
Veel gevarïeerd groen in de woonomgeving gaat vaak 
gepaard met: 

Een lager niveau van het stresshormoon cortisol

Gevoelens van rust en welzijn

Een positievere gemoedstoestand
 
Minder depressiviteit

Minder angststoornissen 

Minder kans op ontwikkeling van autisme

Gereduceerd gebruik van ADHD medicijn

Waarbij het zicht op groen al een groot effect bewerkstelligt. 
Als het groen daarnaast geschikt is als sociale ontmoetings- 
ruimte of ruimte om in te bewegen is het effect nog weer 
groter.

MENTALE GEZONDHEID
DE GROENE STAD

De aanwezigheid van groen in de directe omgeving 
verhoogt de waarde van huizen met 4 tot 15%. 
Groen in de vorm van parken en plantsoenen verhoogt 
de vastgoedwaarde van woningen met gemiddeld 4 tot 
5%.17

Een aantrekkelijke woon- en werkomgeving is voor grote 
internationale bedrijven een van de afwegingsfactoren 
bij de locatiekeuze voor een nieuw te openen vestiging. 
Groen speelt voor de aantrekkelijkheid van de woon- en 
werkomgeving een belangrijke rol.

Uitgaande van de waarde van de baten op het gebied 
van waterhuishouding, vastgoedwaarde, CO2-afvang, 
lucht-kwaliteit en energiebesparing vertegenwoordigen
de 116.000 straatbomen in Den Haag een jaarlijkse 
maatschappelijke waarde van € 22 miljoen.13

De waarde van het groen van het Rembrandtpark (ca. € 
33 miljoen) dat verloren zou gaan bij de bouw van 
torenflats in het park is tweemaal zo groot als de 
waarde van deze flats na de bouw.26

Het groen in Den Haag verhoogt de waarde van alle 
woningen in de stad met ca. € 1,9 miljard, gemiddeld ca. 
€ 7500 per woning, en verhoogt de ozb-inkomsten van 
de stad met ca. € 1,3 miljoen per jaar.13

VASTGOEDWAARDE
DE GROENE STAD

Volgens TNO hebben werkstress, werkdruk en te moeilijk werk in
2014 geleid tot 7,5 miljoen verzuimdagen.

Groen op de werkplek zorgt voor minder stress en werknemers gaan 
vaker kort buiten wandelen of bewegen (gepaard met overleg) tijdens 
de pauze als er een groene buitenruimte aanwezig is.3

Een substantiële hoeveelheid planten in de werkruimte verbetert het 
concentratievermogen. De productiviteit ligt tot 15% hoger als er 
(voldoende) planten aanwezig zijn. Mensen met uitzicht op planten 
hadden in een test tot 19% minder tijd nodig dan mensen zonder 
uitzicht op planten. Ook het thermische comfort speelt hierbij een rol.4

Planten en groen in de buitenruimte stimuleren beweging, waardoor 
overleg vaak gepaard gaat met een korte wandeling. Dit houdt de 
medewerkers niet alleen scherp en gezond maar draagt ook bij aan 
de efficiëntie.

Kinderen, ouderen en groepen met een lage sociaaleconomische status 
die niet in staat zijn groen op te zoeken profiteren van groen dicht bij 
huis.5

Zorg ervoor dat het groen goed beleefbaar en toegankelijk is en goed 
onderhouden wordt; verwaarlozing en zwerfafval roepen gevoelens 
van onveiligheid op. 

Het is van belang dat het groen voldoende varieert. Dit vergroot de kans 
op gebruik en contact en daarmee het welzijn. Alle vormen van groen 
(bomen, struiken, heesters, bollen, vaste planten, etc.) dragen bij aan het 
positieve effect.

Het groen moet als veilig worden ervaren; met name dichte, 
zichtbeperkende begroeiing en/of tekenen van verwaarlozing kunnen 
tot gevoelens van onveiligheid leiden.

WONEN

Een aantrekkelijk en functioneel goed ingericht groen schoolplein kan 
bijdragen aan een beter sociaal klimaat op het plein en leidt tot 
minder zittend gedrag.7

De combinatie van speeltoestellen en groen stimuleert samenspel. 
Daarnaast is het belangrijk dat het groen de leerling toestaat rust te 
zoeken en zich terug te trekken.  

Kleuters op kinderdagverblijven met een hoogwaardige groene 
buitenruimte zijn meer buiten en hebben minder last van overgewicht 
en ontwikkelen zich motorisch beter.8,9

Moestuinieren op het schoolplein kan leiden tot meer eten van 
groente en fruit en tot een grotere ‘groengeleerdheid’.  Sommige 
positieve effecten (bijv. van moestuinieren) kunnen ook doorwerken 
op de ouders van de leerlingen.10

Planten in het klaslokaal kunnen eraan bijdragen dat jongeren zich 
socialer gedragen en zich minder vaak ziek melden.11

Er zijn toenames in prestatie gemeten tot 20% bij basisschoolleerlingen 
met uitzicht op groen. Zelfs kort uitzicht op een groen dak kan volgens 
laboratoriumonderzoek al een positief effect hebben.12

Kinderen in klaslokalen met planten hebben 7% minder 
gezondheidsklachten.14

Bij een proef met planten in klaslokalen werden 10 tot 20% lagere 
CO2-concentraties gemeten t.o.v. lokalen zonder planten.14

Formaldehyde is een 
ontsmettingsmiddel vaak 
gebruikt in ziekenhuizen en is 
giftig voor de mens. Groen 
heeft een luchtzuiverende 
functie. 500 gram blad neemt 
tot 20mg formaldehyde per 
uur op en zet dit om. 
Daarnaast verlaagt groen het 
CO2-gehalte, neemt fijnstof 
op en verdampt vocht 
waardoor de lucht minder 
droog is. (Minder hoofdpijn)2

Een groene ruimte leidt af van pijn. Patiënten met uitzicht op groen 
gebruiken tot 30% minder zware pijnstillers en tonen een hogere 
pijngrens. De afleiding geldt ook voor stress - zowel voor patiënten als 
ook personeel.1 

De ligduur na een operatie kan tot 10%  afnemen als de patiënt uitzicht 
heeft op (buiten)groen. Als de buitenplaats of omliggende buurt 
aantrekkelijk groen is, verlaat de patiënt er eerder (en vaker) het ziekbed 
om even te bewegen.1

ZORG

WERKEN

ZWARE PIJNSTILLER GEBRUIK
met uitzicht op groen -30%

LIGDUUR NA OPERATIE
met uitzicht op groen -10%

Een groen dak, eventueel in combinatie met 
gevelgroen, vermindert de opwarming van 
grote gebouwen en fabriekshallen en beperkt 
daardoor de kosten voor koeling of door 
productieverlies. Daarnaast verlengt het de 
levensduur van de dakbedekking en 
vermindert het zo de onderhoudskosten.15

Schaduwbomen op de parkeerplaats 
veraangenamen de temperatuur in 
geparkeerde autos en verminderen de 
verdamping van brandstof.16

+15%PRODUCTIVITEIT
bij aanwezigheid voldoende planten

+ 20%PRESTATIE
in klaslokaal met planten
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Tien extra bomen per 
stratenblok zorgen ervoor 
dat leeftijd gerelateerde 
gezondheidsklachten (o.a. 
hart- en vaatziekten) 
gemiddeld zeven jaar later 
optreden.6

3°-10°
warmer

Groen en met name de houtige gewassen leggen flink 
CO2 vast, wat helpt de klimaatverandering tegen te 
gaan. Ook in de bodem onder het groen (ook bij 
grasvelden) kan aardig wat CO2 worden opgeslagen. In 
gebouwen kan groen ook flink bijdragen aan het 
verbeteren van de luchtkwaliteit en betere bevochtiging 
van de lucht (minder hoofdpijn). Het groen buiten heeft 
een zelfde werking, maar de vervuilingsdruk is in veel 
steden veel hoger dan wat bomen kunnen verbeteren. 

Stikstofoxiden (NOX), fijnstof (PM10/PM2,5) en vluchtige 
organische stoffen als benzeen, zijn afkomstig van 
industrie en verkeer. Dicht groen kan benut worden om 
woonwijken en kwetsbare gebouwen af te schermen 
van vervuilingsbronnen.18

LUCHTZUIVERING
DE GROENE STAD

Biodiversiteit staat voor de graad van verscheidenheid 
aan levensvormen. Veel bewoners waarderen de natuur 
in de stad. Hieraan geven ze uiting door het ophangen 
van nestkastjes en bijenhotels en door het bijvoeren van 
vogels in de winter.

Met name de aanplant van pollen- en nectarrijke bomen, 
struiken, bollen en vaste planten is van belang voor bijen, 
vlinders en andere insecten. Ook vogels en kleine 
zoogdieren gedijen beter in gevarieerd groen.

Bij 10% gevarieerd groen kan de stad een goed leefgebied 
zijn voor vlinders en bijen. Zorg voor voldoende voedsel 
en schuilgelegenheid en plaats de groene gebiedjes liefst 
niet verder dan 100 meter uit elkaar.22 

Ook dak- en gevelgroen is geschikt om verschillende 
groene gebieden te verbinden.

BIODIVERSITEIT
DE GROENE STAD

Groen zorgt ervoor dat niet alle neerslag hoeft te 
worden afgevoerd via het riool.

Neerslag kan (grotendeels) in de aarde weg zakken en 
het grondwater aanvullen. Het eerste deel van de 
neerslag bereikt de grond zelfs niet eens, omdat deze 
door het groen wordt afgevangen en verdampt voor het 
de bodem bereikt. 

In bossen kunnen loofbomen zo'n 5 tot 20% van de 
jaarlijkse neerslag opvangen en naaldbomen zelfs tot 
50%. Uit de bodem kan nog eens 5 tot 34% van de 
neerslag verdampen.19

In de stad kunnen groendaken met een substraatlaag 
van meer dan 15 cm 50 tot 80% van het gevallen 
regenwater vasthouden en later weer verdampen.20

Een verticaal helofytenfilter (2,5 tot 5 m2 helofytenfilter 
per inwonerequivalent) kan worden gebruikt voor de 
biologische zuivering van stikstof, fosfaat en zware 
metalen in huishoudelijk afvalwater.21

WATERHUISHOUDING
DE GROENE STAD

LEREN

CO2-CONCENTRATIE
in klaslokalen -20%

GEZONDHEIDSKLACHTEN
in klaslokalen met planten -7%

Waterdoorlating

Transpiratie van planten en verdamping van 
water uit de bodem

HITTE-EILAND EFFECT

Warmte-absorptie en retentie

10% meer groen in een stad vermindert het 
hitte-eilandeffect in die stad met gemiddeld 
0,6 ºC.23

In een park is het tijdens warme perioden 
koeler dan in het dicht-bebouwde centrum 
van een stad. Er zijn verschillen gemeten van 
meer dan 5 ºC.24,25

Groen koelt door beperking van de instraling 
(schaduw) en door verdamping van water. 

De koeling door verdamping helpt vooral in 
de namiddag, avond en vroege nacht. 
Hittestress heeft tijdens de slaap belangrijke 
negatieve gezondheidseffecten.

Het effect van schaduw is het grootst: het 
beperkt de opwarming van de lucht en leidt 
tot een sterk verbeterd gevoel van 
thermisch comfort door de lagere 
stralingstemperatuur onder bomen. 
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