
Groene stad, vitale stad
Groene steden en wijken zijn populair. Gezondheid en welzijn liggen er hoger. Maar waarom? Wat 
doen planten en bomen met stadsbewoners? En wat betekent dat voor de stad en de woonwijk van de 
toekomst? Wetenschapsjournalist Mark Mieras zet hier het internationale onderzoek op een rijtje. ‘Hoe 
we de stad vormgeven is belangrijker dan ooit.’



Groene stad, vitale stad 2



De stad heeft de toekomst. Stadsbewoners 
wonen kleiner, zĳ n zuiniger met hun verwarming, 
maken minder autokilometers en leggen minder 
beslag op de ruimte dan mensen elders.1  
Maar ze betalen wel een prĳ s. Hoe meer hun 
leefomgeving versteent, hoe minder fi t en 
vitaal ze zĳ n. In de medische gegevens van 
345 duizend Nederlanders, werd voor vĳ ftien 
van een lĳ st van vierentwintig ziektegroepen 
een (statistisch signifi cant) verband gevonden 
met de groenheid van de leefomgeving. Tien 
procent meer groen binnen een straal van 
een kilometer van de voordeur, betekent vĳ f 
procent minder angststoornissen, vier procent 
minder depressie, drie procent minder astma, 
hartproblemen, blaasontsteking, vermoeidheid, 
twee procent minder migraine, darmproblemen, 
hersenbloedingen en diabetes en één procent 
minder bronchitis en chronische eczeem, om maar 
een greep te doen.2  

Onderzoekers in andere landen meten vergelĳ kbare of grotere effecten. Deense en Canadese onderzoekers 
ontdekten een relatie tussen parken in de woonomgeving en minder overgewicht.3,4 Meer groen in de buurt 
correspondeert in het Britse Leicestershire met minder diabetes type twee.5 Onderzoekers van de Universiteit 
van Glasgow vonden een grotere levensduur en minder zelfdoding bĳ  stedelingen die dicht bĳ  een park 
wonen. Hoe groter de nabĳ gelegen groenzone, hoe groter ook het effect.6 Britse stedelingen kampen 21 
procent vaker met angststoornissen en 39 procent vaker met depressie. Wie in de stad opgroeit kampt later 
zelfs vĳ ftig procent vaker met schizofrenie.7,8 En dat blĳ ft allemaal overeind ook als onderzoekers corrigeren 
voor economische en sociale verschillen tussen stad en platteland.

Bĳ  statistiek moet je altĳ d op je hoede zĳ n. De vraag is altĳ d: wat is oorzaak en wat gevolg? Ook hier. Worden 
mensen gezonder doordat ze in de buurt van het park wonen of gaan ze misschien in de buurt van het park 
wonen omdat ze een gezonde en sportieve levensstĳ l hebben? Om daarachter te komen heb je langlopend 
onderzoek nodig. Dat is duur en daardoor schaars onderzoek dat je bovendien jaren op de resultaten laat 
wachten. Bĳ  zo’n longitudinaal onderzoek werden Britse burgers gevolgd terwĳ l zĳ  naar een groenere locatie 
verhuisden: in de drie jaar na hun verhuizing waren ze gezonder en vitaler dan daarvoor.9  Natuur was hier 
dus oorzaak, niet een gevolg.

Veel wĳ st er dus op dat stadsnatuur inderdaad een positief effect heeft op de gezondheid en het 
welbevinden van mensen. Het beeld wordt nog scherper wanneer we inzoomen op wat er precies misgaat 
met stadsbewoners in een versteende leefomgeving. Wat precies in tegels en asfalt maakt mensen 
kwetsbaar voor ziekte en wat in bomen en planten maakt mensen gezonder? En hoe kan de stad het beste 
compenseren voor de verstening van de leefomgeving? Deze literatuurstudie zet het onderzoek op een rĳ tje: 
wat zĳ n de groene voorwaarden voor de toekomststad?
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De stad: minder CO2 per inwoner 

Steden rukken op. Een op de twee aardbewoners leeft 
inmiddels in verstedelĳ kt gebied.100 In geïndustrialiseer-
de landen is dat zelfs drie op de vier.101  En dat is goed 
voor natuur en milieu: waar mensen dicht opeen leven is 
hun beslag op de ruimte geringer en blĳ ft er buiten de 
stad meer ruimte over voor natuur, zĳ n er per inwoner 
ook minder auto’s, minder autokilometers en minder ki-
lometers asfalt nodig. Verwarming van woningen vraagt 
minder energie. In Manhattan, waar de dichtheid oploopt 
tot 60.000 mensen per vierkante kilometer, is de kooldi-
oxide-uitstoot per inwoner slechts eenderde van het ge-
middelde in de VS.1



Arm, kind of bejaard?
Meer stadsnatuur correspondeert dus met een 
grotere vitaliteit onder gelĳ kwaardige groepen 
burgers. Het grootste effect valt te meten onder 
kinderen, ouderen en mensen met een laag 
inkomen. Onder de drie bevolkingsgroepen 
dus die het meest zĳ n overgeleverd aan hun 
woonomgeving.

In het genoemde Nederlandse onderzoek met de 
vierentwintig ziektegroepen was de relatie met 
het groen in de wĳ k het sterkst voor de laagste 
inkomens- en opleidingsgroep.2 Ook onderzoek in Glasgow geeft een scherp inkomenseffect te zien. In 
deze Britse stad ligt de kans op overlĳ den voor de armste inwoners gemiddeld 93 procent hoger dan voor 
de rĳ ksten. Voor stedelingen die in de directe omgeving van een park wonen is dit verschil tussen arm en rĳ k 
minder dan de helft: 43 procent.10  

De laagste inkomens hebben kennelĳ k het meest bĳ  een groene stad te winnen. Niet gek ook: zĳ  hebben niet 
de middelen, en hebben vaker van huis uit ook niet de motivatie meegekregen om de natuur buiten de stad 
op te zoeken. Hoe vaak volwassenen de natuur opzoeken laat zich het best voorspellen door te tellen hoe 
vaak ze als kind in de natuur waren.11 Het stadspark daarentegen is een voorziening voor iedereen. Zweedse 
onderzoekers vonden geen verschil in parkbezoek tussen arm en rĳ k, hoog- en laagopgeleid. Ze keken 
daarbĳ  naar parken tot een kilometer van de voordeur.12

Ook kinderen zĳ n gevoelig voor het groen om de hoek. Chinese kinderen die opgroeien met meer groen tot 
op driehonderd meter van hun huis, ontwikkelen zich beter dan kinderen die opgroeien in grĳ ze wĳ ken, ook 
na correctie voor het inkomen en de opleiding van hun ouders.13    

Nederlandse kinderen met het naaste park op meer dan vĳ fhonderd meter van de voordeur, hebben vĳ ftien 
procent vaker overgewicht dan kinderen met een park dichterbĳ .14 Het onderzoek vergeleek kinderen met 
dezelfde economische en etnische achtergrond. In een Amerikaanse (longitudinale) studie werd acht jaar 
lang de body mass index (BMI) van 3173 kinderen bĳ gehouden. Ook hier een heldere relatie: gemiddeld 
hadden kinderen zonder park in de buurt een aanmerkelĳ k hogere BMI dan kinderen met. De onderzoekers 
zĳ n er statistisch vrĳ  zeker van, zo schrĳ ven ze, dat de parkfactor een directe oorzaak is van dat verschil.15 Het 
lichaamsgewicht van kinderen in een groene omgeving schommelt ook minder.16

Kinderen in groene wĳ ken presteren beter op school. In de Amerikaanse staat Massachusetts werden de 
scores op een gestandaardiseerde test in groep drie vergeleken met satellietbeelden waarop de hoeveelheid 
en de staat van de stadsnatuur per woonwĳ k werd vastgesteld. Ook na correctie voor sociaal-economische 
verschillen bleek: hoe groener de wĳ k hoe hoger de cĳ fers voor Engels en wiskunde.17 Ander onderzoek 
bevestigt dit effect.18

En dan de ouderen, de derde groep die extra gevoelig is voor stadsnatuur. Senioren in Japan leven langer 
wanneer ze in de nabĳ heid van een park wonen.19 Het koelende effect van bomen in de zomer kan daarin 
een bescheiden rol spelen. Belangrĳ ker is waarschĳ nlĳ k extra lichaamsbeweging. In een Britse studie blĳ ken 
ouderen met een park op loopafstand, twee keer zoveel te bewegen als ouderen zonder park.20 Naast 
nabĳ heid is de veiligheid, begaanbaarheid en aantrekkelĳ kheid van het park mede bepalend.21 Ouderen die 
meer bewegen zĳ n minder angstig en minder zwaarmoedig22, noemen zichzelf vaker gelukkig20 en kampen 
minder vaak met dementie.23  
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Park helpt tegen vergeetachtigheid

Ouderen die elke dag een half uurtje wandelen hebben 
minder geheugenproblemen. Bewegen in een interessan-
te omgeving helpt nog beter dan bewegen in een saaie 
omgeving, zo bleek in een laboratoriumexperiment. Mil-
de cognitieve stoornis kwam aanzienlĳ k minder voor bĳ  
ouderen die hun lichaamstraining deden op een home-
trainer met een monitor waarop zĳ  een virtuele fi etstocht 
maakten door een parkachtig landschap.102



Zuivere lucht
Waarin schuilen al deze gezondheidseffecten? 
Hoe werkt groen? Lang werd stadsnatuur vooral 
gezien als de longen van de stad: bron van 
zuurstof en gezuiverde lucht. En daar zit zeker wat 
in: een stadsboom vangt zwavel-, stikstofoxiden 
en fi jnstof uit de lucht. Fĳ nstof veroorzaakt 
luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten. 
In de directe omgeving van bomen kun je een 
reductie meten van de concentratie fi jnstof 
(PM10) van een paar procent tot wel 50 procent, 
afhankelĳ k van boomsoort en windpatroon.24

Het gemiddelde van zeven recente studies is een 
reductie van ruim twintig procent.25

Bomen functioneren ook als airconditioning. Een 
grote volwassen boom verdampt op een warme 
dag tot wel tweeduizend liter water en levert zo 
een forse luchtkoeling. Een Britse studie laat zien 
dat de temperatuur in groene stadszones overdag gemiddeld 0,94˚ C lager ligt dan in versteende zones.26

Gemiddeld zĳ n de 73 Nederlandse steden 2,9˚ C warmer dan het buitengebied, ’s nachts is dat 2,4˚.27 Een 
park zorgt voor verkoeling van de omliggende straten, waar dus minder airconditioning nodig is.28 En al het 
water dat de stadsbomen en groenstroken opzuigen en verdampen of tĳ delĳ k vasthouden (en vertraagd 
weer afgeven), ontlast na een regenbui de piekcapaciteit van het rioleringsstelsel. Die piekcapaciteit wordt 
de komende decennia extra op de proef gesteld doordat het broeikaseffect een grilliger neerslagpatroon 
geeft.29

Bomen verstrooien tenslotte ook nog stadsgeluid. In de zomer, wanneer ze vol in het blad staan, is er, over 
15 tot 30 meter, al een geluidsreductie van 6 tot 8 decibel. Geluid van verkeer heeft effect op mensen. 
Onder andere op kinderen. Een onderzoek onder een grote groep scholen in Londen bracht een scherpe 
negatieve relatie aan het licht tussen stoorgeluid in de klas en schoolprestaties.30 Kinderen zĳ n gevoeliger dan 
volwassenen voor ruis.
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Boom als stofzuiger

Bomen zĳ n goede luchtzuiveraars. Vooral bomen met 
naalden en kleine of harige bladeren vangen veel fi jnstof, 
zo blĳ kt tĳ dens experimenten in een windtunnel.103 Het 
stof regent weer van de blaadjes en tussen de naaldjes 
uit en verdwĳ nt in de grond. Vervuilende gassen worden 
door huidmondjes opgenomen en omgezet. Elke booms-
oort heeft zĳ n eigen sterke punten. Kronkelwilg, magno-
lia, zwarte populier en gewone acacia zĳ n uitstekende 
stikstofoxiden vreters. Bĳ  uitstek geschikt tegen ozon 
(zomersmog) zĳ n ruwe berk, zwarte den, Europese lariks, 
zwarte es, Noorse esdoorn en Californische cipres. Kam-
pioen fi jnstof-reiniging dat zĳ n de naaldbomen en bomen 
met kleine of harige bladeren. (informatie: Altera, Plant 
Research International). 

Groene airconditioning

Nederlandse steden zĳ n gemiddeld bĳ na 3˚ C 
warmer dan hun omgeving. Deze infraroodfo-
to toont Nederland op 6 juli 2006 om 12:00 bĳ  
warm zomerweer. Oranje correspondeert met 
een verhoging van temperatuur met 5 tot 8˚ 
C. Rood duidt op een nog grotere verhitting. 
(foto:TNO)



Meer bewegen
Stadsnatuur kun je dus zien als een onderdeel 
van de infrastructuur van de stad. Bomen, 
groene daken en plantsoenen verbeteren de 
fysieke gesteldheid van pleinen en straten. 
Maar zelfs als je al deze fysieke effecten optelt, 
blĳ ft het onwaarschĳ nlĳ k dat ze de positieve 
gezondheidseffecten van stadsgroen verklaren. In 
een grote stad als New York nemen alle bomen 
samen slechts één procent van de stikstofoxide 
en vier procent van het fi jnstof op. In zeer 
lommerrĳ ke steden loopt dat op tot dertien en 
twintig procent, nog steeds een betrekkelĳ k klein 
deel. Het merendeel van de vervuilde lucht moet 
dus door de wind worden weggeblazen en ongelukkig geplaatste bomen kunnen dat belemmeren, waardoor 
plaatselĳ k soms zelfs een averechts effect ontstaat.31

Hoe valt het effect van groen op onze gezondheid wel te verklaren? Lang is veronderstelt dat inwoners in een 
groene wĳ k eenvoudigweg meer bewegen. Dat ze vaker een wandelingetje maken, vaker joggen in het park. 
En bewegen helpt tegen stress, alsook tegen allerlei lichamelĳ ke ziekten en depressie, dat is overtuigend 
aangetoond.32 Alhoewel sommige onderzoeken de relatie tussen groen en fysieke beweging lĳ ken te 
bevestigen (onder andere in Australië), stuitten onderzoekers in andere landen, waaronder Nederland, op 
tegenstrĳ dige resultaten. 

Meer groen in een wĳ k betekent lang niet altĳ d dat er ook meer wordt bewogen. Soms bewegen inwoners 
van een groenere wĳ k juist minder terwĳ l hun vitaliteit er toch hoger ligt.33 Meer groen betekent dus lang 
niet altĳ d meer bewegen, maar bĳ voorbeeld wel vrĳ  consequent minder overgewicht. Obesitas heeft dus 
een nauwere relatie met de hoeveelheid groen dan met de hoeveelheid beweging in wĳ ken, ook na correctie 
voor inkomens- en opleidingsverschillen.34   

Worden mensen dus dunner en gezonder door alleen naar een boom te kĳ ken? Inderdaad, die op het 
eerste gezicht wat raadselachtige conclusie lĳ kt niet te vermĳ den. Ook de kans dat stadsbewoners aan een 
hartaanval overlĳ den laat zich beter voorspellen door op luchtfoto’s het groen in hun wĳ k te beoordelen dan 
te kĳ ken naar bewegingsstatistieken voor die wĳ k.35

Groene zones als parken en plantsoenen doen dus iets met stadsbewoners waardoor ze gezonder worden, 
los van zuivere lucht en hun bewegingspatroon. Maar wat? 
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Natuur versterkt effect van bewegen

Ook sportieve inspanning heeft in de natuur een ander ef-
fect dan in de stad. Proefpersonen die zich in een park op 
een hometrainer in het zweet fi etsten hadden daarna een 
veel betere concentratie dan proefpersonen die op een 
hometrainer fi etsten met uitzicht op een blinde muur.104

Bĳ  een ander experiment vertoonden diabetes-patiënten 
tĳ dens een wandeling in het bos een zes keer zo sterke 
daling van de bloedsuikerspiegel als bĳ  precies hetzelfde 
aantal stappen door dorre straten.105



Mentale buffer voor stress
Het belangrĳ kste effect van stadsgroen is waarschĳ nlĳ k niet fysiek maar psychisch. Bomen en planten 
hebben een bufferend effect op stress, overbelasting en vermoeidheid, zo blĳ kt uit verschillende studies.
Onderzoekers van de Zweedse Universiteit in Göteborg ontdekten dat mensen die aan drukke rumoerige 
straten wonen daarvan minder te lĳ den hadden wanneer ze een park in de directe omgeving hebben.36 Het 
park helpt om stressfactoren beter te verdragen, te bufferen, zo lĳ kt het. 

De onderzoekers ondervroegen meer dan vĳ fhonderd Zweden over een emotionele crisis in hun leven 
en ontdekten dat zĳ  die regelmatig in de natuur waren, van die crisis minder negatieve gevolgen hadden 
ondervonden.37  

Tĳ dens een studie aan de Cornell University werd voor een grote groep kinderen in kaart gebracht hoeveel 
groen er was in de directe omgeving van hun huis. En hoeveel groen zĳ  vanuit hun raam konden zien. Ook na 
correctie voor socio/economische verschillen was er een heldere relatie met de manier waarop de kinderen 
pĳ nlĳ ke levenservaringen verwerkten. Hoe meer groen in hun uitzicht hoe minder ze kampten met stress.38  

Nederlands onderzoek ondersteunt deze bevinding. Mensen die binnen drie kilometer van een grotere 
groene zone wonen, zĳ n minder gevoelig voor de negatieve lichamelĳ ke effecten van een stressvolle 
levenservaring dan mensen die zo’n groene vluchtheuvel ontberen.39 Een nog omvangrĳ ker onderzoek, onder 
ruim veertienduizend Denen, komt tot dezelfde conclusie: meer groen in de omgeving correspondeert met 
minder stress. Hoe dichter bĳ  huis het groen, hoe groter het anti-stresseffect.40  

Je kunt de invloed van natuur op het stress-systeem ook direct meten. Twee dagen lang registreerden 
onderzoekers het niveau van het stresshormoon cortisol in het speeksel van een groep bewoners van 
achterstandswĳ ken in het Britse Dundee. Dat niveau daalt in de loop van de dag, en dat ging sneller bĳ  
mensen die in de buurt van een park wonen.41,42 Meer groen in de directe omgeving correspondeerde met 
minder stresshormoon.

Onderzoekers van de Universiteit van Heidelberg ontdekten dat groen in de stadswĳ k kan compenseren 
voor een gebrekkige emotieregulatie. Stedelingen vertoonden minder activiteit in hun frontale cortex bĳ  het 
verwerken van bĳ voorbeeld angst en  teleurstelling. De onderzoekers tonen aan dat natuur, vooral in wĳ ken 
met veel psychiatrische problemen, op die manier bĳ draagt aan het welbevinden.43

Een wandelingetje in het park verlaagt de activiteit van het piekercentrum (de subgenuale prefrontale cortex) 
in de hersenen. En een wandeling door de stad doet dat niet.44

Piekeren - het oeverloos herkauwen van negatieve gedachten - veroorzaakt stress en verhoogt de kans op 
depressie, zet aan tot drinken en leidt tot slapeloosheid.45
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Ionen, phytonciden en bodembacteriën
Verspreiden bomen en planten een onzichtbaar medicĳ n tegen stress en drukte? Een groen psychofarmacon?
Er zĳ n onderzoekers die het groen-effect in die richting proberen te verklaren. Hun onderzoek richt zich 
onder andere op de negatieve ionen (vooral OH-ionen) die in bos- en berglucht en boven open water tot wel 
vier keer in concentratie zĳ n verhoogd.46  

Experimenten met muizen laten inderdaad zien dat de negatieve ionen een stimulerend effect hebben op (de 
ventrale tak van) het parasympathisch zenuwstelsel, wat op zĳ n beurt zorgt voor verlaging van de bloeddruk 
en het hartritme en verhoging van de hartvariabiliteit.47 Dat laatste betekent dat het hart iets onregelmatiger 
slaat, wat de kans verkleint op een hartaanval. Bĳ  muizen is ook aangetoond dat de negatieve ionen de 
activiteit verlagen in de locus coeruleus, het belangrĳ kste schakelcentrum in de stress-keten. Mogelĳ k geldt 
voor mensen hetzelfde. Bĳ  mensen is in elk geval een verlaging van de bloeddruk vastgesteld,48 evenals een 
positief effect op depressie.49  

De zoektocht naar het groene medicĳ n dat bomen en planten verspreiden, leidt het onderzoek ook naar 
phytonciden. Dat zĳ n stoffen die planten en bomen afscheiden om zichzelf te beschermen tegen insecten en 
ziekteverwekkers. De geurstof van kerstbomen (Alphe-Pinene) is zo’n phytoncide. Eiken, naaldbomen, maar 
ook bĳ voorbeeld kruiden en uien verspreiden veel van deze stoffen. In bosgebied kun je fl inke concentraties 
meten. Phytonciden stimuleren ons afweersysteem. Na drie overnachtingen in een hotel in een Japans 
cipressenbos was het afweersysteem van een groep proefpersonen zeven dagen lang extra actief. In hun 
bloed werd een verhoogde activiteit van de NK-cellen gemeten, dat zĳ n grote lymfocyten die een belangrĳ ke 
rol spelen in de natuurlĳ ke verdediging tegen virussen en kankercellen.50,51  

Phytonciden lĳ ken een rustgevend effect te hebben en de bloeddruk te verlagen. Er werd na de 
hotelovernachtingen minder van het stresshormoon adrenaline in de urine aangetroffen. Een ‘bosbad 
nemen’, noemen Japanners dat. Een overzichtsstudie van onderzoeken in 35 Japanse bossen stelde vast dat 
mensen ‘badend’ in het bos, in vergelĳ king met een verblĳ f in een omgeving zonder groen, 55 procent meer 
activiteit in het parasympatische zenuwstelsel hadden, 56 procent meer immuunfunctie en twaalf procent 
minder stresshormoon in het bloed.52

Of zit het groene medicĳ n in de bodem? Bacteriën en ander microbiële sporen in de grond hebben een 
positief effect op lichaam en geest. Kinderen die al vroeg met goedaardige bodembacteriën en schimmels in 
aanraking komen, ontwikkelen een selectiever en daardoor beter afweersysteem.53 Mens en dier zĳ n samen 
met deze organismen geëvalueerd en velen hebben een positief effect op ons. Neem de bodembacterie 
mycobacterium vaccua die muizenhersenen stimuleert om meer van de neurotransmitter serotonine te 
maken. Nadat de muizen de bacterie toegediend kregen waren ze minder bang en ze leerden sneller hun 
weg te vinden in een doolhof. De behandelde muizen hadden bovendien een actiever afweersysteem.54

Muizen zĳ n geen mensen, maar aangetoond is dat mycobacterium vaccae ook bĳ  mensen een positieve 
effect heeft op de overlevingskansen bĳ  kanker.55
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Hersenen gevoelig voor 
bladpatronen
Voor een behoorlĳ ke dosis negatieve ionen, 
phytonciden en bodembacteriën moet je 
wel volle bos- of weidelucht inademen en je 
handen in tuinaarde steken. Tuinieren en lange 
natuurwandelingen maken dus… en dat is voor 
stedelingen geen dagelĳ kse praktĳ k. ‘Baden 
in het bos’: dat doen zĳ  hooguit in weekend 
en zomervakantie. De rest van de tĳ d is hun 
natuurervaring beperkt en versnipperd. Het is de 
boom voor het raam. Je zou verwachten dat zo’n 
beperkte groendosis een marginaal effect zou 
sorteren, maar dat ligt anders. 

Een aanzienlĳ k deel van het (neuro-)onderzoek 
naar het groen-effect werd de afgelopen decennia 
uitgevoerd in laboratoria, met uitsluitend beelden 
van natuur, en dus zonder dat er ook maar één 
molecuul boslucht of bodembacterie aan te pas 
kwam. Toch werden ook hier behoorlĳ ke effecten 
gemeten. Alleen de visuele indruk van bomen 
en planten heeft dus al een duidelĳ k effect. Ook 
bĳ  proefpersonen die in een laboratorium naar 
natuurbeelden keken was een duidelĳ ke verhoging 
te meten van de activiteit van het parasympathisch 
zenuwstelsel.56 De bloeddruk en het hartritme 
gingen omlaag, de hartvariabiliteit omhoog.

Zelfs een snippertje groen kan op stedelingen al een verassend groot effect hebben. Tĳ dens een experiment 
in het zakencentrum van Londen waren consultants, die van achter hun bureau uitzicht hadden op planten, 
gemiddeld vĳ ftien procent productiever dan collega’s een verdieping hoger, zonder groen.57 Dit terwĳ l ze 
toch vooral op hun computerscherm tuurden, en alleen korte momenten de blik in de kantoorruimte wierpen. 
Ze wisten niet dat het experiment over de planten ging.

In een ander onderzoek, aan de Universiteit van Melbourne, werden proefpersonen aan het werk gezet 
met uitzicht over een kaal of een begroeid dak. Ze hadden tussen de opdrachten veertig seconde om een 
blik door het raam te werpen. Toch was er ook hier een onmiskenbaar verschil in prestatie. Wie bĳ  het 
groene dak zat te werken maakte vĳ ftig procent minder fouten.58 Dat de productiviteit stĳ gt, wĳ st erop dat 
natuurbeelden naast het stress-systeem ook het aandachtsysteem beïnvloeden.
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Onze hersenen zij n gek op puzzelen

Regelmatige patronen, zoals die in een door mensen 
gebouwde omgeving, zĳ n voor onze hersenen minder 
stimulerend dan de fractale patronen in planten en bo-
men. Fractaal betekent dat het beeld gedetailleerd blĳ ft 
als je inzoomt. Er is voor de hersenen iets te beleven op 
elk schaalniveau. Alle klinkers in de straat zĳ n even groot, 
de blaadjes in de border zĳ n just allemaal verschillend in 
grootte en oriëntatie.

Een border met planten of de kroon van een boom is voor 
onze hersenen een prettige puzzel, dankzĳ  de variatie van 
grote en kleine bladeren in allerlei oriëntaties. Dergelĳ ke 
visuele puzzels activeren de gerichte aandacht en wekken 
fascinatie.



Gerichte aandacht
Onze ogen lĳ ken te blĳ ven plakken aan blad-patronen, zo ontdekten marketing-onderzoekers tĳ dens een 
eye-tracking-onderzoek met advertenties met stadse of natuurlĳ ke beelden.59 Bomen en planten vangen de 
aandacht en houden die vast. Proefpersonen bewegen hun ogen bĳ  natuurfoto’s trager heen en weer, en 
fi xeren minder vaak op details dan bĳ  stedelĳ ke beelden.60,61 

Waarom? Om dit effect te begrĳ pen moeten we meer weten over het aandachtsysteem. Aandacht is een 
ingewikkeld proces dat een zwaar beroep doet op de capaciteit van de hersenen. De hoeveelheid aandacht 
is daarom beperkt en het is dus dringen bĳ  de aandachtspoort. Twee aandachtsystemen beconcurreren 
elkaar: het ene laat zich sturen door prikkels van buiten: door geluiden, kleuren en bewegingen. Deze 
‘onvrĳ willige aandacht’ rent als een jonge hond aan achter wat we om ons heen horen en zien. Het tweede 
aandachtsysteem is gericht op onze innerlĳ ke plannen en doelen. Deze ‘gerichte aandacht’ (of ‘executieve 
aandacht’) helpt ons om gedurende de dag mindfull te zĳ n. Om koers te houden en niet te vervallen 
in destructieve gewoonten als snoepen, zappen en somberen. Heel treffend karakteriseren sommige 
onderzoekers verslavingsgedrag als mindlessness.62

De onrustige oogbewegingen bĳ  stedelĳ ke beelden duiden op een hoge mentale belasting, en op 
een grotere activiteit van de onvrĳ willige aandacht. De rustige, meer gefocuste oogbewegingen bĳ  
natuurbeelden wĳ zen juist op een grotere invloed van de gerichte aandacht. 

Onderzoekers vermoeden dat het verschil hem zit in de structuur van de beelden. Eentonige tegels en 
bakstenen tegenover grillige vertakkingen en bladvormen. Bomen, heesters en planten bieden de visuele 
hersenen meer uitdaging dan een door mensen gemaakte omgeving. Hetzelfde geldt voor de grillige golf- 
en refl ectiepatronen van een vĳ ver of meer. Ze kietelen de hersenen. 
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Ogen bewegen rustiger in het park

Onze ogen bewegen anders wanneer we naar bomen en planten kĳ ken dan wanneer we naar gebouwen en straten kĳ ken. 
De ogen maken in dezelfde tĳ d minder sprongetjes. De hersenen zĳ n minder belast, waarschĳ nlĳ k doordat de aandacht 
minder wordt gestuurd door externe prikkels.60



Iets vergelĳ kbaars geldt voor natuurlĳ ke geluiden. Ondanks het geluiddempende effect van bomen is een 
stadspark zeker geen oase van rust, maar vogelgezang en het geruis van de wind in de boombladeren 
vangen de aandacht en maskeren zo het autolawaai.63 Een park helpt het kabaal van de stad dus te maskeren 
door de auditieve en visuele (gerichte) aandacht op iets interessants te richten. 

De stad verveelt, de natuur fascineert, en dat kan er heel goed mee samenhangen dat onze hersenen in 
de natuur zĳ n geëvalueerd: de hersencellen zĳ n afgestemd op het verwerken van natuurlĳ ke beelden en 
geluiden.64,65 Niet voor niets zĳ n mensen sneller in het herkennen van natuurbeelden dan stadsbeelden.66

Tĳ dens één van de vele experimenten de afgelopen jaren, naar de invloed van natuur op het 
aandachtsysteem, werd in de Amerikaanse stad Ann Arbor de gerichte aandacht van 38 proefpersonen zwaar 
op de proef gesteld. Na een lange serie tests mochten de deelnemers vĳ ftig minuten wandelen. De ene helft 
van de groep moest dat down town doen, de andere in het Arbor Arboretum, een park naast de universiteit 
van Michigan. Toen beide groepen hun testen hervatten, scoorden de parkwandelaars signifi cant beter. Hun 
gerichte aandacht had zich beter hersteld.67

Wat voor volwassenen geldt, geldt zeker voor kinderen. Het aandachtseffect kan (deels) verklaren waarom 
kinderen in groene wĳ ken betere schoolresultaten behalen. Stadskinderen die meer natuur en water 
in hun leefomgeving hebben, gedragen zich beter in de klas en kampen minder vaak met gedrags- en 
aandachtsproblemen.68 Kinderen die de kans hebben regelmatig door een park te rennen zĳ n ook minder 
gevoelig voor de symptomen van ADHD.69 (Onderzoekers pleiten voor ‘een dagelĳ kse dosis natuur’ als vast 
onderdeel in de begeleiding van deze groep kinderen.70) 

Kinderen in een groene wĳ k blĳ ken bovendien beter in staat te zĳ n om hun executieve functies te 
ontwikkelen. Sleutelfuncties als werkgeheugen en aandacht maakten een relatief snellere voortgang in de 
twaalf maanden dat de leerlingen werden gevolgd.71
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Sociale cohesie
Een groene omgeving verlaagt dus de 
stressreactie en verhoogt de gerichte aandacht 
en daarmee het vermogen om het eigen gedrag 
te sturen. Er is nóg een opvallend effect: natuur 
verbetert ook sociale cohesie en zelfrefl ectie.72  
Mensen denken in het park aanmerkelĳ k vaker 
aan intrinsieke thema’s als vriendschap, familie 
en de rol die ze spelen in het leven van anderen. 
Zonder natuur in de omgeving domineren 
extrinsieke gedachten zoals succes en geld.73 In 
een Frans park werd een experiment uitgevoerd 
bĳ  toevallige passanten. De onderzoeker liep voor 
hen uit en liet een handschoen vallen. Namen de 
proefpersonen de moeite om die handschoen op 
te rapen en terug te geven? Dat was veel vaker 
het geval bĳ  proefpersonen die het park verlieten 
dan bĳ  hen die het park binnenkwamen.74 Ook in 
het laboratorium gedragen mensen zich socialer 
en coöperatiever nadat je ze natuurbeelden hebt 
getoond.75 Die grotere sociale cohesie kan ook 
verklaren dat stadsmensen met toegang tot een 
groene omgeving gemiddeld minder met angsten 
kampen.76

Natuur lĳ kt bĳ  mensen dus op de sociale knop te drukken, waardoor in het park gemakkelĳ ker 
vriendschapsbanden ontstaan. Ouderen in de VS bleken in tuin of park gemakkelĳ ker sociale relaties aan 
te gaan dan in een omgeving zonder groen.77 Ouderen in de stad die leven in een wĳ k met meer bomen, 
parken en perken, bleken een hechter sociaal netwerk te hebben.78 Zo raakt stadsnatuur ook aan het 
vraagstuk van eenzaamheid.
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Meer groen, beter werkgeheugen

Spaanse kinderen in groene wĳ ken ontwikkelen sneller 
een goed werkgeheugen dan kinderen in grĳ ze wĳ ken. 
Onderzoekers lieten de kinderen in twaalf maanden vier 
keer een oefening doen (3-back-test) en vergeleken de 
resultaten met de hoeveelheid groen op luchtfoto’s. Ook 
na correctie voor verschillen in inkomen was er een duide-
lĳ ke relatie. Het werkgeheugen is een sleutelfunctie voor 
leren en denken.71



Kleine en grote natuur vullen elkaar aan
Stadsnatuur helpt bewoners dus om beter om te gaan met de stress, versnippering en het sociaal isolement 
van het stadse leven; om de druk van de stad te bufferen. En daarin is het opvallend effectief. Reeds 
het geïsoleerde groen van een begroeid dak of een boom in de straat heeft al een meetbaar effect. (Zie 
het kader: Hoe een beetje natuur al zo’n serieus effect kan hebben.) Ook voor het effect van parken en 
plantsoenen lĳ kt er geen ondergrens te zĳ n aan het groene of blauwe oppervlak dat nog een meetbaar effect 
heeft. Ook plantsoenen van 0,25 of zelfs 0,05 hectare hebben een meetbaar effect tot op een paar honderd 
meter van huis.79

Niet alle groen werkt op dezelfde manier. In een onderzoek in Chicago (de stad heeft maar liefst vĳ fhonderd 
parken en parkjes) bleken openbare parken meer dan andere stadsnatuur bĳ  te dragen aan beweging, sport 
én sociale cohesie - en daarmee aan het verwerken van de gevolgen van stressvolle situaties. Terwĳ l de 
stadsnatuur in de straten en tuinen vooral belangrĳ k was om de stress zelf te verminderen.80 Klein stadsgroen 
werkt dus preventief en groter openbaar groen werkt curatief op stress. We kunnen dus niet zomaar alle 
stadsnatuur optellen. 

Ook parken onderling kunnen we niet zomaar optellen, evenals wĳ kgroen, zo toont een onderzoek in tachtig 
wĳ ken in vier Nederlandse steden (Utrecht, Rotterdam, Arnhem, Den Bosch).81 Voor de wĳ ken werd met een 
uitgebreide steekproef van 560 parken en straten de groenkwaliteit bepaald. Onderzoekers beoordeelden 
de kwaliteit van het stadsgroen op variatie in kleur en bladvorm, natuurlĳ kheid, landschappelĳ k overzicht, 
toegankelĳ kheid, geborgenheid, veiligheid en de afwezigheid van zwerfvuil. Met vragenlĳ sten bepaalden 
de onderzoekers de gezondheid in de wĳ ken. Zowel fysieke als geestelĳ ke gezondheid lĳ ken het sterkst 
bepaald te worden door de kwaliteit van de stadsnatuur. In wĳ ken waar die kwaliteit hoog is, speelde ook de 
hoeveelheid groen een belangrĳ kere rol. Dat is kennelĳ k de beste volgorde: eerst mooi groen en dan meer 
groen. Dit wordt bevestigd in een onderzoek naar het angsteffect van sportieve activiteit in de natuur. Niet 
de duur en intensiteit maar de natuurlĳ kheid van de omgeving bepalen de effectgrootte.82  

Hoe stadsnatuur eruitzien, speelt kennelĳ k een wezenlĳ ke rol. Brengt schoonheid onze hersenen 
in evenwicht? Waarschĳ nlĳ k is het omgekeerd: we vinden mooi wat onze hersenen nodig hebben. 
Proefpersonen die de aantrekkingskracht van stedelĳ ke en natuurlĳ ke panorama’s beoordeelden, scoorden 
de beelden anders als ze moe waren in vergelĳ king met fi t en uitgeslapen. De voorkeur voor natuur was in de 
vermoeide toestand twee keer zo groot.83 Schoonheid is dus geen oorzaak maar gevolg. Het is een indicatie 
dat onze hersenen de stimulans krĳ gen die ze nodig hebben.84 ‘Mooie natuur’ wil zoveel zeggen als natuur 
die ons helpt om de gerichte aandacht te stimuleren, het parasympathisch zenuwstelsel te activeren en ons in 
een sociale modus te zetten. Daarmee komt natuurbeheer, groenontwerp en landschapsarchitectuur in een 
ander licht te staan. Een goed ontworpen groenstrook met een fraai beplantingsplan, aantrekkelĳ ke groene 
daken, bloemrĳ ke perken en lommerrĳ ke corridors: dat betekent dus maximale opbrengst voor de hersenen. 
Mooi betekent impact.
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Onderschatting
Zo tekenen zich de hoofdlĳ nen af van de groene toekomststad: wĳ ken gekoeld, gezuiverd en verlevendigd 
door een structuur van groene postzegels; bomen in de straat, tuintjes, begroeide gevels en groene daken 
die de bewoners helpen de aandacht te richten en stressniveaus te verlagen; verdichte wĳ ken afgewisseld 
door zorgvuldig ontworpen groene zones; goed onderhouden parken die helpen de sociale cohesie van 
stadsbewoners te versterken, en hen stimuleert om te bewegen. En tenslotte: de agglomeratie als geheel 
omgeven door beschermd natuurgebied waarin stadsmensen zich ’s avonds of in het weekend, te voet of op 
de fi ets, kunnen onderdompelen in de natuur. 

Mensen onderschatten de positieve invloed van stadsnatuur85 maar hoe verder de stedelĳ ke verdichting 
om zich heen grĳ pt, hoe bewuster ze zich ervan worden. In grote dichtbebouwde steden als New York en 
Parĳ s, maar ook in Rotterdam en Amsterdam wordt er om iedere boom gevochten. Burgers in nauwe wĳ ken 
in de centra van grote steden zetten spontaan bloembakken op straat en lichten tegels om er geveltuintjes 
aan te leggen, terwĳ l in kleinere kernen, en in de periferie van grote agglomeraties, juist de vertegeling 
om zich heen grĳ pt.86 Hele wĳ ken zĳ n er soms bestraat, voortuin aan voortuin. Het typeert de tragiek van 
verstedelĳ king, waar de urgentie van groene ruimte pas aan de dag treedt wanneer de stad onomkeerbaar 
is volgebouwd. Veel parkjes in grote steden waren ooit begraafplaats. Dankzĳ  de wet op de grafrust 
ontsprongen ze de dans van de verdichting. 
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Conclusie

Dertig jaar onderzoek naar de invloed van natuur op mensen heeft massief bewij s opgeleverd dat 
bomen en planten, maar ook kabbelend open water, een positieve invloed hebben op gezondheid, 
sociale cohesie en productiviteit. Er zij n verschillende mechanismen ontdekt die dit groeneffect 
verklaren: naast de invloed van bomen en planten op de fysieke omgeving als luchtkwaliteit en 
temperatuur, verspreiden ze signaalstoffen die onze lichaamssystemen beïnvloeden en zetten de 
auditieve en vooral visuele prikkels van natuur in onze hersenen een schakelaar om. Over het hoe en 
waarom zij n er nog altij d veel onbeantwoorde vragen. Duidelij k is wel dat het aandacht- en het stress-
systeem een sleutelrol vervullen en dat reeds een klein beetje stadsgroen een verrassend grote impact 
kan hebben op de vitaliteit en productiviteit van de inwoners, en op hun onderlinge sociale relaties. 

Duidelij k is ook dat zowel kleine natuur (bomen, tuinen en perken) als grote natuur (parken en 
natuurgebieden) een wezenlij ke, en elkaar wederzij ds aanvullende, rol spelen. Kleine natuur helpt 
de stadsbewoner om de nadelige effecten van de stad te bufferen, door stress en versnippering te 
verminderen. In de grote natuur kunnen zij  zich onderdompelen om te recupereren van deze effecten - 
de onvermij delij ke schade. 

De stad van de toekomst biedt zij n inwoners een ecologische hoofdstructuur voor mensen, in de vorm 
van solitaire bomen en groene tuinen, perken en parken die als groene stapstenen een uitvlucht bieden 
naar de grotere natuur buiten de stad. 

Vergrij zing, verstedelij king en de 24-uurs-economie verhogen de komende decennia de druk op de 
volksgezondheid (zie kader ‘Preventieve gezondheidszorg’). Een groene stad kan haar bewoners 
helpen om overeind te blij ven, zonder een steeds zwaarder beroep te doen op gezondheidszorg. Hoe 

we de stad vormgeven is daarom belangrij ker dan ooit.

Over de auteur: Mark Mieras is wetenschapsjournalist en gespecialiseerd in hersenontwikkeling. 
Literatuurstudies over verwante thema’s schreef hij voor IVN18 en Jantje Beton87. Zie voor meer informatie: 
www.mieras.nl. Deze studie is mede mogelijk gemaak door de Stichting Stad & Natuur Almere.
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Hoe kan één boom al zo’n serieus effect hebben?
Een boom in de straat of een plantenbak op kantoor heeft een duidelĳ k meetbaar effect op de stress en 
aandacht van mensen. Gek eigenlĳ k, want mensen werpen er slechts en passant een blik op. Toch is het 
wel te verklaren. Kortstondige impulsen op het stress- en aandachtsysteem kunnen langere tĳ d doorwerken 
doordat beide systemen allerlei feedbacklussen kennen. Zo vertonen gestrestte mensen vaak gedrag dat hun 
kwetsbaarheid voor stress vergroot. Ze roepen bĳ voorbeeld minder gemakkelĳ k de hulp in van anderen88 en 
vervallen ook sneller in ongezond gedrag zoals snoepen en roken.89 Een ander voorbeeld: onaandachtige 
mensen laten zich leiden door externe prikkels, waardoor hun gedachten en activiteiten versnipperen. Die 
mentale versnippering leidt tot vermoeidheid. En vermoeidheid verlaagt de gerichte aandacht en vergroot 
zo de versnippering nog verder.90 Nog eentje: wie piekert maakt zichzelf zwaarmoedig, piekeren zet aan tot 
drinken, leidt tot slapeloosheid en put uit91 en daarvan ga je allemaal nog meer piekeren. Tenslotte: wie zich 
eenzaam voelt gedraagt zich minder ontvankelĳ k voor anderen, met minder empathie en geduld en meer 
agressie. En dat maakt het weer lastiger om vrienden te maken.92  

Door al die terugkoppelingslussen kunnen stress, versnippering, gepieker en sociaal isolement zichzelf 
gemakkelĳ k in stand houden. Stadsnatuur helpt om de lussen te doorbreken. Onze ogen blĳ ven in het 
voorbĳ gaan even plakken aan de bladeren van bomen en planten. En het bladerpatroon dat daarbĳ  op 
ons netvlies valt, activeert de gerichte aandacht60,61 , stimuleert het parasympathisch zenuwstelsel en 
immuunsysteem, verlaagt de bloeddruk en schept een moment van refl ectie op intrinsieke en sociale 
waarden.93 En al die effecten versterken niet alleen zichzelf maar ook elkaar: want stress, gepieker, aandacht 
en sociaal gedrag hebben onderling nauwe banden. Ontspanning versterkt de gerichte aandacht, en gerichte 
aandacht zorgt voor stress-vermĳ dend gedrag. Van minder stress gaan we minder piekeren, minder piekeren 
zorgt voor een betere nachtrust wat weer de gevoeligheid voor stressoren vermindert.94 Sociaal contact 
verlaagt stress, vermindert gepieker en richt de aandacht. Wie zich sociaal gedraagt maakt gemakkelĳ ker 
vrienden, en wie vrienden heeft ontleent daaraan een buffer voor de gevolgen van stressvolle situaties.95

Ook een kortstondige groenervaring kan in ons hoofd zo een tĳ dje blĳ ven doorwerken waardoor een 
langduriger positief effect ontstaat. 

Preventieve gezondheidszorg
Wordt de jeugd van nu de eerste generatie die korter leeft dan de de generatie van hun ouders? 
Onderzoekers waarschuwen daarvoor.96 Door hun lifestyle van binnenzitten kampen jongeren, meer dan 
vorige generaties op die leeftĳ d, met chronische klachten als obesitas, astma, vitamine-D-gebrek en ADHD. 
Ook de vergrĳ zing doet de komende decennia een zwaar beroep op de zorgkosten.

Nederland wordt de komende decennia geconfronteerd met sterk oplopende zorgkosten.97 Om die te 
beteugelen is er groeiende belangstelling voor een andere benadering van gezondheidszorg waarbĳ  de 
burger weer meer eigenaar wordt van de eigen gezondheid.98 Groene steden kunnen een wezenlĳ ke rol 
spelen in deze trend van preventieve gezondheidszorg.99 Ze helpen burgers om hun stress te beteugelen en 
hun lifestyle te verbeteren. 
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