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Natuur en gezondheid: lange traditie 

Asclepia oude Griekenland 

Sanatoria 

Tuinwijken 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Asklepieion_panoramic_view.jpg
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Moderne leef/zorgomgeving 

Oorzaken: 

• Medisch/technische revolutie in 

gezondheidszorg 

• ‘Grondpolitiek’ 

• Gebrek aan bewijs en verklaringen voor 

‘helende kracht’  groen. 
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Groene ‘contrarevolutie’ 

Kenmerken: 

• “Grassroot beweging”  

• Gebaseerd op ervaringskennis 

• Sluit aan bij participatiesamenleving  

Healing environment Guerilla gardening 
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Kernvraag: 

Is een groene leefomgeving 

aantoonbaar gezond, en waarom? 



Relaties groen in de leefomgeving - gezondheid 
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Bron: Maas et al., 2009 
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Veldexperiment 

Tyrväinen, L., Ojala, A., Korpela, K., Lanki, T., Tsunetsugu, Y., & Kagawa, T. (2014). The 

influence of urban green environments on stress relief measures: A field experiment. 

Journal of Environmental Psychology, 38, 1-9. 
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Waarom is groen gezond? 

“Frisse lucht” 
“Beweging” 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=oEwB8Xgq2acBMM&tbnid=kOh31PWPBx8UrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://vimeo.com/70309610&ei=mbyUUunzAcWBtAbvlICgAg&psig=AFQjCNF5S4BjQVp7ODmvMX9jtDcG2sXfvg&ust=1385565702633246


Psychologische verklaringen 

“Biofilia” 
“Fractalen” 

http://www.defriesland.nl/jij-en-de-friesland/gezonder-in-het-groen.aspx


‘Clouds are not spheres, mountains are not cones, 

coastlines are not circles, and bark is not smooth, nor 

does lightning travel in a straight line’ (Benoit Mandelbrot)  

Fractalen 

Natuur gekenmerkt door fractale (= grillige, zichzelf 

herhalende) patronen die automatisch de aandacht 

trekken en makkelijk worden verwerkt. 



Biofilia hypothese 

• Biofilia = liefde (philos) voor 

de natuur (bio) 

• E.O. Wilson (1984)  

• Mensen voelen een 

aangeboren verbondenheid 

met levende wezens en 

natuurlijke processen  

• Als ze de band met natuur 

bevestigen en versterken 

dan worden ze daar gezond 

en gelukkig van.  



Uitdaging: Hoe mensen verbinden 

met groen? 



Mensen  groen 

   “groene zorg”  

Mogelijkheden 
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Groen  mensen 

   “vergroenen” 



Voorbeeld vergroenen: Pilot Groene 
wand Haarlemmermeer 

Concentratie 



Voorbeeld groene zorg 



Meer weten? 

 www.agnesvandenberg.nl 

@agnes_vdberg 

http://www.agnesvandenberg.nl/

