De feiten
•	De kans dat bewoners zich gezond voelen is in groene gebieden 1,5 keer zo groot als in minder groene
woonomgevingen.

•	De aanwezigheid van groen zorgt o.a. voor 25% minder depressies, 15% minder nekklachten,
15% minder migraine en ernstige hoofdpijn en 23% minder astma/COPD.

•	Patiënten met uitzicht op groen herstellen sneller van een operatie dan patiënten zonder dit uitzicht.
Zij gebruiken ook minder pijnstillers.

•	Interieurbeplanting kan de negatieve invloed van printers, kopieermachines en computers op
de luchtkwaliteit tegengaan.

•	Planten kunnen de luchtvochtigheid op kantoor met circa 5% verhogen.
•	Luchtverontreiniging zoals CO2 en fijnstof geeft gezondheidsklachten. Bomen en hagen langs
wegen kunnen 15 tot 20% van de stofdeeltjes afvangen.

•	Een boom van 50 cm dik kan per jaar ongeveer 500 gram fijnstof afvangen.
Dit compenseert circa 7.500 jaarlijks gereden autokilometers.

•	Bomen kunnen grote hoeveelheden water vasthouden, zowel in de bodem als in de kruin
(naar schatting minstens 2.800 liter).

•	Groen dempt verkeersgeluid. Groene daken kunnen geluid reduceren met 1 tot 5,5 decibel.
•	Bomen in de buurt van woningen leveren een besparing op van ongeveer 10% in de energiekosten.
Daarnaast leidt de warmtereductie door schaduwvorming op hete dagen ook tot minder sterfgevallen,
vooral onder ouderen.

Kortom:
1	Mensen voelen zich gezonder met groen om zich heen, zowel in een landelijk als

in een stedelijk gebied én in gebouwen.

fa c t s h ee t

2	Investeringen in groen verlagen de ziektekosten van de Nederlandse samenleving.
3	Groen (vooral bomen) is een goed inzetbaar wapen tegen luchtverontreiniging.

Gezond
door een groene omgeving
Deze publicatie is mede
mogelijk gemaakt door

”Mensen met een plant op hun bureau
kunnen zich beter concentreren en zijn
daardoor productiever, ervaren minder stress
en worden creatief meer gestimuleerd.”

”Een mooi park nodigt uit tot wandelen,
en meer bewegen houdt mensen vitaal.
Uiteindelijk bespaar je dan ook op
zorgkosten.”

dr. John Klein Hesselink,
onderzoeker TNO Kwaliteit van Leven.

Jeroen Glissenaar, beheerder monumentale
parken gemeente Arnhem.

Praktijkvoorbeeld
Geurend groen voor jong en oud
In Beek-Ubbergen is medio 2010 de eerste ‘geurplek’ geopend. In dit nieuwe (stads)
landschapselement staan geurende planten centraal. De geuren prikkelen de
creativiteit, werken in op het welbevinden van de bewoners en dragen zelfs bij
aan de buurtcohesie. Het concept is ontwikkeld door de Stichting wAarde, vanuit
de visie dat geuren belangrijk zijn voor het welbevinden van mensen. Jongeren
associëren bijvoorbeeld bosgeur met veiligheid. Voor ouderen staat geur vaak
voor sentimenten en herinneringen aan vroeger. De geurplek heeft een
zitgelegenheid als centraal punt. Daaromheen zijn rasterschermen geplaatst met
geurende klimplanten zoals rozen. Rondom de bank zijn plantvakken gemaakt
met een jaarrond geurassortiment van vaste planten en heesters. De kracht van
de geurplek is volgens Stichting wAarde dat deze vrijwel overal toepasbaar is tegen
relatief geringe kosten, zeker wanneer de bewoners participeren in het onderhoud.
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