11%

Figuur 1: Milieu Gezondheidsricico kaart.

1 De uitstoot van stikstofoxiden door consumenten betreft de verwarming
van de woning, de warmwatervoorziening en het koken. De uitstoot van
roet door consumenten wordt veroorzaakt door het stoken van hout.
2 Bij mobiele werktuigen gaat het hoofdzakelijk om de inzet van
graafmachines, bulldozers, vorkheftrucks e.d. in de industrie en de bouw.

1

Stikstofdioxide in Overvecht

Roet in Overvecht

Wegverkeer, snelwegen

Wegverkeer, binnen
bebouwde kom

Roet (µg/m³)

Stikstofdioxide (µg/m³)

Wegverkeer, buiten
bebouwde kom

Consumenten
Mobiele werktuigen
Scheepvaart
Overig

2015

2020

2030

2015

2020

Buiten Utrecht

2030

Figuur 2: De bijdrage van bronnen aan de concentratie van stikstofdioxide en roet in Overvecht.

Lucht- en geluidmaatregelen in Overvecht

Het project GO! Utrecht heeft voor de Utrechtse wijken
combinaties van maatregelen samengesteld die kunnen
bijdragen een gezondere leefomgeving. De spinnenwebprofielen geven een indicatie hoe de voor Overvecht
geselecteerde lucht- en geluidsmaatregelen hieraan kunnen
bijdragen. Deze profielen zijn het resultaat van een kwalitatieve beoordeling door een tiental RIVM-experts. Zij hebben
deze lucht- en geluidmaatregelen beoordeeld op het effect
dat ze hebben op indicatoren uit de domeinen: luchtkwaliteit,
geluid, bewegen, actief & sociaal, verkeersveiligheid,
voorzieningen & inrichting en groen.

Lokale infrastructurele maatregelen

lits alen inze en

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

Meer toezicht ten aanzien van verkeer

Legenda
Gezondheid & Leefstijl

5

Bepalend bij de beoordeling is de mate waarin de
maatregel een bijdrage kan leveren aan “het verbeteren op
de verschillende indicatoren in een domein”. Er is gescoord
op een 5-puntsschaal die overeenkomt met de schaal van
het spinnenweb. De scores 1 tot en met 5 hebben de
volgende betekenis: 1 = geen of nauwelijks
een bijdrage, 2 = een kleine bijdrage, 3 = redelijke bijdrage,
4 = een grote bijdrage en 5 = zeer grote bijdrage.
Met het totaaloordeel per maatregel van alle experts is
vervolgens een rangorde berekend.
Het resultaat is weergegeven in bijgaande spinnenwebprofielen.

4

Actief & Sociaal

3
2

Veilig & Schoon

1

Voorzieningen & Inrichting
Groen
Lucht
Geluid

Figuur 3: Geselecteerde lucht- en geluidsmaatregelen voor Overvecht.
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Een gezonde
omgeving in
Noordwest
Utrecht
Gemeente en inwoners kunnen samen een gezonde
leefomgeving creëren. Een gezonde leefomgeving is van
belang om een gezonde leefstijl te bevorderen en risico’s
voor de gezondheid te verminderen. Bij het creëren van
een gezonde leefomgeving spelen vele omgevingsfactoren een rol. Een samenhangende aanpak is nodig
om deze factoren te beïnvloeden, waarbij meer effect
te verwachten is als er combinaties van maatregelen
worden ingezet. Deze factsheet geeft adviezen aan de
gemeente Utrecht om maatregelen succesvol in te zetten
in de wijk Noordwest.

Noordwest

Noordwest is één van de 10 wijken van de gemeente
Utrecht. De wijk bestaat uit Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd.
De wijk heeft 44.000 inwoners.

Gezonde Omgeving Utrecht

Het RIVM geeft handelingsperspectieven aan de gemeente
Utrecht over een gezondere leefomgeving voor Utrechtse
inwoners. Bij een gezonde leefomgeving gaat het om de
invloed van milieufactoren en de fysieke en sociale leefomgeving op gezondheid, (on)gezond gedrag en deelname
aan de samenleving. Het RIVM stelt combinaties voor van
maatregelen voor een gezonde leefomgeving voor elke
Utrechtse wijk: GO! Utrecht.
GO! Utrecht presenteert maatregelen aan de gemeente
die risico’s voor de gezondheid van Utrechtse inwoners
op een effectieve manier verkleinen of de gezondheid
van inwoners bevorderen. Per wijk worden maatregelen
voorgesteld die inhaken op de kansrijke thema’s van
die wijk.
1

Met een + en - laat de infographic zien
welke indicator gunstig of ongunstig scoort.
Binnen de stippellijn (-) scoort de indicator
ongunstiger in de wijk ten opzichte van het
gemiddelde van de gemeente Utrecht.
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Feiten & Cijfers
Leeftijdsopbouw

Gezondheid
& Leefstijl

Actief
& Sociaal

Veiligheid
& Schoon

Voorzieningen
& Inrichting

Groen

Lucht &
Geluid

65 / 67,3*

33% / 35%*

4% / 3%*

44% / 57%*

987m2 / 2035m2*

81% / 76%*

actieve
bewoners
(in de wijk)

bewoners dat
zich vaak
onveilig voelt

tevreden met
speelplekken

gebruiksgroen
(per 1000 inwoners)

last van
lawaai

levensverwachting
in goed ervaren
,8
/ 20%* gezondheid in jaren
jongeren

15 %

74,1% / 69,8%*
volwassenen

38% / 37%*

5,5 / 5,8*

bewoners
met overgewicht

rapportcijfer
sociale cohesie

34% / 41%* 68% / 70%* 79% / 85%* 24,5 / 25,5*
tevreden
met verkeersveiligheid

tevreden
met winkels

tevreden met
gebruiksgroen

43% / 39%* 33% / 34%* 42% / 32%* 24% / 28%* 80% / 86%*
10,1% / 10,2%*
ouderen

ew ners et
twee chronische
aandoeningen

*Gemiddelde Gemeente Utrecht

eenzame
bewoners

vaak last van
rommel en afval

tevreden
met jongerenvoorzieningen

stikstokdioxide
concentratie
(μg/m3)

1,06 / 1,07*

vindt dat groen op roet concentratie
loopafstand is
(μg/m3)
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Maatregelen

Een schone en veilige wijk
Op tijd grofvuil ophalen
uurtvaders buurt oa hes in etten
Samen de buurt schoonmaken en
schoon houden
Verlichting verbeteren op minder
veilige plekken

Amsterdamsestraatweg
is een plek waar veel
problemen samenkomen

Meer voorzieningen voor bewoners

70,8 jaar

Meer (sociale) voorzieningen realiseren
Bestaande gebouwen voor meerdere
buurtfuncties gebruiken
Meer winkels in de buurt realiseren

Veilig verkeer
Meer controle en toezicht op straat
Lokale infrastructurele maatregelen,
zoals 30 km of autoluwe zones
Aantrekkelijke en veilige wandel- en
ets aden realiseren

Meer en gevarieerd groen
Groen voor diverse doeleinden realiseren
Bereikbare buurtparkjes aanleggen
Adoptiegroen voor de bewoners creëren
Buurtmoestuin aanleggen

Investeren in jongeren en kinderen in hun wijk
Groene speelplekken aanleggen
Aantrekkelijke sport- en spellocaties realiseren

Plaats fruitbomen, dan
kunnen mensen meteen iets
leren over gezonde voeding
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Feiten & cijfers

Voor de aanbevelingen aan de gemeente heeft het RIVM
de volgende informatie gebruikt:
1. Cijfers uit de Buurtmonitor en Volksgezondheidmonitor
over de gezondheid van inwoners en hun leefomgeving
(beleving en ervaringen).
2. RIVM-cijfers over concentraties luchtverontreinigende
stoffen per wijk.
3. Meningen en ervaringen van inwoners over hun
leefomgeving (verzameld tijdens wijkgesprekken).
4. Kennis uit wetenschappelijke literatuur en van experts
over mogelijke maatregelen.
De cijfers van de wijk en de concentraties van de luchtverontreinigende stoffen (indicatoren) zijn weergegeven in
een spinnenweb op pagina twee. Hierin ziet u hoe de wijk
er voor staat ten opzichte van het gemiddelde van de
gemeente Utrecht. Onder het spinnenweb ziet u een
selectie van opvallende cijfers van de wijk.
Voor elke wijk stelt GO! Utrecht onderbouwde samenhangende maatregelen voor die kansen bieden voor
gezondheidswinst in deze wijk. Er is ook aangegeven op
welke domeinen een combinatie van maatregelen effect
heeft. De maatregelen zijn geïllustreerd op pagina drie.

Hoe zijn de combinaties van
maatregelen samengesteld?

Bij het samenstellen van de pakketten van maatregelen
heeft het RIVM de volgende stappen doorlopen:
• Vaststellen op welke kenmerken deze wijk gunstig of
ongunstig scoren ten opzichte van het gemiddelde van de
gemeente Utrecht. Dit gebeurde door het analyseren van
beschikbare data uit zes domeinen (zoals lucht & geluid,
groen en actief & sociaal). Het spinnenweb visualiseert
deze verschillen en feiten & cijfers laten opvallende
details zien.
• Toetsen van opvallende verschillen uit de feiten & cijfers
aan de informatie uit het wijkgesprek. Kenmerken van de
wijk die ondersteund worden door het wijkgesprek
krijgen prioriteit. Per wijk zijn hieruit 4-6 prioriteiten
geformuleerd.

• Selecteren van maatregelen die aangrijpen op de
desbetreffende prioriteiten. De gekozen maatregelen
komen uit een door het RIVM samengestelde database.
Er is geselecteerd op effectiviteit en of de maatregelen aangrijpen op meer dan één van de zes genoemde domeinen.
• Tenslotte heeft een panel van deskundigen de verschillende pakketten van maatregelen zo samengesteld, dat
die elkaars effectiviteit zoveel mogelijk versterken (het
1+1=3 effect). De iconen boven de pakketten van
maatregelen op pagina drie geven aan op welke van de
zes domeinen deze combinaties van maatregelen invloed
zullen hebben. Ook zijn er citaten van bewoners uit de
wijkgesprekken toegevoegd.

Hoe verder?

Deze factsheet is een uitnodiging aan de gemeente Utrecht
en haar bewoners om samen een keuze te maken uit de
voorgestelde maatregelcombinaties en er een gezondere
wijk mee te gaan realiseren.
Het is belangrijk om het effect van de maatregelen die
worden ingezet goed te volgen en te beoordelen op
effectiviteit. De factsheet maakt onderdeel uit van het GO!
Utrecht-onderzoek.
Voor de andere wijken in de gemeente Utrecht en voor de
gemeente Utrecht als geheel zijn ook factsheets beschikbaar.
Meer over het onderzoek en de referenties van de
maatregelen zijn in een achtergrondrapport beschikbaar.
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Milieu en gezondheid

Een slechte luchtkwaliteit schaadt de gezondheid van
Utrechtse bewoners. Slechte lucht en geluidsoverlast door
verkeer, zijn de belangrijkste milieubronnen die onze
gezondheid negatief beïnvloeden. Met preventieve maatregelen kunnen deze gevolgen worden verminderd. Werken
aan gezondere lucht en een stillere leefomgeving draagt
aantoonbaar bij aan een gezonde leefomgeving in de wijk.

MGR

De verschillende kleuren in de figuur maken zichtbaar hoe
de milieukwaliteit (lucht en geluid) in de wijk scoort ten
opzichte van het gemiddelde van Nederland (6%). Dit is
berekend met de MilieuGezondheidsRisico Indicator (MGR).
De MGR geeft een indicatie van de milieukwaliteit op een
specifieke plaats en hoe dat bijdraagt en aan de totale
ziektelast. Plekken in de wijk met een hogere ziektelast door
milieufactoren worden met een rodere kleur aangegeven.

Een gezonde
lucht in
Noordwest
Utrecht

De MGR is een vereenvoudigde berekening van de ziektelast
op basis van de indicatoren fijnstof (PM10), stikstofdioxide
(NO2) en roet (EC) voor luchtkwaliteit en geluidsbelasting
door weg-, rail-, en vliegverkeer en door industrie.

Stikstofoxide en roet

Bij het kiezen van maatregelen om de luchtkwaliteit te
verbeteren spelen de herkomst van de verontreinigende
stoffen en de bijdrage van de verschillende bronnen een
belangrijke rol. In figuur 2 is voor Noordwest geïllustreerd
hoeveel de bronnen buiten de gemeente Utrecht bijdragen
aan de concentratie van stikstofdioxide (NO2) en roet (EC)
en hoeveel de bijdrage is van de verschillende bronnen
binnen Utrecht. Dit is berekend voor 2015, 2020 en 2030.
De bronnen buiten de gemeente Utrecht droegen in 2015
een bijdrage voor ongeveer de helft bij aan de luchtkwaliteit
in de gemeente Utrecht. Van de bronnen binnen de
gemeente Utrecht leverde wegverkeer, zowel op snelwegen
als binnen bebouwde kom, de grootste bijdrage aan de
stikstofdioxide en roet concentratie. Andere belangrijke
bronnen zijn consumenten1 en mobiele werktuigen2. Voor
fijnstof (PM10) is de bijdrage van de bronnen binnen Utrecht
beperkt (ca 10%). Daarom biedt de beperking van de
uitstoot van stikstofoxiden (NO en NO2) en roet door
wegverkeer de beste mogelijkheden voor de gemeente
Utrecht om de luchtkwaliteit in de wijken van Utrecht te
verbeteren. Naar verwachting zal vooral de bijdrage van wegverkeer tot 2030 sterk afnemen door Europese maatregelen,
maar ook dan blijft wegverkeer nog de belangrijkste bron.
De stikstofdioxide concentratie was in 2015 per wijk
gemiddeld lager dan de wettelijke grenswaarde (40 µg/m3).

Legenda
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10-11%

5-6%
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Figuur 1: Milieu Gezondheidsricico kaart.

1 De uitstoot van stikstofoxiden door consumenten betreft de verwarming
van de woning, de warmwatervoorziening en het koken. De uitstoot van
roet door consumenten wordt veroorzaakt door het stoken van hout.
2 Bij mobiele werktuigen gaat het hoofdzakelijk om de inzet van
graafmachines, bulldozers, vorkheftrucks e.d. in de industrie en de bouw.
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Figuur 2: De bijdrage van bronnen aan de concentratie van stikstofdioxide en roet in Noordwest.

Lucht- en geluidmaatregelen in Noordwest

Het project GO! Utrecht heeft voor de Utrechtse wijken
combinaties van maatregelen samengesteld die kunnen
bijdragen een gezondere leefomgeving. De spinnenwebprofielen geven een indicatie hoe de voor Noordwest
geselecteerde lucht- en geluidsmaatregelen hieraan kunnen
bijdragen. Deze profielen zijn het resultaat van een kwalitatieve beoordeling door een tiental RIVM-experts. Zij hebben
deze lucht- en geluidmaatregelen beoordeeld op het effect
dat ze hebben op indicatoren uit de domeinen: luchtkwaliteit,
geluid, bewegen, actief & sociaal, verkeersveiligheid,
voorzieningen & inrichting en groen.
Bepalend bij de beoordeling is de mate waarin de
maatregel een bijdrage kan leveren aan “het verbeteren op
de verschillende indicatoren in een domein”. Er is gescoord
op een 5-puntsschaal die overeenkomt met de schaal van
het spinnenweb. De scores 1 tot en met 5 hebben de
volgende betekenis: 1 = geen of nauwelijks
een bijdrage, 2 = een kleine bijdrage, 3 = redelijke bijdrage,
4 = een grote bijdrage en 5 = zeer grote bijdrage.
Met het totaaloordeel per maatregel van alle experts is
vervolgens een rangorde berekend.
Het resultaat is weergegeven in bijgaande spinnenwebprofielen.
Contact: gezondeomgeving@rivm.nl
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Figuur 3: Geselecteerde lucht- en geluidsmaatregelen voor Noordwest.
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Een gezonde
omgeving in
Zuid
Utrecht
Gemeente en inwoners kunnen samen een gezonde
leefomgeving creëren. Een gezonde leefomgeving is van
belang om een gezonde leefstijl te bevorderen en risico’s
voor de gezondheid te verminderen. Bij het creëren van
een gezonde leefomgeving spelen vele omgevingsfactoren een rol. Een samenhangende aanpak is nodig
om deze factoren te beïnvloeden, waarbij meer effect
te verwachten is als er combinaties van maatregelen
worden ingezet. Deze factsheet geeft adviezen aan de
gemeente Utrecht om maatregelen succesvol in te zetten
in de wijk Zuid.

Zuid

Zuid is één van de 10 wijken van de gemeente Utrecht.
De wijk bestaat uit Lunetten, Hoograven, Tolsteeg,
Bokkenbuurt en Rotsoord. De wijk heeft 27.000 inwoners.

Gezonde Omgeving Utrecht

Het RIVM geeft handelingsperspectieven aan de gemeente
Utrecht over een gezondere leefomgeving voor Utrechtse
inwoners. Bij een gezonde leefomgeving gaat het om de
invloed van milieufactoren en de fysieke en sociale leefomgeving op gezondheid, (on)gezond gedrag en deelname
aan de samenleving. Het RIVM stelt combinaties voor van
maatregelen voor een gezonde leefomgeving voor elke
Utrechtse wijk: GO! Utrecht.
GO! Utrecht presenteert maatregelen aan de gemeente
die risico’s voor de gezondheid van Utrechtse inwoners
op een effectieve manier verkleinen of de gezondheid
van inwoners bevorderen. Per wijk worden maatregelen
voorgesteld die inhaken op de kansrijke thema’s van
die wijk.
1

Met een + en - laat de infographic zien
welke indicator gunstig of ongunstig scoort.
Binnen de stippellijn (-) scoort de indicator
ongunstiger in de wijk ten opzichte van het
gemiddelde van de gemeente Utrecht.
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67,4 / 67,3*

37% / 35%*
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78% / 76%*
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10,7% / 10,2%*
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*Gemiddelde Gemeente Utrecht
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Maatregelen
Meer en gevarieerd groen
Buurtparkjes aanleggen
etrekken van bewoners bij inri hting van
groen, openbare ruimte en onderhoud
uurtnetwerken buurttuinman als aanjager

Meer voorzieningen en samen leven in de wijk
Goede OV-voorzieningen realiseren
Functies van bestaande voorzieningen uitbreiden
en beschikbaar maken voor jongeren
nline a o lat orm ontwikkelen om in onta t
te komen met buurtbewoners
ewoners organiseren ge amenlijk hun eigen
voorzieningen en activiteiten

Een schone en veilige wijk

Op bepaalde plekken
zie je verval van de openbare
ruimte. Daardoor ontstaat een
onveilig gevoel

Verlichting verbeteren op minder veilige plekken
uurtvaders buurt oa hes in etten langdurig
Meer controle en toezicht op straat
Wijkbudgetten geven aan de buurtbewoners

Schone lucht en stille omgeving

Goede maatregelen voor
geluidshinder blijven uit,
zoals geluidsschermen

Stille zijdes en geluidsschermen realiseren
Gemotoriseerd verkeer in de buurt ontmoedigen,
door infrastructurele maatregelen
Woningkwaliteit verbeteren

3

Feiten & cijfers

Voor de aanbevelingen aan de gemeente heeft het RIVM
de volgende informatie gebruikt:
1. Cijfers uit de Buurtmonitor en Volksgezondheidmonitor
over de gezondheid van inwoners en hun leefomgeving
(beleving en ervaringen).
2. RIVM-cijfers over concentraties luchtverontreinigende
stoffen per wijk.
3. Meningen en ervaringen van inwoners over hun
leefomgeving (verzameld tijdens wijkgesprekken).
4. Kennis uit wetenschappelijke literatuur en van
expertsover mogelijke maatregelen.
De cijfers van de wijk en de concentraties van de luchtverontreinigende stoffen (indicatoren) zijn weergegeven in
een spinnenweb op pagina twee. Hierin ziet u hoe de wijk
er voor staat ten opzichte van het gemiddelde van de
gemeente Utrecht. Onder het spinnenweb ziet u een
selectie van opvallende cijfers van de wijk.
Voor elke wijk stelt GO! Utrecht onderbouwde samenhangende maatregelen voor die kansen bieden voor
gezondheidswinst in deze wijk. Er is ook aangegeven op
welke domeinen een combinatie van maatregelen effect
heeft. De maatregelen zijn geïllustreerd op pagina drie.

Hoe zijn de combinaties van
maatregelen samengesteld?

Bij het samenstellen van de pakketten van maatregelen
heeft het RIVM de volgende stappen doorlopen:
• Vaststellen op welke kenmerken deze wijk gunstig of
ongunstig scoren ten opzichte van het gemiddelde van de
gemeente Utrecht. Dit gebeurde door het analyseren van
beschikbare data uit zes domeinen (zoals lucht & geluid,
groen en actief & sociaal). Het spinnenweb visualiseert
deze verschillen en feiten & cijfers laten opvallende
details zien.
• Toetsen van opvallende verschillen uit de feiten & cijfers
aan de informatie uit het wijkgesprek. Kenmerken van de
wijk die ondersteund worden door het wijkgesprek
krijgen prioriteit. Per wijk zijn hieruit 4-6 prioriteiten
geformuleerd.

• Selecteren van maatregelen die aangrijpen op de
desbetreffende prioriteiten. De gekozen maatregelen
komen uit een door het RIVM samengestelde database.
Er is geselecteerd op effectiviteit en of de maatregelen
aangrijpen op meer dan één van de zes genoemde
domeinen.
• Tenslotte heeft een panel van deskundigen de verschillende pakketten van maatregelen zo samengesteld, dat
die elkaars effectiviteit zoveel mogelijk versterken (het
1+1=3 effect). De iconen boven de pakketten van
maatregelen op pagina drie geven aan op welke van de
zes domeinen deze combinaties van maatregelen invloed
zullen hebben. Ook zijn er citaten van bewoners uit de
wijkgesprekken toegevoegd.

Hoe verder?

Deze factsheet is een uitnodiging aan de gemeente Utrecht
en haar bewoners om samen een keuze te maken uit de
voorgestelde maatregelcombinaties en er een gezondere
wijk mee te gaan realiseren.
Het is belangrijk om het effect van de maatregelen die
worden ingezet goed te volgen en te beoordelen op
effectiviteit.
Deze factsheet maakt onderdeel uit van het GO! Utrecht
onderzoek. Voor de andere wijken in de gemeente Utrecht
en voor de gemeente Utrecht als geheel zijn ook factsheets
beschikbaar. Het onderzoek is in opdracht van de gemeente
Utrecht uitgevoerd in de periode oktober 2016 t/m juni 2017.
Meer over het onderzoek en de referenties van de
maatregelen zijn in een achtergrondrapport beschikbaar.

Contact

gezondeomgeving@rivm.nl
Auteurs:
Th. van Alphen, K. Linde, L. Kok, F. den Hertog,
J. Aben, B. Staatsen, I. van Kuilenburg, I. Storm.

Meer informatie

www.rivm.nl/Onderwerpen/G/Gezonde_Stad/
Gezonde_Omgeving_Utrecht
Dit is een uitgave van:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl
September 2017
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Milieu en gezondheid

Een slechte luchtkwaliteit schaadt de gezondheid van
Utrechtse bewoners. Slechte lucht en geluidsoverlast door
verkeer, zijn de belangrijkste milieubronnen die onze
gezondheid negatief beïnvloeden. Met preventieve maatregelen kunnen deze gevolgen worden verminderd. Werken
aan gezondere lucht en een stillere leefomgeving draagt
aantoonbaar bij aan een gezonde leefomgeving in de wijk.

MGR

De verschillende kleuren in de figuur maken zichtbaar hoe
de milieukwaliteit (lucht en geluid) in de wijk scoort ten
opzichte van het gemiddelde van Nederland (6%). Dit is
berekend met de MilieuGezondheidsRisico Indicator (MGR).
De MGR geeft een indicatie van de milieukwaliteit op een
specifieke plaats en hoe dat bijdraagt en aan de totale
ziektelast. Plekken in de wijk met een hogere ziektelast door
milieufactoren worden met een rodere kleur aangegeven.

Een gezonde
lucht in
Zuid
Utrecht

De MGR is een vereenvoudigde berekening van de ziektelast
op basis van de indicatoren fijnstof (PM10), stikstofdioxide
(NO2) en roet (EC) voor luchtkwaliteit en geluidsbelasting
door weg-, rail-, en vliegverkeer en door industrie.

Stikstofoxide en roet

Bij het kiezen van maatregelen om de luchtkwaliteit te
verbeteren spelen de herkomst van de verontreinigende
stoffen en de bijdrage van de verschillende bronnen een
belangrijke rol. In figuur 2 is voor Zuid geïllustreerd hoeveel
de bronnen buiten de gemeente Utrecht bijdragen aan de
concentratie van stikstofdioxide (NO2) en roet (EC) en
hoeveel de bijdrage is van de verschillende bronnen binnen
Utrecht. Dit is berekend voor 2015, 2020 en 2030.
De bronnen buiten de gemeente Utrecht droegen in 2015
een bijdrage voor ongeveer de helft bij aan de luchtkwaliteit
in de gemeente Utrecht. Van de bronnen binnen de
gemeente Utrecht leverde wegverkeer, zowel op snelwegen
als binnen bebouwde kom, de grootste bijdrage aan de
stikstofdioxide en roet concentratie. Andere belangrijke
bronnen zijn consumenten1 en mobiele werktuigen2. Voor
fijnstof (PM10) is de bijdrage van de bronnen binnen Utrecht
beperkt (ca 10%). Daarom biedt de beperking van de
uitstoot van stikstofoxiden (NO en NO2) en roet door
wegverkeer de beste mogelijkheden voor de gemeente
Utrecht om de luchtkwaliteit in de wijken van Utrecht te
verbeteren. Naar verwachting zal vooral de bijdrage van wegverkeer tot 2030 sterk afnemen door Europese maatregelen,
maar ook dan blijft wegverkeer nog de belangrijkste bron.
De stikstofdioxide concentratie was in 2015 per wijk
gemiddeld lager dan de wettelijke grenswaarde (40 µg/m3).
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<9-10%
10-11%

5-6%

8-9%

>11%

Figuur 1: Milieu Gezondheidsricico kaart.

1 De uitstoot van stikstofoxiden door consumenten betreft de verwarming
van de woning, de warmwatervoorziening en het koken. De uitstoot van
roet door consumenten wordt veroorzaakt door het stoken van hout.
2 Bij mobiele werktuigen gaat het hoofdzakelijk om de inzet van
graafmachines, bulldozers, vorkheftrucks e.d. in de industrie en de bouw.
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Figuur 2: De bijdrage van bronnen aan de concentratie van stikstofdioxide en roet in Zuid.

Lucht- en geluidmaatregelen in Zuid

Goede V-voorzieningen realiseren

Het project GO! Utrecht heeft voor de Utrechtse wijken
combinaties van maatregelen samengesteld die kunnen
bijdragen een gezondere leefomgeving. De spinnenwebprofielen geven een indicatie hoe de voor Zuid geselecteerde
lucht- en geluidsmaatregelen hieraan kunnen bijdragen.
Deze profielen zijn het resultaat van een kwalitatieve
beoordeling door een tiental RIVM-experts. Zij hebben deze
lucht- en geluidmaatregelen beoordeeld op het effect dat
ze hebben op indicatoren uit de domeinen: luchtkwaliteit,
geluid, bewegen, actief & sociaal, verkeersveiligheid,
voorzieningen & inrichting en groen.
Bepalend bij de beoordeling is de mate waarin de
maatregel een bijdrage kan leveren aan “het verbeteren op
de verschillende indicatoren in een domein”. Er is gescoord
op een 5-puntsschaal die overeenkomt met de schaal van
het spinnenweb. De scores 1 tot en met 5 hebben de
volgende betekenis: 1 = geen of nauwelijks
een bijdrage, 2 = een kleine bijdrage, 3 = redelijke bijdrage,
4 = een grote bijdrage en 5 = zeer grote bijdrage.
Met het totaaloordeel per maatregel van alle experts is
vervolgens een rangorde berekend.
Het resultaat is weergegeven in bijgaande spinnenwebprofielen.
Contact: gezondeomgeving@rivm.nl

Lokale infrastructurele maatregelen
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Figuur 3: Geselecteerde lucht- en geluidsmaatregelen voor Zuid.
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Geluid
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Een gezonde
omgeving in
Zuidwest
Utrecht
Gemeente en inwoners kunnen samen een gezonde
leefomgeving creëren. Een gezonde leefomgeving is van
belang om een gezonde leefstijl te bevorderen en risico’s
voor de gezondheid te verminderen. Bij het creëren van
een gezonde leefomgeving spelen vele omgevingsfactoren een rol. Een samenhangende aanpak is nodig
om deze factoren te beïnvloeden, waarbij meer effect
te verwachten is als er combinaties van maatregelen
worden ingezet. Deze factsheet geeft adviezen aan de
gemeente Utrecht om maatregelen succesvol in te zetten
in de wijk Zuidwest.

Zuidwest

Zuidwest is één van de 10 wijken van de gemeente Utrecht.
De wijk bestaat uit Kanaleneiland, Transwijk, Rivierenwijk
en Dichterswijk en de bedrijvengebieden Kanaleneiland en
Merwedekanaalzone. De wijk telt 38.000 inwoners.

Gezonde Omgeving Utrecht

Het RIVM geeft handelingsperspectieven aan de gemeente
Utrecht over een gezondere leefomgeving voor Utrechtse
inwoners. Bij een gezonde leefomgeving gaat het om de
invloed van milieufactoren en de fysieke en sociale leefomgeving op gezondheid, (on)gezond gedrag en deelname
aan de samenleving. Het RIVM stelt combinaties voor van
maatregelen voor een gezonde leefomgeving voor elke
Utrechtse wijk: GO! Utrecht.
GO! Utrecht presenteert maatregelen aan de gemeente
die risico’s voor de gezondheid van Utrechtse inwoners
op een effectieve manier verkleinen of de gezondheid
van inwoners bevorderen. Per wijk worden maatregelen
voorgesteld die inhaken op de kansrijke thema’s van
die wijk.
1

Met een + en - laat de infographic zien
welke indicator gunstig of ongunstig scoort.
Binnen de stippellijn (-) scoort de indicator
ongunstiger in de wijk ten opzichte van het
gemiddelde van de gemeente Utrecht.
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63,1 / 67,3*

33% / 35%*

6% / 3%*

55 % / 62%*

363m2 / 2035m2*

15% / 14%*

actieve
bewoners
(in de wijk)

bewoners dat
zich vaak
onveilig voelt

levensverwachting
in goed ervaren
,5
/ 20%* gezondheid in jaren
jongeren

19 %

69,8% / 69,8%*
volwassenen

38% / 37%*

5,5 / 5,8*

bewoners
met overgewicht

rapportcijfer
sociale cohesie

tevreden met
gebruiksgroen
sportvoorzieningen (per 1000 inwoners)
in de buurt

40% / 41%* 48% / 51%* 75% / 85%* 26,7 / 25,5*
tevreden
met verkeersveiligheid

tevreden met
ﬁetsparkeerplekken

tevreden met
gebruiksgroen

20% / 11%* 43% / 34%* 41% / 32%* 30% / 35%* 75% / 86%*
10,8% / 10,2%*

bewoners last
van depressies

ouderen

*Gemiddelde Gemeente Utrecht

eenzame
bewoners

last van
luchtvervuiling

vaak last van
rommel en afval

tevreden met
beschikbaarheid
ruimte voor
bewonersactiviteiten

stikstokdioxide
concentratie
(μg/m3)

1,13 / 1,07*

vindt dat groen op roet concentratie
loopafstand is
(μg/m3)
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Maatregelen
Een aantrekkelijke en schone wijk
Samen de buurt schoonmaken en
schoonhouden
Zorgen voor een goed werkend
afvalsysteem
Gedrag beïnvloeden wat betreft het
weggooien van rommel

Meer etsen en wandelen
Meer oversteekplaatsen aanleggen
Aantrekkelijke en veilige
wandel en ets aden realiseren
Fietsparkeerplekken verder uitbreiden

Samen met m’n buren, ga
ik elke twee weken op pad
om afval te prikken

Ik laat mijn kinderen niet
alleen naar school fietsen

Een veilige wijk
Verlichting verbeteren op minder veilige plekken
Meer controle en toezicht op straat
uurtvaders buurt oa hes in etten

Samen leven in de wijk
Ontmoetingsplekken creëren of bestaande
voorzieningen uitbreiden
Online app of platform ontwikkelen om in
contact te komen met buurtbewoners
Vriendendiensten organiseren

Meer en aantrekkelijk groen
Afgesloten hondenuitlaatstroken aanleggen
en toezicht houden
Buurtparkjes aanleggen
Groene speelplekken aanleggen

ewegen in het groen
Sportactiviteiten in het groen aanbieden
Ontmoetingsplekken creëren, zoals bankjes
Samen onderhouden van groen
laatsen van tnesstoestellen
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Feiten & cijfers

Voor de aanbevelingen aan de gemeente heeft het RIVM
de volgende informatie gebruikt:
1. Cijfers uit de Buurtmonitor en Volksgezondheidmonitor
over de gezondheid van inwoners en hun leefomgeving
(beleving en ervaringen).
2. RIVM-cijfers over concentraties luchtverontreinigende
stoffen per wijk.
3. Meningen en ervaringen van inwoners over hun
leefomgeving (verzameld tijdens wijkgesprekken).
4. Kennis uit wetenschappelijke literatuur en van experts
over mogelijke maatregelen.
De cijfers van de wijk en de concentraties van de luchtverontreinigende stoffen (indicatoren) zijn weergegeven in
een spinnenweb op pagina twee. Hierin ziet u hoe de wijk
er voor staat ten opzichte van het gemiddelde van de
gemeente Utrecht. Onder het spinnenweb ziet u een
selectie van opvallende cijfers van de wijk.
Voor elke wijk stelt GO! Utrecht onderbouwde samenhangende maatregelen voor die kansen bieden voor
gezondheidswinst in deze wijk. Er is ook aangegeven op
welke domeinen een combinatie van maatregelen effect
heeft. De maatregelen zijn geïllustreerd op pagina drie.

Hoe zijn de combinaties van
maatregelen samengesteld?

Bij het samenstellen van de pakketten van maatregelen
heeft het RIVM de volgende stappen doorlopen:
• Vaststellen op welke kenmerken deze wijk gunstig of
ongunstig scoren ten opzichte van het gemiddelde van de
gemeente Utrecht. Dit gebeurde door het analyseren van
beschikbare data uit zes domeinen (zoals lucht & geluid,
groen en actief & sociaal). Het spinnenweb visualiseert
deze verschillen en feiten & cijfers laten opvallende
details zien.
• Toetsen van opvallende verschillen uit de feiten & cijfers
aan de informatie uit het wijkgesprek. Kenmerken van de
wijk die ondersteund worden door het wijkgesprek
krijgen prioriteit. Per wijk zijn hieruit 4-6 prioriteiten
geformuleerd.

• Selecteren van maatregelen die aangrijpen op de
desbetreffende prioriteiten. De gekozen maatregelen
komen uit een door het RIVM samengestelde database.
Er is geselecteerd op effectiviteit en of de maatregelen
aangrijpen op meer dan één van de zes genoemde
domeinen.
• Tenslotte heeft een panel van deskundigen de verschillende pakketten van maatregelen zo samengesteld, dat
die elkaars effectiviteit zoveel mogelijk versterken (het
1+1=3 effect). De iconen boven de pakketten van
maatregelen op pagina drie geven aan op welke van de
zes domeinen deze combinaties van maatregelen invloed
zullen hebben. Ook zijn er citaten van bewoners uit de
wijkgesprekken toegevoegd.

Hoe verder?

Deze factsheet is een uitnodiging aan de gemeente Utrecht
en haar bewoners om samen een keuze te maken uit de
voorgestelde maatregelcombinaties en er een gezondere
wijk mee te gaan realiseren.
Het is belangrijk om het effect van de maatregelen die
worden ingezet goed te volgen en te beoordelen op
effectiviteit.
Deze factsheet maakt onderdeel uit van het GO! Utrecht
onderzoek. Voor de andere wijken in de gemeente Utrecht
en voor de gemeente Utrecht als geheel zijn ook factsheets
beschikbaar. Het onderzoek is in opdracht van de gemeente
Utrecht uitgevoerd in de periode oktober 2016 t/m juni 2017.
Meer over het onderzoek en de referenties van de maatregelen zijn in een achtergrondrapport beschikbaar.

Contact

gezondeomgeving@rivm.nl
Auteurs:
Th. van Alphen, K. Linde, L. Kok, F. den Hertog,
J. Aben, B. Staatsen, I. van Kuilenburg, I. Storm.

Meer informatie

www.rivm.nl/Onderwerpen/G/Gezonde_Stad/
Gezonde_Omgeving_Utrecht
Dit is een uitgave van:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl
September 2017

010052

RIVM. De zorg voor morgen begint vandaag
4

Milieu en gezondheid

Een slechte luchtkwaliteit schaadt de gezondheid van
Utrechtse bewoners. Slechte lucht en geluidsoverlast door
verkeer, zijn de belangrijkste milieubronnen die onze
gezondheid negatief beïnvloeden. Met preventieve maatregelen kunnen deze gevolgen worden verminderd. Werken
aan gezondere lucht en een stillere leefomgeving draagt
aantoonbaar bij aan een gezonde leefomgeving in de wijk.

MGR

De verschillende kleuren in de figuur maken zichtbaar hoe
de milieukwaliteit (lucht en geluid) in de wijk scoort ten
opzichte van het gemiddelde van Nederland (6%). Dit is
berekend met de MilieuGezondheidsRisico Indicator (MGR).
De MGR geeft een indicatie van de milieukwaliteit op een
specifieke plaats en hoe dat bijdraagt en aan de totale
ziektelast. Plekken in de wijk met een hogere ziektelast door
milieufactoren worden met een rodere kleur aangegeven.

Een gezonde
lucht in
Zuidwest
Utrecht

De MGR is een vereenvoudigde berekening van de ziektelast
op basis van de indicatoren fijnstof (PM10), stikstofdioxide
(NO2) en roet (EC) voor luchtkwaliteit en geluidsbelasting
door weg-, rail-, en vliegverkeer en door industrie.

Stikstofoxide en roet

Bij het kiezen van maatregelen om de luchtkwaliteit te
verbeteren spelen de herkomst van de verontreinigende
stoffen en de bijdrage van de verschillende bronnen een
belangrijke rol. In figuur 2 is voor Zuidwest geïllustreerd
hoeveel de bronnen buiten de gemeente Utrecht bijdragen
aan de concentratie van stikstofdioxide (NO2) en roet (EC)
en hoeveel de bijdrage is van de verschillende bronnen
binnen Utrecht. Dit is berekend voor 2015, 2020 en 2030.
De bronnen buiten de gemeente Utrecht droegen in 2015
een bijdrage voor ongeveer de helft bij aan de luchtkwaliteit
in de gemeente Utrecht. Van de bronnen binnen de
gemeente Utrecht leverde wegverkeer, zowel op snelwegen
als binnen bebouwde kom, de grootste bijdrage aan de
stikstofdioxide en roet concentratie. Andere belangrijke
bronnen zijn consumenten1 en mobiele werktuigen2. Voor
fijnstof (PM10) is de bijdrage van de bronnen binnen Utrecht
beperkt (ca 10%). Daarom biedt de beperking van de
uitstoot van stikstofoxiden (NO en NO2) en roet door
wegverkeer de beste mogelijkheden voor de gemeente
Utrecht om de luchtkwaliteit in de wijken van Utrecht te
verbeteren. Naar verwachting zal vooral de bijdrage van wegverkeer tot 2030 sterk afnemen door Europese maatregelen,
maar ook dan blijft wegverkeer nog de belangrijkste bron.
De stikstofdioxide concentratie was in 2015 per wijk
gemiddeld lager dan de wettelijke grenswaarde (40 µg/m3).
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Figuur 1: Milieu Gezondheidsricico kaart.

1 De uitstoot van stikstofoxiden door consumenten betreft de verwarming
van de woning, de warmwatervoorziening en het koken. De uitstoot van
roet door consumenten wordt veroorzaakt door het stoken van hout.
2 Bij mobiele werktuigen gaat het hoofdzakelijk om de inzet van
graafmachines, bulldozers, vorkheftrucks e.d. in de industrie en de bouw.
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Figuur 2: De bijdrage van bronnen aan de concentratie van stikstofdioxide en roet in Zuidwest.

Lucht- en geluidmaatregelen in Zuidwest

Het project GO! Utrecht heeft voor de Utrechtse wijken
combinaties van maatregelen samengesteld die kunnen
bijdragen een gezondere leefomgeving. De spinnenweb
profielen geven een indicatie hoe de voor Zuidwest
geselecteerde lucht- en geluidsmaatregelen hieraan kunnen
bijdragen. Deze profielen zijn het resultaat van een kwalitatieve beoordeling door een tiental RIVM-experts. Zij hebben
deze lucht- en geluidmaatregelen beoordeeld op het effect
dat ze hebben op indicatoren uit de domeinen: luchtkwaliteit,
geluid, bewegen, actief & sociaal, verkeersveiligheid,
voorzieningen & inrichting en groen.
Bepalend bij de beoordeling is de mate waarin de
maatregel een bijdrage kan leveren aan “het verbeteren op
de verschillende indicatoren in een domein”. Er is gescoord
op een 5-puntsschaal die overeenkomt met de schaal van
het spinnenweb. De scores 1 tot en met 5 hebben de
volgende betekenis: 1 = geen of nauwelijks
een bijdrage, 2 = een kleine bijdrage, 3 = redelijke bijdrage,
4 = een grote bijdrage en 5 = zeer grote bijdrage.
Met het totaaloordeel per maatregel van alle experts is
vervolgens een rangorde berekend.
Het resultaat is weergegeven in bijgaande spinnenwebprofielen.
Contact: gezondeomgeving@rivm.nl
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Figuur 3: Geselecteerde lucht- en geluidsmaatregelen voor Zuidwest.
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Een gezonde
omgeving in
West
Utrecht
Gemeente en inwoners kunnen samen een gezonde
leefomgeving creëren. Een gezonde leefomgeving is van
belang om een gezonde leefstijl te bevorderen en risico’s
voor de gezondheid te verminderen. Bij het creëren van
een gezonde leefomgeving spelen vele omgevingsfactoren een rol. Een samenhangende aanpak is nodig
om deze factoren te beïnvloeden, waarbij meer effect
te verwachten is als er combinaties van maatregelen
worden ingezet. Deze factsheet geeft adviezen aan de
gemeente Utrecht om maatregelen succesvol in te zetten
in de wijk West.

West

West is één van de 10 wijken van de gemeente Utrecht.
De wijk bestaat uit Oog in Al/Welgelegen, Lombok/
Leidseweg en Nieuw Engeland/Schepenbuurt. De twee
bedrijvengebieden Lage Weide en Cartesiusweg horen er
ook bij. De wijk heeft 30.000 inwoners.

Gezonde Omgeving Utrecht

Het RIVM geeft handelingsperspectieven aan de gemeente
Utrecht over een gezondere leefomgeving voor Utrechtse
inwoners. Bij een gezonde leefomgeving gaat het om de
invloed van milieufactoren en de fysieke en sociale leefomgeving op gezondheid, (on)gezond gedrag en deelname
aan de samenleving. Het RIVM stelt combinaties voor van
maatregelen voor een gezonde leefomgeving voor elke
Utrechtse wijk: GO! Utrecht.
GO! Utrecht presenteert maatregelen aan de gemeente
die risico’s voor de gezondheid van Utrechtse inwoners
op een effectieve manier verkleinen of de gezondheid
van inwoners bevorderen. Per wijk worden maatregelen
voorgesteld die inhaken op de kansrijke thema’s van
die wijk.
1

Met een + en - laat de infographic zien
welke indicator gunstig of ongunstig scoort.
Binnen de stippellijn (-) scoort de indicator
ongunstiger in de wijk ten opzichte van het
gemiddelde van de gemeente Utrecht.
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drinkers

*Gemiddelde Gemeente Utrecht
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concentratie
(μg/m3)

1,13 / 1,07*
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Maatregelen
Samen werken in de wijk
Samen de buurt schoonmaken en schoonhouden
Bewoners organiseren gezamenlijk hun eigen
voorzieningen en activiteiten
Wijkbudgetten geven aan de buurtbewoners
etten van buurtbedrijven buurt o eraties
en buurtnetwerken

Minder verkeer in de wijk
Lokale infrastructurele maatregelen, zoals 30 km zones
Meer oversteekplaatsen aanleggen
Aansturen op leefstraten: bewoners gezamenlijk
aan de slag om de eigen straat te verbeteren
Laatste kilometer goederentransport met
elektris he bak ets

Op sommige plekken
komen veel sociale
problemen bij elkaar

Schone lucht en stille omgeving
Milieuzonering uitbreiden
Gemotoriseerd verkeer in de buurt ontmoedigen,
door infrastructureel maatregelen
Richtlijn gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit
toepassen
Schoon openbaar vervoer realiseren

De milieuzonering is perfect

Meer groen en groene verbindingen
Groene verbindingen aanleggen
Groene speelplekken verbeteren en aanleggen
Aaneengesloten groene wandel en
etsroutes realiseren

Een veilige wijk
Lik-op-stuk beleid en handhaving
uurtvaders buurt oa hes in etten
Betrekken bewoners bij inrichting van straat

Bij het aanleggen van groen
moeten we over de grenzen
van de wijk heen kijken

3

Feiten & cijfers

Voor de aanbevelingen aan de gemeente heeft het RIVM
de volgende informatie gebruikt:
1. Cijfers uit de Buurtmonitor en Volksgezondheidmonitor
over de gezondheid van inwoners en hun leefomgeving
(beleving en ervaringen).
2. RIVM-cijfers over concentraties luchtverontreinigende
stoffen per wijk.
3. Meningen en ervaringen van inwoners over hun
leefomgeving (verzameld tijdens wijkgesprekken).
4. Kennis uit wetenschappelijke literatuur en van experts
over mogelijke maatregelen.
De cijfers van de wijk en de concentraties van de luchtverontreinigende stoffen (indicatoren) zijn weergegeven in
een spinnenweb op pagina twee. Hierin ziet u hoe de wijk
er voor staat ten opzichte van het gemiddelde van de
gemeente Utrecht. Onder het spinnenweb ziet u een
selectie van opvallende cijfers van de wijk.
Voor elke wijk stelt GO! Utrecht onderbouwde samenhangende maatregelen voor die kansen bieden voor
gezondheidswinst in deze wijk. Er is ook aangegeven op
welke domeinen een combinatie van maatregelen effect
heeft. De maatregelen zijn geïllustreerd op pagina drie.

Hoe zijn de combinaties van
maatregelen samengesteld?

Bij het samenstellen van de pakketten van maatregelen
heeft het RIVM de volgende stappen doorlopen:
• Vaststellen op welke kenmerken deze wijk gunstig of
ongunstig scoren ten opzichte van het gemiddelde van de
gemeente Utrecht. Dit gebeurde door het analyseren van
beschikbare data uit zes domeinen (zoals lucht & geluid,
groen en actief & sociaal). Het spinnenweb visualiseert
deze verschillen en feiten & cijfers laten opvallende
details zien.
• Toetsen van opvallende verschillen uit de feiten & cijfers
aan de informatie uit het wijkgesprek. Kenmerken van de
wijk die ondersteund worden door het wijkgesprek
krijgen prioriteit. Per wijk zijn hieruit 4-6 prioriteiten
geformuleerd.

• Selecteren van maatregelen die aangrijpen op de
desbetreffende prioriteiten. De gekozen maatregelen
komen uit een door het RIVM samengestelde database.
Er is geselecteerd op effectiviteit en of de maatregelen
aangrijpen op meer dan één van de zes genoemde
domeinen.
• Tenslotte heeft een panel van deskundigen de verschillende pakketten van maatregelen zo samengesteld, dat
die elkaars effectiviteit zoveel mogelijk versterken (het
1+1=3 effect). De iconen boven de pakketten van
maatregelen op pagina drie geven aan op welke van de
zes domeinen deze combinaties van maatregelen invloed
zullen hebben. Ook zijn er citaten van bewoners uit de
wijkgesprekken toegevoegd.

Hoe verder?

Deze factsheet is een uitnodiging aan de gemeente Utrecht
en haar bewoners om samen een keuze te maken uit de
voorgestelde maatregelcombinaties en er een gezondere
wijk mee te gaan realiseren.
Het is belangrijk om het effect van de maatregelen die
worden ingezet goed te volgen en te beoordelen op
effectiviteit.
Deze factsheet maakt onderdeel uit van het GO! Utrecht
onderzoek. Voor de andere wijken in de gemeente Utrecht
en voor de gemeente Utrecht als geheel zijn ook factsheets
beschikbaar. Het onderzoek is in opdracht van de gemeente
Utrecht uitgevoerd in de periode oktober 2016 t/m juni 2017.
Meer over het onderzoek en de referenties van de maatregelen zijn in een achtergrondrapport beschikbaar.
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Milieu en gezondheid

Een slechte luchtkwaliteit schaadt de gezondheid van
Utrechtse bewoners. Slechte lucht en geluidsoverlast door
verkeer, zijn de belangrijkste milieubronnen die onze
gezondheid negatief beïnvloeden. Met preventieve maatregelen kunnen deze gevolgen worden verminderd. Werken
aan gezondere lucht en een stillere leefomgeving draagt
aantoonbaar bij aan een gezonde leefomgeving in de wijk.

MGR

De verschillende kleuren in de figuur maken zichtbaar hoe
de milieukwaliteit (lucht en geluid) in de wijk scoort ten
opzichte van het gemiddelde van Nederland (6%). Dit is
berekend met de MilieuGezondheidsRisico Indicator (MGR).
De MGR geeft een indicatie van de milieukwaliteit op een
specifieke plaats en hoe dat bijdraagt en aan de totale
ziektelast. Plekken in de wijk met een hogere ziektelast door
milieufactoren worden met een rodere kleur aangegeven.

Een gezonde
lucht in
West
Utrecht

De MGR is een vereenvoudigde berekening van de ziektelast
op basis van de indicatoren fijnstof (PM10), stikstofdioxide
(NO2) en roet (EC) voor luchtkwaliteit en geluidsbelasting
door weg-, rail-, en vliegverkeer en door industrie.

Stikstofoxide en roet

Bij het kiezen van maatregelen om de luchtkwaliteit te
verbeteren spelen de herkomst van de verontreinigende
stoffen en de bijdrage van de verschillende bronnen een
belangrijke rol. In figuur 2 is voor geïllustreerd hoeveel de
bronnen buiten de gemeente Utrecht bijdragen aan de
concentratie van stikstofdioxide (NO2) en roet (EC) en
hoeveel de bijdrage is van de verschillende bronnen binnen
Utrecht. Dit is berekend voor 2015, 2020 en 2030.
De bronnen buiten de gemeente Utrecht droegen in 2015
een bijdrage voor ongeveer de helft bij aan de luchtkwaliteit
in de gemeente Utrecht. Van de bronnen binnen de
gemeente Utrecht leverde wegverkeer, zowel op snelwegen
als binnen bebouwde kom, de grootste bijdrage aan de
stikstofdioxide en roet concentratie. Andere belangrijke
bronnen zijn consumenten1 en mobiele werktuigen2. Voor
fijnstof (PM10) is de bijdrage van de bronnen binnen Utrecht
beperkt (ca 10%). Daarom biedt de beperking van de
uitstoot van stikstofoxiden (NO en NO2) en roet door
wegverkeer de beste mogelijkheden voor de gemeente
Utrecht om de luchtkwaliteit in de wijken van Utrecht te
verbeteren. Naar verwachting zal vooral de bijdrage van wegverkeer tot 2030 sterk afnemen door Europese maatregelen,
maar ook dan blijft wegverkeer nog de belangrijkste bron.
De stikstofdioxide concentratie was in 2015 per wijk
gemiddeld lager dan de wettelijke grenswaarde (40 µg/m3).
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Figuur 1: Milieu Gezondheidsricico kaart.

1 De uitstoot van stikstofoxiden door consumenten betreft de verwarming
van de woning, de warmwatervoorziening en het koken. De uitstoot van
roet door consumenten wordt veroorzaakt door het stoken van hout.
2 Bij mobiele werktuigen gaat het hoofdzakelijk om de inzet van
graafmachines, bulldozers, vorkheftrucks e.d. in de industrie en de bouw.
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Figuur 2: De bijdrage van bronnen aan de concentratie van stikstofdioxide en roet in West.

Lucht- en geluidmaatregelen in West

Het project GO! Utrecht heeft voor de Utrechtse wijken
combinaties van maatregelen samengesteld die kunnen
bijdragen een gezondere leefomgeving. De spinnenweb
profielen geven een indicatie hoe de voor de West geselecteerde
lucht- en geluidsmaatregelen hieraan kunnen bijdragen.
Deze profielen zijn het resultaat van een kwalitatieve
beoordeling door een tiental RIVM-experts. Zij hebben deze
lucht- en geluidmaatregelen beoordeeld op het effect dat
ze hebben op indicatoren uit de domeinen: luchtkwaliteit,
geluid, bewegen, actief & sociaal, verkeersveiligheid,
voorzieningen & inrichting en groen.

Bepalend bij de beoordeling is de mate waarin de
maatregel een bijdrage kan leveren aan “het verbeteren op
de verschillende indicatoren in een domein”. Er is gescoord
op een 5-puntsschaal die overeenkomt met de schaal van
het spinnenweb. De scores 1 tot en met 5 hebben de
volgende betekenis: 1 = geen of nauwelijks
een bijdrage, 2 = een kleine bijdrage, 3 = redelijke bijdrage,
4 = een grote bijdrage en 5 = zeer grote bijdrage.
Met het totaaloordeel per maatregel van alle experts is
vervolgens een rangorde berekend.
Het resultaat is weergegeven in bijgaande spinnenwebprofielen.
Contact: gezondeomgeving@rivm.nl
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Figuur 3: Geselecteerde lucht- en geluidsmaatregelen voor West.
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Een gezonde
omgeving in
Leidsche Rijn
Utrecht
Gemeente en inwoners kunnen samen een gezonde
leefomgeving creëren. Een gezonde leefomgeving is van
belang om een gezonde leefstijl te bevorderen en risico’s
voor de gezondheid te verminderen. Bij het creëren van
een gezonde leefomgeving spelen vele omgevingsfactoren een rol. Een samenhangende aanpak is nodig
om deze factoren te beïnvloeden, waarbij meer effect
te verwachten is als er combinaties van maatregelen
worden ingezet. Deze factsheet geeft adviezen aan de
gemeente Utrecht om maatregelen succesvol in te zetten
in de wijk Leidsche Rijn.

Leidsche Rijn

Leidsche Rijn is één van de 10 wijken van de gemeente
Utrecht. De wijk bestaat uit Leidsche Rijn Centrum,
Leeuwesteyn, Grauwaart, Parkwijk, Het Zand, Hoge Weide,
Terwijde, Langerak en Rijnvliet. De twee bedrijventerreinen
De Wetering en kantorenpark Papendorp horen er ook bij.
De wijk heeft 35.000 inwoners.

Gezonde Omgeving Utrecht

Het RIVM geeft handelingsperspectieven aan de gemeente
Utrecht over een gezondere leefomgeving voor Utrechtse
inwoners. Bij een gezonde leefomgeving gaat het om de
invloed van milieufactoren en de fysieke en sociale leefomgeving op gezondheid, (on)gezond gedrag en deelname
aan de samenleving. Het RIVM stelt combinaties voor van
maatregelen voor een gezonde leefomge¬ving voor elke
Utrechtse wijk: GO! Utrecht.
GO! Utrecht presenteert maatregelen aan de gemeente
die risico’s voor de gezondheid van Utrechtse inwoners
op een effectieve manier verkleinen of de gezondheid
van inwoners bevorderen. Per wijk worden maatregelen
voorgesteld die inhaken op de kansrijke thema’s van
die wijk.
1

Met een + en - laat de infographic zien
welke indicator gunstig of ongunstig scoort.
Binnen de stippellijn (-) scoort de indicator
ongunstiger in de wijk ten opzichte van het
gemiddelde van de gemeente Utrecht.
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Schoon

Feiten & Cijfers
Leeftijdsopbouw

Gezondheid
& Leefstijl

Actief
& Sociaal

70,8 / 67,3* 39% / 35%*
levensverwachting
in goed ervaren
,1
/ 20%* gezondheid in jaren
jongeren

30 %

63,8% / 69,8%*
volwassenen

41% / 37%*

5,6 / 5,8*

bewoners
met overgewicht

rapportcijfer
sociale cohesie

9% / 11%*
6,2% / 10,2%*
ouderen

actieve
bewoners
(in de wijk)

bewoners
last van
depressies

*Gemiddelde Gemeente Utrecht

Veiligheid
& Schoon

Voorzieningen
& Inrichting

Groen

Lucht &
Geluid

2% / 3%*

22% / 28%*

4411m2 / 2035m2*

5% / 14%*

bewoners dat
zich vaak
onveilig voelt

tevreden met
jongerenvoorzieningen

gebruiksgroen
(per 1000 inwoners)

last van
luchtvervuiling

43% / 41%* 57% / 70%* 91% / 85%* 20,9 / 25,5*
tevreden met
verkeersveiligheid

tevreden
met winkels

tevreden met
gebruiksgroen

36% / 34%* 27% / 32%* 15% / 29%* 87% / 86%*
eenzame
bewoners

vaak last van
rommel en afval

tevreden met
ouderenvoorzieningen

stikstokdioxide
concentratie
(μg/m3)

0,96 / 1,07*

vindt dat groen op roet concentratie
loopafstand is
(μg/m3)
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Maatregelen
Meer toegankelijke voorzieningen
Meer toegankelijke sportvoorzieningen in de buurt realiseren
Meer diversiteit van winkels in de buurt realiseren
Bestaande gebouwen voor meerdere buurtfuncties gebruiken
Bewoners stimuleren om gezamenlijk hun eigen
voorzieningen en activiteiten te organiseren

Het is lastig om ruimte te
vinden voor kleinschalige,
lokale initiatieven

Veel kinderen worden met de
auto naar school gebracht

Samen leven in de wijk
Vriendendiensten organiseren
Online app of platform ontwikkelen om in
contact te komen met buurtbewoners
Ontmoetingsplekken creëren

ietsen en wandelen naar school
timuleren van wandelen en etsen naar s hool
Autovrije zones creëren rondom scholen op
bepaalde tijdstippen
Ges heiden ets aden rondom s holen aanleggen

Een beweegvriendelijke wijk
Aaneengesloten groene wandel- en
etsroutes realiseren
Aantrekkelijke en veilige wandel- en
ets aden realiseren
laatsen van tnesstoestellen

Samen werken in het groen
Groen voor diverse doeleinden realiseren
Buurtmoestuin aanleggen
Werken aan een beweegtuin voor ouderen
Betrekken van bewoners bij inrichting van
groen en onderhoud

Er zijn weinig ommetjes in de
buurt om een aantrekkelijk
rondje te lopen

3

Feiten & cijfers

Voor de aanbevelingen aan de gemeente heeft het RIVM
de volgende informatie gebruikt:
1. Cijfers uit de Buurtmonitor en Volksgezondheidmonitor
over de gezondheid van inwoners en hun leefomgeving
(beleving en ervaringen).
2. RIVM-cijfers over concentraties luchtverontreinigende
stoffen per wijk.
3. Meningen en ervaringen van inwoners over hun
leefomgeving (verzameld tijdens wijkgesprekken).
4. Kennis uit wetenschappelijke literatuur en van experts
over mogelijke maatregelen.
De cijfers van de wijk en de concentraties van de luchtverontreinigende stoffen (indicatoren) zijn weergegeven in
een spinnenweb op pagina twee. Hierin ziet u hoe de wijk
er voor staat ten opzichte van het gemiddelde van de
gemeente Utrecht. Onder het spinnenweb ziet u een
selectie van opvallende cijfers van de wijk.
Voor elke wijk stelt GO! Utrecht onderbouwde samenhangende maatregelen voor die kansen bieden voor
gezondheidswinst in deze wijk. Er is ook aangegeven op
welke domeinen een combinatie van maatregelen effect
heeft. De maatregelen zijn geïllustreerd op pagina drie.

Hoe zijn de combinaties van maatregelen
samengesteld?

Bij het samenstellen van de pakketten van maatregelen
heeft het RIVM de volgende stappen doorlopen:
• Vaststellen op welke kenmerken deze wijk gunstig of
ongunstig scoren ten opzichte van het gemiddelde van de
gemeente Utrecht. Dit gebeurde door het analyseren van
beschikbare data uit zes domeinen (zoals lucht & geluid,
groen en actief & sociaal). Het spinnenweb visualiseert
deze verschillen en feiten & cijfers laten opvallende
details zien.
• Toetsen van opvallende verschillen uit de feiten & cijfers
aan de informatie uit het wijkgesprek. Kenmerken van de
wijk die ondersteund worden door het wijkgesprek
krijgen prioriteit. Per wijk zijn hieruit 4-6 prioriteiten
geformuleerd.

• Selecteren van maatregelen die aangrijpen op de
desbetreffende prioriteiten. De gekozen maatregelen
komen uit een door het RIVM samengestelde database.
Er is geselecteerd op effectiviteit en of de maatregelen
aangrijpen op meer dan één van de zes genoemde
domeinen.
• Tenslotte heeft een panel van deskundigen de verschillende pakketten van maatregelen zo samengesteld, dat
die elkaars effectiviteit zoveel mogelijk versterken (het
1+1=3 effect). De iconen boven de pakketten van
maatregelen op pagina drie geven aan op welke van de
zes domeinen deze combinaties van maatregelen invloed
zullen hebben. Ook zijn er citaten van bewoners uit de
wijkgesprekken toegevoegd.

Hoe verder?

Deze factsheet is een uitnodiging aan de gemeente Utrecht
en haar bewoners om samen een keuze te maken uit de
voorgestelde maatregelcombinaties en er een gezondere
wijk mee te gaan realiseren.
Het is belangrijk om het effect van de maatregelen die
worden ingezet goed te volgen en te beoordelen op
effectiviteit.
De factsheet maakt onderdeel uit van het GO! Utrechtonderzoek. Voor de andere wijken in de gemeente Utrecht
en voor de gemeente Utrecht als geheel zijn ook factsheets
beschikbaar. Het onderzoek is in opdracht van de gemeente
Utrecht uitgevoerd in de periode oktober 2016 t/m juni 2017.
Meer over het onderzoek en de referenties van de maatregelen zijn in een achtergrondrapport beschikbaar.

Contact

gezondeomgeving@rivm.nl
Auteurs:
Th. van Alphen, K. Linde, L. Kok, F. den Hertog,
J. Aben, B. Staatsen, I. van Kuilenburg, I. Storm.
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Milieu en gezondheid

Een slechte luchtkwaliteit schaadt de gezondheid van
Utrechtse bewoners. Slechte lucht en geluidsoverlast door
verkeer, zijn de belangrijkste milieubronnen die onze
gezondheid negatief beïnvloeden. Met preventieve maatregelen kunnen deze gevolgen worden verminderd. Werken
aan gezondere lucht en een stillere leefomgeving draagt
aantoonbaar bij aan een gezonde leefomgeving in de wijk.

MGR

De verschillende kleuren in de figuur maken zichtbaar hoe
de milieukwaliteit (lucht en geluid) in de wijk scoort ten
opzichte van het gemiddelde van Nederland (6%). Dit is
berekend met de MilieuGezondheidsRisico Indicator (MGR).
De MGR geeft een indicatie van de milieukwaliteit op een
specifieke plaats en hoe dat bijdraagt en aan de totale
ziektelast. Plekken in de wijk met een hogere ziektelast door
milieufactoren worden met een rodere kleur aangegeven.

Een gezonde
lucht in
Leidsche Rijn
Utrecht

De MGR is een vereenvoudigde berekening van de ziektelast
op basis van de indicatoren fijnstof (PM10), stikstofdioxide
(NO2) en roet (EC) voor luchtkwaliteit en geluidsbelasting
door weg-, rail-, en vliegverkeer en door industrie.

Stikstofoxide en roet

Bij het kiezen van maatregelen om de luchtkwaliteit te
verbeteren spelen de herkomst van de verontreinigende
stoffen en de bijdrage van de verschillende bronnen een
belangrijke rol. In figuur 2 is voor Leidsche Rijn geïllustreerd
hoeveel de bronnen buiten de gemeente Utrecht bijdragen
aan de concentratie van stikstofdioxide (NO2) en roet (EC)
en hoeveel de bijdrage is van de verschillende bronnen
binnen Utrecht. Dit is berekend voor 2015, 2020 en 2030.
De bronnen buiten de gemeente Utrecht droegen in 2015
een bijdrage voor ongeveer de helft bij aan de luchtkwaliteit
in de gemeente Utrecht. Van de bronnen binnen de
gemeente Utrecht leverde wegverkeer, zowel op snelwegen
als binnen bebouwde kom, de grootste bijdrage aan de
stikstofdioxide en roet concentratie. Andere belangrijke
bronnen zijn consumenten1 en mobiele werktuigen2. Voor
fijnstof (PM10) is de bijdrage van de bronnen binnen Utrecht
beperkt (ca 10%). Daarom biedt de beperking van de
uitstoot van stikstofoxiden (NO en NO2) en roet door
wegverkeer de beste mogelijkheden voor de gemeente
Utrecht om de luchtkwaliteit in de wijken van Utrecht te
verbeteren. Naar verwachting zal vooral de bijdrage van wegverkeer tot 2030 sterk afnemen door Europese maatregelen,
maar ook dan blijft wegverkeer nog de belangrijkste bron.
De stikstofdioxide concentratie was in 2015 per wijk
gemiddeld lager dan de wettelijke grenswaarde (40 µg/m3).

Legenda
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4-5%

6-7%
7-8%

<9-10%
10-11%

5-6%

8-9%

>11%

Figuur 1: Milieu Gezondheidsricico kaart.

1 De uitstoot van stikstofoxiden door consumenten betreft de verwarming
van de woning, de warmwatervoorziening en het koken. De uitstoot van
roet door consumenten wordt veroorzaakt door het stoken van hout.
2 Bij mobiele werktuigen gaat het hoofdzakelijk om de inzet van
graafmachines, bulldozers, vorkheftrucks e.d. in de industrie en de bouw.
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Figuur 2: De bijdrage van bronnen aan de concentratie van stikstofdioxide en roet in Leidsche Rijn.

Lucht- en geluidmaatregelen in Leidsche Rijn

Het project GO! Utrecht heeft voor de Utrechtse wijken
combinaties van maatregelen samengesteld die kunnen
bijdragen een gezondere leefomgeving. De spinnenwebprofielen geven een indicatie hoe de voor Leidsche Rijn
geselecteerde lucht- en geluidsmaatregelen hieraan kunnen
bijdragen. Deze profielen zijn het resultaat van een kwalitatieve beoordeling door een tiental RIVM-experts. Zij hebben
deze lucht- en geluidmaatregelen beoordeeld op het effect
dat ze hebben op indicatoren uit de domeinen: luchtkwaliteit,
geluid, bewegen, actief & sociaal, verkeersveiligheid,
voorzieningen & inrichting en groen.

Autovrije zones creëren

Stimuleren van wandelen en etsen
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Gescheiden ets aden realiseren
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Bepalend bij de beoordeling is de mate waarin de
maatregel een bijdrage kan leveren aan “het verbeteren op
de verschillende indicatoren in een domein”. Er is gescoord
op een 5-puntsschaal die overeenkomt met de schaal van
het spinnenweb. De scores 1 tot en met 5 hebben de
volgende betekenis: 1 = geen of nauwelijks
een bijdrage, 2 = een kleine bijdrage, 3 = redelijke bijdrage,
4 = een grote bijdrage en 5 = zeer grote bijdrage.
Met het totaaloordeel per maatregel van alle experts is
vervolgens een rangorde berekend.
Het resultaat is weergegeven in bijgaande spinnenwebprofielen.
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Actief & Sociaal
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Veilig & Schoon
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Groen
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Figuur 3: Geselecteerde lucht- en geluidsmaatregelen voor
Leidsche Rijn.
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Contact: gezondeomgeving@rivm.nl
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Een gezonde
omgeving in
Vleuten-De Meern
Utrecht
Gemeente en inwoners kunnen samen een gezonde
leefomgeving creëren. Een gezonde leefomgeving is van
belang om een gezonde leefstijl te bevorderen en risico’s
voor de gezondheid te verminderen. Bij het creëren van
een gezonde leefomgeving spelen vele omgevingsfactoren een rol. Een samenhangende aanpak is nodig
om deze factoren te beïnvloeden, waarbij meer effect
te verwachten is als er combinaties van maatregelen
worden ingezet. Deze factsheet geeft adviezen aan de
gemeente Utrecht om maatregelen succesvol in te zetten
in de wijk Vleuten-De Meern.

Vleuten-De Meern

Vleuten-De Meern is één van de 10 wijken van de gemeente
Utrecht. De wijk bestaat uit de woonkernen Vleuten en
De Meern en de woonwijken Haarzuilens, Rijnenburg,
Oudenrijn, Vleuterweide en Veldhuizen. De wijk is met
48.000 inwoners de grootste van Utrecht.

Gezonde Omgeving Utrecht

Het RIVM geeft handelingsperspectieven aan de gemeente
Utrecht over een gezondere leefomgeving voor Utrechtse
inwoners. Bij een gezonde leefomgeving gaat het om de
invloed van milieufactoren en de fysieke en sociale leefomgeving op gezondheid, (on)gezond gedrag en deelname
aan de samenleving. Het RIVM stelt combinaties voor van
maatregelen voor een gezonde leefomgeving voor elke
Utrechtse wijk: GO! Utrecht.
GO! Utrecht presenteert maatregelen aan de gemeente
die risico’s voor de gezondheid van Utrechtse inwoners
op een effectieve manier verkleinen of de gezondheid
van inwoners bevorderen. Per wijk worden maatregelen
voorgesteld die inhaken op de kansrijke thema’s van
die wijk.
1

Met een + en - laat de infographic zien
welke indicator gunstig of ongunstig scoort.
Binnen de stippellijn (-) scoort de indicator
ongunstiger in de wijk ten opzichte van het
gemiddelde van de gemeente Utrecht.
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Leeftijdsopbouw

Gezondheid
& Leefstijl

Actief
& Sociaal

Veiligheid
& Schoon

Voorzieningen
& Inrichting

Groen

Lucht &
Geluid

70,7 / 67,3*

36% / 35%*

2% / 3%*

25 % / 28%*

1658m2 / 2035m2*

23% / 38%*

actieve
bewoners
(in de wijk)

bewoners dat
zich vaak
onveilig voelt

tevreden met
jongerenvoorzieningen

gebruiksgroen
(per 1000 inwoners)

last van
stank

48% / 37%*

6,2 / 5,8*

37% / 41%*

8,1 / 7,6*

bewoners
met overgewicht

rapportcijfer
sociale cohesie

tevreden
met verkeersveiligheid

rapportcijfer
woonomgeving

levensverwachting
in goed ervaren
,9
/ 20%* gezondheid in jaren
jongeren

28 %

59,3% / 69,8%*
volwassenen

93% / 85%* 20,5 / 25,5*
tevreden met
gebruiksgroen

16% / 14%* 34% / 34%* 17% / 32%* 35% / 35%* 89% / 86%*
11,7% / 10,2%*
ouderen

ervaren matig
tot slechte
gezondheid

*Gemiddelde Gemeente Utrecht

eenzame
bewoners

vaak last van
rommel en afval

tevreden met
beschikbaarheid
ruimte voor
bewonersactiviteiten

stikstokdioxide
concentratie
(μg/m3)

0,92 / 1,07*

vindt dat groen op roet concentratie
loopafstand is
(μg/m3)
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Maatregelen
Meer en gevarieerd groen
Braakliggende terreinen en groen door
buurtbewoners laten beheren
Betrekken van bewoners bij inrichting van
groen en openbare ruimte
Groene daken stimuleren

In het Noorden van de wijk
is veel groen, in het Zuiden
is het vechten om groen

Meer etsen en wandelen
Lokale infrastructurele maatregelen,
zoals drempels en autoluwe zones
Aantrekkelijke en veilige wandel- en
ets aden realiseren
Meer oversteekplaatsen aanleggen

Samen leven in de wijk
Bestaande gebouwen voor meerdere
buurtfuncties gebruiken
etten van buurtbedrijven
buurtcoöperaties en buurtnetwerken
Wijkbudgetten geven aan de buurtbewoners
Online app of platform ontwikkelen om in
contact te komen met buurtbewoners

Er zijn maar weinig
trapveldjes en ontmoetingsplekken voor 12-18 jarigen

Schone lucht en stille omgeving
Stille zijdes creëren
Deelauto’s stimuleren
GGD-richtlijngevoelige bestemmingen
luchtkwaliteit toepassen

Wonen aan de A12
en A2 is een groot
nadeel

Investeren in jongeren en hun wijk
Aantrekkelijke sport- en spellocaties realiseren
Sportactiviteiten in het groen aanbieden
Betrekken van jongeren bij inrichting van groen en straat
Ontmoetingsplekken creëren voor jongeren
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Feiten & cijfers

Voor de aanbevelingen aan de gemeente heeft het RIVM
de volgende informatie gebruikt:
1. Cijfers uit de Buurtmonitor en Volksgezondheidmonitor
over de gezondheid van inwoners en hun leefomgeving
(beleving en ervaringen).
2. RIVM-cijfers over concentraties luchtverontreinigende
stoffen per wijk.
3. Meningen en ervaringen van inwoners over hun
leefomgeving (verzameld tijdens wijkgesprekken).
4. Kennis uit wetenschappelijke literatuur en van experts
over mogelijke maatregelen.
De cijfers van de wijk en de concentraties van de luchtverontreinigende stoffen (indicatoren) zijn weergegeven in
een spinnenweb op pagina twee. Hierin ziet u hoe de wijk
er voor staat ten opzichte van het gemiddelde van de
gemeente Utrecht. Onder het spinnenweb ziet u een
selectie van opvallende cijfers van de wijk.
Voor elke wijk stelt GO! Utrecht onderbouwde samenhangende maatregelen voor die kansen bieden voor
gezondheidswinst in deze wijk. Er is ook aangegeven op
welke domeinen een combinatie van maatregelen effect
heeft. De maatregelen zijn geïllustreerd op pagina drie.

Hoe zijn de combinaties van maatregelen
samengesteld?

Bij het samenstellen van de pakketten van maatregelen
heeft het RIVM de volgende stappen doorlopen:
• Vaststellen op welke kenmerken deze wijk gunstig of
ongunstig scoren ten opzichte van het gemiddelde van de
gemeente Utrecht. Dit gebeurde door het analyseren van
beschikbare data uit zes domeinen (zoals lucht & geluid,
groen en actief & sociaal). Het spinnenweb visualiseert
deze verschillen en feiten & cijfers laten opvallende
details zien.
• Toetsen van opvallende verschillen uit de feiten & cijfers
aan de informatie uit het wijkgesprek. Kenmerken van de
wijk die ondersteund worden door het wijkgesprek
krijgen prioriteit. Per wijk zijn hieruit 4-6 prioriteiten
geformuleerd.

• Selecteren van maatregelen die aangrijpen op de
desbetreffende prioriteiten. De gekozen maatregelen
komen uit een door het RIVM samengestelde database.
Er is geselecteerd op effectiviteit en of de maatregelen
aangrijpen op meer dan één van de zes genoemde
domeinen.
• Tenslotte heeft een panel van deskundigen de verschillende pakketten van maatregelen zo samengesteld, dat
die elkaars effectiviteit zoveel mogelijk versterken (het
1+1=3 effect). De iconen boven de pakketten van
maatregelen op pagina drie geven aan op welke van de
zes domeinen deze combinaties van maatregelen invloed
zullen hebben. Ook zijn er citaten van bewoners uit de
wijkgesprekken toegevoegd.

Hoe verder?

Deze factsheet is een uitnodiging aan de gemeente Utrecht
en haar bewoners om samen een keuze te maken uit de
voorgestelde maatregelcombinaties en er een gezondere
wijk mee te gaan realiseren.
Het is belangrijk om het effect van de maatregelen die
worden ingezet goed te volgen en te beoordelen op
effectiviteit.
Deze factsheet maakt onderdeel uit van het GO! Utrecht
onderzoek. Voor de andere wijken in de gemeente Utrecht
en voor de gemeente Utrecht als geheel zijn ook factsheets
beschikbaar. Het onderzoek is in opdracht van de gemeente
Utrecht uitgevoerd in de periode oktober 2016 t/m juni 2017.
Meer over het onderzoek en de referenties van de maatregelen zijn in een achtergrondrapport beschikbaar.
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Milieu en gezondheid

Een slechte luchtkwaliteit schaadt de gezondheid van
Utrechtse bewoners. Slechte lucht en geluidsoverlast door
verkeer, zijn de belangrijkste milieubronnen die onze
gezondheid negatief beïnvloeden. Met preventieve maatregelen kunnen deze gevolgen worden verminderd. Werken
aan gezondere lucht en een stillere leefomgeving draagt
aantoonbaar bij aan een gezonde leefomgeving in de wijk.

MGR

De verschillende kleuren in de figuur maken zichtbaar hoe
de milieukwaliteit (lucht en geluid) in de wijk scoort ten
opzichte van het gemiddelde van Nederland (6%). Dit is
berekend met de MilieuGezondheidsRisico Indicator (MGR).
De MGR geeft een indicatie van de milieukwaliteit op een
specifieke plaats en hoe dat bijdraagt en aan de totale
ziektelast. Plekken in de wijk met een hogere ziektelast door
milieufactoren worden met een rodere kleur aangegeven.

Een gezonde
lucht in
Vleuten-De Meern
Utrecht

De MGR is een vereenvoudigde berekening van de ziektelast
op basis van de indicatoren fijnstof (PM10), stikstofdioxide
(NO2) en roet (EC) voor luchtkwaliteit en geluidsbelasting
door weg-, rail-, en vliegverkeer en door industrie.

Stikstofoxide en roet

Bij het kiezen van maatregelen om de luchtkwaliteit te
verbeteren spelen de herkomst van de verontreinigende
stoffen en de bijdrage van de verschillende bronnen een
belangrijke rol. In figuur 2 is voor Vleuten-De Meern geïllustreerd hoeveel de bronnen buiten de gemeente Utrecht
bijdragen aan de concentratie van stikstofdioxide (NO2) en
roet (EC) en hoeveel de bijdrage is van de verschillende bronnen
binnen Utrecht. Dit is berekend voor 2015, 2020 en 2030.
De bronnen buiten de gemeente Utrecht droegen in 2015
een bijdrage voor ongeveer de helft bij aan de luchtkwaliteit
in de gemeente Utrecht. Van de bronnen binnen de
gemeente Utrecht leverde wegverkeer, zowel op snelwegen
als binnen bebouwde kom, de grootste bijdrage aan de
stikstofdioxide en roet concentratie. Andere belangrijke
bronnen zijn consumenten1 en mobiele werktuigen2. Voor
fijnstof (PM10) is de bijdrage van de bronnen binnen Utrecht
beperkt (ca 10%). Daarom biedt de beperking van de
uitstoot van stikstofoxiden (NO en NO2) en roet door
wegverkeer de beste mogelijkheden voor de gemeente
Utrecht om de luchtkwaliteit in de wijken van Utrecht te
verbeteren. Naar verwachting zal vooral de bijdrage van wegverkeer tot 2030 sterk afnemen door Europese maatregelen,
maar ook dan blijft wegverkeer nog de belangrijkste bron.
De stikstofdioxide concentratie was in 2015 per wijk
gemiddeld lager dan de wettelijke grenswaarde (40 µg/m3).
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Figuur 1: Milieu Gezondheidsricico kaart.

1 De uitstoot van stikstofoxiden door consumenten betreft de verwarming
van de woning, de warmwatervoorziening en het koken. De uitstoot van
roet door consumenten wordt veroorzaakt door het stoken van hout.
2 Bij mobiele werktuigen gaat het hoofdzakelijk om de inzet van
graafmachines, bulldozers, vorkheftrucks e.d. in de industrie en de bouw.
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Figuur 2: De bijdrage van bronnen aan de concentratie van stikstofdioxide en roet in Vleuten-De Meern.

Lucht- en geluidmaatregelen in
Vleuten-De Meern

Het project GO! Utrecht heeft voor de Utrechtse wijken
combinaties van maatregelen samengesteld die kunnen
bijdragen een gezondere leefomgeving. De spinnenwebprofielen geven een indicatie hoe de voor Vleuten-De Meern
geselecteerde lucht- en geluidsmaatregelen hieraan kunnen
bijdragen. Deze profielen zijn het resultaat van een kwalitatieve beoordeling door een tiental RIVM-experts. Zij hebben
deze lucht- en geluidmaatregelen beoordeeld op het effect
dat ze hebben op indicatoren uit de domeinen: luchtkwaliteit,
geluid, bewegen, actief & sociaal, verkeersveiligheid,
voorzieningen & inrichting en groen.

Bepalend bij de beoordeling is de mate waarin de maatregel
een bijdrage kan leveren aan “het verbeteren op de verschillende indicatoren in een domein”. Er is gescoord op een
5-puntsschaal die overeenkomt met de schaal van het
spinnenweb. De scores 1 tot en met 5 hebben de volgende
betekenis: 1 = geen of nauwelijks
een bijdrage, 2 = een kleine bijdrage, 3 = redelijke bijdrage,
4 = een grote bijdrage en 5 = zeer grote bijdrage.
Met het totaaloordeel per maatregel van alle experts is
vervolgens een rangorde berekend.
Het resultaat is weergegeven in bijgaande spinnenwebprofielen.
Contact: gezondeomgeving@rivm.nl

Stimuleren van wandelen en etsen

Gescheiden ets aden realiseren

Deelauto's faciliteren

Lokale infrastructurele maatregelen
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Meer oversteekvoorzieningen realiseren

ichtlijn gevoelige bestemmingen
luchtkwaliteit toe assen

Stille zijdes creëren
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Legenda
Gezondheid & Leefstijl
Actief & Sociaal
Veilig & Schoon
Voorzieningen & Inrichting
Groen
Lucht
Geluid
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Figuur 3: Geselecteerde lucht- en geluidsmaatregelen voor Vleuten-De Meern.
2

