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Inleiding
Deze paper gaat over de keuze voor en de interesse in interieurarchitectuur, groen en gezondheidszorg. In dit
document wordt toegelicht hoe deze interesses zijn ontdekt en toegepast. Daarna wordt beschreven hoe de
gebieden in het eindwerk worden onderzocht en toegepast in een eindproduct. Vervolgens wordt een toekomstbeeld gegeven en afsluitend een conclusie.

Inspiratiebeeld Central London Almshouse architectuur, groen en gezondheidszorg komen samen
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Eerder
De interesse voor het vak interieurarchitectuur design is bij mij al jong ontstaan onder andere door het spel
The Sims. Het spel The Sims dat in het jaar 2000 op de markt is gebracht door Electronic Arts werd ontwikkeld door Will Wright voor Maxis. The Sims is een simulatiespel met een zeer geavanceerd architectuursysteem. Oorspronkelijk was het spel bedoeld om alleen huizen te bouwen, waarna de Sims het moesten beoordelen. Tijdens het maken van het spel werd besloten dat met de Sims erbij het spel interessanter was dan
alleen met de huizen.

De interesse voor architectuur en ruimte uitte zich ook al vroeg door het rondlopen in wijken waar ik aandacht had voor de architectuur van de huizen. Nog liever keek ik naar binnen, naar de inrichting, de kleuren
en de sfeer. Spannend is het om te zien hoe de huizen in een straat vaak aan de buitenkant op elkaar lijken,
maar ieder huis er vanbinnen heel anders uitziet. Het effect van interieur en kleur heeft mij toen al onbewust
geboeid. Daar hoorde later ook de omgeving, de straat, of er veel auto’s stonden, bomen, voortuinen bij.

Voor het toelatingsexamen van Academie Minerva (samengevat: bekijk iets uit je omgeving en verbeter dit)
heb ik bij mijn stagebureau Formenzo met zicht op het gebouw en het plein van Minerva twee concepten
ontwikkeld om het Minerva gebouw beter toegankelijk te maken. Het gebouw dat Academie Minerva huisvest
en is ontworpen door Piet Blom in 1984 is sober vormgegeven en oogt niet toegankelijk.

In het eerste jaar van Academie Minerva worden de studenten onder andere getraind om conceptueel te denken. Een compleet andere zienswijze dan op het Cibap dat meer praktisch gericht is. In het tweede jaar werd
het voor mij duidelijk dat ik vaak groen toepas in ieder ontwerp. Later in het derde jaar heb ik bij het kenniscentrum Noorderruimte kennis gemaakt met de gezondheidszorg door een project over dementievriendelijk
bouwen. Voor mijn graduation-project worden deze kennis en interesses samengevoegd in een conceptueel
eindwerkstuk waarin interieurarchitectuur design, groen en gezondheidszorg in een maatschappelijke context
wordt geplaatst.
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Toelating opdracht Minerva: open concept, verbinding met de stad
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Interieurarchitectuur &
design
Het interessante aan interieurarchitectuur is het zoeken naar oplossingen in de ruimte en het effect van die
oplossingen op de ruimte. Interieurarchitectuur gaat erover om mensen zich beter te laten voelen in hun omgeving. Het is vaak enorm puzzelen om aan de wensen en eisen van de opdrachtgever te voldoen met in achtneming van de richtlijnen om te komen tot een interieurontwerp waar de ontwerper zelf achter staat. Het is
een uitdaging om een dergelijke puzzel op te lossen en de betreffende omgeving een vernieuwende jas te geven. Ik vind bij voorkeur multifunctionele oplossingen in mijn ontwerpen zo heb ik bijvoorbeeld voor het project
de Duindoornflat een kast ontworpen die omgetoverd kan worden tot een tafel of een bed.

Multifunctionele kast Duindoornflat 2017
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Groen
Groen betekent niet alleen beplanting binnen en buiten, maar ook het gebruik maken van materialen die in
relatie staan met de natuur. Voorbeelden hiervan zijn bamboe, hout en gerecyclede natuurlijke materialen,
zoal te zien op het referentiebeeld op pagina 4. Deze beplanting en materialen zijn bijzonder van belang in
de interieurarchitectuur. Het is noodzakelijk dat we ons meer bewust worden van het effect van groen op onze gezondheid in een alsmaar intenser wordende maatschappij.
Er zijn steeds meer onderzoeken waarin wordt aangetoond dat groen gelukkiger maakt, het (binnen) klimaat
en de akoestiek verbeteren en een algeheel positief effect heeft op de gebruikers. Groen zorgt ook voor verbinding en versterkt het verantwoordelijkheidsgevoel. In de bijlage (Vries, 2015) is een onderzoek toegevoegd waarin de onderzoeksresultaten staan die deze stellingen onderschrijven. Een van die onderzoeken die
staan beschreven in het essay is een onderzoek van Alterra Wageningen. Hierin wordt gesteld dat een groene
omgeving de kans op ADHD vermindert.

Uit nieuw onderzoek blijkt dat een groenere woonomgeving gepaard gaat met een lagere kans
op ADHD bij kinderen. Die conclusie valt indirect te trekken uit het feit dat kinderen in een
groenere omgeving wonen minder vaak een ADHD-middel, zoals Ritalin, gebruiken. Opvallend
is dat deze samenhang alleen bestaat in minder welgestelde buurten. ADHD lijkt bij uitstek
een aandoening waarbij de genoemde positieve effecten van groen van waarde kunnen zijn.
“Onze uitkomsten laten inderdaad een positieve samenhang zien,” zegt De Vries, die zijn onderzoek deed met behulp van data van zorgverzekeraar Achmea over de vergoeding van geneesmiddelen.
(Alterra Wageningen UR november 2015)

In het tweede jaar heb ik gewerkt aan het project de Duindoornflat. Het betreft een project waarin een gebouw wordt voorgesteld dat voor zowel de bewoners van de flat alsook voor de wijkbewoners interessant zou
kunnen zijn. In en om de Duindoornflat wordt zelfvoorzienendheid gestimuleerd. De flat is voor de wijk toegankelijk en het gebouw laat een sterk groen beeld zien door de implementatie van groene gevels en het
groene dak. In het project zijn statements ingezet om de aandacht te trekken. Zo stond er bijvoorbeeld een
rad waarin men al lopende een telefoon kon opladen. De zelfvoorzienendheid wordt gestimuleerd door het
opvangen van regenwater in grote tonnen. Hierdoor vindt hergebruik van water plaats ten behoeve van de
publieke tuin en de zwemvijver. Dit hergebruik vergroot tevens het verantwoordelijkheidsgevoel. Zonnepanelen en windmolens zijn ingezet voor het opwekken van energie. Er werd in het project ook een gemeenschappelijke moestuin gerealiseerd. De bewoners kregen meer zicht op het groen. Met dit alles werd ook een sterke verbinding tussen de Duindoornflat en de wijk gezocht. De flat werd als het ware verbonden met de wijk.
De Duindoornflat is slechts één project waarin groen een hoofdrol heeft. Daarnaast heeft Wageningen environment research bijvoorbeeld uitgebreid onderzoek gedaan naar groenvoorzieningen en het effect op de
mens. Er is geconstateerd dat planten bijdragen aan een positievere gemoedstoestand door een hogere
luchtvochtigheid. In een werkomgeving resulteert dit tot meer tevredenheid onder werknemers over het eigen
functioneren met als gevolg een reductie van het ziekteverzuim van 1,6 dagen per werknemer per jaar.
(Hoffman, 2009)
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Zwemvijver

Windmolens

Waterton

Publieke moestuin

Plattegrond Duindoornflat 2017
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Gezondheidszorg
Tijdens de minor Dementievriendelijk bouwen en wonen aan het Kenniscentrum Noorderruimte heb ik kennis gemaakt
met de wereld van de gezondheidszorg. En dan wel met name de psychogeriatrische instellingen in Nederland. Over het
algemeen zijn deze zorginstellingen sober ontworpen en stralen een trieste sfeer uit. Een bezoek aan zorginstellingen is
toch al bijna nooit positief.

Van de bezochte locaties (zie bronvermelding) en de locaties die ik heb bekeken op Google springt de Hogeweyk in
Weesp eruit met een goed doordachte omgeving. De hogeweyk heeft als motto: ”het leven moet zo normaal mogelijk
blijven, het is allemaal al verwarrend genoeg” (Hogeweyk, 2019). Zo kunnen de bewoners van de Hogeweyk vrij rondlopen doordat de gebouwen om de open ruimte heen zijn gebouwd. Hierdoor is een veilige buitenruimte ontstaan. Bij veel
andere instellingen zie je vooral hoge hekwerken om de open ruimte heen. Dit wordt over het algemeen geassocieerd
met een gevoel van opgesloten zijn in plaats van veiligheid. De oplossing van de Hogeweyk daarentegen biedt juist het
gevoel van geborgenheid. De bewoners kunnen zich vrij bewegen en kunnen naar een supermarkt, een restaurant of
een café lopen. Dit alles draagt bij aan het doel het dagelijks leven voor de bewoners zo herkenbaar mogelijk te maken.
Er zijn helaas te veel instellingen in Nederland waar de bewoners niet of nauwelijks meer buiten komen.
Tijdens het onderzoek naar hoe een prettiger leefomgeving voor mensen met dementie eruit zou moeten zien, werden
de behoeften van de bewoners meer inzichtelijk. Deze behoeften zijn concreter gemaakt door een ruimtelijk interieur en
kleurplan dat door mij is omschreven in het inspiratieboek dementievriendelijk bouwen & wonen. (Boekhoudt, 2019)
In het onderzoek speelt het kunnen vinden van de weg een grote rol. Het is bijna onoverkomelijk dat mensen met dementie verdwalen in hun instelling. De kans op verdwalen kan verminderen door het toepassen van zogenaamde herkenningspunten (landmarks) en het gebruik van bepaalde kleuren, tekst en symbolen. Maar ook het aanbrengen van
een persoonlijke sfeer in de omgeving, het prikkelen van de zintuigen en het gebruik van duidelijke en logische zichtlijnen draagt bij aan een reductie van de kans op verdwalen. Daarnaast zijn zachte verlichting en uitgebalanceerde akoestiek belangrijk.

Groen heeft een positief effect op ouderen. Zo zorgt een groene omgeving voor meer interactiviteit en dus minder eenzaamheid, kan groen dagbesteding bieden en stimuleert het zowel bewust als onbewust beweging onder ouderen, hetgeen op zich bijdraagt aan een betere gemoedstoestand en gezondheid. (Zeeuw, 2017)
Bij het bestuderen van onderzoeken en artikelen over het effect van de ervaring van groenvoorzieningen op het menselijke brein, kwam ik opmerkelijke feiten tegen. Zo claimt het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) dat de
kans dat mensen een depressie krijgen 33% hoger is in woonomgevingen met weinig groenvoorzieningen dan woonomgevingen met veel groenvoorzieningen. Tevens geeft het IVN aan dat mensen die in een stedelijke omgeving wonen,
met weinig groenvoorzieningen, meer last hebben van sociale stress en burn-outs. In het geval er toch sprake is van
depressie in een omgeving met afdoende groenvoorziening wordt een afname in de hoeveelheid benodigde medicatie
(antidepressiva) geconstateerd. (Visser, 2017)

Dit onderzoeksjaar heeft mijn interessegebied verbreed. Ik heb geleerd hoe interieurontwerp en groen samen kunnen
worden ingezet om mensen zich beter te laten voelen in hun omgeving. Om juist deze kwetsbare medemens op deze
manier te kunnen helpen geeft veel voldoening. Het geeft een extra verdieping aan het werk. Hierin wil ik mij verder ontwikkelen om zo doende instellingen te helpen een gezondere omgeving te realiseren voor hun bewoners, bezoekers en
niet in de laatste plaats het personeel. Het draagt bij aan eenieders welzijn indien zorginstellingen met aandacht voor de
verschillende behoeften wordt ingericht en waarin de architectuur en esthetiek meer aandacht krijgen.
Er is nog veel geld en energie nodig om de huidige zorginstellingen te kunnen helpen in de transformatie om interieurontwerp en groen samen te laten komen. De afgelopen jaren is er veel bezuinigd in de gehele zorgsector. Dat ter- 10
wijl de zorgvraag toeneemt. Geld is er vaak niet en het personeel komt handen tekort.

Inspiratiebeeld de Hogeweyk Weesp: vrijheid zowel binnen als buiten
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Alles komt samen
Dit eindwerkstuk is een mooie kans om zorginstellingen te helpen, verder te ontwikkelen en aandacht te vragen voor het belang van een gezonde leefomgeving. In dit werkstuk zal het gaan om interieurarchitectuur en
groen zodanig in te zetten om op die wijze een voor mensen gezondere omgeving te creëren.
In het project Gezond Groen wordt een ontwerp en/of een product ontwikkelt dat door middel van groenvoorzieningen binnen en buiten de zorginstellingen zorgdraagt voor een prettige en gezonde leefomgeving.
Groen wordt op deze wijze concreet ingezet om de gezondheid te verbeteren.
Dit ontwerp of product moet generiek kunnen worden toegepast. Het doel is zorginstellingen te inspireren en
aan te sporen meer gebruik te maken van groenvoorzieningen om op deze wijze zowel kleinschalig alsook
grootschalig een omgeving te creëren die op alle gebruikers een positief effect heeft. Het hele gebouw in één
keer aanpakken en tuinen inrichten en toegankelijk maken voor de omgeving geeft meteen veel resultaat.
Vaak is er geen budget dit te realiseren. Het gebrek aan financiële middelen wordt vaak als excuus gebruikt
om de veranderingen niet door te voeren. Uit onderzoek van Wageningen environment research blijkt dat kosten voor de aanschaf binnen een jaar terugverdiend kunnen worden. Daarom is het van belang aan te tonen
op welke wijze met kleine(re) toepassingen de omgeving meteen al een stuk aangenamer gemaakt kan worden.

Daarnaast wil ik onderzoeken hoe ik een verbinding kan creëren tussen de wijk en de zorginstelling. Doelen
hierbij zijn het personeelstekort onder de aandacht te brengen en de gemeenschapszin te stimuleren. Vroeger bleven dementerenden in hun eigen huis en werden patiënten in families en in hun omgeving opgevangen. Tegenwoordig gaan de patiënten uit het eigen huis naar een zorginstelling waarvoor geldt dat deze
soms buiten de bekende of vertrouwde omgeving staat. Instellingen worden vaak buiten een wijk gebouwd.
Hierdoor vormen deze instellingen geen onderdeel van de dagelijkse wereld. Het zou beter zijn als de instelling onderdeel vormt van de buurt. Op die wijze blijven mensen langer gezond.
In dit ontwerp wordt daarom onderzocht en vormgeven waar een instellingsomgeving aan zou moeten voldoen om deze aantrekkelijk te maken voor zowel gebruikers alsook wijkbewoners. Het doel is om de instelling laten integreren in de wijk en de bewoners van de wijk laten integreren bij de instelling. Toegankelijkheid,
duurzaamheid en ontspanning zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.
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Inspiratiebeeld ziekenhuis Singapore: architectuur, groen en gezondheidszorg komen samen
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Later en daarna
Als ontwerper zoek ik naar maatschappelijke verbinding. Deze verbinding ontstaat door verschillende doelgroepen samen te laten komen en eventueel samen te laten werken. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het
project Bar Players. Bar Players heeft betrekking op een stadstuin in het centrum van Groningen. Deze stadstuin is niet alleen bedoeld om gezellig een kopje thee te drinken, maar ook om een dagbestedingsplek te bieden aan mensen in de nabije omgeving. Een tuin heeft onderhoud nodig en het personeel komt daar vaak
niet aan toe. Het idee bij dit project is om mensen uit de omgeving in te schakelen om hierbij te helpen. Doelgroepen die kwalificeren zijn bijvoorbeeld gepensioneerden of mensen die arbeidsongeschikt zijn en een dagbesteding behoeven. Op deze wijze komt een persoon die altijd thuis zit in verbinding met de bezoekers van
de tuin. De toegankelijkheid van de stadstuin speelt een grote rol bij het realiseren van de maatschappelijke
verbinding. Om de toegankelijkheid zo groot mogelijk te maken is de stadstuin voorzien van rolstoelvriendelijke paden, blinde richels, meubilair voor ouderen, studie plekken voor studenten, grotere tafels voor groepen
en een speelhoek voor kinderen. Op deze wijze wordt toegang voor een zo groot mogelijk publiek gerealiseerd en samenwerking op verschillende niveaus worden bewerkstelligd.

Aan het eind van dit studiejaar, zodra de bachelor is afgerond, ga ik solliciteren bij (interieur)
architectenbureaus. Ik wil mij richten op bureaus die werken met thema’s als groen en gezondheidszorg, zodat ik mij hierin verder kan ontwikkelen. Daarnaast wil ik een opleiding gaan doen op het gebied van groenvoorzieningen. Hierdoor ga ik hetgeen ik de afgelopen acht jaren geleerd heb in de praktijk brengen en verder
uitbreiden. De keuze voor het werken in loondienst komt voort uit de gedachte dat op deze wijze het verder
ontwikkelen samen met de benodigde begeleiding daarbij goed kan worden gerealiseerd. Werken binnen de
thema’s als groen en gezondheidszorg is voor mij belangrijk om structuur te houden. Conceptueel werken
waarbij gerelateerd wordt aan deze thema’s helpt de onderbouwing vorm te geven. Tevens draagt deze werkwijze bij goede materiaalkeuzes te maken. Het is van belang steeds weer de vraag te stellen of een ontwerpkeuze bijdraagt aan- of past in het te realiseren concept.

In de verschillende stages die ik in de afgelopen jaren heb doorlopen heb kennisgemaakt met verschillende
bedrijfsculturen. Een omgeving waarin samenwerking wordt gestimuleerd is belangrijk, omdat het mogelijk
maakt ideeën te toetsen en direct een beeld te vormen of deze ideeën voldoende zijn onderbouwd en worden begrepen door een ander. Naast het testen van ideeën kan input van collegae op zich resulteren in nieuwe inzichten en inspiratie. Daarenboven wordt samengewerkt om aan anderen te kunnen optrekken en ook
anderen te kunnen helpen en te inspireren. Een goede samenwerking leidt tot een beter resultaat. Structuur
is belangrijk. Als ontwerper is het van belang vanuit een duidelijke opdracht te werken. Hierbij dienen eerst de
grote lijnen te worden uitgezet. Vervolgens moet gestructureerd stap voor stap verder worden ontworpen.
Structureren is nog lastig om volledig zelfstandig te doen. Hierbij helpt het samen te werken om zo ervaring
op te bouwen. Het plan is om de komende vijf jaar zoveel mogen te maken te krijgen met verschillende situaties en projecten, hiervan te leren en verder te ontwikkelen.
In de verre verte, zodra ik voldoende ervaring heb opgedaan en mij meer heb verdiept in de bovengenoemde
interessegebieden zou ik graag een eigen bedrijf willen opstarten met een compagnon. In dit bedrijf zou ik als
ontwerper vorm en inhoud gegeven aan de thema’s die ik zo belangrijk vind: groen en gezondheidszorg.
14

Conclusie
Interieurarchitectuur toepassen in de zorgsector met groen als belangrijk inrichtingselement spreekt mij als
ontwerper bijzonder aan. Dat groen zo belangrijk is heb ik ontdekt in het tweede jaar van de opleiding. Het
belang dat wordt gehecht aan groen komt niet als verrassing, omdat ik van huis uit hiermee in aanraking ben
gekomen. De interesse in de gezondheidszorg was een verrassende ontdekking tijdens het derde jaar van de
opleiding interieurarchitectuurontwerper. In het eindwerkstuk van het vierde jaar op Academie Minerva worden
interieurarchitectuur en groen zodanig ingezet om voor mensen gezondere omgeving te creëren. Het is belangrijk verdieping in het werk aan te brengen door aan maatschappelijke belangrijke aspecten te werken. Interieurarchitectuur op een zodanige wijze toepassen dat vanuit het ontwerp de mens zich beter voelt en blijer
maakt is geweldig. De reflectie die nodig is voor het schrijven is van deze paper heeft dit verduidelijkt.

Inspiratiebeeld ziekenhuis Jutland interieurarchitectuur, groen en gezondheidszorg komen samen
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HEEFT “GROEN” EFFECT OP ONS BREIN?

Marrit Boekhoudt

K

leuren zijn van grote invloed. Zo heeft kleur effect op gevoel en zet ons onbewust aan tot denken.

Dat gevoel kan ontstaan zijn door iemands culturele achtergrond, ervaring of generieke betekenis van
een kleur. Een goed voorbeeld hiervan beschrijft Brieneke van den Einden (paper ; De psychologie
van kleur in maart 2015). In Nederland kiest men doorgaans voor een witte bruidsjurk, omdat wit in
onze cultuur staat voor maagdelijkheid en zuiverheid. Dit in tegenstelling tot landen in Oosten, daar
wordt de kleur wit geassocieerd met de dood en worden witte kleden gebruikt om doden in te wikkelen. Hiermee wordt aangetoond dat kleur een gevoel oproept dat afhankelijk van culturele afkomst
een effect sorteert.

Na het lezen van verschillende onderzoeken en artikelen werd steeds duidelijker dat over het algemeen de kleur groen als positief en rustgevend wordt ervaren. Zo stelt Ben Lammers (de invloed van
kleur op je hersenen 4 aug 2015) dat groen een vreedzame kleur is die associaties van gezondheid,
rust en de natuur oproept. De kleur groen wordt dan ook stelselmatig gebruikt door commerciële bedrijven die duurzaamheid willen uitstralen en ecologische of biologische producten verkopen vanwege
de associatie met de natuur. Niet alleen wordt groen vaak gebruikt om een ontspannen sfeer te creëren, maar groen werkt ook informerend. Een goed voorbeeld dat de kleur groen staat voor toegang
vinden we terug in een stoplicht. Daarentegen kan groen kan ook negatieve gevoelens oproepen. Zo
bestaat bijvoorbeeld de uitspraak ‘groen van jaloezie zien’.

“Groen is een vreedzame kleur.”
Erwin Lima heeft onderzoek gedaan naar de favoriete kleuren van zowel mannen alsook vrouwen. Er
zijn twee kleuren die in beide doelgroepen de voorkeur genieten, namelijk de kleuren groen en blauw.
Beide kleuren vinden we terug in de natuur. Rechtsonder staan de onderzoekresultaten van Erwin Lima.

De kleur groen in het interieur is lang
niet altijd zo populair geweest als tegenwoordig. Dat is jammer omdat
groen zorgt voor een ontspannen en
rustige sfeer en daarom bijzonder geschikt is om toe te passen in werkruimte, woonkamer tot slaapkamer.
Het is wel van belang op de tint van
de kleur groen te letten. Donkergroen
kan als benauwend, zakelijk of koud
ervaren worden.
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Bij het bestuderen van onderzoeken en artikelen over het effect van de ervaring van groenvoorzieningen op het menselijke brein, kwam ik opmerkelijke feiten tegen. Zo claimt het instituut voor
natuureducatie en duurzaamheid (IVN) dat de kans dat mensen een depressie krijgen 33% hoger is in woonomgevingen met weinig groenvoorzieningen dan woonomgevingen met veel
groenvoorzieningen. Tevens geeft het IVN aan dat mensen die in een stedelijke omgeving wonen, met weinig groenvoorzieningen, meer last hebben van sociale stress en burn-outs. In het
geval er toch sprake is van depressie in een omgeving met afdoende groenvoorziening wordt
een afname in de hoeveelheid benodigde medicatie (antidepressiva) geconstateerd.

“Hoe meer bomen, hoe minder antidepressiva!”
In een ander onderzoek door Augie Visser werd geschreven over het effect van uitzicht op
groenvoorziening. Zo heeft uitzicht binnen en buiten op groenvoorzieningen, een stress reducerende werking op patiënten en personeel. Een onderzoek waar veel aan gerefereerd wordt is
een Amerikaans onderzoek op een afdeling waar patiënten herstelden van een galblaas operatie.
Patiënten die vanuit het ziekenhuisbed zicht hebben op groenvoorzieningen herstellen sneller
dan patiënten die op een stenen muur uitkijken.
Wageningen environment research heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar groenvoorzieningen
en het effect op de mens. Er is geconstateerd dat planten bijdragen aan een positievere gemoedstoestand door een hogere luchtvochtigheid. In een werkomgeving resulteert dit tot meer
tevredenheid onder werknemers over het eigen functioneren met als gevolg een reductie van het
ziekteverzuim van 1,6 dagen per werknemer per jaar. Op grotere schaal betekent dit een enorme kostenbesparing enerzijds en een fijnere werk- en verblijfssfeer anderzijds. Significant is dat
de kosten van groenvoorzieningen in het algemeen zich binnen een jaar terugverdienen.

Het effect van groenvoorzieningen op kinderen is zeer groot. Het spelen in groen maakt kinderen creatiever, slimmer, zelfverzekerder en fitter. Uit onderzoek van Mark Mieras blijkt dat
groenvoorzieningen de concentratie bij kinderen verhogen. In dit onderzoek is beschreven hoe
kinderen eerst een makkelijke test maken, daarna liet hij deze kinderen 20 minuten in een groene omgevingen spelen en vervolgens liet hij de kinderen een moeilijkere test maken. Bij de moeilijkere test waren de scores hoger dan de makkelijkere test. (Wells 2000, Faber Taylor, e.a.,
2001). Alleen al het hebben van uitzicht op groenvoorzieningen vanuit huis verhoogt het concentratievermogen van kinderen. (Belang van Buitenspelen - Onderzoek in opdracht van TNO)

“Uitzicht op groen bevordert herstel en werkt pijn
verlagend.”
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Hoe het concentratievermogen verbetert door groenvoorzieningen kent volgens een onderzoek
(Raanaas e.a., 2010) twee verklaringen. De eerste verklaring is dat planten in je kamer aandacht verhogend werken bij vermoeiende taken zoals studeren. De verklaring hiervoor is dat het kijken naar de
natuur een herstellende werking heeft op de “aandachtsspier”. Deze “spier” kan zich dan weer even
opladen waardoor je minder snel vermoeit raakt. In dit geval zal zelfs een kamerplant volstaan. De
tweede verklaring is dat het kijken naar natuur in de vorm van planten, bomen, struiken en zelfs in
mindere mate virtueel groen, stress reducerend werkt. Hierdoor is men minder vermoeid en kan men
zich beter concentreren. Planten zorgen voor een verbeterde lucht kwaliteit, vanwege de luchtzuiverende werking en het filteren van fijnstof. Deze verbeterde luchtkwaliteit draagt ook bij aan een gunstig effect op de concentratie ( Ir. M.H.A. Hoffman planten en luchtkwaliteit 2009).

“Een groene omgeving verlaagt de kans op ADHD.”
Er is recent een onderzoek gedaan naar het effect van groenvoorzieningen op kinderen met ADHD:

Uit nieuw onderzoek blijkt dat een groenere woonomgeving gepaard gaat met een lagere kans op
ADHD bij kinderen. Die conclusie valt indirect te trekken uit het feit dat kinderen in een groenere omgeving wonen minder vaak een ADHD-middel, zoals Ritalin, gebruiken. Opvallend is dat deze samenhang alleen bestaat in minder welgestelde buurten. ADHD lijkt bij uitstek een aandoening waarbij de
genoemde positieve effecten van groen van waarde kunnen zijn. “Onze uitkomsten laten inderdaad
een positieve samenhang zien,” zegt De Vries, die zijn onderzoek deed met behulp van data van zorgverzekeraar Achmea over de vergoeding van geneesmiddelen.
(Alterra Wageningen UR november 2015)
Groenvoorzieningen hebben niet alleen positieve effecten op kinderen, maar ook op ouderen. Zo geeft
Simone Bruins in het project “grijs, groen en gelukkig” aan dat een groene omgeving een positieve
bijdrage levert. Zo komt er in haar onderzoek naar voren dat bewoners van een zorgboerderij voor
mensen met dementie beter eten, meer bewegen, meer buiten zijn en actiever zijn dan mensen met
dementie die wonen in een “normale” zorginstelling.

Jolande de Zeeuw heeft in haar artikel van kenniscentrum sport een overzicht gemaakt van het effect
van groen op het (on)bewuste beweeggedrag van ouderen. Zo maken ouderen vaker een wandeling
als er meer groenvoorzieningen aanwezig zijn en er weinig vuil op straat is. Ook minder graffiti zorgt
ervoor dat ouderen de stap maken naar het groen. Hierdoor is men zowel zelfredzaamheid maar ook
neemt het welzijn van de ouderen toe. Naast het effect op het beweeggedrag zorgt voldoende groenvoorziening ook voor een toename van sociale contacten. Eenzaamheid is een groot probleem onder
ouderen, meer groenvoorzieningen dragen hierdoor bij aan het reduceren van dit probleem.
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Tot slot bewijst de Zeeuw dat het effect van een eigen tuin de lichamelijke activiteit stimuleert bij ouderen. Een goed toegankelijk park laat de hele buurt meer in beweging komen. Hierdoor ontstaat een
lagere zorgvraag met als gevolg afnemende zorgkosten

“Groenvoorzieningen kan eenzaamheid onder de ouderen verminderen.”
Agnes van den Berg heeft uitgevonden dat zelfs het bekijken van nepnatuur positieve invloeden
heeft op de mens:
“Voor groene professionals is het natuurlijk geen kwestie: echt groen moet wel beter zijn dan nep,

beter dan een poster of wandschildering. En gelukkig lijken onderzoeken dat ook aan te geven. Een
poster of wandschildering heeft een positief effect, maar dit effect neemt na verloop van tijd af. Dit
heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat wij mensen natuur zien als iets wat onder invloed van
weer en seizoenen altijd aan verandering onderhevig is, dus iedere dag weer beetje anders is en
daarmee spannender en inspirerender dan nepnatuur. Van den Berg vertelt over een onderzoek in
een van de meest achtergestelde wijken van Chicago, boordevol criminaliteit en armoede en hoge
flatgebouwen. Hier is onderzoek gedaan naar het verschil tussen vrouwen die op de vierde of vijfde
verdieping over boomtoppen heen konden kijken en vrouwen zonder zo’n uitzicht. Wat blijkt: deze
vrouwen zijn minder agressief ten opzichte van hun man dan vrouwen zonder zo’n uitzicht.“ (onderzoek natuur gezond)
Het IVN concludeert dat kijken naar een afbeelding van natuur de hersenen stimuleert om zich te
“verjongen”. Hiermee wordt het feit geduid dat mensen beter in staat zijn de aandacht vast te houden.

“Nep groen is goed, ‘het echie’ is beter”
Nu is bewezen dat groen zoveel positieve effecten heeft op de mens, waarom wordt het dan nog niet
overal en op grotere schaal toegepast? Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat de ‘negatieve’ aspecten van de noodzakelijke veranderingen te zwaar wegen; zoals geen mogelijkheden om naar de buiten
te kunnen, of niet voldoende personeel om de mensen te begeleiden, of teveel onderhoud, de investering en de financiering. Men beseft nog te weinig wat de waarde, en hoe effectief het wel toepassen
van groenvoorzieningen is.
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In dit essay zijn meerdere onderzoeken uitgelicht die aantonen dat groen een gunstig effect heeft op
ons brein. De kleur groen heeft effect, de kleur wordt namelijk als positief en rustgevend ervaren.
Daarbij is gebleken dat zowel mannen als vrouwen groen als lievelingskleur verkiezen.
Naast de kleur groen heeft zowel groenvoorziening binnen als buiten, positieve effecten op ons brein.
Zo verminderd het stress, verlaagd het depressieve gevoelens en kan een groene omgeving bijdrage
aan minder ADHD onder kinderen. Groen werkt ook pijn verlagend. Mensen die uitkijken op groen ervaren minder pijn. Groen in een werkomgeving zorgt voor meer zelfverzekerdheid en minder ziekte
verzuim op te werkvloer.

Groen heeft een positief effect op ouderen. Zo zorgt een groene omgeving voor meer interactiviteit en
dus minder eenzaamheid, kan groen dagbesteding bieden en stimuleert het zowel bewust als onbewust beweging onder ouderen, hetgeen op zich bijdraagt aan een betere gemoedstoestand en gezondheid.

Tot slot heeft alleen een afbeelding van groen of virtueel groen al effect op onze hersenen. Deze beelden stimuleren de hersenen om te “verjongen”. Al heeft dit wel minder effect dan echt groen om onze
hersenen omdat seizoenen belangrijk zijn in de beleving. Een plaatje verandert niet mee en zou daarom in korte tijd niet meer zorgen voor stimulatie in de hersenen.

Er kan dus geconcludeerd worden dat groen vele positieve effecten heeft op ons als mens en op ons
brein. Ook hebben groenvoorzieningen in de zorgwereld een positieve uitwerking die op termijn kostenbesparend werken. Het probleem is dat zorginstellingen op dit moment nog te veel beren op de
weg zien met als gevolg dat er nog te weinig groen in uitvoering is. Hier moet dan ook snel verandering in komen door mensen kennis te laten maken met de effecten van groen. Zodat er in de toekomst een groenere en daardoor prettigere (zorg)wereld is.
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