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Zinvol werk

Betrokkenheid boer
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Meerwaarde zorgboerderij

Gemeenschap

Groene omgeving

Hassink, J. M. E., R. Ferwerda & J. Rommers. (2007). Meerwaarde landbouw en zorg. 

Wageningen: Plant Research International. 



Meerwaarde groene omgeving

https://youtu.be/ftIuYkEocjc

https://youtu.be/ftIuYkEocjc


Gezondheidsvoordelen 

groene omgeving 



Voorbeelden van 
buitenlands onderzoek



Ergometer binnen of buiten?

Rogerson, M., Gladwell, V. F., Gallagher, D. J., & Barton, J. L. (2016). Influences of green outdoors versus indoors 

environmental settings on psychological and social outcomes of controlled exercise. International Journal Of 

Environmental Research And Public Health, 13(4), 363.

Mensen kunnen zich beter 
concentreren na een kwartier 
buiten fietsen op de ergometer, 
terwijl ze zich na een kwartier 
binnen fietsen juist minder goed 
kunnen concentreren



Ontspanning Stemming

Zitten in park of op straat?

Tyrväinen, L., Ojala, A., Korpela, K., Lanki, T., Tsunetsugu, Y., & Kagawa, T. (2014). The influence of urban green 

environments on stress relief measures: A field experiment. Journal of Environmental Psychology, 38, 1-9.

Een uur zitten en wandelen in park of bos werkt ontpannend en 
heeft een gunstig effect op de stemming - een verblijf in een 

stedelijke omgeving werkt precies omgekeerd



Bostherapie of citytrip?

Li, Q., Morimoto, K., Kobayashi, M., Inagaki, H., Katsumata, M., Hirata, Y., et al. (2008). Visiting a forest, but 

not a city, increases human natural killer activity and expression of anti-cancer proteins. International Journal 

of Immunopathology and Pharmacology, 21(1), 117-127.

Deelname aan een Japans 
‘bostherapie’ programma (Shinrin-
Yoku) leidt tot grotere toename in 
activiteit van Natural Killer cellen in het 
bloed dan deelname aan een citytrip



Nederlands onderzoek 
Veel aandacht voor:

Kinderen

Patiënten

Ouderen
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Onderzoek met kinderen



Spelen in natuurtuin of sporthal?

Van den Berg, A. E., Koenis, R., & Van den Berg, M. M. H. E. (2007). Spelen in het groen: Effecten van een 

bezoek aan een natuurspeeltuin op het speelgedrag, de lichamelijke activiteit, de concentratie en de stemming 

van kinderen. Rapport 1600. Wageningen: Alterra.

Kinderen vertonen meer “creatief”- constructief, dramatisch, 
exploratief - speelgedrag in een natuurlijke speeltuin dan in een 

sporthal
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Onderzoek met 
patiënten



Chemotherapie in tuinpaviljoen of in 
standaard ziekenhuiskamer?

Tanja-Dijkstra, K., Van den Berg, A.E., Maas, J., Bloemhoef-Haasjes, J, & Van den Berg, H.P. (2017). 

Chemotherapie in de tuin. Nederlands Tijdschrift voor Oncologie,  jaargang 14 (5), 175-181

Patiënten die chemotherapie 
ondergaan in de tuin komen meer 
tot rust dan patiënten binnen in 
het ziekenhuis
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Onderzoek met 
ouderen



Activiteiten in groenkamer of neutrale ruimte?

Custers, M.H.G. & Van den Berg, A.E. (2007). Natuur, stress en cortisol. Rapport 1629. Wageningen: Alterra

Gestreste ouderen vertonen 
sterkere daling van 
stresshormoon cortisol tijdens 
activiteiten in groenkamer dan 
tijdens vergelijkbare activiteiten 
in neutrale ruimte



Hoe werkt het?

?natuur gezond
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Natuur = Multivitamine G

Vrijheid

Weerbaarheid

Verbondenheid

Zintuiglijke 

ervaringen



Zintuiglijke ervaringen



Zachte fascinatie

Natuur trekt op een prettige wijze de aandacht zonder 

dat het moeite kost



Fractale patronen

Grillige, zichzelf herhalende, patronen die 

makkelijk worden verwerkt



Onderzoek

Van den Berg, A. E., Joye, Y., & Koole, S. L. (2016). Why viewing nature is more fascinating 

and restorative than viewing buildings: A closer look at perceived complexity. Urban Forestry & 

Urban Greening, 20, 397-401



Vrijheid

Bewegingsvrijheid

Affordances

Mentale vrijheid

Magische momenten



Weerbaarheid

Immuunsysteem Mentale weerbaarheid



• Blootstelling aan ‘oude 

vrienden’, micro-organismen  in 

planten, dieren en de bodem 

waarmee we geëvolueerd zijn, 

verrijken ons microbioom en 

dragen bij aan de regulatie van 

ons afweersysteem.

Oude Vrienden Hypothese

Rook, G. (2018). Microbes, the immune system and the health benefits of exposure to the natural 

environment. In:  M. van den Bosch &  W. Bird, Oxford Textbook of Nature and Public Health: The 

Role of Nature in Improving the Health of a Population.



• Natuur daagt uit tot verkennen van eigen grenzen

• Roept angst op, maar die is vaak overdreven dus 

makkelijk te overwinnen  toename 

zelfvertrouwen

Overwinnen angst

Van den Berg, A. E., & Ter Heijne, M. (2005). Fear versus fascination: An exploration of 

emotional responses to natural threats. Journal of Environmental Psychology, 25(3), 261-272.



Verbondenheid met natuur 

Band 

met 

natuur

Zintuiglijke ervaringen, vrijheid, weerbaarheid, 

Geluk

Vitaliteit

Tevredenheid

Gezondheid

Milieuvriendelijk 

& sociaal gedrag



Band 

met 

natuur

Meerwaarde zorgboerderij?

Zintuiglijke ervaringen, vrijheid, weerbaarheid, 

Geluk

Vitaliteit

Tevredenheid

Gezondheid

Milieuvriendelijk 

& sociaal gedrag



Natuur zonder drempels



Einde – Meer lezen?

www.agnesvandenberg.nl

http://www.natuurvoormensen.nl/

