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Wat brengen 
investeringen in de 
leefomgeving op?

Kwantificering stedenbouwkundige ingrepen als beleidsinstrument

Een park, een ontmoetingsruimte of een speelplek. Het zijn ingrepen 
die de fysieke leefomgeving aantrekkelijker maken, maar waarvan de 
kosten een bottleneck kunnen vormen. Terwijl de kostenbesparingen 
van stedenbouwkundige ingrepen op het welzijn en de gezondheid naar 
verwachting zeer substantieel zijn, stellen stedenbouwkundige Luc Bos en 
sociaal pedagoog Bob Horjus.

In een dubbelrapportage onderzochten zij 
samen met studenten welke invloed 
stedenbouwkundige ingrepen hebben op de 

gezondheid, welzijn en de sociale cohesie 
tussen bewoners van de wijk. Het doel: de 
banden versterken tussen wat Bos en Horjus 

noemen de “harde” en “zachte” sector; en bij 
de fysieke ontwikkeling van woongebieden 
ook de kennis gebruiken uit de sociale weten-
schap over de manier waarop de bebouwde 
omgeving bijdraagt aan het welzijn van haar 
bewoners.

Hofje in Osseveld, 

Apeldoorn. Hofjes 

versterken de band 

tussen bewoners. 

Omwonenden treffen én 

spreken elkaar vaker.
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Wat brengen 
investeringen in de 
leefomgeving op?

Veranderd opdrachtgeverschap 
Van een samenwerking tussen deze partijen, 
laat staan kruisbestuiving in de planontwikke-
ling, is lang niet altijd sprake. Dat komt onder 
meer doordat de ontwikkeling van buurten 
vaker aan marktpartijen wordt overgelaten en 
de overheid een faciliterende rol aanneemt, zegt 
Bos. ‘Je ziet dat het opdrachtgeverschap van de 
gemeente is veranderd. Efficiënt grondgebruik 
en het streven het plan financieel passend te 
krijgen staan daarbij vaak voorop. Investeringen 
in de zachte sector staan onder druk door een 
focus op verkoopwaarde van onroerend goed.’ 

Het is lastig marktpartijen te vragen oog te 
hebben voor de maatschappelijke baten, omdat 
hun verdienmodel daar niet op gemaakt is, zegt 
Bos. ‘Dat is overigens legitiem. Maar juist daar-
om aan overheden de taak om na te denken 
over de manier waarop woongebieden worden 
ontwikkeld. We weten dat veel overheden hier 
mee bezig zijn. Als aan alles een economische 
waarde wordt toegekend, is het voor beleid-
smakers mogelijk inzicht te krijgen in en te 
geven over bepaalde programmaonderdelen 
met immateriële baten op de lange termijn.’

Het doel is hierin houvast te geven en te laten 
zien waarom het goed is om stedenbouwkun-
dige ingrepen toe te passen voor vergroting 
van het welzijn van burgers, zegt Bos: ‘Het gaat 
gemeenten immers ook om het welbevinden 
van bewoners. Bovendien leidt een laag welbe-
vinden op de langere termijn tot hogere kosten. 
Daarop kun je van tevoren op anticiperen.’ 

Immateriële kosten
Om die immateriële kosten en baten (meer) 
voor het voetlicht te brengen, is betere pu-
bliek-private samenwerking noodzakelijk, met 
meer aandacht voor de publieke belangen op 

de langere termijn, vindt Bos. ‘Een maatschap-
pelijke kosten-batenanalyse (MKBA, red.) kan 
goede argumenten bieden om de dialoog over 
de ontwikkeling van stedelijke gebieden aan 
te gaan. Als je kunt zeggen wat een bepaalde 

investering op de langere termijn betekent, 
kun je daar wel degelijk monetaire waarde aan 
toekennen. Dat is een andere dan de verkoop-
waarde van vastgoed.’

Op die manier is het ook mogelijk om andere 
dan de gebruikelijke stakeholders (vroeger) 
in het proces te betrekken. De belangrijkste 
batenhouders bij versterking van gezondheid 
en welzijn zijn de inwoners. Per saldo is de 
gemeente secundair batenhouder, want het 
bevorderen van gezondheid en welzijn is een 
belangrijk doel van haar beleid. Ook ziektekos-
tenverzekeraars zouden in het proces een rol 
moeten krijgen, vinden Bos en Horjus. ‘Vooral 
op gezondheidsgebied hebben ziektekostenver-
zekeraars en ondernemers met personeel in het 
betrokken gebied baat bij gezondheidsbevorde-
rende investeringen.’

‘Zonnetegels’ in Osseveld- 

Oost nodigen uit tot 

inkleuren. Ze geven 

identiteit aan de wijk  

en dragen bij aan de 

leefbaarheid.

‘Een laag welbevinden 
leidt op de langere 
termijn tot hogere kosten’
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Kosten en baten
Door beschikbare data uit ander onderzoek (zie 
kader) toe te passen op de woonwijk Steen-
brugge in Deventer, maakten Bos en Horjus 
zo’n maatschappelijke kosten-batenanalyse van 
investeringen in de fysieke leefomgeving. Deze 
analyse geeft aanwijzingen dat met toepassing 
van tien procent meer groen en versterking van 
de sociale cohesie met 0,1 scorepunt (op een 
vijfpuntschaal) in een wijk met 3600 inwoners 
mogelijk een besparing van ongeveer ander-
half miljoen euro per jaar is te realiseren. Die 
besparing zit bijvoorbeeld in een daling van de 
gezondheidskosten, minder werkverzuim en 
minder beroep op professionele opvoedonder-
steuning. Of het nu ietsjes meer of minder is, 
daar mag je over twisten, zegt Horjus. ‘Maar 
wat iedere studie op dit gebied aangeeft, ook de 
onze, is dat de baten substantieel zijn. Behalve 
de baten kunnen de kosten evenredig oplopen 
als groen en sociale cohesie worden veronacht-
zaamd.’

Dit resultaat werd vervolgens vertaald naar een 
compendium met elementen in en kenmerken 
van de fysieke leefomgeving waar in samen-
spraak met externen een waardebepaling aan 
werd toegekend. Denk aan een groene straat, 
een encroachment zone (een overgangsgebied van 
huizen naar openbare ruimte), een parkeerhof, 
functiemenging en gemixte bevolking. Vijf van 
die ingrepen scoorden relatief hoog, zoals een 
groene straat of een straat als park, een muziek-
tempel, ruimte voor bewonersinitiatieven (zoals 
volkstuinen), sociale eenheden van honderd 
tot driehonderd woningen. Bos: ‘Dit zijn dus 
toepassingen met een relatief grote invloed op 
gezondheid, welzijn en sociale cohesie.’

Bevorderen sociale cohesie
Naast gezondheid is de sociale cohesie, met 
invloed op welzijn, onder de loep genomen. 
Sociale cohesie en het daaruit volgend sociaal 
kapitaal zorgt onder meer voor minder kosten 
in het sociaal domein, vooral in de jeugd-
zorg. Horjus: ‘Studies geven aan dat de grote 
kostenstijging van jeugdzorg zit in ambulan-
te – en betrekkelijk lichte – hulp die voor een 
deel met niet-professionele ondersteuning is 
op te lossen. Een grotere sociale cohesie kan 
er ook toe leiden dat opvoedingsvraagstukken 
niet uitgroeien tot problemen, omdat buren, 
vrienden of familie bijspringen. It takes a village 
to raise a child. Natuurlijk is er ook een sterke 
relatie tussen sociale cohesie en eenzaamheid. 
Dat is beschreven door Visser en De Wilde de 
Ligny (medeauteurs van het rapport, red.). Dit 
is weer medeveroorzaker van allerlei lichamelij-
ke ziekten.’

Het grote aantal factoren dat meespeelt, maakt 
het bevorderen van sociale cohesie complex. 
Denk aan stedenbouwkundige structuren, 
landschap en recreatie, beeldkwaliteit, de 
overgang van openbare ruimte naar privé en de 
detaillering van de architectuur. Er moet dus 
over al deze zaken worden nagedacht. In de bo-
vengenoemde MKBA is het lastig in algemene 
zin te becijferen welke feitelijke maatregelen 
je kunt nemen om die een tiende scorepunt 
te bereiken, zegt Horjus. ‘Voor iedere wijk 
is maatwerk nodig, afhankelijk van de lokale 
context, zwakten en kracht van een wijk. Wat 
je wel kunt zeggen is dat iedere wijk sociale 
infrastructuur moet hebben met verenigingen, 
basisscholen, horeca, et cetera.’ Toch verwacht 
hij dat het qua omvang en investering zeker 
haalbaar is voor een gemeente om die kleine 
verhoging te bereiken. 

Elementen die de sociale cohesie bevorderen 
zijn bijvoorbeeld gebouwen met een verhaal en 

Onderzoek stedenbouw  
en sociale cohesie
In het rapport analyseerden de auteurs de baten van stedenbouw-
kundige ingrepen. Deel één bestaat uit stap 1 deskresearch, 
waarbij naar analogie van een casestudie in de Amsterdamse wijk 
Bos & Lommer, kosten en baten zijn geëxtrapoleerd naar Deven-
ter2; en stap 2, waarbij gegevens van het CBS over sociale cohesie 
en kosten zijn geëxtrapoleerd naar Deventer.

Een bestaand model dat de invloed op sociale cohesie beschrijft 
werd niet gevonden. Daarom werd op basis van CBS-data een 
contrastanalyse gedaan tussen de zes meest en de zes minst 
sociaal cohesieve gemeenten. Deze werden vergeleken op de 
uitgaven in het sociale domein. 

In het tweede deel, een kwalitatief onderzoek uitgevoerd door 
Steijn Visser en Sam de Wilde de Ligny, werd de invloed van 
ingrepen op de sociale cohesie in kaart gebracht middels litera-
tuuronderzoek en veldonderzoek met interviews van bewoners, 
ontwikkelaars en beleidsmedewerkers van gemeenten. Het 
onderzoek spitste zich toe op de wijken Osseveld-Oost (Apeldoorn), 
De Hoven (Zwolle), Bovenkamp II (Heerde) en Steenbrugge 
(Deventer); wijken met elk een andere typering qua stedelijkheid, 
aantal inwoners, omvang en bouwjaren.

De dubbelrapportage Stedenbouw Gezondheid Welzijn. Wat een 
samenwerking van stedenbouw en sociale wetenschap kan bijdragen 
is te downloaden op de site van Luc Bos.
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geschiedenis. Horjus: ‘Een verhaal en bijzon-
dere geschiedenis geeft mensen iets om zich 
mee te identificeren. In Deventer is storytelling 
ingezet in het stedenbouwkundig plan. Zo 
wordt betekenis gegeven aan de collectieve 
identiteit. Die stimuleert de sociale cohesie in 
de buurt.’ Dit naast de meer “voor de hand 
liggende” plekken waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten, zoals bankjes, speeltuintjes en een 
luifel aan de deur.

De waarde van afzonderlijke ingrepen 
De complexiteit in het meten en verbeteren 
van de invloed van afzonderlijke ingrepen in 
combinatie met andere ingrepen, heeft haar 
weerslag op de methodiek van het onderzoek. 
Veldonderzoek hiernaar doen in de openbare 
ruimte is te ingewikkeld, zegt Horjus, want 
er blijft te veel ruis op de lijn. Om toch iets te 
kunnen zeggen over de invloed van afzonder-
lijke maatregelen is een methode gebruikt die 
eerder in de jeugdzorg is gebruikt. Deze richt 
zich niet op een veelvoud aan onderzoeksdata, 
maar op de optelsom van subjectieve kennis en 
ervaring van betrokkenen bij wijkontwikke-
ling. ‘Dergelijke intersubjectieve beoordeling 
is bij gebrek aan data en kennis onzeker, maar 
je kunt op deze manier wel hypothesen stellen. 
Het blijft gutfeeling, maar wel van een aantal 
deskundigen op dit gebied en dat is meer waard 
dan de mening en ervaring van één deskun-
dige.1 Toch mag je bij de bandbreedte van de 
cijfers best vraagtekens zetten.’ 

Rol gemeenten
Bewoners als baathouders kunnen lang niet al-
tijd meebeslissen, zegt Horjus. ‘De politiek zou 

wel moeten waken over het collectief belang.’ 
Hij zegt erbij dat dit voor gemeenten lastig kan 
zijn. ‘Veel zorgtaken bijvoorbeeld zijn bij ge-
meenten komen liggen. Door al die extra taken 
hebben diverse gemeenten moeite de begroting 
sluitend krijgen, met als gevaar kortetermijn-
politiek. Het onderzoek laat zien wat op de 
langere termijn een goede keuze is en helpt 
beleidskeuzes te onderbouwen. Ik hoop dat ons 
onderzoek de discussie op gang helpt, dat er 
naast bijvoorbeeld milieurapportage bij nieuw-
bouw ook rekening wordt gehouden met groen 
en de gezondheidseffecten daarvan, met sociale 
cohesie en de invloed daarvan op welzijn.’

Deventer neemt de resultaten mee in de plan-
ontwikkeling om het sociale domein en het 
“harde” domein aan één tafel te krijgen. De 
vraag is in hoeverre zijn deze cijfers toepasbaar 
op andere wijken? De cijfers zijn niet specifiek 
gekoppeld aan Deventer, maar aan de populatie 
waar dan ook in Nederland, aldus Horjus en 
Bos. Dat betekent dat dezelfde methodiek in 
principe op iedere wijk kan worden losgelaten. 

1 | Horjus publiceerde eerder over deze methodiek 

in een vakblad voor onderzoeksmethodologie.

2 | Het gaat hier om het onderzoek KMPG, 2012. 

Groen, gezondheid en productief. The Economics of 

Ecosystems and biodiversity (TEEB NL): natuur en 

gezondheid. Dit werk gebruikt onder andere data 

van wetenschappelijk onderzoek over de invloed 

van een groene omgeving op 24 ziekten.

Hofje in Heerde


