GEZOND DOOR EEN GROENE OMGEVING
De feiten
 Het aantal gezondheidsklachten daalt met 0,15% per inwoner voor elke 10% meer groen
in de woonomgeving.
 Hoe meer groen in een woonomgeving, hoe minder gezondheidsklachten. De aard van het
groen speelt daarbij nauwelijks een rol.
 Verblijf in een groene omgeving vermindert de gevolgen van chronische mentale
vermoeidheid die wordt veroorzaakt door drukke omstandigheden en lawaai.
 Na inspanning, zoals een zeer drukke werkweek, zijn mensen geneigd de natuur op te
zoeken, zoals wandelen in het park.
 Bomen spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van huidkanker.
 Meer natuur in een woonomgeving leidt tot meer bewegen.
 De gezondheidsraad concludeert in haar rapport ‘Natuur en gezondheid’ dat groen in de
omgeving gunstig is voor de gezondheid.
 Patiënten met uitzicht op groen herstellen sneller van een operatie dan patiënten zonder
dit uitzicht. Zij gebruiken ook minder pijnstillers.
 Een groene omgeving heeft een aantoonbaar positief effect op de concentratie.
 Een groene omgeving helpt bij de vermindering van de negatieve gevolgen van stress.
 Fijn stof geeft gezondheidsklachten. Bomen en hagen langs wegen kunnen 15 tot 25% van
de fijn stofdeeltjes afvangen en neutraliseren en tot 75% verdrijven.
Dus


Een groene omgeving en bomen hebben een belangrijke rol in het voorkomen van
gezondheidsklachten. Kortom, investeringen in groen brengen de ziektekosten van de
Nederlandse samenleving omlaag.



Goede inrichting, aanleg en goed beheer van de groene omgeving zijn succesvolle
instrumenten bij het welzijnsbeleid van gemeenten.
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