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Hoe vragen we aandacht voor
luchtkwaliteit bij stedelijke
investeringen en beheer van de 
leefomgeving?



Waarom is deze vraag belangrijk?



Waarom is deze vraag belangrijk?
JAAR 2010 2011 2012 2013

Woningen 844.524 828.736 818.122 807.023

Bedrijfsgebouwen 751.654 734.607 721.582 707.940

Grond‐ weg‐ en 
waterbouwkundige werken 52.313 53.359 55.351 57.870



Waarom is deze vraag voor
milieu‐experts belangrijk?
• Kennis over luchtkwaliteit is vooral gericht op overheidsprocessen
• In de energieke samenleving neemt de vraag naar betrouwbare

kennis over de kwaliteit van de leefomgeving toe bij andere
partijen, naast de overhead. En wij moeten begrijpen hoe deze
partijen met onze kennis omgaan

• De kanalen waarlangs kennisuitwisseling plaatsvindt, zijn veranderd



Waarom is deze vraag voor
milieu‐experts belangrijk?

Perspectief Beleid is … Metafoor Succes is …

Rationalisme 
Het oplossen van problemen Beleidscyclus Oplossen van het probleem 

(doelbereiking)

Interactionisme
Interactie tussen actoren en 

belangen
Actornetwerken Het creëren van verbindingen 

en convergentie

Institutionalisme
Het functioneren van 

institutionele arrangementen
Padafhankelijkheid vs 

institutionele verandering
Institutionalisering en 

institutionele verandering



Waarom is deze vraag voor
milieu‐experts belangrijk?



Interessante partijen….
1. Beleid (eerdere sprekers)
2. Gebiedsontwikkeling
3. Buurt en wijkinitiatieven / NGO’s
4. Verkeersmanagement, beheer openbare ruimte
5. Zorgverzekeraars en investeringsmaatschappijen
6. Technologiebedrijven



Twee voorbeelden
• Utrecht West (gebiedsontwikkeling)
• Milieudefensie





https://youtu.be/WdLi2DpUF08



Ruimtelijke inrichtingsprincipes POSAD  JAARBEURS ontwikkeling
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Nieuwe visie voor Utrecht West
• Traditioneel gebiedsontwikkelingsproces
• Nieuwe inhoud: gezonde leefomgeving en
duurzaamheid staan centraal (ipv
bereikbaarheid en bouwvolume
/grondexploitatie)



Leerpunten uit dit proces
• Input Utrechtse instituten verliep langs zeer veel
wegen (USI, KC HUL, kennisbijeenkomsten, formele
procedures: ontwerpateliers, MER): geen
gemeenschappelijk portal

• Voor luchtkwaliteit bleek Urban Strategy geschikt om 
scenario’s van ontwerpatelier door te rekenen, maar….

• Kennisopbouw wordt door gemeente niet gedeeld met 
andere stakeholders



Voorbeeld 2 Petitie Milieudefensie
• Verlaging maximumsnelheden op 
stadssnelwegen. 

• Aanpakken van scooteroverlast.
• Maatregelen om de uitstoot van roet te 
verlagen. 











Hoe nu verder?
NSL omgeving en atlas leefomgeving zijn mooi, maar vooral gericht op de professional binnen de 
overheid of advies wereld. Wanneer men data‐informatie‐kennis wilt leveren aan de energieke
samenleving dan moeten we investeren in:
1. Betere aansluiting bij bestaande portals: Basisregistraties, Ruimtelijke plannen. Nl, RO online 

Atlas Leefomgeving en deze portals verbinden met een portal waarmee actoren met open 
software gebruikers hun eigen portals kunnen vullen (zie voorbeeld van Merwedekanaalzone
en Milieudefensie

2. Beschikbaar stellen van simpele tools voor “what if” vragen
3. Combinatie van luchtkwaliteit met andere indicatoren voor de leefomgevingskwaliteit

(standard set indicatoren)
4. Levering van realtime data (business intelligence voor communities en apps:  Miliedefensie, 

fietsersbond, apps patienten verenigingen)
5. validatiemogelijkheden van nieuwe sensing technologie


