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Summary

In 2005, the Millennium Ecosystem Assessment aimed to assess the consequences of 
ecosystem change for human well-being, including health. From then on, the topic of the 
impact of ecosystems and green spaces on human health started to gain more traction. 
Although the effects of ecosystems, and especially urban green spaces (UGS), on human 
health are considered important, there are major challenges in assessing these effects. 
These challenges are related to quantitative assessment, expertise needs, data needs, 
participation of stakeholders and output relevance. In this thesis, I present a computer-
based model (EcoMATCH) developed to address these challenges. For the development 
and first applications of the model, the built-up area of Maastricht, The Netherlands, or 
neighborhoods within it, are used as the study areas. Throughout these chapters, the focus 
is on five major health determinants related to urban spatial design, and on five to seven 
benefits and burdens of UGS that contribute to these health determinants. This concerns 
the following health determinants: ‘Unattractive views’, ‘Heat stress’, ‘Air pollution’, ‘Perceived 
unsafety’ and ‘Tick-bite risk’.

A computer-based tool could address several of these challenges and require less time 
than a group of experts would take. As first research step, I therefore conduct a review in 
Chapter 2 to identify and evaluate tools that assess health-related impacts, and to expose 
shortcomings of current models that should be addressed with a new model. I also present 
a conceptual framework to assess the impacts of ecosystems on human health. I pose in 
this chapter that the complexity aspects of the ecosystem-health relationship introduced in 
this framework are important building blocks for a computer-based tool to assess health(-
related) effects ecosystems and UGS. Examples of these complexity aspects are multiple and 
diverse health impacts − both positive and negative   − and a strong interaction with socio-
economic factors. In this Chapter, I also identify fourteen types of ecosystem services and 
six types of ecosystem disservices with a direct impact on human health. The tool review 
showed that already a limited number of publicly available tools exists that can quantify 
ES. An extensive search and selection procedure yield eleven computer-based tools that 
I evaluate regarding their suitability for assessment of the ecosystem-health relationship. 
Nine of fourteen health-related ecosystem services are addressed by one or more of these 
tools. However, most tools do not include the final step of actually assessing the associated 
health outcomes such as mortality or disease incidence. Furthermore, the review shows 
that each complexity aspect is addressed by several of the evaluated tools, but always in 
an incomplete way. The main shortcomings of computer-based tools that I identified are 
fourfold: their limited suitability for assessment of effects on human health, no inclusion 
of ecosystem disservices, no multi-scalarity and almost no attention for socio-economic 
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factors. Further tool development focused on this would allow better assessment of the 
net contribution of ecosystems to human health.

In Chapter 3, I build on the challenges for assessment and shortcomings of existing 
models to construct a new spatial model for assessing health benefits and burdens of 
UGS (EcoMATCH). I introduce this model and apply it to Maastricht to identify health impact 
hotspots and determine the UGS contribution to these hotspots. This chapter presents 
the modeling method in detail and outlines its possible use in planning and assessment 
with regard to five major health issues where UGS plays a role. There is a need for methods 
that quantify both health-related benefits and burdens of urban green space (UGS). To 
this end, I report on the value of combining spatial modeling with publicly available high-
resolution geospatial data. We identify areas with highest values (‘hotspots’) for five health 
determinants of spatial design: unattractive views, heat stress, air pollution, perceived 
unsafety and tick-bite risk. I find that hotspots with the largest accumulated areas are those 
with simultaneously the highest values for ‘heat stress and unattractive views’ (with low UGS 
cover) and ‘perceived unsafety and tick-bite risk’ (with high UGS cover). Overall, UGS effects 
are mostly detrimental within these hotspots (Heat stress, Air pollution, Perceived unsafety, 
Tick-bite risk), and only beneficial in case of ‘Unattractive views’. This model application 
offers to urban spatial planners an overview of spatial design-related health hotspots, as 
well as an overview of the positive or negative contributions of UGS to health in each 
hotspot. In this way, the model can assist urban planners in setting spatial priorities in 
urban greening strategies. 

In Chapter 4, I study the added value of modeling as an assessment method within a larger 
process, by testing and evaluating a participatory approach to UGS design that combines 
model-based and participatory, resident-based assessment of the health benefits and 
burdens of UGS designs by residents. In the last decade, various national and international 
organizations working on the theme of the ‘healthy city’ have stressed the importance 
of the role that Urban Green Space (UGS) plays. However, an integrated participatory 
approach to UGS design to improve residents’ health is currently lacking. To address this 
gap, the aim in this chapter was to develop and evaluate such a novel approach. First, 
I describe the development of this approach based on guiding principles, followed by 
testing the approach in two neighborhoods of Maastricht, The Netherlands with a low 
score on economic and health indicators. The target groups of children and elderly within 
those neighborhoods were selected to evaluate the designed approach. For testing the 
approach, I report on a selection of seven health-related benefits and four health-related 
burdens of UGS. Regarding UGS design, the elderly mainly expressed a need for more 
flowers and solitary trees. The children especially indicated the need for more play facilities 
in green spaces. Health impact hotspots with regard to heat stress and air pollution and 
most hotspots with regard to unattractive views were located in one neighborhood, whilst 
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a health impact hotspot related to tick-bite risk was located in the other. The residents 
indicated to expect a considerable self-assessed increase in use of the redesigned places for 
meeting, stress reduction or leisure-based physical activity. However, the additional health 
benefits and especially the additional health burdens of these designs, insofar as included 
in this study, appear limited. A major strength of the developed approach was that it allows 
conclusions about whether UGS designs actually represent an improvement compared to 
the current situation in terms of health. A major weakness was that design sessions were 
not based on feasible Urban Green Space redesign options as provided by the local planner. 
Whereas in other participatory approaches to UGS design it often remains unclear whether 
participation actually improves green spaces, our combination of a computer model with 
a participatory process produced clear outcomes as far as health benefits and use of UGS 
are concerned.

Whereas in Chapter 3 the model had been applied on the city-scale, and in Chapter 4 it 
had been applied to assess multiple designs, these applications were not combined. The 
model was also not yet tested on its ability to compare multiple designs, including on 
results if one of those designs would strive for ‘optimal’ UGS design, to create maximum 
health benefits. Therefore, in Chapter 5 the model is applied to explore the potential of 
the model and UGS to lead to such outcomes. A more society-driven reason for this study 
is that spatial planning has developed a strong interest in using urban greening for the 
benefit of resident well-being. However, it still lacks guidance on which greening strategy 
would be most effective in a given context, as well as on how to deal with the quantitative 
dimensions, and the combination of various health benefits and burdens of UGS. For each 
of four UGS design scenarios, including two alternative greening strategy scenarios, the 
indicator values of five health determinants are estimated. The model is extended with a 
module to approximate optimal UGS locations. To assess the health impacts of the UGS 
design scenarios, the model-estimated indicator values of the health determinants are 
compared with threshold values for each health determinant. Within the current UGS 
design of Maastricht’s built-up area, numerous street segments are estimated to exceed 
the threshold values, though some values are much reduced compared to a ‘No greenspace’ 
scenario. Implementation of a scenario ‘Green parking lots and squares’ (built to reflect 
UGS design plans currently considered by local city planners) was estimated to result in 
further decreases of detrimental health determinant values but some slight increases as 
well. Implementation of scenario ‘Optimized greenspace locations’ was mainly estimated 
to (beneficially) decrease health determinant values. Overall, I present a novel model-based 
approach to assess the effectiveness of alternative city-scale UGS design scenarios that is 
integrated, quantitative and spatially explicit, and accounts for multiple health benefits as 
well as burdens. The scenario study generated more general insights relevant to planning of 
UGS for health, notably the importance of translating health policy objectives into specific 
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target values and the importance of ‘smart’ choices in UGS location that can effectively 
reduce trade-offs between the health benefits and burdens of urban greening. 

After applying the EcoMATCH model to these different scales, designs and settings in 
Chapter 3 to 5, I evaluate in Chapter 6 to what extent the developed modelling approach 
addresses current shortcomings in similar models, and suggested improvements of 
computer-based assessment tools (Chapter 2). The model introduced in this thesis offers 
estimates for health determinants that have rarely been quantitatively assessed by 
computer-based tools before. Moreover, to the best of our knowledge, the EcoMATCH 
model is the only model that combines UGS benefits with burdens. The model is not yet 
able to translate its health determinants into health outcomes, although both the chosen 
model setup and health determinants are suitable for such further development. The model 
is spatially generalizable and can be used for the neighborhood to national scale. However, 
it is not yet scalable, in the sense that it is not yet designed to interpolate or extrapolate 
data or results to other scales. The shortcoming regarding inclusion of socio-economic 
factors was partially addressed by applying the model as part of a participatory UGS design 
approach with residents, as presented in Chapter 4 of this thesis. 

Finally, I evaluate in Chapter 6 to what extent the developed EcoMATCH modelling 
approach addresses remaining more general challenges for integrated assessment of 
health effects of UGS (Chapter 1). The model quantifies effects of UGS using ‘absolute’ 
indicators (not just comparative) indicators for most health determinants and is able to 
quantify all health determinants for any type of urban design regardless of UGS presence or 
absence. EcoMATCH combines different design principles by including several mechanistic 
components in each module, for example components related to the street- as well as 
the city-scale. With its capability to identify hotspot areas (Chapter 3) based on threshold 
values (Chapter 5) it is also able to identify priority areas in cities. Regarding specific data 
needs, input data is used that is either publically available for the complete country-area 
(for example Belgium, the Netherlands), or for full city territiories in North-West Europe. 
Regarding duration of an assessment of health benefits of urban spatial design, EcoMATCH 
can autonomously complete a model run for a city and all health determinants within 
a day, when using a computer with a multi-core processor. Regarding participation of 
stakeholders, I focused on taking into account their input for model assessment purposes, 
but I did not focus explicitly on the function of the tool to support interdisciplinary and 
transdisciplinary collaboration between stakeholders. Regarding the challenge to increase 
relevance of the model output of an assessment, I feel that further model development to be 
able to assess the ‘net’ impact of UGS on health. I provide basic model development steps to 
meet this challenge in the future by using Disability-adjusted life years, as indicator (Chapter 
5). Besides creating model capability to calculate a common metric for all health benefits 
and burdens, another major way forward for modelling health effects of green space design 
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would be to include additional health determinants. I feel that most prominent candidate 
health determinants for this in which UGS plays a beneficial role, would be leisure-based 
physical activity, social cohesion, fluvial and pluvial flooding, and attenuation of sound 
nuisance. Most suitable additional candidate health determinants in which UGS play a 
detrimental role would be tree failure, allergen (pollen) production, pest animal nuisance 
and emerging vector-borne diseases such as mosquito-borne diseases. 

In this thesis, it was demonstrated that it is possible to synthesize current knowledge on 
complex causal pathways from urban design and UGS on the one hand and health-related 
effects on the other hand, in a computer model, such that an integrated assessment is 
possible. The qualities of the model described in this thesis compared to existing urban 
green - health models are six fold: the model includes health burdens in addition to 
benefits of UGS, can identify ‘hotspot areas’, most indicator values have an absolute value 
on their own, works on a detailed (street) spatial scale, and offers a form of UGS location 
optimization. Finally, the modular approach of the model facilitates the possibility to extend 
the model with additional health-related modules. 

Assessment of different UGS design scenarios with the model indicated that UGS (re)designs 
could substantially increase some health benefits without increasing health burdens. This 
thesis provides a model development and evaluation report to develop an integrated 
assessment approach that can contribute to estimating the consequences of land use 
change for human health, as well as contribute to designing a healthy living environment 
for residents in several cities, taking into account the role of UGS.
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Samenvatting

In 2005 stelde de Millennium Ecosystem Assessment zicht tot doel om de gevolgen van 
ecosysteemveranderingen voor het menselijk welzijn te beoordelen, met inbegrip van die 
gevolgen voor de gezondheid. Vanaf dat moment begon het onderwerp van de impact van 
ecosystemen en groen op de menselijke gezondheid meer aandacht te krijgen. Hoewel de 
effecten van ecosystemen, en met name die van stadsgroen op de menselijke gezondheid 
belangrijk worden geacht, zijn er grote uitdagingen bij het beoordelen van deze effecten. 
Deze uitdagingen hebben betrekking op kwantitatieve beoordeling, expertisebehoeften, 
gegevensbehoeften, participatie van belanghebbenden en output-relevantie. In dit 
proefschrift presenteer ik een computer-gebaseerd model (EcoMATCH) dat is ontwikkeld om 
deze uitdagingen aan te gaan. Voor de ontwikkeling en eerste toepassingen van het model 
worden de bebouwde kom van de stad Maastricht of wijken daarbinnen, als studiegebieden 
gebruikt. In deze hoofdstukken ligt de focus op vijf belangrijke gezondheidsdeterminanten 
gerelateerd aan stedelijk ruimtelijk ontwerp, en op vijf tot zeven baten en lasten van 
stadsgroen die bijdragen aan deze gezondheidsdeterminanten. Het gaat om de volgende 
gezondheidsdeterminanten: ‘Onaantrekkelijk uitzicht’, ‘Hittestress’, ‘Luchtverontreiniging’, 
‘Ervaren onveiligheid’ en ‘Tekenbeetrisico’.

Een computergebaseerd hulpmiddel zou een aantal van deze uitdagingen kunnen 
aanpakken en minder tijd vergen dan een groep experts zou hoeven nemen. Als 
eerste onderzoeksstap voer ik daarom een   review uit in Hoofdstuk 2 om instrumenten 
te identificeren en te evalueren die gezondheidsgerelateerde effecten beoordelen, en 
om tekortkomingen van huidige modellen bloot te leggen die met een nieuw model 
zouden moeten worden aangepakt. Ik presenteer daarin ook een conceptueel kader 
om de effecten van ecosystemen op de menselijke gezondheid te beoordelen. In dit 
hoofdstuk stel ik dat de complexiteitsaspecten van de ecosysteem-gezondheidsrelatie 
die in dit kader worden geïntroduceerd, belangrijke bouwstenen zijn voor een computer-
gebaseerd instrument om gezondheids(gerelateerde) effecten van ecosystemen en 
stadsgroen te beoordelen. Voorbeelden van deze complexiteitsaspecten zijn meerdere 
en diverse gezondheidseffecten - zowel positieve als negatieve - en een sterke interactie 
met sociaal-economische factoren. In dit hoofdstuk identificeer ik ook veertien typen 
ecosysteemdiensten en zes typen ecosysteemdisdiensten met een directe impact op de 
menselijke gezondheid. Uit de toolreview blijkt dat er al een aantal openbaar beschikbare 
tools bestaat waarmee gezondheids-gerelateerde ecosysteemdiensten kunnen worden 
gekwantificeerd. Een uitgebreide zoek- en selectieprocedure levert elf computergestuurde 
tools op die ik evalueer op hun geschiktheid voor het beoordelen van de ecosysteem-
gezondheidsrelatie. Negen van de veertien gezondheidsgerelateerde ecosysteemdiensten 
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worden aangepakt door een of meer van deze tools. De meeste instrumenten bevatten 
echter niet de laatste stap van het daadwerkelijk beoordelen van de bijbehorende 
gezondheidsresultaten, zoals sterfte of ziekte-incidentie. Verder laat de review zien dat 
elk complexiteitsaspect wordt aangepakt door verschillende van de geëvalueerde tools, 
maar altijd op een onvolledige manier. De belangrijkste tekortkomingen van computer-
gebaseerde tools die ik heb geïdentificeerd, zijn viervoudig: hun beperkte geschiktheid 
voor het beoordelen van daadwerkelijke effecten op de menselijke gezondheid, geen 
opname van ecosyteem dis-diensten, geen multi-scalariteit en bijna geen aandacht voor 
sociaal-economische factoren. Verdere ontwikkeling van instrumenten die hierop is gericht, 
zou een betere beoordeling mogelijk maken van de nettobijdrage van ecosystemen aan 
de menselijke gezondheid.

In hoofdstuk 3 bouw ik voort op de uitdagingen voor beoordeling en tekortkomingen 
van bestaande modellen door een   nieuw ruimtelijk model te construeren voor het 
beoordelen van gezondheidsbaten en -lasten van stadsgroen (EcoMATCH). Ik introduceer 
dit model en pas het toe op Maastricht om ‘gezondheidsimpact-hotspots’ te identificeren 
en de stadsgroen-bijdrage aan deze hotspots te bepalen. Dit hoofdstuk presenteert de 
modelleringsmethode in detail en schetst het mogelijke gebruik ervan bij planning en 
beoordeling met betrekking tot vijf belangrijke gezondheidsdeterminanten waarbij 
stadsgroen een rol speelt. Er is behoefte aan methoden die zowel gezondheidsgerelateerde 
baten als lasten van stadsgroen kwantificeren. Hiertoe rapporteer ik over de waarde van 
het combineren van ruimtelijke modellering met openbaar beschikbare geospatiale 
gegevens met een hoge resolutie. Ik identificeer gebieden met de hoogste waarden 
(‘hotspots’) voor vijf gezondheidsdeterminanten van ruimtelijk ontwerp: onaantrekkelijke 
uitzichten, hittestress, luchtvervuiling, ervaren onveiligheid en tekenbeetrisico. Ik bevind 
dat hotspots met de grootste geaccumuleerde oppervlakte die zijn met tegelijkertijd de 
hoogste waarden voor ‘hittestress en onaantrekkelijke uitzichten’ (met lage stadsgroen-
dekking) en ‘ervaren onveiligheid en tekenbeetrisico’ (met hoge stadsgroen-dekking). Over 
het algemeen zijn stadsgroen-effecten meestal nadelig binnen deze hotspots (Hittestress, 
Luchtvervuiling, Ervaren onveiligheid, Tekenbeetrisico), en alleen gunstig in het geval van 
‘Onaantrekkelijke uitzichten’. Deze modeltoepassing biedt stedelijke ruimtelijke planners 
een overzicht van ruimtelijke ontwerpgerelateerde hotspots, evenals een overzicht van de 
positieve of negatieve bijdragen van stadsgroen aan de gezondheid in elke hotspot. Op 
deze manier kan het model stedenbouwkundigen helpen bij het stellen van ruimtelijke 
prioriteiten in stedelijke vergroeningsstrategieën.

In hoofdstuk 4 bestudeer ik de toegevoegde waarde van modellering als 
beoordelingsmethode binnen een groter proces, door het testen en evalueren van een 
participatieve benadering van stadsgroen-ontwerp die modelgebaseerde en participatieve, 
bewoner-gebaseerde beoordeling van de gezondheidsbaten en -lasten van stadsgroen 
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combineert. In het afgelopen decennium hebben verschillende nationale en internationale 
organisaties die werken rond het thema ‘gezonde stad’ het belang benadrukt van de rol die 
stadsgroen speelt. Een geïntegreerde, participatieve benadering van stadsgroen-ontwerp 
om de gezondheid van bewoners te verbeteren, ontbreekt momenteel echter. Om deze 
kloof te dichten, was het doel van dit hoofdstuk om een   dergelijke nieuwe benadering 
te ontwikkelen en te evalueren. Eerst beschrijf ik de ontwikkeling van deze aanpak op 
basis van leidende principes, gevolgd door het testen van de aanpak in twee buurten 
van Maastricht met een lage score op economische en gezondheidsindicatoren. De 
doelgroepen kinderen en ouderen binnen die wijken zijn geselecteerd om de ontworpen 
aanpak te evalueren. Voor het testen van de aanpak rapporteer ik over een selectie van 
zeven gezondheidsgerelateerde voordelen en vier gezondheidsgerelateerde lasten 
van stadsgroen. Wat betreft stadsgroen-otwerp gaven ouderen vooral aan behoefte 
te hebben aan meer bloemen en solitaire bomen. Vooral de kinderen gaven aan dat er 
behoefte is aan meer speelvoorzieningen in het groen. Hotspots met betrekking tot 
hittestress en luchtvervuiling en de meeste hotspots met betrekking tot onaantrekkelijke 
uitzichten waren in de ene buurt gelegen, terwijl een health impact hotspot gerelateerd 
aan tekenbeetrisico zich juist alleen in de andere bevond. De bewoners gaven aan een 
aanzienlijke toename te verwachten van het gebruik van de opnieuw ontworpen plekken 
voor ontmoeting, stressvermindering of vrijetijdsbesteding. Echter, de gemodelleerde extra 
gezondheidswinst en vooral de extra gezondheidslast van deze ontwerpen, voor zover dus 
meegenomen in dit onderzoek, lijken beperkt. Een grote kracht van de ontwikkelde aanpak 
was dat het toelaat om conclusies te trekken over de vraag of stadsgroen-ontwerpen 
daadwerkelijk een verbetering betekenen ten opzichte van de huidige situatie op het 
gebied van gezondheid. Een grote zwakte was dat de ontwerpsessies niet gebaseerd 
waren op haalbare herontwerpopties voor stadsgroen, zoals voorzien door de lokale 
planners. Terwijl bij andere participatieve benaderingen van stadsgroen-ontwerp het vaak 
onduidelijk blijft of participatie daadwerkelijk stadsgroen verbetert, heeft onze combinatie 
van een computermodel met een participatief proces duidelijke resultaten opgeleverd voor 
wat betreft gezondheidsbaten en het gebruik van stadsgroen.

Waar in hoofdstuk 3 het model op stadsschaal was toegepast en in hoofdstuk 4 was toegepast 
om meerdere ontwerpen te beoordelen, zijn deze toepassingen niet gecombineerd. Het 
model was ook nog niet getest op zijn vermogen om meerdere ontwerpen te vergelijken, 
inclusief op resultaten als een van die ontwerpen zou streven naar ‘optimaal’ stadsgroen-
ontwerp, om maximale gezondheidsvoordelen te creëren. Daarom wordt het model in 
Hoofdstuk 5 toegepast om het potentieel van het model en stadsgroen te onderzoeken om 
tot dergelijke uitkomsten te leiden. Een meer maatschappelijke reden voor dit onderzoek 
is dat het vakgebied van de ruimtelijke ordening een sterke interesse heeft ontwikkeld 
om stedelijke vergroening in te zetten voor het welzijn van de bewoners. Het ontbreekt 
echter nog aan richtlijnen over welke vergroeningsstrategie het meest effectief zou zijn in 
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een bepaalde context, evenals over hoe om te gaan met de kwantitatieve dimensies en 
de combinatie van verschillende gezondheidsbaten en -lasten van stadsgroen. Voor elk 
van de vier ontwerpscenario’s van stadsgroen, inclusief twee alternatieve scenario’s voor 
vergroening, worden de indicatorwaarden van vijf gezondheidsdeterminanten geschat. 
Het model is uitgebreid met een module om optimale stadsgroen-locaties te benaderen. 
Om de gezondheidseffecten van de stadsgroen-ontwerpscenario’s te beoordelen, worden 
de modelgeschatte indicatorwaarden van de gezondheidsdeterminanten vergeleken met 
drempelwaarden voor elke gezondheidsdeterminant. Binnen het huidige stadsgroen-
ontwerp van de bebouwde kom van Maastricht wordt geschat dat tal van straatsegmenten 
de drempelwaarden overschrijden, hoewel sommige waarden veel lager zijn in vergelijking 
met een scenario ‘Geen groen’. De implementatie van een scenario ‘Groene parkeerplaatsen 
en pleinen’ (gebouwd volgens stadsgroen-ontwerpplannen die momenteel door lokale 
stadsplanners worden overwogen) zou naar schatting leiden tot verdere dalingen 
van schadelijke gezondheidsdeterminanten, maar ook tot enkele lichte stijgingen. 
Implementatie van scenario ‘Geoptimaliseerde groenlocaties’ zou naar schatting vooral 
(voordelig) de gezondheidsdeterminant-waarden verlagen. Over het algemeen presenteer 
ik een nieuwe, op modellen gebaseerde benadering om de effectiviteit van alternatieve 
stadsgroen-ontwerpscenario’s op stadsschaal te beoordelen die geïntegreerd, kwantitatief 
en ruimtelijk expliciet is en rekening houdt met meerdere gezondheidsbaten en -lasten. De 
scenariostudie genereerde meer algemene inzichten die relevant zijn voor de planning van 
stadsgroen voor de gezondheid, met name het belang van het vertalen van doelstellingen 
van het gezondheidsbeleid naar specifieke streefwaarden en het belang van ‘slimme’ keuzes 
op de locatie van stadsgroen die de afwegingen tussen de gezondheidsbaten en -lasten 
van stedelijke vergroening.

Na toepassing van het EcoMATCH-model op deze verschillende schalen en ontwerpen in 
Hoofdstuk 3 tot 5, evalueer ik in Hoofdstuk 6 in hoeverre de ontwikkelde modelleringsaanpak 
de huidige tekortkomingen in vergelijkbare modellen aanpakt, en stel ik verbeteringen voor 
computer-gebaseerde beoordelingsinstrumenten (Hoofdstuk 2) voor. Het model dat in dit 
proefschrift is geïntroduceerd, biedt schattingen voor gezondheidsdeterminanten van 
stadsgroen die nog maar zelden kwantitatief zijn beoordeeld door computergebaseerde 
tools. Bovendien is, voor zover wij weten, het EcoMATCH-model het enige model dat de baten 
van stadsgroen combineert met de lasten. Het model kan zijn gezondheidsdeterminanten 
nog niet vertalen naar gezondheidsuitkomsten, hoewel zowel de gekozen modelopzet als 
gezondheidsdeterminanten geschikt zijn voor een dergelijke verdere ontwikkeling. Het 
model is ruimtelijk generaliseerbaar en kan worden gebruikt voor de wijk naar landelijke 
schaal. Het is echter nog niet schaalbaar, in die zin dat het nog niet is ontworpen om 
gegevens of resultaten te interpoleren of te extrapoleren naar andere schalen. De 
tekortkoming met betrekking tot het opnemen van sociaal-economische factoren werd 
gedeeltelijk verholpen door het model toe te passen als onderdeel van een participatieve 
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stadsgroen-ontwerpbenadering met bewoners, zoals gepresenteerd in Hoofdstuk 4 van 
dit proefschrift.

Ten slotte evalueer ik in Hoofdstuk 6 in hoeverre de ontwikkelde EcoMATCH-
modelleringsbenadering de resterende meer algemene uitdagingen voor geïntegreerde 
beoordeling van gezondheidseffecten van stadsgroen aanpakt (Hoofdstuk 1). Het 
model kwantificeert effecten van stadsgroen met behulp van ‘absolute’ (niet alleen 
vergelijkende) indicatoren voor de meeste gezondheidsdeterminanten en is in staat om 
alle gezondheidsdeterminanten te kwantificeren voor elk type stadsontwerp, ongeacht 
de aanwezigheid of afwezigheid van stadsgroen. EcoMATCH combineert verschillende 
ontwerpprincipes door in elke module verschillende mechanistische componenten op 
te nemen, bijvoorbeeld componenten gerelateerd aan zowel de straat- als de stadschaal. 
Met zijn vermogen om hotspotgebieden te identificeren (Hoofdstuk 3) op basis van 
drempelwaarden (Hoofdstuk 5) is het ook in staat om gebieden met prioriteit in steden te 
identificeren. Met betrekking tot specifieke gegevensbehoeften worden invoergegevens 
gebruikt die ofwel publiekelijk beschikbaar zijn voor het volledige landgebied (bijvoorbeeld 
België, Nederland), ofwel voor volledige stadsgebieden in Noordwest-Europa. Wat 
betreft de duur van een beoordeling van gezondheidsvoordelen van stedelijk ruimtelijk 
ontwerp kan EcoMATCH binnen een dag autonoom een   modelrun voor een stad en 
alle gezondheidsdeterminanten voltooien, wanneer een computer met een multi-core 
processor wordt gebruikt. Wat betreft de deelname van belanghebbenden, heb ik me 
gericht op het in aanmerking nemen van hun input voor modelbeoordelingsdoeleinden, 
maar ik heb me niet expliciet gericht op de functie van de tool om interdisciplinaire 
en transdisciplinaire samenwerking tussen belanghebbenden te ondersteunen. Met 
betrekking tot de uitdaging om de relevantie van de modeloutput van een beoordeling 
te vergroten, ben ik van mening dat verdere modelontwikkeling nodig is om de ‘netto’ 
impact van stadsgroen op de gezondheid te kunnen beoordelen. Ik geef basisstappen 
voor modelontwikkeling om deze uitdaging in de toekomst aan te gaan door gebruik 
te maken van ‘Disability Adjusted Life Years’ (DALYs) als indicator (Hoofdstuk 5). Naast 
het creëren van modelmogelijkheden voor het berekenen van een gemeenschappelijke 
maatstaf voor alle gezondheidsbaten en -lasten, zou een andere belangrijke stap 
voorwaarts voor het modelleren van gezondheidseffecten van het ontwerp van stadsgroen 
zijn om aanvullende gezondheidsdeterminanten op te nemen. De meest prominente 
kandidaat-gezondheidsdeterminanten hiervoor, waarin stadsgroen een overwegend 
gunstige rol speelt, zijn naar mijn mening vrije tijd-gerelateerde fysieke activiteit, sociale 
cohesie, wateroverlast en demping van geluidsoverlast. De meest geschikte aanvullende 
kandidaat-gezondheidsdeterminanten waarin stadsgroen een overwegend nadelige 
rol speelt, zijn boom-risico, productie van allergenen, plaagdieroverlast en opkomende 
vectoroverdraagbare ziekten zoals door muggen overgebrachte ziekten.
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In dit proefschrift is aangetoond dat het mogelijk is om de huidige kennis over complexe 
causale mechanismen uit stedenbouw en stadsgroen enerzijds en gezondheids-
gerelateerde effecten anderzijds in een computermodel te synthetiseren, zodat een 
geïntegreerde beoordeling mogelijk is. De kwaliteiten van het model beschreven in dit 
proefschrift in vergelijking met bestaande stedelijke groen-gezondheidsmodellen zijn 
zesvoudig: het model omvat naast de baten van stadsgroen ook gezondheidslasten, kan 
‘hotspotgebieden’ identificeren, de meeste indicatorwaarden hebben op zichzelf een 
absolute waarde, het model werkt op gedetailleerde ruimtelijke schaal (straat), en biedt 
een vorm van stadsgroen-locatieoptimalisatie. Ten slotte maakt de modulaire benadering 
van het model het mogelijk om het model uit te breiden met aanvullende gezondheids-
gerelateerde modules.

Beoordeling van verschillende stadsgroen-ontwerpscenario’s met het model gaf aan dat 
stadsgroen (her)ontwerpen sommige gezondheidsbaten aanzienlijk zou kunnen vergroten 
zonder de gezondheidslasten te vergroten. Dit proefschrift biedt een modelontwikkelings- 
en evaluatierapport om een   geïntegreerde beoordelingsaanpak te ontwikkelen die kan 
bijdragen aan het inschatten van de gevolgen van verandering in landgebruik voor de 
menselijke gezondheid, evenals kan bijdragen aan het ontwerpen van een gezonde 
leefomgeving voor bewoners in verschillende steden, rekening houdend met de rol van 
stadsgroen.




