
Marijke Jansen,  Departement Sociale geografie en planning |  Universiteit Utrecht 
  
Steden staan voor grote uitdagingen. Klimaatveranderingen, een steeds grotere concentratie van 
mensen en zorgen over de gezondheid en de leefbaarheid in de stad roepen vragen op over de 
weerbaarheid van de stad. Er zijn aanwijzingen dat een groene stad met veel groen, parken en/of 
natuur een positief effect heeft op gezondheid, leefbaarheid en bijdraagt aan klimaatadaptatie. Een 
groene stad is aantrekkelijker om te bewegen, te recreëren of te sporten, waardoor de risico’s ten 
aanzien van gezondheidsproblemen zoals overgewicht worden verminderd. Om het beweeggedrag in 
de stad te stimuleren, is kennis nodig over hoe groene omgevingen gebruikt worden voor 
beweeggedrag en wat de rol is van het type (bijv. bossen, parken en recreatiegebieden) en de 
grootte van het groen. Om hierin inzicht te krijgen is een studie opgezet in Maastricht en Rotterdam. 
In beide steden werden inwoners van twee wijken gevraagd deel te nemen aan het onderzoek door 
het dragen van een accelerometer, die de beweging meet, en een GPS-meter, die de locatie 
registreert. Zo kon van elke persoon het activiteitenpatroon worden geregistreerd, van fietsen naar 
het werk, tot de zondagse rit naar het strand en de wandeling naar de supermarkt. In totaal kon data 
van 279 deelnemers worden gebruikt voor analyses. De GPS-data werden gelinkt aan 
landgebruiksdata, waardoor kon worden vastgesteld dat er sprake was van 3948 bezoeken aan een 
groene omgeving; parken (41%), recreatiegebieden (5.6%), agrarisch groen (31.9%), bos, heide en 
duin (5.1%) en rivieren of plassen (16.4%). Parken, agrarisch groen en rivieren/plassen werden door 
de meeste deelnemers bezocht. Bewegen vond niet typisch plaats in één type groen, maar 
verschillende typen groen faciliteren verschillend beweeggedrag. Waar bijvoorbeeld bossen meer 
geschikt leken voor wandelen, werd er meer gefietst langs rivieren en plassen. De grootte van het 
groen lijkt ook een belangrijke rol te spelen; hoe groter het groen, hoe minder het zittende 
beweeggedrag en beweeggedrag op één plaats (denk aan frisbeeën), maar hoe meer er wordt 
gewandeld, gefietst, en intensief bewogen. Hoewel er in steden waarschijnlijk geen ruimte is om 
volledig nieuwe grote groenvoorzieningen aan te leggen, zijn er wellicht mogelijkheden om 
(verschillende types) bestaand groen te verbinden. 
  
 


