
Inkijkje in de Masterclass 

Gezonde Openbare Ruimte 
 

Nu gezondheid opgenomen gaat worden in de nieuwe Omgevingswet, liggen er 

kansen om het thema een volwaardige plek te geven in het ruimtelijke domein. De 

openbare ruimte zou gezond gedrag moeten bevorderen, doordat hij uitnodigt tot 

bewegen, spelen, sporten en ontmoeten. Maar hoe plan en ontwerp je een gezonde 

openbare ruimte? 

 

Op basis van de visie en richtlijnen uit ‘Prettige Plekken, Handboek Mens & Openbare 

Ruimte’ wordt tijdens deze masterclass ingegaan op de ruimtelijke voorwaarden die leiden 

tot een gezonde openbare ruimte. Er komt een variëteit aan thema’s en plekken aan de 

orde: van aantrekkelijke en veilige sport- en speelgelegenheid in de buurt tot routes en 

parken. Zo leert u de ruimtelijke succesfactoren van een gezonde openbare ruimte 

herkennen. 

 

09.30 - 10.00 uur   Ontvangst met koffie/thee  

 

10.00 - 12.00 uur Theorie  

Hoe zorg je op verschillende schaalniveaus (wijken, parken, routes) voor fijne plekken 

voor bewegen, sporten, spelen en ontmoeten?  Ook groen, rust en stilte zijn belangrijke 

kwaliteiten van een gezonde openbare ruimte.   

 

Op basis van de theorie over ruimtelijke succesfactoren nemen Rosemarie en Kyra u mee 

op reis langs goede en minder goede voorbeelden in binnen- en buitenland. Naar plekken 

waar je fijn en veilig kunt spelen niet gehinderd door het verkeer, waar je prettig kunt 

wandelen, lekker kunt sporten of juist relaxt kunt verblijven. Of helemaal niet… 

 

12.00 - 13.00 uur  Lunch  

 

13.00 - 14.30 uur  Schouwen in de praktijk  

Na de lunch gaan we naar buiten om aan de hand van de theorie door ‘de 

gezondheidsbril’ de openbare ruimte te bekijken. We bezoeken verschillende typen 

openbare ruimten. Wat valt op? Wat is goed en wat had beter gekund?  

 

14.30 - 16.00 uur  Open Space  

Samen reflecteren we op de bevindingen: wat heeft het kijken door ‘de 

gezondheidsbril’ opgeleverd? Hoe kunt u met deze visie aan de slag in de praktijk? 

U kunt daarnaast een eigen casus inbrengen.  

 

Tijdens deze masterclass leert u door ‘de gezondheidsbril’ te kijken bij planning en 

ontwerp  van de openbare ruimte en ziet u welke voordelen (én gevolgen) dat heeft. 


