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Inhoud

● Noodzaak van aandacht voor groen

● De invloed van groen op gezondheid 

● Gezond ontwerp van groen

● Doorrekenen van groene baten: de Groene Batenplanner
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Noodzaak van aandacht voor groen 
• Grote woonopgave >> ruimtedruk >> druk op groen
• Afname biodiversiteit
• Verstening & klimaatverandering >> toename hittestress 
• Tegelijk: groeiende aandacht voor groen, het wordt meer gebruikt
• Maar: groen is ‘zachte waarde’, die in ruimtelijke afwegingen gemakkelijk 

sneuvelt. Er zijn geen wettelijke normen/kaders voor.
• Het kost geld. Maar is dat wel zo…?
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Belang van groen voor gezondheid
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Invloed van groen op gezondheid

● Herstel van stress en aandachtsmoeheid
● Stimulering van bewegen, spelen, sporten; sociale contacten
● Mits goed ontworpen: buffer tegen luchtverontreiniging, geluidoverlast, 

hittestress

Effecten op mentale gezondheid en welbevinden
● Betere stemming, ontspanning, 

zingeving, angst, depressie, stress 
● Cognitieve fitheid (concentratie, 

geheugen, leerprestaties)
● Betere ervaren gezondheid
● Betere slaapkwaliteit



Invloed van groen op gezondheid (2)
Fysieke gezondheidseffecten:
● Minder overgewicht, minder hartvaatziekten, minder diabetes type-2
● Betere werking immuunsysteem
● Minder negatieve uitkomsten van zwangerschappen, hoger 

geboortegewicht

● Minder vroegtijdige sterfte
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Ook gezondheidsrisico’s:
● Blootstelling aan pollen >> allergieën
● Blootstelling aan ziekteverwekkers: 

– Knaagdieren, katten, vogels: reservoir van zoönotische infectieziekten. 
Overdraagbaar via urine, speeksel, feces

– Teken en muggen: vectoren voor overdracht van infectieziekten
● Eikenprocessierups, berenklauw, Ambrosia >> jeuk, huiduitslag, irritatie 

aan de ogen of luchtwegen

>> Belangrijk om aandacht aan te besteden bij ontwerp, gebruik en beheer
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Belangrijke factoren t.b.v. ontwerp en beheer
Kenmerken m.b.t. groen: o.a.
● omvang en vorm
● biologische kenmerken/(bio)diversiteit
● nabijheid/bereikbaarheid
● toegankelijkheid
● aanwezigheid voorzieningen

Persoonskenmerken:

● leeftijd
● geslacht
● sociaal-economische positie
● verbondenheid met/kennis over groen

● veiligheid
● bruikbaarheid
● aantrekkelijkheid
● identiteit
● onderhoud
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Belangrijk i.r.t. gebruik van groen
• Betrek mensen in ontwerp (en beheer); sluit aan bij hun 

wensen
• Breng (activiteiten in) het groen onder de aandacht
• Organiseer activiteiten (samen met bewoners/gebruikers) 
• Reserveer budget voor onderhoud en beheer
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GroeneBatenPlanner

Berekening van de baten
van ecosysteemdiensten

Fysieke activiteit



HEALTH

Waarden
van

groen



Groen & gezondheid in de GBP
● Vitamine G. (Maas, 2009)

– Vermeden gezondheidskosten
– Minder ziek op het werk

● Fysieke activiteit
– Fietsen & wandelen

(Klompmaker)
– Woonwerk verkeer (WHO)

● Verkoeling (Koopmans)
– Minder zieken & hittedoden

● Luchtkwaliteit
– PM10, NOx

● Geluid
– Slaapverstoring
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Baten van groen in de GBP
● WOZ waarde (o.a. Daams)

– Gewoon groen + 5%
– Attractief groen + 10%
– Nationaal groen + 15%

● Waterberging
– Minder kans op 

wateroverlast
– Minder rioolzuiveringskosten

● CO2 opslag
– Vastleggen van koolstof
– Productie van zuurstof
– Productie van hout

● Biodiversiteit
– Versterken biodiversiteit
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Dordrecht case: groene 
batenvan Stadspark XXL



Architectuur Groen Batenplanner



https://youtu.be/Yu6gvFBcblM

Zelf gebruiken? Mail support@tygron.com

https://youtu.be/Yu6gvFBcblM
https://youtu.be/Yu6gvFBcblM


Dank voor uw aandacht!
Contact:
Hanneke.Kruize@rivm.nl
Remon.koopman@rivm.nl

Meer informatie:
Kennisbundeling groen en gezondheid
Gids Gezonde Leefomgeving
Atlas Natuurlijk Kapitaal/Atlas Leefomgeving

mailto:Remon.koopman@rivm.nl
https://www.gezondeleefomgeving.nl/sites/default/files/2022-06/22401736_013763_FS%2BKennisbundeling%2BGroen%2Ben%2BGezondheid_V6_TG.pdf
http://www.gezondeleefomgeving.nl/
http://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/
https://www.atlasleefomgeving.nl/thema/natuur
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