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Recreatie in het groen is belangrijk voor de

´groen´ opgevat als natuur in brede zin, water-

volksgezondheid in Nederland. De afgelopen

componenten inbegrepen. De gezondheid van

decennia zijn de mogelijkheden hiervoor in en

de Nederlandse bevolking is gediend met

om de steden echter achtergebleven bij de

uitbreiding van de mogelijkheden voor vrijetijds-

vraag van een groeiende bevolking. Een bevol-

besteding in de natuur in en om de steden. De

king die bovendien vergrijst, en die daardoor

Omgevingswet biedt gemeenten de gelegenheid

meer tijd heeft om buiten te verpozen. De

om deze uitbreiding te verwerken in visies en

Gezondheidsraad beveelt in dit advies aan om

plannen voor een gezonde, duurzame, klimaat-

de mogelijkheden voor ‘groene recreatie’ in de

bestendige en waterveilige stad.

stedelijke omgeving uit te breiden. Daarbij wordt
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De Gezondheidsraad, ingesteld in 1902, is een adviesorgaan met als taak de regering en het parlement ‘voor te lichten over de stand der
wetenschap ten aanzien van vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheids(zorg)onderzoek’ (art. 22 Gezondheidswet).
De Gezondheidsraad ontvangt de meeste adviesvragen van de bewindslieden van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Infrastructuur en Milieu;
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken. De raad kan ook op eigen initiatief adviezen uitbrengen, en ontwikkelingen of trends
signaleren die van belang zijn voor het overheidsbeleid.
De adviezen van de Gezondheidsraad zijn openbaar en worden als regel opgesteld door multidisciplinaire commissies van – op persoonlijke titel
benoemde – Nederlandse en soms buitenlandse deskundigen.

U kunt dit document downloaden van www.gezondheidsraad.nl.
Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald:
Gezondheidsraad. Gezond groen in en om de stad. Den Haag: Gezondheidsraad, 2017;
publicatienr. 2017/05.
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