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GROENE STAD, GEZONDE STAD?INTRODUCTIE

• Een prettige (en gezonde?) leefomgeving 

is een belangrijk thema binnen stedelijke 

ontwikkeling.

• Het is algemeen geaccepteerd dat groen 

de woonervaring verbetert.

• Maar geldt dit ook voor gezondheid? 



GROENE STAD, GEZONDE STAD?GROEN EN GEZONDHEID



GROENE STAD, GEZONDE STAD?ONDERZOEK NAAR GROEN EN GEZONDHEID
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1: STEDEN VERGELIJKEN

• Zijn er verbanden tussen groen in de 

woonomgeving en mentaal welzijn? 

• 10 steden in Nederland, Frankrijk en Tsjechië.

• Oudere volwassenen: gemiddeld 59 jaar oud.

• Meetmoment: 2004-2006



1: STEDEN VERGELIJKEN

Liberec (Tsjechië) Parijs Amsterdam



1: STEDEN VERGELIJKEN

• Alleen voor Amsterdam en Zwolle vonden we een 

zwak verband tussen groen en zelfgerapporteerde

gezondheid.

• Conclusie? Resultaten van deze studie geven geen 

doorslaggevend bewijs dat groen in de 

woonomgeving verband houdt met beter mentaal 

welzijn. 



• Leidt meer groen in de woonomgeving tot een betere mentale 

gezondheid/meer wandelen en fietsen?

• Eindhoven en directe omgeving.

• Oudere volwassenen: gemiddeld 53 jaar oud.

• Meetperiode: 2004 - 2014

2: VERANDERINGEN BINNEN STEDEN



2: VERANDERINGEN IN GROEN IN DE LEEFOMGEVING

Groen dat erbij gekomen is

Groen dat verdwenen is

(fictieve) deelnemers

Meting van groen in de 

leefomgeving



2: VERANDERINGEN BINNEN STEDEN

• Verband tussen groen en mentale gezondheid: per 100 meter 

dat mensen verder woonden van groen nam de mentale 

gezondheid af met gemiddeld 0,5 punt op een schaal van 0-

100

• Verband tussen groen en bewegen: per 100 meter dat mensen 

verder woonden van groen werd er gemiddeld 21 minuten 

minder gelopen per week. 



2: MEER GROEN, BETERE GEZONDHEID?

• Maar, geen bewijs dat een verandering in 

groen leidt tot een verandering in mentale 

gezondheid/wandelen en fietsen.

• Opvallend: per saldo lijkt er meer groen te zijn 

verdwenen dan erbij gekomen is.



CONCLUSIES

• Groen in de stad is belangrijk voor veel redenen - leefbaarheid, 

woongenot etc. - maar het effect van groen op (mentale) 

gezondheid lijkt beperkt. 

• Wij vinden wel aanwijzingen voor verbanden tussen groen en 

gezondheid, maar geen aanwijzingen dat een verandering in 

groen in de woonomgeving tot een verandering in gezondheid 

leidt. 



MEER WETEN? 
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