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Stellingen behorend bij het proefschrift 

Assessing the health benefits and burdens of urban greenspace: 

a spatial modelling approach 

door Bram Oosterbroek 

 

1. Ondanks het feit dat veel mensen dagelijks blootgesteld zijn aan de gezondheidseffecten van de 
ruimtelijke inrichting van steden met hun groen, zijn er weinig hulpmiddelen beschikbaar om zowel de 
gezondheidsbaten als de -lasten daarvan kwantitatief te beoordelen (Hoofdstuk 1 en 2). 
 

2. Het identificeren van gezondheids-gerelateerde hotspots in de stad voor verschillende 
gezondheidseffecten is een pragmatische manier om hun gezamenlijke impact in ogenschouw te nemen, 
zolang het nog niet mogelijk is om deze verschillende effecten bij elkaar op te tellen (Hoofdstuk 3). 
 

3. In de huidige gezondheids-gerelateerde hotspots in de stad draagt stadsgroen zowel gunstig als 
ongunstig bij (Hoofdstuk 3). 
 

4. Door het betrekken van bewoners bij een computermodel-gebaseerde beoordeling van 
gezondheidseffecten van groen is het niet alleen mogelijk om een breder palet aan  
gezondheidseffecten mee te nemen, maar kan ook een toename verwacht worden in het gebruik van 
dat groen (Hoofdstuk 4). 
 

5. Door bij de inrichting van stadsgroen rekening te houden met het effect van de locatie, de ruimtelijke 
samenstelling en het soort groen, is het mogelijk om enerzijds meerdere baten te creëren voor de 
gezondheid van bewoners, en anderzijds de lasten van groen voor hen verwaarloosbaar klein te houden 
(Hoofdstuk 5). 
 

6. Bij het ontwerpen van een park, een nieuwe inrichting van een straat of de buitenruimte rondom een 
gebouw, zou stadsgroen in net zo’n vroeg stadium meegenomen moeten worden als bebouwing, 
infrastructuur en water om efficiënt een gezonde omgeving te kunnen creëren. 
 

7. Om waarde te hebben in stedelijke ruimtelijke planning moet een computer-tool gegevens op 
straatschaal gebruiken om effecten op stadsschaal te beoordelen. 
 

8. Het communiceren van modelresultaten over ruimtelijke plannen aan eindgebruikers zou altijd in de 
vorm van een dialoog moeten gaan, waarbij die eindgebruikers ook de mogelijkheid moeten hebben om 
focus aan te brengen en verbeteringen voor te stellen. 
 

9. Ecologen en biologen wenden meer en meer het concept van ecosysteemdiensten aan om het belang 
van natuurbehoud duidelijk te maken. Bij zowel beleidsmakers als bewoners zal dit belang 
geloofwaardiger overkomen als ze ook over de mogelijke lasten van ecosystemen geïnformeerd worden.  
 

10. “Om modellen te gebruiken, moeten we begrijpen hoe ze werken, en de tekortkomingen in het oog 
houden. Doen we dat niet, dan krijgen we beleid dat weliswaar op papier een succes is, maar in 
werkelijkheid de situatie verergert.” (Pieter Omtzigt – politicus). 


