Wat groen voor u kan doen!
Groen in de woonomgeving en de gezondheid van stadsbewoners
1 november 2022, Sjerp de Vries

Overzicht
▪

Beleidsmatig denken over groen in de woonomgeving

▪

De relatie tussen groen in de woonomgeving en gezondheid

▪

Mechanismen achter de relatie tussen groen en gezondheid

▪

Optimale groene infrastructuur: hoeveel van wat waar (en waarvoor)?

▪

Sociaaleconomische ongelijkheid in (belang van) toegang tot groen

▪

Groennormen: een goed idee?
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Beleidsmakers over belang van groen (voor gezondheid)

▪

Aan groen toegekende belang toegenomen

● klimaat, biodiversiteit, gezondheid

▪

Binnen het beleid nog weinig duidelijkheid over
hoe het werkt en wat ervoor nodig is

▪

Maar toch worden groentekorten gesignaleerd

● met name in achterstandswijken

▪

Er wordt gezocht naar maatregelen/tools

● waaronder invoering van een groennorm
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Relatie groen en gezondheid 1
▪

Begint al bij geboorte:

▪

Systematische review uit 2020:

● Bij groenere woonomgeving moeder hoger geboortegewicht
● En minder kans op baby die klein is gegeven zwangerschapsduur
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Relatie groen en gezondheid 2
▪

En loopt door tot sterfte:

▪

Systematische review uit 2019:

● Bij een groenere woonomgeving is de kans op sterfte lager
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Relatie groen en gezondheid 3
▪

In de tussentijd:
kinderen

▪

Systematische review uit 2018:

● Het empirisch onderzoek laat consistent zien dat kinderen met een
groenere woonomgeving minder emotionele en gedragsproblemen
kennen, met name daar waar het hyperactiviteit en
aandachtsproblemen betreft (ADHD)
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Relatie groen en gezondheid 3.a
▪

Eigen studie (2015): relatie groen binnen 250
meter van woning en prevalentie gebruik
ADHD-medicatie door kinderen

▪

Resultaat: een groenere woonomgeving gaat
gepaard met een lagere prevalentie

● Maar alleen in armere buurten: daar
gaat 45% vs. 25% groen gepaard met
een ruim 10% lagere prevalentie
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Relatie groen en gezondheid 4
▪

In de tussentijd:
volwassenen

▪

Systematische review uit 2018:

● In het algemeen gaan een hogere ‘walkability’ en meer groen gepaard
met een lagere kans op suikerziekte
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Relatie groen en gezondheid 6
▪

Groen heeft een gunstige relatie met een veelheid van gezondheidsaspecten

● Ook voor hart- en vaakziekten, depressies en angststoornissen

▪

Maar .... zijn het wel oorzakelijke relaties?

● Met groen als drijvende kracht achter die relatie?

▪

De meeste onderzoeken zijn dwarsdoorsnede-onderzoeken, waarin de
oorzakelijkheid van gevonden verbanden niet met zekerheid kan worden
bepaald.
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Voorbeeld ander type onderzoek
▪

Een natuurlijk experiment
Jones (2021):
Million Tree Program in

New York City (NYC)
(1 miljoen bomen planten)

▪

Al na de eerste drie jaar van het 10-jarige Million Trees Program was de
kwaliteit van leven in NYC significant hoger dan daarvoor

● Maar alleen in de periode dat de bomen in blad stonden
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Mechanismen achter de relatie groen gezondheid
▪

Mechanisme: hoe werkt het, hoe komt het effect tot stand?

▪

Waarom is kennis over het mechanisme van belang?

● Kan de aannemelijkheid dat een verband oorzakelijk is,
vergroten

● Levert indicaties voor welk groen het meest effectief is
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Zes mogelijke mechanismen
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Verbeteren luchtkwaliteit
Verminderen hittestress

Verbeteren functioneren immuunsysteem
Verminderen chronische mentale stress
Stimuleren lichamelijke activiteit
Faciliteren positieve sociale contacten
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1. Verbeteren luchtkwaliteit
▪

Bijvoorbeeld door afvangen van fijnstof

● Mechanisme is aangetoond; m.n. voor bepaalde boomsoorten

● Maar bomen kunnen ook luchtstromingen blokkeren

▪

Van Moorselaar & Van der Zee (2020):

● Het (netto) effect van stedelijke
vegetatie is echter zeer klein en
leidt niet tot wezenlijk lagere
concentraties en dus lagere blootstelling.

13

2. Verminderen hittestress
▪

Met name in steden leiden hittegolven tot hittestress

● Door Urban Heat Island (UHI) effect

▪

Door bieden schaduw (m.n. bomen) en door verdamping
(evapotranspiratie) kan vegetatie het UHI-effect verminderen

▪

Overzichtsstudie van Santamouris & Osmond (2020):

● een 20%-punt toename in boomkroon bedekking leidt tot een
geschatte verlaging van de temperatuur overdag met 0,3oC.

● En zo’n verlaging van de maximale temperatuur overdag leidt naar
verwachting tot 9% minder hittegerelateerde sterfte.
14

3. Verbeteren functioneren immuunsysteem
▪

Contact met natuur kan de samenstelling van de darmflora positief
beïnvloeden, met gunstige gevolgen voor het immuunsysteem

▪

Literatuuroverzicht van
Brame et al. (2021):

● Het lijkt een plausibel mechanisme, maar er is nog weinig onderzoek
naar verricht (met name als het specifiek gaat om de darmflora)
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4. Verminderen chronische psychische stress
▪

Contact met natuur kan stress verminderen en de gemoedstoestand positief
beïnvloeden

● Met ook positieve gevolgen
voor het immuunsysteem

▪

Egorov et al. (2017): studie naar relatie
groen en allostatische belasting

● Meer groen in de woonomgeving gaat gepaard met een lagere
allostatische belasting (fysiologische stressmaat)

● Mentale ontspanning en stressvermindering is een plausibel
mechanisme achter de relatie tussen groen en gezondheid
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5. Stimuleren lichamelijke activiteit
▪

De moderne mens beweegt veelal te weinig/moet verleid worden tot
bewegen

▪

Groen kan daarbij helpen door:

● Actief transport te bevorderen door routes aantrekkelijker te maken
● Beoefening actieve recreatievormen te bevorderen door geschikte en
aantrekkelijke buitenruimte te bieden

▪

Overzichtsstudie Remme et al. (2021):

● In het algemeen concluderen reviews dat er een positieve, zij het
zwakke relatie bestaat tussen groen en lichamelijke activiteit, waarbij

de causaliteit van de relatie onduidelijk is.
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6. Faciliteren positieve sociale contacten
▪

Aantrekkelijke buitenruimte niet alleen voor individu, maar ook voor
buurtgenoten

● Kans op (positieve) ontmoetingen neemt toe
● Met sociale cohesie neemt ook gevoel van veiligheid toe

▪

Klassieke studie: sociale huisvesting in Chicago (Kuo et al., 1998)

● Natuurlijk
experiment
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Relatieve bijdrage van verschillende mechanismen
▪

James et al. (2016): omgevingsgroen en sterfte

● Sterfte 12% lager onder de 20% mensen met de meest groene
omgeving dan onder de 20% mensen met de minst groene omgeving

● Depressiviteit en sociale participatie medieerden deze relatie sterker
dan mate van lichamelijke activiteit en fijnstofconcentratie
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Optimale groene infrastructuur
▪

Hoe bepaal je de optimale ruimtelijke structuur? Baseren op:

● afstand tot dichtstbijzijnde groengebied met minimale omvang?
● of totale hoeveelheid groen binnen een bepaalde afstand?

▪

Ekkel & de Vries (2017): vooralsnog lijkt de totale* hoeveelheid groen
binnen een bepaalde afstand consistenter positieve verbanden met de
gezondheid op te leveren dan de afstand tot het dichtstbijzijnde groengebied
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En welk type groen werkt dan het best?
▪

Overzichtspublicatie van de WHO (2021): type
groene en mentale gezondheid

▪

Conclusie: er valt op dit moment niet duidelijk
een bepaald type groen aan te wijzen dat een
sterkere positieve invloed op de mentale
gezondheid heeft dan andere typen.

▪

NB: een andere recente review (Nguyen et al.,
2021) stelt dat bomen het met het oog op
gezondheid beter lijken te doen dan gras.
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Sociaaleconomische ongelijkheid in toegang: intro
▪

Raad voor Gezondheid en Samenleving (RVO, 2021):

● mensen met een lage sociaaleconomische status
● leven gemiddeld sowieso 7 jaar korter
● en 15 jaar korter in goede gezondheid

▪

Andere studies geven aan dat stress hier een rol bij lijkt
te spelen
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Sociaaleconomische ongelijkheid in toegang (in NL)
▪

In arme buurten is het tuinbezit ongeveer de helft van dat in rijke buurten
(beide in bebouwde kom gelegen)

▪

In arme buurten zijn de tuinen die er zijn zo’n 30% kleiner dan in rijke
buurten en bevatten minder groen (absoluut, maar ook procentueel)

▪

In arme buurten is de hoeveelheid nabij (semi-)openbaar groen per

inwoner ongeveer een derde van die in rijke buurten

▪

Conclusie: in arme buurten is er minder privégroen en moet het overige
groen met veel meer anderen worden gedeeld
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Sociaaleconomische ongelijkheid in kwaliteit van het groen

Aangetoond in Porto (Portugal)
(Hoffiman et al., 2017)

Aangetoond in Glasgow (VK)
(Baka & Mabon, 2022)
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Plus verschillend belang van toegang!
▪

Grootschalige
Europese studie:

Mitchell et al. (2015)

▪

Conclusie: sociaaleconomische verschillen in mentaal welzijn waren 40%
kleiner binnen de groep van mensen die zei een goede toegang tot groen en
recreatie te hebben dan binnen de groep die zei een slechte toegang te
hebben
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Even terug naar groennormen en -richtlijnen
▪

Recent voorgesteld door Cecil Konijnendijk:

● 3 – 30 – 300 vuistregel

▪

Voor Nederland al doorgerekend

● door Cobra-Groeninzicht
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De 3-30-300 vuistregel (vervolg)
▪

De richtlijn is als zodanig niet empirisch getoetst

● Exacte getallen uit de richtlijn zijn niet hard te maken

● Maar vanuit communicatief opzicht werken ze goed

▪

Wel redelijk in overeenstemming met resultaten wetenschappelijk onderzoek

● Verschillende mechanismen, met verschillende ‘eisen’ aan het groen

▪

Als de richtlijn tot norm wordt verheven, kan dit bijdragen aan groenere
stedelijke woonomgevingen

● Norm zorgt voor stevige positie aan de onderhandelingstafel
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Enkele slotconclusies
▪

Contact met groen is bevorderlijk voor het fysieke en het mentale welzijn,
het laatste met name in stressvolle situaties (zoals tijdens de coronacrisis).

▪

Denk daarbij niet alleen aan parken en plantsoenen, maar zeker ook aan
straat- en privégroen, tot groen uitzicht vanuit huis aan toe.

▪

Qua type vegetatie is er niet een type dat er duidelijk uitspringt; meer
algemeen lijkt een gevarieerd groenaanbod vooralsnog aan te raden.

▪

Armere mensen hebben vaker een minder goede toegang tot groen in hun
directe woonomgeving, terwijl ze hier het meeste baat bij lijken te hebben

▪

Een groennorm zou kunnen helpen hier verandering in aan te brengen.
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Dank voor uw
aandacht!

Contactgegevens:
Sjerp de Vries
sjerp.devries@wur.nl
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