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• Biofilia = liefde (philos) voor de 
natuur (bio)

• E.O. Wilson (1984)

• Mensen voelen een aangeboren 
verbondenheid met levende wezens 
en natuurlijke processen

• Als ze de band met natuur bevestigen 
en versterken dan worden ze daar 
gelukkig en gezond van…

Biophilia Hypothese





Brandevoort







Natuurrijke 

woonomgeving
Gezondheid

??

Was nauwelijks wetenschappelijk bewijs

2004

“We weten toch al lang dat natuur 
gezond is!”



Voelen mensen met meer natuur in hun 
woonomgeving zich gezonder?



Hoe hebben we dit onderzocht? 

▪ Dataset 1: Vragenlijst (250.782  participanten)

▪ Hoe gezond voelt u zich in het algemeen? 

▪ Dataset 2: Landelijk Grondgebruikbestand
Nederland (LGN4)

▪ Percentage natuur in een 1km and 3km straal 
om het huis

▪ Gecontroleerd voor demografische en sociaal-
economische achtergrondkenmerken



De kans dat iemand zich ongezond voelt is 1,5 maal 
zo groot voor mensen die wonen in weinig natuurrijke 

gebieden 
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Natuur en bezoek aan de huisarts

▪ Van 345.000 mensen hadden we informatie
over:

▪ Of ze in de huisarts hadden bezocht

▪ Zo ja, met welke klachten? 

▪ We onderzochten de associatie voor de 24 
meest voorkomende klachten in Nederland 
(prevalentie van > 10 per 1000)



Resultaten

Hart- en vaten:

 Coronaire hartziekten

(niet: beroerte, hartstoornissen

hoge bloeddruk)

Bewegingsapparaat

 Rugklachten

 Nek/ schouder klachten

 Nek / rugklachten 

 Aandoening aan arm

(niet: gewrichtsslijtage, -
ontsteking)

Psychische aandoeningen

 Depressie

 Angststoornissen

Aandoeningen aan luchtwegen

 Verkoudheid

 Astma, COPD

(niet: bronchitis) 

Neurologische aandoeningen

 Ernstige hoofdpijn

 Duizeligheid

Aandoeningen van de spijsvertering

 Infectieziekten van maagdarmkanaal

(niet: Darmstoornissen)

Diversen

 Diabetes

 Urineweginfecties

 MUPS

(niet: Chronisch eczeem, kanker)
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Hoeveel blootstelling aan natuur is nodig? 

▪ Bij 120 minuten per week significant 
grotere kans om een goede zelf-
gerapporteerde gezondheid en subjectief 
welzijn te rapporteren 

• 30 minuten per week leidt tot reductie 
populatie prevalentie van depressie en hoge 
bloeddruk met respectievelijk 7% en 9% 

Shanahan, D. F.; Bush, R.; Gaston, K. J.; Lin, B. B.; Dean, J.; Barber, E.; Fuller, R. A., Health benefits from nature experiences depend on  dose. Scientific
reports 2016, 6, 28551. 

White, M. P.; Alcock, I.; Grellier, J.; Wheeler, B. W.; Hartig, T.; Warber, S. L.; Bone, A.; Depledge, M. H.; Fleming, L. E., Spending at least 120 minutes a 
week in nature is associated with good health and wellbeing. Scientific reports 2019, 9 (1), 1-11. 



Hoe komt het dat natuur de 
gezondheid positief 

beïnvloedt? 



…… 

Cognitieve Ontwikkeling

Cognitieve Ontwikkeling

Cognitieve Ontwikkeling …………

?

? ?









Stress reduction theory (SRT)
Ulrich (1983)

Attention Restoration Theory
Kaplan & Kaplan (1989)

Perceptual Fluency Account
Joye & Van den Berg (2011)

Conditioned Restorative Theory
Egner, Sutterlin & Calogiuri, 2020





Natuur bevordert bewegen
Kinderen bewegen meer

Vaker buiten spelen (10% meer)

Minder dikke kinderen (15% minder)

Volwassenen?

Meer bewegen (btl)



Bewegen in de natuur vs binnen

• Minder spanningen, boosheid, depressie.

• Meer plezier.

• Een hogere intentie om de activiteiten in de 

toekomst nog een keer te ondernemen.

• Gunstig effect op:

• Therapietrouw

• Waist-hip-ratio

• Serum 25-hydroxyvitamine D concentraties



Bewegen in de natuur vs stad

• Minder stress gemeten a.d.h.v.:

• Hartslag, 

• Hartslag variabiliteit, 

• Het cortisol niveau

• Mate van parasympatische en sympathische 

activiteit



Slaap

Positieve associatie met slaapkwaliteit (en 

slaapkwantiteit) voor:

• Blootstelling aan of aanwezigheid van groen 

in woonomgeving

• Wandelprogramma’s in het groen en 

tuinieren 



Verbinding: zingeving

• Natuur biedt gunstige voorwaarden voor 

zingevings- en verwerkingsprocessen 

omdat:

• Oorzaken van stress op de achtergrond 

raken

• De stemming positiever wordt

• Natuur wordt als een grootste, bijzondere 

omgeving gezien die verwijst naar 

diepere overtuigingen en waarden



Natuur stimuleert sociale contacten

 In buurten met meer natuur:

◼ Meer sociale contacten

◼ Meer sociale cohesie

◼ Minder agressie en frustratie



Gueguen & Stefan (2014). Green altruism: Short immersion in natural green 
environments and helping behavior. Environment & Behavior.

Helpend gedrag



Gezonde voeding





Fytonciden and Natural Killer Cells (NKC)
Li (2010)

• Bomen en planten verrijken lucht met fytonciden
• Fytonciden zijn chemische verbindingen die 

beschermen tegen aanvallen van insecten en een 
schimmeldodend en antibacterieel effect hebben

• Inademing van fytonciden => verhoogde activiteit 
NKC





Leefstijl 

Cognitieve Ontwikkeling

Cognitieve Ontwikkeling

Cognitieve Ontwikkeling Omgevingshinder

Psychologisch

Immuunsysteem











Daycare

Elementary 
school

High school 
Universities 

Work & 
Living 

environment

Hospitals

Women’s 
shelters

Mental 
health care

Elderly care







Fysieke Ontwikkeling Cognitieve Ontwikkeling

Sociale- en emotionele 
Ontwikkeling

Morele Ontwikkeling

− Bewegen
− Grove en fijne motoriek
− Gezonde voeding
− Zintuigen 
− Versterkt Immuunsysteem

− Fantasie en creativiteit
− Aandacht en concentratie
− Leerprestaties
− Taalontwikkeling

- Band met natuur
- Milieubewust gedrag

− Samen spelen en leren
− Pestgedrag
− Eigenwaarde, zelfvertrouwen en weerbaarheid



Mechanismen

1. Rijke speel- en leeromgeving

2. Actie  – reactie

3. Dynamische omgeving

4. Losse natuurlijke elementen

5. Meer vrijheid om te ontdekken, 
experimenteren en transformeren
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