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Graag je microfoon én webcam uitzetten

Naam, organisatie en vragen in de chat

Deze sessie zal worden opgenomen



Website: www.gezondstedelijklevenhub.nl
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Ton de Nijs

Armand Paardekooper Overman

Pim van der Zwet    Sibren Vegter

Ellen Kelder

Hanneke Zijtveld

Remon Koopman



Mecanoo – Spoorzone  Dordrech t

Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling is complex



De vitale stad

De duurzame stad

De groene stad

De veilige stad

De bereikbare stad

Gezond Stedelijk Leven (GSL)

Integrale, systemische aanpak is cruciaal

www.gezondstedelijklevenhub.nl

http://www.gezondstedelijklevenhub.nl/


Cartesiusdriehoek



Cartesiusdriehoek



Zingeving
Gezonde voiding
Community
bewegen

Mobiliteit
Materiaal
Energie
Circulariteit
Water
Ecologie



Gezonde groene omgeving
1. Vermindering van het “Urban Heat 

Island” – effect
2. Groene gevel geeft een natuurlijke 

uitstraling en is een filter voor fijn 
stof

Sociale cohesie door rust in de buurt
1. Gebouw werkt als geluidswal
2. Veilige doorsteek voor voetgangers en 

fietsers
3. Mensenstromen geconcentreerd om 

ontmoetingsmogelijkheden te 
maximaliseren

Duurzaam mobiliteitsconcept
1. Stimuleren OV-gebruik
2. Stimuleren van fietsen en wandelen met 

veilig gescheiden mobiliteitsroutes
3. Stimuleren gedeelde e-auto’s en e-bikes



■ Inschatting maken gezondheidswinst
van de gebiedsontwikkeling in Cartesius

■ Toekomst: monitoring en evaluatie: 
- Wat is daadwerkelijke effect als het    
plan gerealiseerd is? 
- Wat kunnen we in brede zin hiervan 
leren? 

Data en kennis in gebiedsontwikkeling






Verstedelijkingsalliantie langs de Oude Lijn
Leiden

Den Haag

Delft

Rotterdam

Dordt



Dordrecht, stad in de Delta



wonen aan de Oude Maas



Stad aan het water en verbonden met de natuur van het eiland

Maasterras
Stad aan het water

Stadspark XXL

Station Dordrecht 
met het Weizigtpark

Stadsbrug over 
de Oude Maas

Amstelwijck
Entree van de natuur en de randstad



Eiland van Dordrecht



Coalitieakkoord gemeente Dordrecht

Naast de bouwambitie formuleren we 
óók een  am bitie  op  groen  en  b lauw: 

 m et a ls d rage rs de  twee  
kenm erkende  groene  lin ten , 
Dordwijkzone  en  Wantijzone , 

 en  fijnm azige  ve rtakkingen  zoa ls de  
d ijklin ten , killen , lanen  en  parken  

 die  he t groen  [vanuit De  Biesbosch] 
to t aan  de  voordeur b rengen .

Nieuw te  vorm en stadspark



Stadspark XXL Dordrecht



Stadspark XXL



Stadspark XXL

Hide park, Londen Máximapark, Utrecht Haagse bos, Den Haag

Zuiderpark, Rotterdam Vondelpark, Amsterdam Westerpark, ZoetermeerCentral Park, New YorkStadspark (X)XL, Dordrecht



Een backbone structuur StadsparkKlimaatbuffer / natuur-asActieve-as



25.000 nieuwe inwoners, wat betekent dat?



Drechtsteden, Spoorzone, Stadspark, Wantijzone



Een dag in het Stadspark | Het groene hart voor de Dordtenaar



Een dag in het Stadspark | Een dagje Stadspark vanuit Rotterdam



Meeste overheidsprojecten renderen financieel niet , maar 
hebben wél maatschappelijk nut. 

Een MBC kijkt breder en integraal naar de kosten en baten 
(effecten) van investeringen. 

 Rechtvaard iging van  ove rhe idsingrijpen

Met waarde ringsm ethod ieken  en  –system atieken  worden  a lle  
e ffecten :
1. gem one tarisee rd  (in  euro’s u itgedrukt);
2. in  de  tijd  u it geze t;
3. en  ve rd iscon tee rd  (te rugge rekend  naar hu id ige  waarde ). 

 Brede re  we lvaartse ffecten  daarm ee  ve rge lijkbaar

De  MBC Dordwijkzone  wijkt op  de  volgende  onde rde len  a f 
van  een  volwaard ige  MKBA:
- De  MBC bekijkt zowe l e ffecten  op  gem eente lijk a ls op  na tionaa l 

n iveau , te rwijl een  MKBA a lleen  e ffecten  op  na tionaa l n iveau  
beschouwd.

- De  MBC slu it aan  b ij de  ‘Le idraad  m aatschappe lijke  businesscases’ 
van  de  gem eente  Dordrech t.

He t gaa t om  een  m ix van  loka le  en  regiona le  /  
na tiona le  e ffecten  op  he t geb ied  van : 
 Financiën , zowe l de  eenm alige  d irecte  investe ringen , a ls 

de  toekom stige  extra  kosten  voor behee r en  onde rhoud . 
 Woongenot
 Leefbaarhe id
 Natuur /  landschap
 Duurzaam he id  /  ene rgie
 Mobilite it
 Econom ie  (bested ingen , 

werkge legenhe id ) 
 Agglom eratiekrach t
 …

Maatschappelijke businesscase



Wat is het voor project?
Transformatie van een bufferzone tot een 
toegankelijk centraal gelegen Stadspark XXL

Welke ingrepen / investeringen zijn 
voorzien?
 Versch illende  ingrepen  in  de  openbare  ru im te , 

zoa ls groenvoorzien ingen , ecologie  en  recrea tie
 Ingrepen  om  de  on tslu iting van  he t stadspark op  

orde  te  b rengen  (m .n . fie tsin frastructuur en  civie l 
techn ische  kunstwerken)

 Een  ru im te lijk p rogram m a bestaande  u it BVO zoa ls 
horeca  en  sportaccom m odatie s (en  he t toevoegen  
van  woningen)

Investeringen Nominale waarde
Openbare ruimte € 10

Watergangen en ecologische verbindingen € 4
Groenvoorzieningen en ecologie € 5
Recreatie bewegen en spelen € 1

Infrastructurele (kunst)werken € 40
Infrastructuur €10
Civieltechnische kunstwerken € 26
Sportvoorzieningen en accommodaties € 4

Aankoop / verwerven / sloop € 8
Totaal € 58
Beheer en onderhoud p.j. € 0,1

Nominale investeringskosten maatregelen en ingrepen en jaarlijks beheer en 
onderhoudskosten (mln. €, excl. BTW)

Investe ringen  (openbare  ru im te , in frastructure le  
werken)) → Financiee l onrendabe le  top  van :
Gem eente  Dordrech t: -€ 47,2 m ln
Nederland : -€ 55,8 m ln

Dordwijkzone – Financiële effecten



Baten van Groen



Groene Batenplanner

GroeneBatenPlanner



Gezondheid door groen
Maas e t a l., 2009

 Afnam e van  de  zorgkosten : €120.000 /  
jaar

 Verm eden  arbe idsverlie s: €590.000 /  
jaar

Bewegen door groen
WHO & Klom pm aker e t a l., 2018

 Jaarlijks 1500 uur m eer bewogen
 Jaarlijks word t e r 965 uur m eer ge fie tst van  

en  naar werk
 0.5 ve rm eden  vroegtijd ig ste rfgeval pe r 

jaar
 Gezondhe idsbaa t: €1,6 m iljoen

 Verm indering kans op  overgewich t

Gezondheid, sport & bewegen

Baten van vermeden vroegtijdige sterfgevallen door fietsen van 
en naar werk



 Model 1 (GBP): Toegevoegde WOZ-waarde  door de  
a fstand  to t groen  en  b lauw (Luttik e t a l., 2007)
Baten : € 29,4 m iljoen

 Model 2 (Daam s e t a l., 2019): Toegevoegde  WOZ-
waarde  door de  a fstand  to t a ttractie f groen
 Nula lte rna tie f: Wantijpark, Dubbe lm ondepark en  

Ste rrenburgpark (rood)
 Stadspark scenario : gehe le  Dordwijkzone (rood  en  

groen)
Baten : € 231 m iljoen

Woongenot: toename WOZ 

3



 De afvang van fijnstof door vegetatie
 Jaarlijks word t e r 0.35 ton  fijnstof m eer 

a fgevangen
 Verm indering van  de  zorgkosten  m et 

€17.000 /  jaar

 CO2 opslag door bom en
 Jaarlijks word t e r door bom en 250 ton  

CO2 m eer opgeslagen
 Dit resu ltee rt in  een  CO2 opslag baa t van  

€12.500 /jaar

Luchtkwaliteit

Opslag van CO2 door bomen



 Het toegevoegde groen zorgt voor 
extra  ve rkoe ling
 Gem idde ld  0,01°C
 Toenam e gekoe lde  geb ieden

 > 1,5 °C  16 hectare
 > 2,0 °C  74 hectare
 > 2,5 °C  2 hectare

 De opslag van  wate r door groene  en  
onverharde  gebieden
 Jaarlijks word t e r 75.000 m 3 m eer 

wate r opgeslagen
 Jaarlijkse  ve rm eden  

wate rzu ive ringskosten  in  ge rio lee rde  
geb ieden : €23.000 /  jaar

Klimaatadaptatie

Vermeden waterzuiveringskosten in gerioleerde gebieden



Mobiliteitseffecten?
Een fijnmaziger en comfortabeler fietsnetwerk maakt 
fietsverplaatsingen aantrekkelijker t.o.v. andere 
modaliteiten 
→ modal shift

Lokale economie?
(Stede lijke ) voorzien ingen  en  sportaccom m odatie s 
m aken  de  Dordwijkzone  tot een  bestem m ingsgeb ied
→ economische impact

Proefberekening: bijna 30 duizend inwoners profiteren van het 
verbeterde fietsnetwerk. Als deze inwoners na de interventie per jaar 
5 procent vaker de fiets nemen in plaats van de auto, levert dit ruim 
350 duizend extra fietsverplaatsingen op: een modal shift van 0,4 
procentpunt van auto naar fiets. 

Aantal 

verplaatsingen 

p.p.p.j. Huidige modal split

Toekomstige modal 

split

Verschil t.o.v. 

huidige modal split
Auto (bestuurder) 253 29,9% 29,7% -0,2 procentpunt
Auto (passagier) 113 13,4% 13,2% -0,2 procentpunt
Trein 29 3,4% 3,4% 0,0 procentpunt
Bus/tram/metro 33 3,9% 3,9% 0,0 procentpunt
Brom-/snorfiets 10 1,2% 1,2% 0,0 procentpunt
Fiets 240 28,3% 28,7% 0,4 procentpunt
Lopen 169 20,0% 20,0% 0,0 procentpunt

Een proefberekening van de modal shift in de gemeente Dordrecht o.b.v. kengetallen en aannames

Mobiliteitseffecten



Is Stadspark XXL nu een ‘goed’ project?
Tegenover de onrendabele top van circa 50 miljoen euro 
contant, staan grote groene baten: 176 miljoen euro 
contant.

Belangrijkste groene batenposten:
1. Woongenot : een toename in WOZ -waarde van 130 

miljoen euro contant door Stadspark XXL
2. Sporten & bewegen : gezondheidsbaten ter waarde 

van in totaal 44 miljoen euro contant.

Verder niet gekwantificeerde baten rondom luchtkwaliteit
en klimaat(adaptatie) . Maar ook in de lokale economie en 
mobiliteit .

Schaalniveau: Dordrecht Nationaal
Financiële effecten

Investeringskosten openbare ruimte -€ 9,3 -€ 11,0
Investeringskosten infrastructuur -€ 36,6 -€ 43,3

B&O -€ 1,2 -€ 1,5
Totaal financieel effect -€ 47,2 -€ 55,8
Maatschappelijke effecten
Baten van het groen
Woongenot* € 130,2 € 130,2
Luchtkwaliteit en klimaat

Luchtkwaliteit + +
Koolstofopslag € 0,2 € 0,2

Sporten en bewegen
Vermindering van de kans op overgewicht + +

Lagere zorgkosten a.g.v. groen € 2,3 € 2,3
Lagere arbeidskosten a.g.v. groen € 11,1 € 11,1

Fysieke activiteit
Bijdrage aan de tijd besteed buitenshuis + +

Vermeden vroegtijdige sterfgevallen door 
fietsen € 30,6 € 30,6

Klimaatadaptatie
Stedelijke verkoeling + +

Extra waterberging door groen € 0,4 € 0,4
Economische / maatschappelijke baten 
Lokale economie +PM +PM
Mobiliteitseffecten +PM +PM
Totaal maatschappelijk effect € 175,0 € 175,0
Saldo kosten en baten € 127,8 € 119,2
Verhouding baten en kosten 3,7 3,1

Eindtabel MBC Dordwijkzone WLO-Hoog, bedragen in contante waarden en mln. 
euro’s over een periode van 2021-2050
* Let op: het woongenot-effect zal – naar schatting - circa 5 procent lager uitkomen 
vanwege een kleinere veronderstelde woningvoorraad in de gemeente Dordrecht

Zeer positie f e indsa ldo kosten  en  ba ten ; ba ten /kosten  
ve rhoud ing van  3,1 - 3,7.

Iede re  ge ïnvestee rde  euro in  de  Dordwijkzone  leve rt ru im  
3 euro op  in  m aatschappe lijk en  econom isch  opzich t op .

Eindtabel



Wat zijn de effecten van het binnenstedelijk toevoegen van woningen?

Dordrecht REGIONAAL / 
NATIONAAL

Mobiliteitseffecten: nieuwe bewoners

Agglomeratiekracht: productiviteit

Effect woningmarkt: 
consumentensurplus

Lokale economie: inkomenseffect, 
ondernemerswinsten

Gemeentelijke inkomsten: OZB, 
gemeentefonds

Effect woningmarkt: 
consumentensurplus

Gezondheidsbaten door minder geluidsoverlast en 
geurhinder, maar ook door een aantrekkelijkere 

leefomgeving om te sporten en recreëren
Duurzaamheidsbaten door lagere CO2 -uitstoot 

bedrijven

Vergelijking van 
binnenstedelijke 

ontwikkeling 
(stedelijk) met 

ontwikkeling elders 
(minder stedelijk). 

Uitgangspunt: 
woningbouwopgave 

is een gegeven

Mobiliteitseffecten: oude bewoners

+
+

+

+
+

+
-

Verstedelijking



Tijd voor interactie



■ In contact met een van de sprekers? 
Laat uw gegevens nu achter in de chat!

■ www.gezondstede lijklevenhub.n l 

Dank voor uw bijdrage!



Disclaimer
The information in this presentation has been compiled with the 
utmost care, but no rights can be derived from its contents.
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