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Groene en blauwe steden: natuur en menselijke gezondheid in een stedelijke 
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interactions while minimising detrimental ones. 
 

The report provides policy-makers and other societal groups with recommendations stemming 
from the field of medicine, urban planning and ecology. 
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BEKNOPTE SAMENVATTING 
 

Jarenlang waren het bevorderen van de menselijke gezondheid en het voorkomen van ziekten 
gericht op adequate medische zorg, een evenwichtige voeding, voldoende voedsel, schone lucht 
en schoon water. De mens maakt echter deel uit van een natuurlijk ecosysteem, waarvan de goede 
werking essentieel is voor de menselijke gezondheid. De onderlinge verbanden tussen de natuur 
en de menselijke gezondheid zijn variabel en complex en het verwerven van inzicht daarin is nog 
in volle gang. Er zijn echter steeds meer aanwijzingen voor het belang van deze onderlinge 
verbanden, zowel wat de voordelen als de risico's voor de menselijke gezondheid betreft. 
 
Dit adviesrapport van de Hoge Gezondheidsraad beoogt de kennis in praktijk te brengen en de 
gunstige interacties tussen de natuur en de menselijke gezondheid te bevorderen en de schadelijke 
te beperken. Gezien de omvang en de complexiteit van het onderwerp en de zeer hoge 
verstedelijkingsgraad van het Belgische grondgebied, concentreert de Raad zich in dit rapport op 
het specifieke onderwerp van de effecten van de natuur op de menselijke gezondheid in de 
stedelijke omgeving. 
 
Het rapport is gebaseerd op een overzicht van de wetenschappelijke literatuur gepubliceerd in 
wetenschappelijke tijdschriften en door vakgenoten getoetste rapporten van bevoegde nationale 
en internationale organisaties, op de meningen van de deskundigen van de ad-hoc werkgroep die 
het rapport heeft voorbereid en op de resultaten van een raadpleging van Belgische 
wetenschappers die zich bezighouden met de relatie tussen natuur en menselijke gezondheid (met 
een inventaris van relevante Belgische wetenschappelijke publicaties). Aangezien de Belgische 
context zelden aan bod komt in internationale kennisoverzichten, achtte de Raad het noodzakelijk 
om relevante Belgische kennis op te nemen die voortkomt uit recent en lopend Belgisch onderzoek 
naar de onderlinge verbanden tussen natuur en menselijke gezondheid. Dit vakgebied is in België 
nog betrekkelijk jong, maar ontwikkelt zich snel. 

 
1 De Raad behoudt zich het recht voor om in dit document op elk moment kleine typografische verbeteringen aan te brengen. 
Verbeteringen die de, worden echter automatisch in een erratum opgenomen. In dergelijk geval wordt een nieuwe versie van het 
advies uitgebracht. 
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Voor de ontwikkeling van een beleids- en praktijkrelevant adviesrapport streefde de Raad ernaar 
relevante kennis over natuur en menselijke gezondheid in een stedelijke omgeving toe te snijden 
op beleid en praktijk in de sectoren ruimtelijke ordening en eerstelijnsgezondheidszorg, omdat deze 
sectoren werden beschouwd als de belangrijkste eindgebruikers voor de overname van de 
aanbevelingen van de Raad. Daarom werd ook een selectie van Belgische praktijkdeskundigen 
geraadpleegd. 
 
Uit het bewijsmateriaal dat in de bestudeerde internationale wetenschappelijke overzichtsrapporten 
is verzameld, blijkt een grote verscheidenheid aan voordelen van stadsnatuur voor de lichamelijke 
en geestelijke gezondheid van de mens, maar er wordt ook ingegaan op natuurgerelateerde 
gezondheidsrisico's voor de mens, met name besmettelijke ziekten. De Raad heeft ervoor gekozen 
zich vooral te richten op de belangrijkste milieu-, gezondheids- en sociale aspecten. Voorts heeft 
de Raad de bestaande verklarende mechanistische hypothesen bestudeerd. Deze verklarende 
kaders sluiten elkaar niet uit en illustreren de complexiteit van de onderlinge verbanden tussen 
natuur en menselijke gezondheid. 
 
Conceptueel is de gezondheid van een persoon het resultaat van genetische eigenschappen en 
de manier waarop men blootgesteld is aan en in staat is met invloeden van buitenaf om te gaan. 
De eenvoud van dit concept is echter bedrieglijk. Ten eerste veranderen genetische kenmerken in 
de loop van het leven door verouderingsprocessen en door de interactie met externe 
determinanten. Verder zijn externe determinanten een complex samenspel van biofysische 
factoren, de beschikbaarheid van voedsel en water, economische, sociale en culturele normen en 
druk en leerprocessen. Meer en meer wordt ingezien dat de gezondheid van de mens – individueel 
en collectief – afhankelijk is van processen die zich afspelen binnen sociaal-ecologische systemen. 
 
De onderlinge verbanden tussen natuur en gezondheid in stedelijke omgevingen functioneren 
binnen deze sociaal-ecologische systemen. Gezien de complexiteit van stedelijke gebieden, d.w.z. 
stedelijke sociaal-ecologische systemen, zal het, ondanks een snelle toename van het aantal en 
de diversiteit van de relevante wetenschappelijke studies, niet verbazen dat er in de 
wetenschappelijke kennis over deze onderlinge verbanden onzekerheden en onbekenden blijven 
bestaan. Verder onderzoek zal een aantal van deze leemten in de kennis opvullen, maar de Raad 
stelt dat de inherente complexiteit van stedelijke gebieden, ook wat hun ontwikkeling in de tijd 
betreft, leidt tot inherente onzekerheden en onbekenden. 
 
Desalniettemin concludeert de Raad uit de beschikbare gegevens dat er, parallel aan de 
voortdurende ontwikkeling van het wetenschappelijk inzicht, nog veel ruimte is voor verbetering 
van de gezondheid door rekening te houden met de onderlinge verbanden tussen natuur en 
gezondheid. Deze verbetering is het resultaat van een toename van de gezondheidsvoordelen en 
een afname van de negatieve gezondheidseffecten. Deze verbeteringen zouden ook verder 
kunnen gaan dan de menselijke gezondheid en betrekking kunnen hebben op stedelijke soorten 
en ecosystemen. Daarom stelt de Raad voor de beschikbare kennis in het lokale, nationale en 
internationale bestuur te gebruiken om de gezondheid te bevorderen. Helaas bestaat er geen 
standaardrecept voor de transformatie van stedelijke gebieden ter bevordering van de gezondheid 
in de ruimste zin van het woord: het "vergroenen en verblauwen" van steden kan een sleutelrol 
spelen, maar hoe dit concreet kan gebeuren, hangt af van de specifieke kenmerken van een 
gebied. Elk stedelijk gebied heeft zijn eigen specifieke natuurlijke, sociale, culturele en 
economische kenmerken. Een stapsgewijze aanpak van de transformatie van stedelijke gebieden 
met het oog op een betere gezondheid kan helpen om vast te stellen en te voorspellen hoe deze 
al dan niet zal uitpakken in een bepaalde context, met zijn eigen specifieke kenmerken, en kan 
lessen opleveren voor verdere ontwikkelingen. 
 
Daarom wordt aanbevolen een stapsgewijs, adaptief beleid te volgen om het stedelijk gebied om 
te vormen tot een gebied met betere vooruitzichten voor de gezondheid van mensen, dieren, 
planten en ecosystemen. Gezien de inherente complexiteit van sociaal-ecologische systemen, 
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zoals stedelijke gebieden, is de beoordeling van het resultaat van beleidsmaatregelen en acties 
van overheden, particuliere organisaties en burgergroepen zelden eenduidig, ook omdat 
verschillende groepen verschillende voorkeuren of belangen kunnen hebben. Dit rechtvaardigt een 
inclusieve, op overleg gebaseerde aanpak. Gezondheid op zich is een onmeetbaar concept, dus 
zijn er indicatoren nodig. De Raad beveelt ten zeerste aan de resultaten grondig op te volgen aan 
de hand van een passende reeks indicatoren via een continu proces van effectbeoordeling van het 
gezondheidsbeleid. Een voorzichtige, stapsgewijze aanpak voorkomt niet alleen dat onomkeerbare 
en/of ondoeltreffende wegen worden gevolgd, maar dient ook als feedback naar de wetenschap 
voor een beter begrip en de integratie van nieuwe inzichten in onvoorziene complexiteiten. 
 
Belangrijkste aanbevelingen: 
 

- Ondersteun het mainstreamen van de onderlinge verbanden tussen stedelijke groene en 
blauwe ruimte en menselijke gezondheid op alle niveaus van de samenleving. 

- Ondersteun de uitbreiding en versterking van transdisciplinaire en multisectorale kaders, 
zoals One Health en EcoHealth. 

- Ondersteun de integratie van biodiversiteit en menselijke gezondheid op alle 
bestuursniveaus. 

- Ondersteun de transparantie, monitoring en toepassing van de huidige kennis. 
- Ondersteun de ontwikkeling van veerkrachtigere en doeltreffendere gezondheidssystemen 

waarin menselijke gezondheidszorg en milieuzorg worden geïntegreerd. 
- Ondersteun maatregelen die de gelijkheid op gezondheidsgebied bevorderen. 
- Ondersteun het opnemen van de effecten van stedelijke groene en blauwe ruimte op de 

menselijke gezondheid in plannen voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling, rekening 
houdend met de lokale behoeften, en informeer de burgers over de biologische risico's van 
contact met de natuur. 

- Ondersteun longitudinale, transdisciplinaire onderzoeksprojecten waarin zowel de 
voordelen voor de menselijke gezondheid als de risico's van stedelijke groene en blauwe 
ruimte op een geïntegreerde manier worden onderzocht. 

- Ondersteun gedetailleerd onderzoek naar het verband tussen het menselijk 
immuunsysteem en de natuurlijke omgeving. 

- Ondersteun praktijkgericht en collaboratief onderzoek. 
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Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms2 
 

 
MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM (National Library of Medicine) controlled vocabulary thesaurus used for indexing 
articles for PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 

 
  

 
2 De Raad wenst te verduidelijken dat de MeSH-termen en sleutelwoorden worden gebruikt voor referentiedoeleinden en een snelle 
definitie van de scope van het advies. Voor nadere inlichtingen kunt u het hoofdstuk "methodologie" raadplegen.  

MeSH 
terms* 

 Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

-  nature-
human 
health 
linkages 

connecties tussen natuur 
en menselijke gezondheid 

liens entre 
l'environnement 
et la santé 
humaine 

Wechselwirkungen 
zwischen Umwelt und 
menschlicher 
Gesundheit. 

‘biodiversity’  biodiversity biodiversiteit biodiversité Biodiversität 

-  urban areas stedelijke gebieden zones urbaines städtische Gebiete 

‘cities’  cities steden villes Städte 

-  social-
ecological 
systems 

sociaal-ecologische 
systemen 

systèmes 
socio- 
écologiques 

sozial-ökologische 
Systeme 

-  urban green 
and blue 
spaces 

stedelijke groene en 
blauwe ruimtes 

espaces verts 
et bleus urbains 

urbane Grün- und 
Blauflächen 
 

-  spatial 
planning 

ruimtelijke planning aménagement 
du territoire 

Raumplanung 

‘primary 
health care’ 

 primary 
human 
healthcare 

eerstelijnsgezondheidszorg soins de 
première ligne 

primäre 
Gesundheitsversorgung 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
https://www.linguee.com/german-english/translation/st%C3%A4dtische+Gebiete.html
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ART Attention Restoration Theory 

B@SEBALL Biodiversity at School Environments Benefits for ALL 

BEOH Belgisch One Health-netwerk 

CBD Verdrag inzake biologische diversiteit 

COVID-19 Coronavirusziekte 2019 

ICD-10 Internationale statistische classificatie van ziekten en met gezondheid 

verband houdende problemen – Tiende Revisie 

IPBES Intergouvernementeel platform voor wetenschap en beleid inzake 

biodiversiteit en ecosysteemdiensten 

NAMED Nature impact on Mental health Distribution 

PM10 zwevende deeltjes < 10 µm 

SARS-CoV-2 ernstig acuut ademhalingssyndroom Coronavirus 2 

SES sociaal-economische status 

HGR Hoge Gezondheidsraad 

SRT Stress Recovery Theory 

URHIS Urban Health Indicators System 

UV ultraviolet 

VOS vluchtige organische stof 

WHO Wereldgezondheidsorganisatie 
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I. INLEIDING EN PROBLEMATIEK 
 
1. Waarom dit rapport 
 
Jarenlang waren het bevorderen van de menselijke gezondheid en het voorkomen van ziekten 
gericht op adequate medische zorg, een evenwichtige voeding, voldoende voedsel, schone lucht 
en schoon water. De mens maakt echter deel uit van een natuurlijk ecosysteem en de goede 
werking van dit globale ecosysteem is essentieel voor de menselijke gezondheid. De onderlinge 
verbanden tussen de natuur en de menselijke gezondheid zijn variabel en complex (WHO-CBD, 
2015; IPBES, 2018) en het verwerven van inzicht daarin is nog in volle gang. Er zijn steeds meer 
aanwijzingen voor het belang van deze onderlinge verbanden, zowel wat de voordelen als de 
risico's voor de menselijke gezondheid betreft. 
 
Internationaal krijgt de relatie tussen natuur en menselijke gezondheid steeds meer aandacht in 
wetenschappelijk onderzoek, in beleidskringen, beroepssectoren en in de samenleving in het 
algemeen (Millennium Ecosystem Assessment, 2005; WHO-CBD, 2015; Whitmee et al., 2015; 
IPBES, 2018). Er is behoefte aan meer geïntegreerde benaderingen om alle relevante onderlinge 
verbanden in de complexe relatie tussen natuur en menselijke gezondheid volledig te doorgronden 
en dit inzicht om te zetten in operationele kennis. Er zijn nog uitdagingen om aan te pakken als we 
willen dat de onderlinge verbanden tussen natuur en menselijke gezondheid een prominente rol 
spelen in het beleid en de praktijk, zowel internationaal als in België. Toch hebben 
wetenschappelijke studies een zodanige hoeveelheid kennis bijeengebracht dat de aandacht 
ervoor gerechtvaardigd is. 
 
Dit adviesrapport van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) beoogt bij te dragen tot het in praktijk 
brengen van de meest geavanceerde beschikbare kennis en de gunstige interacties tussen de 
natuur en de menselijke gezondheid te bevorderen en de schadelijke te beperken. Gezien de 
omvang en de complexiteit van het onderwerp en de zeer hoge verstedelijkingsgraad van het 
Belgische grondgebied, concentreert de Raad zich in dit rapport op het specifieke onderwerp van 
de effecten van de natuur op de menselijke gezondheid in de stedelijke omgeving. Natuur kan in 
deze context verwijzen naar landschapselementen zoals bomen, begroeide gebieden, parken, 
bossen, kanalen, grachten, rivieren, vijvers, meren en alle levende organismen daarin. 
 
 
COVID-19 
 
Dit rapport was in voorbereiding toen in België en vele andere landen wereldwijd een lockdown 
werd afgekondigd wegens de COVID-19-pandemie (Coronavirusziekte 2019). Gezien de 
beperkingen van de mobiliteit van de bevolking, met name in stedelijke gebieden, rijst de vraag 
welke rol de contacten met de natuur spelen bij de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de 
volksgezondheid. Maar deze pandemie is op zich ook een illustratie van de onderlinge verbanden 
tussen de natuur en de menselijke gezondheid. De Raad onderscheidt hierbij drie relevante 
aspecten: opkomst, verspreiding en volksgezondheidsmaatregelen. Indien een dierlijke oorsprong 
wordt bevestigd – zoals onder meer Andersen (2020) suggereert en door de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, 2021) nog steeds als het meest waarschijnlijke scenario 
wordt beschouwd – kan het opduiken van SARS-CoV-2 (ernstig acuut ademhalingssyndroom 
Coronavirus 2) worden beschouwd als een illustratie van hoe het binnendringen van menselijke 
activiteiten in natuurlijke habitats tot overloopeffecten kan leiden. Bossen die worden aangetast 
door akkerland, intensieve veeteelt, stedelijke groei ... elke menselijke activiteit die van invloed is 
op het milieu, inclusief natuurbehoud, kan worden bekeken door de lens van de dynamiek en 
evolutie van pathogenen. 
 
Haider et al. (2020) stellen voor om COVID-19 niet in te delen als een zoönose, maar eerder als 
een "opkomende infectieziekte van waarschijnlijke dierlijke oorsprong". De vele tientallen miljoenen 
menselijke COVID-19-infecties die internationaal zijn gemeld, lijken uitsluitend te zijn veroorzaakt 
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door overdracht van mens op mens. Deze verspreiding, die wordt vergemakkelijkt door het vele 
reizen over de hele wereld en de stedelijke context, moet ook ons begrip van de kwetsbaarheid 
van de menselijke gezondheid in een geglobaliseerde wereld in vraag stellen. Deze onderwerpen 
vallen buiten het bereik van dit rapport en zullen niet verder worden uitgewerkt. 
 
Tot slot heeft de in België en in andere landen ingestelde lockdown, waarbij lichaamsbeweging in 
de open lucht werd aangemoedigd, de rol van de gezondheidsvoordelen van 
natuurrecreatiefaciliteiten in de stedelijke context en de uitdaging van de toegankelijkheid voor veel 
stedelijke gezinnen duidelijk gemaakt. In situaties waar natuurbezoek nog mogelijk was of zelfs 
gestimuleerd werd, werd een toename van het bezoek vastgesteld, zoals bleek uit een 
publieksenquête tijdens de eerste golf van COVID-19 in Vlaanderen (Lenaerts et al., 2021). 
Mensen meldden ook een positief effect op hun gezondheid en welzijn. In situaties waarin 
dergelijke bezoeken beperkt waren, keek men uit naar het gebruik van parken en andere natuurlijke 
omgevingen, zoals blijkt uit de toename van het aantal bezoeken na de versoepeling van de 
lockdown-beperkingen. Hieruit blijkt dat rekening moet worden gehouden met sociale verschillen 
in de mogelijkheden van contact met de natuur. De minst achtergestelden wonen vaak in 
eengezinswoningen met tuinen en genieten dus van een natuurlijke omgeving, zelfs wanneer zij 
aan huis gekluisterd zijn. Ter voorbereiding op toekomstige pandemieën moet het beleid voorzien 
in een sociaal gelijkwaardige toegang tot de natuurlijke omgeving (Slater et al., 2020), ook voor 
gezondheidswerkers die tijdens een pandemie hun taken onder zware druk moeten uitvoeren. 
 
 
2. Vragen en kader 
 
Het rapport spitst zich toe op de bevolking die in stedelijke gebieden woont, waaronder hier wordt 
begrepen gemeenten met centra met 50.000 inwoners of meer (Eurostat, 2013). Er wordt gekeken 
naar de verbanden tussen natuur en menselijke gezondheid in stedelijke gebieden, waarbij 
onderscheid wordt gemaakt tussen: 
▪ natuur in een stad; 
▪ natuur aan de rand van de stad of verder weg in de zogenaamde forensenzone. 
 
Bij de beschouwing van de verbanden tussen natuur en menselijke gezondheid zal in het rapport 
rekening worden gehouden met de diversiteit en de verschillen in kwetsbaarheid en veerkracht van 
de bevolking die in stedelijke gebieden woont. Relevante determinanten zijn onder meer leeftijd, 
geslacht, cultuur en sociaal-economische achtergrond. 

 
Het rapport: 
▪ bouwt voort op wetenschappelijke overzichtsrapporten van internationale groepen 

deskundigen betreffende bewijzen voor gunstige en schadelijke effecten van de natuur op de 
individuele en de volksgezondheid in stedelijke gebieden; 

▪ bespreekt in hoeverre dit bewijsmateriaal relevant is voor mensen die in stedelijke gebieden 
in België wonen3; 

▪ evalueert lopend onderzoek en bestaande expertise in België. 
 
Op basis van deze evaluatie en bespreking, zal het rapport: 
▪ elementen voor de stedelijke ruimtelijke ordening aanbevelen die de volksgezondheid 

bevorderen en de schadelijke gevolgen van de natuur voor de menselijke gezondheid binnen 
de stedelijke gebieden in België beperken; 

▪ beleid aanbevelen om de rechtvaardige verdeling van dergelijke voordelen voor de menselijke 
gezondheid over sociale groepen te versterken en gezondheidswerkers te ondersteunen bij 
het bevorderen van positieve effecten van de natuur op de menselijke gezondheid en het 
beperken van schadelijke effecten op de menselijke gezondheid in stedelijke gebieden in 
België; 

 
3 EUROSTAT/DG URBA identificeren 46 overwegend stedelijke (plattelandsbevolking < 20%) en 330 intermediaire 
(plattelandsbevolking tussen 20 en 50%) gemeenten in België (Eurostat, 2020). 
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▪ een milieubeleid aanbevelen om de natuur buiten de stedelijke gebieden in België te 
ontwikkelen en in stand te houden ter bevordering van de individuele en de volksgezondheid 
van de mensen die in de nabijgelegen stedelijke gebieden wonen; 

▪ prioriteiten aanbevelen voor wetenschappelijk onderzoek gericht op het bevorderen van de 
volksgezondheid en het beperken van de schadelijke effecten van de natuur op de menselijke 
gezondheid in stedelijke gebieden in België; 

▪ elementen van de natuur identificeren die de menselijke gezondheid ondersteunen en die in 
de gezondheidszorg en de praktijk kunnen worden opgenomen. 

 
 
Kadering van menselijke gezondheid en natuur 
 
In dit hoofdstuk worden verschillende concepten gepresenteerd die een belangrijke rol spelen in 
het rapport. Deze hebben betrekking op gezondheid, ook specifiek geestelijke gezondheid en 
stress, eerstelijnsgezondheidszorg, natuur en het integratieve concept van One Health. 
 

Menselijke gezondheid 
 
In verschillende wetenschappelijke publicaties en beleidsdocumenten, met name op het gebied 
van milieuhygiëne, wordt de menselijke gezondheid onder verwijzing naar de statuten van de WHO 
als volgt gedefinieerd (WHO, 1946): 
 

Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden en niet slechts de 
afwezigheid van ziekte of kwalen. 

 
In 2010 hebben de Nederlandse Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Ontwikkeling en de 
Gezondheidsraad van Nederland een internationale bijeenkomst belegd over het concept 
menselijke gezondheid (Huber, 2011). Hoewel het niet de bedoeling was de definitie van de WHO 
te vervangen door een meer omvattende definitie van menselijke gezondheid, werd tijdens de 
bijeenkomst de nadruk gelegd op het dynamische karakter van de menselijke gezondheid: 
 

Net zoals milieuwetenschappers de gezondheid van de aarde omschrijven als het vermogen van een 
complex systeem om een stabiel milieu te handhaven binnen een relatief smal bereik, stellen wij voor [...] 
gezondheid te formuleren als het vermogen om zich aan te passen en zichzelf te beheren. 

 
De Raad onderschrijft deze uitwerking van de definitie van de WHO in het kader van dit rapport. 
 

Geestelijke gezondheid 
 
Volgens de WHO (2014) is geestelijke gezondheid "een toestand van welzijn waarin een individu 
zijn of haar eigen capaciteiten realiseert, kan omgaan met de normale spanningen van het leven, 
productief kan werken en in staat is een bijdrage te leveren aan zijn of haar gemeenschap". Het 
systematische overzicht van Eklipse4 (Beute et al. 2020a, b) richt zich op een breed scala aan 
geestelijke gezondheidsaspecten om uitkomsten op het gebied van geestelijke gezondheid en 
welzijn vast te stellen. Deze aspecten gaan van momentane stemmingen tot zelfmoordcijfers en 
omvatten diverse categorieën, zoals algemene geestelijke gezondheid, acute en directe effecten 
op momentane stemmingen, stress en geestelijke vermoeidheid, retrospectieve rapportage van 
momentane stemmingen, prevalentie en ernst van geestelijke gezondheidsproblemen en 
specifieke correlaten van geestelijke gezondheid. Beute et al. (2020a, b) hebben zich gebaseerd 
op het classificatiesysteem voor geestelijke gezondheid ICD-10 (Internationale statistische 
classificatie van ziekten en met gezondheid verband houdende problemen – Tiende Revisie, WHO, 
1992):  

- affectieve stoornissen, stressgerelateerde ziekten;  

 
4 Eklipse werd in 2016 opgericht om overheden, instellingen, bedrijven en ngo's te helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen 
op het vlak van biodiversiteit en ecosysteemdiensten in Europa. 
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- schizofrenie, psychose, paranoia;  
- persoonlijkheidsstoornissen;  
- stoornissen in de psychologische ontwikkeling;  
- cognitieve stoornissen;  
- neurodegeneratieve ziekte;  
- probleemgedrag. 

 
Definitie van stress 

 
Charmandari et al. (2005) definiëren stress als een toestand van bedreigde of als bedreigd ervaren 
homeostase. Het menselijk lichaam en de menselijke geest reageren op stress door een complex 
repertoire van fysiologische en gedragsmatige aanpassingsreacties van het centrale zenuwstelsel 
en de periferie te activeren. Indien deze ontoereikend of buitensporig en/of langdurig zijn, kunnen 
ze de persoonlijkheidsontwikkeling en het gedrag beïnvloeden en nadelige gevolgen hebben voor 
fysiologische functies, zoals de groei, het metabolisme, de bloedsomloop, de voortplanting en de 
ontstekings-/immuunrespons (Charmandari et al., 2005). 
 

Definitie van eerstelijnsgezondheidszorg 
 
Eerstelijnsgezondheidszorg is een belangrijk onderdeel van de menselijke gezondheidszorg. De 
WHO (1978 )zegt hierover: "Eerstelijnsgezondheidszorg is essentiële gezondheidszorg gebaseerd 
op praktische, wetenschappelijk verantwoorde en sociaal aanvaardbare methoden en technologie, 
universeel toegankelijk gemaakt voor individuen en gezinnen in de gemeenschap via hun volledige 
participatie en tegen een kostprijs die de gemeenschap en het land zich kunnen veroorloven te 
handhaven in elke fase van hun ontwikkeling in de geest van zelfredzaamheid en zelfbeschikking. 
Ze is een integrerend deel van zowel het gezondheidsstelsel van het land, waarvan ze de centrale 
functie en het zwaartepunt vormt, als van de algemene sociale en economische ontwikkeling van 
de gemeenschap. Ze is voor individuen, gezinnen en de gemeenschap het eerste niveau van 
contact met het nationale gezondheidsstelsel doordat ze de gezondheidszorg zo dicht mogelijk bij 
de plaats brengt waar mensen wonen en werken, en vormt het eerste element van een doorlopend 
proces van gezondheidszorg." 
 

Definitie van natuur 
 
Natuur verwijst naar het milieu waarin organismen of hun biotopen zich uitdrukkelijk manifesteren. 
Naast natuurgebieden gaat het ook om organismen en biotopen die spontaan voorkomen in 
landbouwgrond, productiebos, stedelijk groen en achtertuinen (). De gemeenschappelijke noemer 
die in dit verslag wordt gebruikt om naar deze omgevingen te verwijzen is "groene ruimte". In dit 
rapport rekenen we uitdrukkelijk ook "blauwe" natuur, zoals plassen, vijvers, meren, rivieren en de 
zee, tot dit concept van natuur. Het begrip is breed en omvat natuur in of aan de rand van stedelijke 
gebieden. In dit rapport zal de HGR deze natuurelementen aanduiden als "stedelijke groene en 
blauwe ruimte". 
 

Definitie van One Health 
 
Om alle relevante aspecten van de onderlinge verbanden tussen natuur en (menselijke) 
gezondheid te vatten, zijn de laatste jaren verschillende integratieve perspectieven op natuur en 
gezondheid ontstaan. Dit wordt in belangrijke mate gestimuleerd door opkomende infectieziekten, 
een snelle toename van niet-overdraagbare ziekten, een stijgende morbiditeit als gevolg van 
veranderingen in het ecosysteem en het klimaat en een toegenomen bewustzijn van de uitdagingen 
van het gebruik van synthetische chemicaliën in de menselijke gezondheidszorg, de landbouw en 
de veeteelt, zoals antibiotica, meststoffen, pesticiden en stedelijke verdichting (Kruize et al. 2019). 
Uit deze perspectieven zijn verschillende brede kaders voortgekomen, zoals One Health, 
EcoHealth, planetaire gezondheid, globale gezondheid, gezond natuurbehoud, biodiversiteit en 
gezondheid, gezonde landbouw en pluralisme in de gezondheidszorg. In het overzicht van de stand 
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van de kennis over biodiversiteit en gezondheid van de WHO en het Verdrag inzake biologische 
diversiteit (CBD) (2015) wordt One Health voorgesteld als overkoepelend kader voor geïntegreerde 
inspanningen, terwijl ook andere relevante benaderingen, zoals EcoHealth, worden erkend en met 
elkaar in verband worden gebracht. Eerder stelde een tripartiete samenwerking tussen de Voedsel- 
en Landbouworganisatie van de VN, de Wereldorganisatie voor diergezondheid en de WHO 
(anoniem, 2010) een soortgelijke geïntegreerde inspanning voor, ook wel One Health genoemd. 
De Lancet Commission on planetary health, een andere poging om kennis over "de menselijke 
gezondheid en de toestand van de natuurlijke systemen waarvan ze afhankelijk is" te 
documenteren en te bundelen (Whitmee et al., 2015), benadrukt ook de geïntegreerde aard van 
de menselijke gezondheid in wat zij planetaire gezondheid noemen. 
 
EcoHealth omvat ecosysteembenaderingen van gezondheid: hieronder vallen de biologische, 
fysieke, sociale en economische omgeving en hun relatie tot de menselijke gezondheid (Lebel, 
2003). One Health begon ook met het proberen te bestrijken van een verscheidenheid aan 
expertise, voornamelijk afkomstig uit de gezondheids- en veterinaire wetenschappen, maar 
verbreedde na verloop van tijd zijn perspectief naar de menselijke en natuurlijke omgeving (Rüegg, 
2018). Zinsstag et al. (2011) stelden One Health voor als een benadering gericht op het aanpakken 
van complexe patronen van wereldwijde verandering, waarbij de onlosmakelijke verwevenheid van 
de gezondheid van mensen, gezelschapsdieren, vee en wilde dieren met hun sociale en 
ecologische omgeving evident is en een geïntegreerde aanpak vereist. 
 
Het concept One Health krijgt momenteel een steeds prominentere plaats in het mondiale en het 
nationale bestuur. In 2018 werd het ondersteund door de regeringen die lid zijn van het CBD (CBD, 
2018): "[…] nodigt de partijen en andere regeringen uit om de integratie te overwegen van One 
Health-beleid, -plannen of -projecten en andere holistische benaderingen in hun nationale 
biodiversiteitsstrategieën en -actieplannen en, indien van toepassing, nationale 
gezondheidsplannen." In het recente workshoprapport van IPBES (het intergouvernementeel 
platform voor wetenschap en beleid inzake biodiversiteit en ecosysteemdiensten) over 
biodiversiteit en pandemieën (IPBES, 2020) wordt One Health ook voorgesteld als een centraal 
concept. In België is het een centraal concept voor de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en werd het vermeld als een van de ambities in de 
beleidsverklaring van verschillende huidige Belgische ministers   (Vandenbroucke, 2020; Khattabi, 
2020; Clarinval, 2020). One Health is ook een centraal concept voor het federale 
onderzoeksinstituut Sciensano, dat eind 2019 samen met het Belgisch Biodiversiteitsplatform het 
initiatief nam om het Belgische One Health (BEOH)-netwerk te lanceren (BEOH, 2019). Dit bouwt 
voort op de behoefte aan verdere netwerkvorming en capaciteitsopbouw met betrekking tot One 
Health (Keune et al., 2017). BEOH verenigt een grote verscheidenheid aan Belgische organisaties 
en actoren die werken rond aspecten van One Health (Keune et al., 2021). 
 
 
Onderlinge verbanden tussen natuur en gezondheid: belangrijke actuele vraagstukken en 
mechanismen  
 
De mechanismen die ten grondslag liggen aan de verbanden tussen stedelijke groene en blauwe 
ruimte en de toegang ertoe enerzijds en de menselijke gezondheid anderzijds zijn waarschijnlijk 
complex en interactief en kunnen resulteren in voordelen en risico's voor de menselijke gezondheid 
(IPBES, 2018; WHO, 2016). In figuur 1 (Marselle, 2021) worden de onderlinge verbanden tussen 
natuur en gezondheid weergegeven, waarbij biodiversiteit wordt gebruikt wanneer wordt verwezen 
naar de natuur, en (menselijke) gezondheid en menselijk welzijn als overkoepelende term die ook 
de menselijke gezondheid omvat zoals gebruikt in dit rapport. Deze overzichtsfiguur bevat veel van 
de elementen die in deze adviestekst aan de orde zullen komen, waaronder verschillende wegen, 
een breed scala aan verzachtende factoren en onderlinge verbanden tussen alle elementen in het 
overzicht. 
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Figuur 1. Verbanden tussen natuur/biodiversiteit en menselijke gezondheid (Marselle et al,. 2021). Wegen 
die biodiversiteit koppelen aan menselijke gezondheid en welzijn. In vier gebieden van wegen die 
biodiversiteit en gezondheid verbinden is er sprake van contact met biodiversiteit (d.w.z. blootstelling en 
mogelijk ervaring). Een extra weg loopt rechtstreeks via het gebied van schadebeperking, wat inhoudt dat 
biodiversiteit de gezondheid kan beïnvloeden zonder dat een persoon of groep in contact komt met 
biodiversiteit (bv. biodiversiteit die de waterkwaliteit stroomopwaarts verbetert via bioremediëring). Elk gebied 
kan gerelateerd zijn aan alle andere (om de presentatie te vergemakkelijken, worden alleen aangrenzende 
relaties getoond). Dubbele pijlen tussen de gebieden wijzen op de mogelijkheid van wederkerige relaties. 
Verbanden tussen variabelen zijn onderhevig aan verandering door de omgevings- en sociaal-culturele 
context of individuele kenmerken. 

 
Dit rapport concentreert zich op de voordelen en risico's voor de menselijke gezondheid die uitgaan 
van de natuur in Belgische stedelijke gebieden. Stedelijke groene en blauwe ruimte en de toegang 
ertoe beïnvloeden de menselijke gezondheid langs verschillende wegen, waarvan sommige elkaar 
kunnen beïnvloeden. 
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II. METHODOLOGIE 
 
Het initiatief voor dit rapport werd genomen in de permanente werkgroep Chemische Agentia. Deze 
groep richtte zich in het verleden vooral op milieuvraagstukken in verband met chemische 
verontreinigende stoffen, maar heeft in de loop van de tijd een bredere kijk ontwikkeld op 
milieugezondheid, met inbegrip van natuurlijke elementen. 
 
Na analyse van het projectvoorstel hebben het College, de voorzitter van het domein chemische 
agentia en de voorzitter van de ad-hoc werkgroep de noodzakelijke expertises bepaald. Op basis 
hiervan werd een ad-hoc werkgroep opgericht met deskundigen in verschillende disciplines in 
verband met gezondheid, natuur, milieu, sociale aspecten en ruimtelijke ordening. De experten van 
de werkgroep hebben een algemene belangenverklaring en een ad-hocverklaring ingevuld en de 
Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico op belangenconflicten beoordeeld. 
 
Dit adviesrapport is gebaseerd op een overzicht van de wetenschappelijke literatuur gepubliceerd 
in wetenschappelijke tijdschriften en door vakgenoten getoetste rapporten van bevoegde nationale 
en internationale organisaties, op de meningen van de deskundigen van de ad-hoc werkgroep en 
op de resultaten van een raadpleging van Belgische wetenschappers die zich bezighouden met de 
relatie tussen natuur en menselijke gezondheid (met een inventaris van relevante Belgische 
wetenschappelijke publicaties), evenals vertegenwoordigers van de sectoren ruimtelijke ordening 
en eerstelijnsgezondheidszorg. 
 
Na goedkeuring van het advies door de werkgroep en door de permanente werkgroep Chemische 
Agentia werd het advies tenslotte gevalideerd door het College. 
 
De methode die voor de opstelling van dit rapport is gebruikt, omvat drie benaderingen: 

1. internationaal literatuuroverzicht; 
2. raadpleging van Belgisch onderzoek; 
3. raadpleging van de Belgische praktijk. 

 
1. Internationaal literatuuroverzicht 
 
De wetenschappelijke publicaties over de relatie tussen de natuur en de menselijke gezondheid 
zijn de laatste tien jaar in aantal en omvang toegenomen. Een systematisch overzicht van alle 
gepubliceerde literatuur ging de middelen van de ad-hoc groep die het rapport heeft opgesteld te 
boven. Het is hoofdzakelijk gebaseerd op bestaande overzichtsrapporten van de 
wetenschappelijke literatuur door internationale deskundigengroepen die verbonden zijn aan 
internationale organisaties en initiatieven zoals de WHO, het CBD, IPBES, EKLIPSE en de EU, die 
zelf de bestaande literatuur hebben bestudeerd. Tabel 1 bevat een lijst van de overzichtsrapporten 
waaruit informatie is geput. 
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Tabel 1. Overzichten met informatie over de relatie tussen natuur en menselijke gezondheid. 

 
Jaar Referentie 

2015 WHO-CBD, Romanelli C, Cooper D, Campbell-Lendrum D, Maiero M, Karesh WB, Hunter D et 
al. Connecting Global Priorities: Biodiversity and Human Health. A State of Knowledge Review. 
[Globale prioriteiten koppelen: Biodiversiteit en menselijke gezondheid. Een overzicht van de 
stand van de kennis.] Genève: Wereldgezondheidsorganisatie, Secretariaat van het Verdrag 
inzake biologische diversiteit; 2015. Internet: https://www.cbd.int/health/SOK-biodiversity-
en.pdf. 

2015 Whitmee S, Haines A, Beyrer C, Boltz F, Capon AG, de Souza Dias BF et al. Safeguarding human 
health in the Anthropocene epoch: report of The Rockefeller Foundation–Lancet Commission 
on planetary health. [De menselijke gezondheid beschermen in het antropoceen: rapport van 
The Rockefeller Foundation–Lancet-commissie over planetaire gezondheid.] Lancet 
2015;386(10007):1973-2028, doi:10.1016/S0140-6736(15)60901-1  

2016 WHO-Europa. Egorov Andrey I, Mudu P, Braubach M, Martuzzi M, redacteurs. Urban green 
spaces and health - a review of evidence. [Stedelijke groene ruimten en gezondheid - een 
overzicht van het bewijsmateriaal] Kopenhagen: Regionaal kantoor van de WHO voor Europa; 
2016. http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/urban-
health/publications/2016/urban-green-spaces-and-health-a-review-of-evidence-2016 

2016 ten Brink P, Mutafoglu K, Schweitzer J-P, Kettunen M, Twigger-Ross C, Kuipers Y et al. The 
Health and Social Benefits of Nature and Biodiversity Protection. [De gezondheids- en sociale 
voordelen van de bescherming van de natuur en de biodiversiteit.] Londen/Brussel: Institute 
for European Environmental Policy; 2016. Een rapport voor de Europese Commissie 
(ENV.B.3/ETU/2014/0039). https://ieep.eu/publications/new-study-on-the-health-and-
social-benefits-of-biodiversity-and-nature-protection  

2017 WHO-Europa. Urban Green Space Interventions and Health: A review of impacts and 
effectiveness. [Interventies in de stedelijke groene ruimte en gezondheid: een overzicht van 
de effecten en de doeltreffendheid.] Kopenhagen: Regionaal kantoor van de WHO voor 
Europa; 2017. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/337690/FULL-
REPORT-for-LLP.pdf. 

2017 CBD. Report of the regional workshop on the interlinkages between human health and 
biodiversity for the European Region [Rapport van de regionale workshop over de onderlinge 
verbanden tussen menselijke gezondheid en biodiversiteit voor de Europese regio] (Helsinki, 
23-26 oktober 2017). Montreal, Canada: Secretariaat van het Verdrag inzake biologische 
diversiteit; 24 november 2017. Document CBD/HB/WS/2017/1/2. 
https://www.cbd.int/doc/c/ab6d/0fed/3e795d2f62d288b6ee369c31/hbws-2017-01-02-
en.pdf 

2018 IPBES. Fischer M, Rounsevell M, Torre-Marin Rando A, Mader A, Church A, ElbakidzeE M, et 
al., redacteurs. Summary for policymakers of the regional assessment report on biodiversity 
and ecosystem services for Europe and Central Asia of the Intergovernmental Science-Policy 
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services [Samenvatting voor beleidsmakers van het 
regionale beoordelingsrapport inzake biodiversiteit en ecosysteemdiensten voor Europa en 
Centraal-Azië van het intergouvernementeel platform voor beleid en wetenschap inzake 
biodiversiteit en ecosysteemdiensten], Keune H., Kretsch C., Oosterbroek B. Bijlage 2.8. Bonn: 
IPBES-secretariaat, Bonn; 2018. Internet: 
https://ipbes.net/system/tdf/eca_ch_2_appendix_2.8_assessment_of_health.pdf?file=1&ty
pe=node&id=16593  

2020 Beute, F., Andreucci, M.B., Lammel, A., Davies, Z., Glanville, J., Keune, H., Marselle, M., 
O’Brien, L.A., Olszewska-Guizzo, A., Remmen, R., Russo, A., & de Vries, S. (2020a) Types and 
characteristics of urban and peri-urban green spaces having an impact on human mental 
health and wellbeing. [Types en kenmerken van stedelijke en peri-urbane groene ruimten die 
van invloed zijn op de geestelijke gezondheid en het welzijn van mensen.] EKLIPSE-rapport 
https://eklipse.eu/wp-
content/uploads/website_db/Request/Mental_Health/EKLIPSE_HealthReport-Green_Final-
v2-Digital.pdf 

2020 Beute, F., Davies, Z., de Vries, S., Lammel, A., Glanville, J., Keune, H., Marselle, M., O’Brien, 
L.A., Olszewska-Guizzo, A., Remmen, R., Russo, A., & Andreucci, M.B. (2020b) [Types en 
kenmerken van stedelijke en peri-urbane blauwe ruimten die van invloed zijn op de 
geestelijke gezondheid en het welzijn van mensen.] EKLIPSE-rapport https://eklipse.eu/wp-
content/uploads/website_db/Request/Mental_Health/EKLIPSE_Health-BlueReport-
Appendix_Digital.pdf 

 

http://www.cbd.int/health/SOK-biodiversity-en.pdf
http://www.cbd.int/health/SOK-biodiversity-en.pdf
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/urban-health/publications/2016/urban-green-spaces-and-health-a-review-of-evidence-2016
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/urban-health/publications/2016/urban-green-spaces-and-health-a-review-of-evidence-2016
https://ieep.eu/publications/new-study-on-the-health-and-social-benefits-of-biodiversity-and-nature-protection
https://ieep.eu/publications/new-study-on-the-health-and-social-benefits-of-biodiversity-and-nature-protection
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/337690/FULL-REPORT-for-LLP.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/337690/FULL-REPORT-for-LLP.pdf
https://ipbes.net/system/tdf/eca_ch_2_appendix_2.8_assessment_of_health.pdf?file=1&type=node&id=16593
https://ipbes.net/system/tdf/eca_ch_2_appendix_2.8_assessment_of_health.pdf?file=1&type=node&id=16593
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Aangezien de relatie tussen natuur en menselijke gezondheid een breed scala aan 
wetenschappelijke expertise kan bestrijken, werd de verzameling van informatie uit internationale 
overzichtsrapporten van de wetenschappelijke literatuur binnen de ad-hoc werkgroep gedeeld en 
beoordeeld door middel via een bevraging van deskundigen. Als begin van de bevraging werden 
aan de leden van de ad-hoc werkgroep samenvattende bevindingen uit de overzichtsrapporten en 
ontwerp-aanbevelingen voorgelegd om te komen tot een gemeenschappelijke kennisbasis en 
gerichte besprekingen in de groep. Deze bevraging vormde de basis voor een eerste overzicht van 
de belangrijkste bevindingen uit de internationale literatuur en de voornaamste ontwerp-
aanbevelingen. 
 
2. Raadpleging van de Belgische wetenschap 
 
De Belgische context komt zelden specifiek aan bod in internationale kennisoverzichten. Daarom 
achtte de Raad het noodzakelijk om relevante Belgische kennis op te nemen die voortkomt uit 
recent en lopend Belgisch onderzoek over de onderlinge verbanden tussen natuur en menselijke 
gezondheid. Dit vakgebied is in België nog betrekkelijk jong, maar ontwikkelt zich snel. De ad-hoc 
werkgroep heeft een overzicht opgesteld van relevante Belgische onderzoeksgroepen, projecten 
en publicaties. Op basis van dit overzicht heeft de ad-hoc werkgroep in de eerste helft van 2020 
Belgische onderzoekers geraadpleegd via een online enquête waarop 19 experts uit de Belgische 
wetenschap, beleid en praktijk hebben gereageerd (overzicht in het dankwoord). De enquête 
bevatte vragen over: 

 
- soort projecten, publicaties, geproduceerde kennis over het verband tussen natuur en 

menselijke gezondheid; 
- standpunten over ontwerp-aanbevelingen die het resultaat zijn van de bevraging van 

deskundigen in de ad-hoc werkgroep; 
- wetenschappelijk advies op basis van de resultaten van hun onderzoek voor de praktische 

uitvoering en voor beleidsondersteuning, met name gericht op de sector ruimtelijke 
ordening en de eerstelijnsgezondheidszorg; 

- geïdentificeerde leemten in de kennis en obstakels voor onderzoek, met inbegrip van 
financiering, over de verbanden tussen natuur en menselijke gezondheid in België. 

 
3. Raadpleging van de Belgische praktijk 
 
Voor de ontwikkeling van een beleids- en praktijkrelevant adviesrapport streefde de Raad ernaar 
relevante kennis over natuur en menselijke gezondheid in een stedelijke omgeving toe te snijden 
op beleid en praktijk in de sectoren ruimtelijke ordening en eerstelijnsgezondheidszorg, omdat deze 
sectoren werden beschouwd als de belangrijkste eindgebruikers voor de overname van 
aanbevelingen uit het rapport. Naast de raadpleging van Belgische wetenschappers heeft de ad-
hoc werkgroep ook een selectie van Belgische praktijkdeskundigen geraadpleegd. 
 
Voor het Vlaamse Gewest werden beschikbare recente en onuitgegeven interviews over de 
verbanden tussen natuur en menselijke gezondheid met vertegenwoordigers van vooral de 
menselijke gezondheidssector, maar ook van de sector ruimtelijke ordening en natuur (Universiteit 
Antwerpen, leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving, project Licht op Groen) aangevuld met 
interviews met vertegenwoordigers van de sector ruimtelijke ordening. Voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest werden verschillende vertegenwoordigers van de sector ruimtelijke 
ordening en de menselijke gezondheidszorg geïnterviewd. Voor het Waalse Gewest werden 
overheidsdiensten en deskundigen geraadpleegd door middel van een vragenlijst. 
 
  



 − 16 − 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

III. UITWERKING EN ARGUMENTATIE 
 
1. Belangrijkste aspecten en mechanismen 
 

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.1.1 Bewijsmateriaal uit overzichtsrapporten van de 

internationale wetenschappelijke literatuur 

 

Verbanden tussen natuur en menselijke gezondheid 
 
Uit het bewijsmateriaal dat in de bestudeerde internationale wetenschappelijke overzichtsrapporten 
is verzameld (tabel 1), blijkt een grote verscheidenheid aan gelijktijdige voordelen van stadsnatuur 
voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mens, maar er wordt ook ingegaan op 
natuurgerelateerde gezondheidsrisico's voor de mens, met name besmettelijke ziekten. De 
onderlinge verbanden tussen natuur en menselijke gezondheid worden steeds meer erkend binnen 
verschillende wetenschappelijke vakgebieden, waaronder gezondheidswetenschappen, 
psychologie, biologie, ruimtelijke ordening en ontwerp, sociale wetenschappen en 
milieuwetenschappen. De Raad kiest ervoor zich te concentreren op de belangrijkste aspecten die 
in figuur 2 zijn weergegeven. 
 
 

 
 
Figuur 2. Overzicht van de belangrijkste aspecten van de onderlinge verbanden tussen natuur en menselijke 
gezondheid in verband met stedelijke groene en blauwe ruimte. 

 
Hieronder worden kennis en aspecten met betrekking tot de actuele thema's beschreven, met 
inbegrip van elementen uit internationaal en Belgisch onderzoek. 
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1.1.1 Milieuaspecten 

 
Infrastructuur 

 
Grotere gebieden van stedelijke groene en blauwe ruimte, goed verbonden met kleinere stukken 
natuur, zijn wellicht het meest bevorderlijk voor het welzijn van de mens door veilige mogelijkheden 
te bieden voor actieve mobiliteit en sport, alsook voor herstel van stress, recreatie en sociale 
contacten. Dergelijke wijdverspreide, verbonden stedelijke groene en blauwe ruimte zal 
waarschijnlijk ook de stedelijke weerbaarheid tegen extreme milieugebeurtenissen vergroten, 
bijvoorbeeld tegen hittegolven door het stedelijke hitte-eilandeffect te verzachten en door een 
betere koelcapaciteit te bieden (Ten Brink et al., 2016), of tegen de effecten van extreme regenval 
door de afvloeiing te verminderen (WHO, 2016). Kleinere stedelijke groene en blauwe ruimten en 
uitzicht hierop zijn ook waardevol, bijvoorbeeld voor de geestelijke gezondheid (Hartig et al., 2014). 
 
De WHO (2016) en Ten Brink et al. (2016) bevelen aan dat iedereen toegang zou moeten hebben 
tot natuurlijke groene ruimten van verschillende omvang op verschillende afstanden van huis. 
Aangezien menselijke gezondheidsuitkomsten van natuurinterventies contextspecifiek zijn (WHO-
CBD, 2015), is het aan te bevelen om natuur samen met de doelgroep te plannen en te ontwerpen. 
Percepties van de kwaliteit van groene ruimten kunnen gedrag meer motiveren dan de 
daadwerkelijke niveaus van beschikbare groene ruimte (Ten Brink et al., 2016). Verder wordt de 
toegankelijkheid van de natuur belangrijk gevonden (inclusief de afstand tot groene ruimten en 
vervoersmogelijkheden), net als mogelijke andere aspecten zoals de ervaren veiligheid en netheid, 
speeltuigen of een buurttuin (Ten Brink et al., 2016). Er is gesuggereerd dat kwalitatieve aspecten 
van toegevoegde waarde zijn (WHO, 2016; Ten Brink et al., 2016; McEachan et al., 2018), zoals 
grootte (WHO-CBD, 2015; WHO, 2016), aanwezigheid van blauwe ruimte (WHO, 2016; IPBES, 
2018), type bodembedekking, waaronder gras of bos (WHO, 2016), biodiversiteit (WHO-CBD, 
2015; Ten Brink et al., 2016; WHO, 2016) en uitrusting voor sport en recreatie (WHO, 2016; Ten 
Brink et al., 2016). 
 
Een bijkomend aspect waarmee rekening moet worden gehouden bij de planning van stedelijk 
groen is het potentiële effect op natuurgerelateerde gezondheidsrisico's. In een recente studie (Van 
Acker, 2019) werd gevonden dat stedelijke landschapsconnectiviteit in feite kan leiden tot een 
verhoging van het risico op de ziekte van Lyme: beboste parken met begroeide buffers en een 
verhoogde connectiviteit hadden hogere dichtheden van nimfen van teken en de mate van 
parkconnectiviteit had een sterke invloed op de prevalentie van infectie met B. burgdorferi in nimfen 
van teken. De studie betwist het perspectief dat het risico van door teken overdraagbare ziekten 
beperkt is tot voorstedelijke en natuurlijke omgevingen en benadrukt de noodzaak om te begrijpen 
hoe het ontwerp van groene ruimten de vector- en gastheergemeenschappen beïnvloedt, ook in 
gebieden waar door teken overdraagbare ziekten in de stad in opkomst zijn. Andere voorbeelden 
die het vermelden waard zijn, zijn allergieën, blootstelling aan pesticiden, criminaliteit en 
verdrinking (WHO, 2016; Gascon et al., 2017). 
 
Voor België bevestigen onderzoeksresultaten de gezondheidsvoordelen van nabijgelegen groene 
ruimte. Bijnens et al. (2015) vonden een verband tussen de nabijheid van verkeer en minder groene 
ruimte in de woonomgeving van de moeder en een kortere placentale telomeerlengte bij de 
geboorte (een teken van biologische veroudering). Dit kan een verklaring zijn voor ongunstige 
gezondheidsuitkomsten vanaf de vroege kinderjaren, aangezien verkorte telomeren de progressie 
van veel ziekten versnellen. Verder vonden zowel Bijnens et al. (2017) als Madhloum et al. (2019) 
aanwijzingen dat er een verband bestaat tussen meer groene ruimte in de woonomgeving en een 
lagere bloeddruk. Bauwelinck et al. (2018) toonden aan dat het aantal groene plekken in een 
gebied een sterk gunstig effect heeft op de gezondheid. Bauwelinck et al. (2021) toonden ook aan 
dat wonen in stedelijke gebieden met meer groen geassocieerd is met een lager sterfterisico. 
 
Niet alle Belgische studies bevestigen echter ondubbelzinnig deze positieve 
gezondheidsverbanden. Aangezien gezondheid multifactorieel is en de blootstelling aan 
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infrastructuur moeilijk op grote schaal kan worden gemeten, kan het een uitdaging zijn de rol van 
groene infrastructuur te onderscheiden van andere factoren. Aerts et al. (2020c) toonden aan dat 
groene ruimte in de buurt van de woonplaats een beschermend effect heeft op de geestelijke 
gezondheid (onrust) van patiënten die lijden aan boompollenallergie tijdens het 
boompollenseizoen, maar dezelfde patiënten ervoeren stress wanneer ze wisten dat er allergene 
soorten zoals berk, els of hazelaar in de buurt van hun huis groeiden. Aerts et al. (2020b) toonden 
aan dat sociaaleconomische achterstand een betere voorspeller is van het voorschrijven van 
cardiovasculaire medicatie dan groene ruimten (die een beschermend effect hadden op de verkoop 
van medicatie). Trabelsi et al. (2019) vonden dat in België de geografische spreiding van aankopen 
van voorgeschreven astmamedicatie voor kleuters slechts zwak gecorreleerd is met een aantal 
omgevingsfactoren (waaronder groene ruimte). Het bestaan van duidelijke verschillen in het aantal 
aankopen tussen Vlaanderen en Wallonië suggereert dat de waargenomen geografische spreiding 
sterk bepaald wordt door regionale verschillen in de medische praktijk. Op basis van een analyse 
van de medicatieverkoop voor astma bij kinderen concluderen Aerts et al. (2020a) dat wonen in de 
nabijheid van gebieden met een hoge grasbedekking (graslanden, maar ook tuinen) een negatieve 
invloed kan hebben op de gezondheid van de luchtwegen van kinderen. 
 
Wat het risico op de ziekte van Lyme betreft, wordt de belangrijke rol van kenmerken van groene 
ruimten en maatregelen van connectiviteit met bekende brongebieden bevestigd door Heylen et al. 
(2019) voor Antwerpen, zoals wordt weergegeven in figuur 3 hieronder. 
 

Figuur 3. Illustratie van het risico op de ziekte van Lyme in relatie tot de kenmerken van de groene ruimte en 
de connectiviteit met bekende brongebieden (Heylen et al., 2019). 

 
De laatste jaren wordt er meer en meer gepleit voor geïntegreerde aandacht voor zowel 
natuurgerelateerde gezondheidsrisico's als -voordelen, zowel internationaal (Vanwambeke et al., 
2019; IPBES, 2018) als in België (Keune et al., 2013, 2017). 
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Luchtkwaliteit 
 
De verbanden tussen natuur en een betere luchtkwaliteit worden op grote schaal onderzocht, maar 
zijn ook nog steeds onderwerp van discussie, zonder dat er sprake is van een duidelijke solide 
bewijsbasis. In het Verenigd Koninkrijk is gebleken dat bomen in de bebouwde omgeving elk jaar 
tot 50 ton luchtverontreinigende stoffen verwijderen (Ten Brink et al., 2016). Er is melding gemaakt 
van de verwijdering van (lokaal) tot 40% stikstofdioxide en 60% fijnstof door vegetatie (Ten Brink 
et al., 2016). Sommige specifieke stedelijke omgevingen, zoals straatcanyons, kunnen complexe 
interacties vertonen tussen emissies, luchtstroomdynamiek (wenselijk om verontreinigende stoffen 
uiteen te drijven) en vegetatie (als "luchtreiniger" en obstakel voor luchtstromen) (Ten Brink et al., 
2016). 
 
Tot nu toe zijn er drie wegen geïdentificeerd waarlangs de natuur de luchtkwaliteit verbetert: (1) 
door het wijzigen van meteorologische en microklimatologische patronen; (2) door de depositie en 
absorptie van verontreinigende stoffen, waaronder fijnstof en vluchtige organische stoffen (VOS) 
(WHO-CBD, 2015; Ten Brink et al., 2016); naast het "reinigende" effect van vegetatie kan deze 
ook de luchtkwaliteit verbeteren (3) door de uitstoot van zuurstof en de absorptie van kooldioxide. 
Er dient opgemerkt te worden dat in de natuur ook vluchtige organische stoffen kunnen vrijkomen 
die het gevolg zijn van diverse fysische en biologische processen, zoals stikstofoxide en methaan. 
De doeltreffendheid van groene ruimten voor absorptie en depositie hangt af van een groot aantal 
variabelen. Zo kunnen het type vegetatie (Ten Brink et al., 2016), lokale luchtstromen (Ten Brink 
et al., 2016), de vorm van straten, de concentraties van vervuilende stoffen en de plaatsing van 
planten (Ten Brink et al., 2016) allemaal een rol spelen. Daarnaast kan natuur burgers stimuleren 
om gebruik te maken van actieve mobiliteitsmiddelen, waardoor luchtverontreinigende stoffen, 
lawaai en ongewenst licht kunnen worden verminderd (Ten Brink et al., 2016). 
 
Een recente Belgische studie naar de effecten van luchtverontreiniging, lawaai en groene ruimte 
op de geestelijke gezondheid in Brussel (Pelgrims et al., 2021) toonde aan dat blootstelling aan 
luchtverontreiniging positief geassocieerd was met depressieve stoornissen, terwijl de auteurs 
geen duidelijk verband konden vinden met groene ruimte. Hooyberg et al. (2020) konden 
vaststellen dat de luchtverontreiniging (PM10

5) dichter bij de blauwe ruimte langs de kust lager was, 
maar dit kon niet op een statistisch significante manier worden geassocieerd met een betere 
gezondheid. Multicollineariteit tussen luchtverontreiniging en sociaaleconomische variabelen in 
heel België bemoeilijkt de interpretatie van effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid in 
een nationaal model (bv. Aerts et al., 2020b). 
 

Stedelijke hitte-eilanden 
 
De temperatuur in stedelijke hitte-eilanden (stedelijke of grootstedelijke gebieden die door 
menselijke activiteiten aanzienlijk warmer zijn dan de omliggende landelijke gebieden) zou door 
natuur kunnen worden verlaagd via het bieden van schaduw en evapotranspiratie (Ten Brink et al., 
2016). Een toename van de natuur met 10% zou de maximumtemperaturen tegen 2080 rond het 
niveau van 1961-1990 kunnen houden en zou een verwachte temperatuurstijging van 4 °C kunnen 
matigen (Ten Brink et al., 2016). Uit ander onderzoek bleek dat een stadspark 1 °C koeler kan zijn 
dan een niet-groene locatie (Ten Brink et al., 2016; WHO, 2016). Los daarvan is aangetoond dat 
blauwe infrastructuur bijdraagt aan het verlagen van microklimaattemperaturen, waaronder de 
luchttemperatuur 's nachts (Ten Brink et al., 2016). Andere factoren die van invloed zijn op de mate 
van afkoeling zijn de configuratie, grootte, dichtheid en het type vegetatie (Ten Brink et al., 2016; 
WHO, 2017). Recent onderzoek toont aan dat een gebrek aan vegetatie en een hoge mate van 
ondoordringbaarheid samenhangen met een hoger risico op sterfte door hitte in de regio Parijs 
(Pascal et al., 2021). Er is meer onderzoek nodig om duidelijk vast te stellen dat een afname van 
de stedelijke hitte-eilanden te verwachten is, afhankelijk van de lokale specifieke kenmerken en de 
kenmerken van de stedelijke groene en blauwe ruimte, maar de gevolgen van stedelijke hitte-
eilanden voor de gezondheid en het potentieel van stedelijke groene en blauwe ruimte zijn duidelijk. 

 
5 PM10: deeltjes met een aerodynamische diameter van minder dan 10 µm. 
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Leuven.cool is een recent voorbeeld van een Belgische studie die de effecten van stedelijk groen 
op het lokale stadsklimaat en thermisch comfort onderzoekt, maar aangezien deze studie pas 
onlangs van start is gegaan, zijn er nog geen relevante resultaten beschikbaar. 
 

Geluid 
 
Er zijn aanwijzingen dat vegetatie de blootstelling aan lawaai en de negatieve percepties daarvan 
kan verminderen (WHO, 2017; WHO, 2016; Ten Brink et al., 2016). Vegetatie vermindert de 
geluidsniveaus direct door de absorptie, verspreiding en transmissie van geluidsenergie (Ten Brink 
et al., 2016). Door de bodem poreus en zacht te maken, vermindert vegetatie vooral laagfrequent 
geluid (Ten Brink et al., 2016). Groen dat effectief is in het verminderen van wegverkeerslawaai 
omvat onder meer boomgordels, vegetatie op geluidsschermen, groene muren en daken en parken 
(Ten Brink et al., 2016). 
 
De manier waarop geluid op een bepaalde plaats wordt waargenomen, bepaalt in sterke mate de 
effecten ervan. De groenheid van een plaats kan deze perceptie mediëren of modereren. Het 
multidimensionale concept van het geluidslandschap is gedefinieerd als alle geluiden die van een 
landschap uitgaan en omvat de integratie van biologische, geofysische en antropogene geluiden 
(Pijanowski et al., 2011). Afhankelijk van de associaties van natuurlijke geluiden, blijken deze van 
invloed te zijn op de geluidsperceptie en de emotionele toestand (Ten Brink et al., 2016; WHO, 
2016). Zo kunnen geluiden van vogels en waterelementen de waargenomen luidheid van 
wegverkeerslawaai verminderen en de aangenaamheid en bewogenheid van het geluidslandschap 
versterken (Ten Brink et al., 2016; WHO, 2016). 
 
In hun studie van de effecten van luchtverontreiniging, lawaai en groene ruimte op de geestelijke 
gezondheid in Brussel konden Pelgrims et al. (2021) geen significant verband aantonen tussen 
lawaai van verschillende bronnen en geestelijke gezondheid. De auteurs wijzen erop dat het 
moeilijk is om, wanneer veel potentiële verklarende variabelen en vertekenende factoren in 
aanmerking worden genomen, de effecten van één enkele variabele vast te stellen, aangezien dit 
tot een onderschatting van het effect kan leiden. 
 

Licht en duisternis 
 
Stedelijke natuur kan burgers aanmoedigen om meer buiten te zijn, wat leidt tot meer blootstelling 
aan zonlicht, wat essentieel is voor een natuurlijk circadiaans ritme (WHO, 2016; WHO-CBD, 
2015). Dit is van vitaal belang voor meerdere menselijke gezondheidsfuncties, waaronder het 
metabolisme en de rust, die van groot belang zijn voor het behoud van lagere stressniveaus en 
een goede geestelijke gezondheidstoestand (WHO, 2016). Er is gesuggereerd dat mensen die in 
groenere buurten wonen, minder risico lopen op onvoldoende slaap (WHO, 2016). Bovendien 
hebben ouderen die buitenactiviteiten ondernemen significant hogere vitamine D-niveaus (WHO, 
2016). Vitamine D is essentieel voor tal van menselijke gezondheidsfuncties (WHO, 2016). Er wordt 
ook gesuggereerd dat de door UV (ultraviolet) geïnduceerde afgifte van stikstofoxide uit de huid 
onvoorziene voordelen voor de menselijke gezondheid kan hebben, waaronder de verlaging van 
de incidentie van hypertensie en hart- en vaatziekten (WHO, 2016). In de zomer en in zuidelijker 
streken moet de blootstelling aan UV-straling echter worden beperkt om het risico op nadelige 
huidaandoeningen en in het bijzonder huidkanker te verkleinen. Omgekeerd kan de toename van 
licht van kunstmatige bronnen tijdens de avond en de nacht het circadiaans ritme verstoren (HGR, 
2016). 
 
Er werden geen relevante Belgische studies gevonden. 
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1.1.2 Gezondheidsaspecten 

 
Geestelijke gezondheid 

 
De sterkste positieve effecten van natuur op de gezondheid en het welzijn van mensen lijken 
betrekking te hebben op de geestelijke gezondheid, hoewel geestelijke en lichamelijke gezondheid 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn (IPBES, 2018; Ten Brink et al., 2016; WHO, 2016). Hoe 
meer tijd mensen worden blootgesteld aan de natuur, hoe beter hun stemming en welzijn, onder 
meer door de vermindering van stress (Ten Brink et al., 2016; WHO, 2016; WHO, 2017; Bratman, 
2019). Toegang tot de natuur is in verband gebracht met een verminderd risico op een slechte 
geestelijke gezondheid bij vrouwen die al aan lichaamsbeweging doen (WHO, 2016). Bij kinderen 
kan contact met de natuur meerdere gedragsfactoren ten goede komen, waaronder het cognitief 
functioneren (Ten Brink et al., 2016). Stedelijk groen kan ook op lange termijn de geestelijke 
gezondheid ten goede komen (Ten Brink et al., 2016; WHO, 2016). Bovendien blijkt 
lichaamsbeweging in de natuur van toegevoegde waarde te zijn voor het verminderen van een 
slechte geestelijke gezondheid (Ten Brink et al., 2016; WHO, 2016). 
 
In het kader van het EKLIPSE-project zijn de effecten van specifieke soorten en kenmerken van 
stedelijke en peri-urbane blauwe ruimten op de geestelijke gezondheid en het welzijn systematisch 
onderzocht (Beute, 2020a; Beute, 2020b). Er konden geen harde conclusies worden getrokken 
over de effecten van specifieke soorten en kenmerken van stedelijke en peri-urbane blauwe 
ruimten op de geestelijke gezondheid en het welzijn. In het systematische overzicht van die 
verbanden in het kader van EKLIPSE (Beute, 2020a) zijn voor alle soorten groene ruimten die in 
de literatuur in beschouwing zijn genomen voldoende wetenschappelijke studies gevonden om de 
bevindingen over de voordelen van groene ruimten voor de geestelijke gezondheid te bevestigen. 
Toch kon het onderzoek geen eenduidige, generaliseerbare bevindingen aan het licht brengen met 
betrekking tot specifieke soorten en kenmerken van stedelijke en peri-urbane groene ruimte. Het 
uitgebreide onderzoek kon geen gouden standaard vinden voor een bepaald type groene ruimte 
of een bepaald kenmerk dat het beste werkt voor iedereen, overal en op elk moment. Deze 
heterogeniteit kan het gevolg zijn van verschillen in blootstellingsduur, in ervaringen (zie ook 
Bratman, 2019) en tussen doelgroepen. Dit zou leiden tot de aanbeveling van een verscheidenheid 
aan soorten groene ruimte om alle potentiële gebruikers, behoeften en activiteiten in aanmerking 
te nemen. 
 
In België hebben verschillende studies verbanden onderzocht tussen groene en/of blauwe ruimten 
en geestelijke gezondheid. Deze studies laten uiteenlopende resultaten zien, die niet altijd in 
overeenstemming zijn met internationale onderzoeksresultaten. Uitkomsten met betrekking tot 
geestelijke gezondheid lijken gevoelig voor verschillen in methodologische benaderingen. Het 
Belgische project NAMED (Nature impact on Mental health Distribution), dat de effecten van 
luchtvervuiling, lawaai en groene ruimten in Brussel op de geestelijke gezondheid onderzocht met 
zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve studie, legde de nadruk op dit belangrijke 
methodologische punt (Lauwers et al., 2020). Een kwalitatief onderzoek met wandelinterviews in 
Brussel heeft het belang aangetoond van groene ruimte naast andere factoren in verband met de 
effecten op de geestelijke gezondheid van de kwaliteit van de leefomgeving (Lauwers et al., 2021). 
Groene en blauwe ruimten werden door bijna alle deelnemers belangrijk geacht om het geestelijk 
welzijn te verbeteren, maar om verschillende redenen: om mensen te ontmoeten, te sporten, te 
wandelen, te ontspannen, na te denken, de routine te doorbreken, in contact te komen met de 
natuur, frisse lucht te krijgen, rust te vinden, zorgen van zich af te schudden of energie op te doen. 
Het meest voorkomende antwoord was het gevoel "weg te zijn" van de stadsdrukte en de dagelijkse 
routines. De favoriete plek van de helft van de ondervraagden hield verband met de groen-blauwe 
infrastructuur. Er werden verschillende kenmerken genoemd die de ervaringen in groene en blauwe 
ruimten verbeteren: aanpassing aan verschillende leeftijden, zoals banken en vlakke bodems voor 
ouderen en beveiligde speeltuinen en toiletten voor kinderen. Ook structurele diversiteit werd 
genoemd, zoals de aanwezigheid van kunstzinnige elementen, bloemen en fonteinen. Sommige 
ondervraagden gaven de voorkeur aan grote parken en anderen aan besloten, intieme parken voor 
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het gevoel weg te zijn. Niet alle parken werden positief ervaren voor het geestelijk welzijn door de 
opeenhoping van afval, te grote drukte of verstoring door auto's. 
 
In het NAMED-project leverde een kwantitatieve analyse (Pelgrims et al., 2021) van de verwachte 
voordelen van groene ruimte voor de geestelijke gezondheid echter statistisch niet-significante 
resultaten op. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Ten eerste kunnen, ondanks de poging om 
vegetatiegegevens op verschillende niveaus (woning, straat en buurt) en uit verschillende bronnen 
te gebruiken, andere kenmerken van openbare en particuliere groene ruimten bijdragen tot meer 
specifieke resultaten. Trabelsi (2020) toonde aan dat de sterkte van het verband tussen 
blootstelling aan groen en geestelijke gezondheidsuitkomsten kan verschillen afhankelijk van de 
gebruikte beoordelingsmaatstaf. Ten tweede werd geen rekening gehouden met het type en de 
kwaliteit van de stedelijke groene ruimte. Toch kunnen volgens andere studies biodiversiteit, 
toegankelijkheid en sociale veiligheid worden beschouwd als belangrijke factoren die het gebruik 
van groene ruimten kunnen beïnvloeden en de gezondheidsresultaten kunnen sturen. 
Verschillende studies (besproken in Beute, 2020a) tonen aan dat, vanuit het oogpunt van 
geestelijke gezondheid, de kwaliteit van het openbaar groen in een buurt een belangrijkere rol zou 
kunnen spelen dan de kwantiteit. Ook de zeer ongelijke verdeling van groene ruimte, bv. in Brussel, 
zou een factor kunnen zijn die verder onderzoek vereist, vooral omdat is aangetoond (zie de studies 
die zijn besproken in Beute, 2020a) dat de gezondheidsvoordelen van de toegang tot groene ruimte 
afhankelijk kunnen zijn van de sociaaleconomische status. 
 
Ook andere Belgische studies konden de verwachte voordelen van groene (of blauwe) ruimte voor 
de geestelijke gezondheid niet aantonen. Ook Van Herzele en de Vries (2012) vonden geen 
significante resultaten wat betreft geestelijke gezondheid (alleen voor algemeen welzijn: mensen 
die in een groenere buurt woonden, voelden zich significant gelukkiger). Hooyberg et al. (2020) 
konden de voordelen van blauwe ruimte langs de kust voor de geestelijke gezondheid niet 
aantonen. Eén studie vond uiteenlopende verbanden tussen residentiële groene ruimte met 
geestelijke gezondheid bij patiënten met boompollenallergie in Vlaanderen: een hoog niveau van 
residentiële groene ruimte kan beschermen tegen de ontwikkeling van emotionele onrust op korte 
termijn, maar negatieve verwachtingen over blootstelling aan allergene boomsoorten in de 
woonomgeving van patiënten met boompollenallergie kunnen de geestelijke gezondheid 
beïnvloeden via zelfversterkende effecten op allergische symptomen en onrust (Aerts e.a., 2020c). 
 
In het algemeen onderstrepen deze conclusies de huidige behoefte aan duidelijkere hypothesen 
over causale effecten van stedelijke groene en blauwe ruimte op de geestelijke gezondheid en, in 
verband daarmee, aan duidelijkere methodologische normen voor de karakterisering van die 
ruimten. 
 

Microbiële diversiteit 
 
Contact met diverse omgevingsmicrobiota wordt steeds meer beschouwd als een van de meest 
waarschijnlijke mechanismen voor verschillende onderlinge verbanden tussen natuur en 
menselijke gezondheid (WHO-CBD, 2015; WHO, 2016; IPBES, 2018). Causale verbanden kunnen 
betrekking hebben op de werking van het immuunsysteem door fysiek contact met de natuur 
(WHO, 2016; WHO-CBD, 2015). De moderne levensstijl in stedelijke gebieden beperkt echter het 
contact met het milieu en, bijgevolg, met de microbiële diversiteit. Een beperkt contact met 
microbiële diversiteit wordt in verband gebracht met een toename van de incidentie van 
voedselallergieën (WHO-CBD, 2015), hooikoorts en astma, een slechte beheersing van 
ontstekingen, kankers (WHO-CBD, 2015), obesitas, hart- en vaatziekten, metabool syndroom, 
diabetes type 2 (WHO-CBD, 2015), risico op auto-immuunziekten, eczeem en depressie (WHO-
CBD, 2015). Opgroeien in een landelijke en microbenrijke omgeving, waar nauwere contacten met 
de natuur meer voor de hand liggen, zou de ontwikkeling van allergieën of atopie kunnen 
verminderen (Ten Brink et al., 2016), deels doordat componenten van ons microbioom uit de 
bodem en dieren gehaald worden (WHO-CBD, 2015). De beschikbaarheid van natuur en een rijke 
biodiversiteit in de directe leefomgeving kan de prevalentie van veel wijdverspreide ziekten 
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verminderen (WHO-CBD, 2015; WHO, 2016). Gezinnen met een lagere sociaaleconomische 
status (SES) hebben mogelijk minder kansen voor levensstijlfactoren die bijdragen aan het behoud 
van essentiële microbiotagemeenschappen, waaronder variatie in voeding, toegang tot tuinen en 
middelen om te reizen (WHO-CBD, 2015). Een recente Finse studie toonde aan dat 
biodiversiteitsinterventie de immuunregulatie en de gezondheidsgerelateerde commensale 
microbiota bij kinderen in kinderdagverblijven verbetert (Roslund, 2020). 
 
Er werden geen relevante Belgische studies gevonden. Toch ontwikkelt het Belgische onderzoek 
naar het menselijk microbioom zich over het algemeen snel. Het is recent gestart op het gebied 
van onderlinge verbanden tussen natuur en menselijke gezondheid, met projecten zoals het 
B@SEBALL-project (Biodiversity at School Environments Benefits for ALL) (B@SEBALL, in 
uitvoering), dat het gunstige gezondheidseffect van microbieel natuurcontact op groene 
schoolspeelplaatsen onderzoekt. 
 

Stedelijke natuurgerelateerde gezondheidsrisico's 
 
De natuur, met inbegrip van de stedelijke natuur, kan een habitat vormen voor vectoren van 
ziekteverwekkers zoals muggen en teken, evenals voor toxineproducerende organismen zoals 
algen en bacteriën en voor verschillende zoogdieren die dragers kunnen zijn van ziekteverwekkers 
(Keune et al., 2013). Andere voorbeelden van gezondheidsrisico's die vermeld kunnen worden, 
zijn blootstelling aan allergenen, aan pesticiden, aan criminaliteit en verdrinking (WHO, 2016; 
Gascon et al., 2017). Vanwambeke et al. (2019) illustreren hoe sommige natuurgerelateerde 
infectieziekten die vroeger beperkt waren tot bossen, volledig afhankelijk werden van de stedelijke 
en peri-urbane omgeving, bijvoorbeeld dengue. Belangrijke processen hier zijn veranderingen in 
het type en de verdeling van hulpbronnen, in de soortensamenstelling, in de contactfrequentie en 
in stress, die alle in verband kunnen worden gebracht met zowel een toename als een afname van 
de circulatie van pathogenen. Stedelijke groei heeft veel aandacht getrokken, en dat geldt ook voor 
de voordelen van het "vergroenen" van stedelijke gebieden. Hoe groenere stedelijke omgevingen 
de gezondheid negatief kunnen beïnvloeden, is veel minder bestudeerd. Dit is met name het geval 
in de context van verstedelijking/stadsvlucht. Steden groeien, maar evolueren ook op een manier 
die een positieve of negatieve invloed heeft op de gezondheid van mens en dier. Verstedelijking, 
wereldwijde handel en reizen en klimaatverandering kunnen de verspreiding van pathogenen 
bevorderen en onderstrepen de vele vormen die het raakvlak tussen mens en dier kan aannemen, 
ook in dichtbebouwde en -bevolkte landschappen. Vanwambeke et al. (2019) concluderen dat om 
te beginnen de multifactoriële determinanten van de complexe ecologische systemen van 
infectieziekten beter erkend moeten worden. 
 
In België onderstrepen Heylen et al. (2019) met betrekking tot het risico op door teken 
overgedragen ziekten in stedelijke gebieden zoals Antwerpen, de belangrijke rol van kenmerken 
van groene ruimten en maatregelen van connectiviteit met bekende brongebieden. Verder laten 
De Keukeleire et al. (2017) zien dat aandacht voor specifieke bevolkingsgroepen nodig is: een 
hogere blootstelling wordt opgemerkt voor professionals die risico lopen op tekenbeten en dus op 
door teken overdraagbare ziekten, zoals dierenartsen, boeren, jagers en jachtopzieners. Zij pleiten 
ook voor meer voorlichting over de risicofactoren voor tekenbeten en preventieve maatregelen voor 
zowel blootgestelde professionals als de bevolking in het algemeen. Goeminne et al. (2015) 
illustreren hoe in België wat betreft het risico op infectieziekten niet alleen rekening moet worden 
gehouden met groene ruimte, maar ook met blauwe ruimte: het krijgen van Pseudomonas 
aeruginosa bij mucoviscidosepatiënten was significant hoger bij patiënten die dichter bij blauwe 
ruimte woonden (gedefinieerd als zichtbare gebieden met oppervlaktewater, zoals onder andere 
rivieren, meren, vijvers en beken). Het door Aerts et al. (2020a) gevonden negatieve effect van een 
relatief hoge grasbedekking op de gezondheid van de luchtwegen van kinderen zou verband 
kunnen houden met allergische maar ook met niet-allergische mechanismen die verband houden 
met schimmels. Mogelijke allergische en niet-allergische mechanismen die aan dit verband ten 
grondslag liggen, zijn een verhoogde blootstelling aan graspollen en schimmels en een 
verminderde blootstelling aan biodiversiteit in het milieu. Een vermindering van de dominantie van 
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gras in openbare en particuliere groene ruimten zou gunstig kunnen zijn voor de vermindering van 
de astma bij kinderen en zou tegelijkertijd de ecologische waarde van de stedelijke groene ruimte 
kunnen verbeteren. 
 

Eerstelijnsgezondheidszorg 
 
De eerstelijnsgezondheidszorg is een vitale ruggengraat voor het koppelen van kennis en praktijk 
binnen de organisatie van de gezondheidszorg. Een recent overzicht (Lauwers et al., 2020), dat 
de meeste van de in dit adviesrapport opgenomen overzichtsrapporten omvatte, richtte zich op de 
manier waarop de bijdragen van de natuur aan de menselijke gezondheid aan bod komen in de 
eerstelijnsgezondheidszorg. Natuurgerelateerde zorg kan worden gezien als een overkoepelende 
term voor interventies in de gezondheidszorg die verband houden met de natuur, zoals groene 
voorschriften, natuurgerelateerde gezondheidsinterventies, op de natuur gebaseerde therapieën 
en groene zorg. Het groene voorschrift is een programma voor het (schriftelijk en mondeling) 
voorschrijven van lichaamsbeweging waarbij patiënten in eerste instantie worden gescreend op 
lichamelijke inactiviteit en van hun huisarts een voorschrift voor lichaamsbeweging krijgen. Een 
natuurgerelateerde gezondheidsinterventie is een programma, activiteit of strategie die erop 
gericht is mensen te betrekken bij natuurgerelateerde ervaringen (en blootstelling aan de natuur) 
met het specifieke doel hun gezondheid en welzijn te verbeteren. Een op de natuur gebaseerde 
therapie is een interventie met het doel patiënten met een ziekte of een slechte gezondheid te 
behandelen, hun genezing te bespoedigen en/of te revalideren, met als basisprincipe dat bij de 
therapie planten, natuurlijke materialen en/of een buitenomgeving worden gebruikt, zonder enige 
therapeutische betrokkenheid van niet-menselijke zoogdieren of andere levende wezens. Groene 
zorg is nog een andere overkoepelende term voor interventies waarbij elementen uit de natuur 
worden gebruikt en die worden gedefinieerd als een gerichte therapeutische of 
behandelingsinterventie. Ze wordt speciaal ontworpen voor mensen met een bepaalde behoefte 
en wordt verstrekt door opgeleid/gediplomeerd medisch personeel. Deze term heeft echter zeer 
ruime implicaties; hij omvat ook sociale rehabilitatie of gezondheidsbevordering en therapie met 
dieren. Tot slot verwijst complementaire of alternatieve geneeskunde, die vaak het gebruik van 
geneeskrachtige planten omvat, naar een brede waaier van gezondheidszorgpraktijken die geen 
deel uitmaken van de eigen traditie of de conventionele geneeskunde van een land en die niet 
volledig geïntegreerd zijn in het dominante gezondheidszorgsysteem. 
 
Het overzicht (Lauwers et al., 2020) concludeert dat over het algemeen de kennis over de bijdragen 
van de natuur aan de menselijke gezondheid in de eerstelijnsgezondheidszorg en de rol van de 
eerstelijnsgezondheidszorg met betrekking tot de toepassing van die kennis in de zorgpraktijk 
zowel in de wetenschap als in de praktijk nog in de kinderschoenen staat. Ondanks groeiend bewijs 
voor positieve gezondheidseffecten van contact met de natuur en ondanks de erkenning van de 
belangrijke rol van huisartsen bij het bevorderen van natuurgerelateerde zorg (Van den Berg, 2017; 
Ten Brink et al., 2016; WHO-CBD, 2015), zijn de vertaling van deze kennis naar de zorgpraktijk en 
het onderzoek naar de effectiviteit ervan nog geen gemeengoed (Lauwers et al., 2020; Frumkin, 
2017; Van den Berg, 2017). Toch zijn er goede redenen om hier meer aandacht aan te besteden 
(Lauwers et al., 2020). De eerstelijnsgezondheidszorg heeft een alomvattende visie op de 
mogelijkheden voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie, zowel op individueel als op 
populatieniveau. De literatuur over "natuurgerelateerde zorg" beschrijft het potentieel van de 
eerstelijnsgezondheidszorg bij ziektepreventie op individueel niveau door middel van 
gezondheidsbevorderende interventies, zoals lichaamsbeweging, natuurgerelateerde zorg en 
complementaire therapieën. Op populatieniveau benadrukt deze literatuur het potentieel van 
eerstelijnszorgverleners om een breed effect op de volksgezondheid te hebben, aangezien zij als 
zeer geloofwaardige bronnen van gezondheidsinformatie worden beschouwd en vaak op 
regelmatige basis door hun patiënten worden bezocht. 
 
In de literatuur over "natuurgerelateerde zorg" worden verschillende redenen gegeven om te 
verklaren waarom groene voorschriften schaars blijven, ondanks het groeiende bewijs over de 
gezondheidsvoordelen van groene ruimte (Lauwers et al., 2020). In de eerste plaats moet op dit 
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gebied een coherente terminologie worden ontwikkeld om een betere samenwerking tussen 
professionals in de gezondheids- en de natuursector te ondersteunen. Naast een behoefte aan 
interprofessionele samenwerking is een gedragsverandering vereist bij zowel patiënten als 
eerstelijnszorgverleners, aangezien de nieuwe benaderingen het traditionele biomedische model 
uitbreiden. Het gebrek aan middelen en tijd in de eerstelijnsgezondheidszorg vormt echter een 
grote belemmering voor de praktische opleidingen en de aanzienlijke steun van de arts aan de 
patiënt die nodig zijn om deze gedragsveranderingen te doen slagen. Ten slotte is er duidelijker 
bewijs nodig om eerstelijnszorgverleners te overtuigen van de aanpassing aan nieuwe praktijken, 
maar het soort bewijs verschilt van het huidige bewijsmateriaal dat gebruik maakt van 
methodologieën zoals gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. Het soort bewijs dat wordt 
gebruikt om de effecten van een interventie aan te tonen, is meestal gebaseerd op subjectieve 
maatstaven, zoals de zelfgerapporteerde gezondheidstoestand. Gerandomiseerd gecontroleerd 
onderzoek is minder haalbaar om de effecten van blootstelling aan natuur te bestuderen, omdat 
blootstelling aan en ervaring met de natuur erg contextafhankelijk zijn; ecologische validiteit 
(Andrade, 2018) is daarom interessanter. 
 
In België staat het onderzoek naar natuurgerelateerde eerstelijnsgezondheidszorg nog in de 
kinderschoenen. De leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving van de Universiteit Antwerpen is 
een voorbeeld van recente initiatieven die gericht zijn op het ontwikkelen van relevante en 
wetenschappelijk onderbouwde samenwerkingsverbanden rond natuurgerelateerde zorg met en 
binnen de eerstelijnsgezondheidszorg. 
 

1.1.3 Sociale aspecten 

 
Sociale cohesie 

 
Sociale cohesie is naar voren geschoven als factor die een belangrijke rol speelt in de onderlinge 
verbanden tussen natuur en menselijke gezondheid (WHO-CBD, 2015). Het aangaan van sociale 
contacten blijkt van groot belang te zijn voor de algehele gezondheid en het welzijn van de mens 
(WHO-CBD, 2015). Natuur kan een positieve invloed hebben op gemeenschapsvorming (Ten Brink 
et al., 2016). Stedelijke groene ruimten kunnen dienen als belangrijke platforms voor sociale 
cohesie via interculturele communicatie, het delen van ervaringen, het opbouwen van begrip, het 
helpen van mensen om uit hun isolement te komen en het dienen als startpunt voor de bespreking 
van problemen in de gemeenschap onder de betrokkenen (Ten Brink et al., 2016; WHO-CBD, 
2015), waardoor ze fungeren als vermenigvuldigers van sociaal kapitaal "door het creëren van 
sociale netwerkmogelijkheden en een gevoel van saamhorigheid" (Ten Brink et al., 2016). 
Stedelijke land- en tuinbouw kunnen kansen bieden voor positieve sociale ervaringen in de natuur 
(Ten Brink et al., 2016). Een verhoogde sociale betrokkenheid kan activiteiten stimuleren die 
geassocieerd worden met een gezondere levensstijl, meer lichaamsbeweging en gezondere 
voedingsgewoonten (WHO-CBD, 2015; Ten Brink et al., 2016). Ze kan de stemming, het gevoel 
van eigenwaarde en de geestelijke gezondheid verbeteren en ze kan bijdragen aan een groter 
natuurlijk kapitaal (Ten Brink et al., 2016). Er is echter geen solide wetenschappelijk bewijs voor 
het verband tussen natuur en sociale cohesie. De relatief weinige studies laten gemengde 
resultaten zien (Kruize et al., 2019). 
 
Belgisch onderzoek in de stad Gent (Van Herzele en de Vries, 2012), waarbij twee buurten met 
elkaar werden vergeleken, wees uit dat zowel "groen" als sociale cohesie in de buurt (maar ook 
buurtveiligheid en onderhoud van openbare ruimte en straten) bijdragen tot buurttevredenheid. De 
belangrijkste significante resultaten hadden echter eerder betrekking op geluk dan op de 
zelfgerapporteerde algemene gezondheid. Recent werd het belang van sociale (of buurt-) cohesie 
erkend als een belangrijk element voor mentaal welzijn door kwalitatief onderzoek in Brussel 
(Lauwers et al., 2021). Uit wandelinterviews met buurtbewoners bleek dat dit deels aan de 
stedelijke groene en blauwe ruimte te wijten was. Een Belgische studie van de Belgische blauwe 
ruimte aan de kust (Hooyberg et al., 2020) onderzocht sociale contacten als een mogelijk voordeel, 
maar kon op dit vlak geen conclusies trekken. 
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Gelijkheid 
 
De gezondheidsvoordelen van stedelijke groene en blauwe ruimte zijn niet altijd gelijk verdeeld. 
Hoogwaardige (bv. biodiverse) natuur is vaak minder toegankelijk voor mensen uit groepen die 
kwetsbaarder zijn voor menselijke gezondheidsrisico's, zoals ouderen, kinderen, mensen met een 
lage SES, etnische minderheidsgroepen, vrouwen en huisvrouwen (WHO-CBD, 2015; WHO, 2016; 
IPBES, 2018; Ten Brink et al., 2016; WHO, 2016). In gebieden met lagere inkomens is er een 
grotere kans op natuur van mindere kwaliteit (WHO-CBD, 2015). Contact met de natuur kan een 
relatief grotere verbetering van de gezondheid opleveren voor lagere inkomensgroepen dan voor 
hogere inkomensgroepen (IPBES, 2018). Stedelijke groene en blauwe ruimte kan ook gunstig zijn 
voor ouderen en mensen met een psychische aandoening (Kruize et al., 2019). 
 
Omdat het "upgraden" van wijken vaak gepaard gaat met meer groen en (bijgevolg) hogere 
vastgoedprijzen (Ten Brink et al., 2016), hebben mensen met een hogere SES meer mogelijkheden 
om naar deze wijken te verhuizen, ten koste van armere mensen, die dan gedwongen worden om 
te verhuizen naar wijken met minder natuur waar de prijzen lager liggen (Ten Brink et al., 2016; 
WHO, 2017). Eco-gentrificatie beschrijft de daaruit voortvloeiende toename van de ongelijkheid op 
het gebied van menselijke gezondheid (IPBES, 2018). Enkele grote studies suggereren echter 
"gelijkmakende" effecten van de natuur: indien goed gepland kan de natuur bijdragen tot het 
verminderen van ongelijkheden in de menselijke gezondheid. In gebieden met meer natuur zijn er 
tussen mensen met een verschillende SES significant kleinere verschillen gevonden in de algehele 
mortaliteit en de sterfte aan aandoeningen van de bloedsomloop (WHO-CBD, 2015; Ten Brink et 
al., 2016; WHO, 2016; WHO, 2017) en in mentaal welzijn (Ten Brink et al., 2016). Bovendien kan 
de aanwezigheid van aantrekkelijke, hoogwaardige natuur de gezondheidseffecten van langdurige 
achterstand matigen (WHO-CBD, 2015). 
 
Er is weinig bekend over gelijkheidseffecten bij interventies in stedelijk groen (WHO, 2017). In zeer 
weinig studies worden details gerapporteerd van relevante analyses om te bepalen welke 
subgroepen van de bevolking baat zouden kunnen hebben bij of verder zouden worden benadeeld 
door ingrepen in de stedelijke groene ruimte. 
 
Het overkoepelende concept van milieurechtvaardigheid beschrijft de politieke en bestuurlijke 
processen achter menselijke gezondheid en milieugelijkheid, inclusief de factoren die tot 
aanzienlijke ongelijkheden leiden (Whitmee et al., 2015). Regelmatig onderhoud en de veiligheid 
van de natuur bleken een belangrijke rol te spelen bij de gelijke toegang tot de natuur. De 
sociaaleconomische status is ook van invloed gebleken op de gezondheidsuitkomsten via de 
perceptie: de perceptie van mensen van de afstand tot hun dichtstbijzijnde park kan verschillen 
van de werkelijke afstand en dit verschil kan meer uitgesproken zijn bij mensen met een lage SES 
(WHO, 2016; Ten Brink et al., 2016). De ambitie om ongelijkheden op gezondheidsgebied te 
verminderen staat centraal in de eerstelijnsgezondheidszorg (WHO, 1978). Samenwerking met de 
eerstelijnsgezondheidszorg lijkt daarom ook in verband met de natuur van strategisch belang 
(Lauwers et al., 2020). 
 
In België laten Aerts et al. (2020b) een direct, positief verband zien tussen de verkoop van 
cardiovasculaire geneesmiddelen en sociaaleconomische achterstand en negatieve verbanden 
met groene ruimte. Wat het verband met groene ruimte betreft, werden er echter regionale 
verschillen vastgesteld: het verband tussen groene ruimte en de verkoop van cardiovasculaire 
geneesmiddelen was sterker in het gewest met een relatief lage groenbedekking (Vlaams Gewest) 
dan in het gewest met een hoge groenbedekking (Waals Gewest). In het sterk verstedelijkte 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd geen overtuigend verband gevonden. In alle regio's waren 
de verbanden tussen de verkoop van cardiovasculaire geneesmiddelen en sociaaleconomische 
achterstand direct en sterker. De resultaten suggereren dat er een negatief verband kan bestaan 
tussen de verkoop van cardiovasculaire geneesmiddelen en groene ruimte. 
 

Onderwijs 
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Er is gesuggereerd dat stedelijke natuur kansen kan bieden voor milieueducatie in elke levensfase 
(WHO, 2016). Het is aangetoond dat contact met een natuurlijke buitenomgeving het cognitief 
functioneren bij kinderen ten goede komt (Ten Brink et al., 2016). Bovendien kunnen 
natuurervaringen in de kindertijd ook van invloed zijn op relaties met natuurlijke omgevingen (Ten 
Brink et al., 2016) en zullen kinderen die meer worden blootgesteld aan en onderwezen worden in 
en over de natuur als volwassenen wellicht eerder geneigd zijn om zelf de natuur te behouden, wat 
kan helpen bij het beschermen van de natuur voor toekomstige generaties. Scholen en andere 
geïnstitutionaliseerde omgevingen zouden bijzonder interessant zijn voor projecten ter bevordering 
van tuinieren en lichaamsbeweging (WHO-CBD, 2015). Daarom zou het positief kunnen zijn om 
speeltuinen in parken te plaatsen en meer natuur te bieden rond scholen en speelpleinen. Kennis 
van de voordelen van de natuur voor de menselijke gezondheid kan ertoe bijdragen mensen te 
motiveren vaker de natuur te bezoeken. Onderwijs en betrokkenheid van de gemeenschap maken 
deel uit van succesvolle projecten waarin natuur en menselijke gezondheid worden geïntegreerd 
(Ten Brink et al., 2016). 
 
In België is er steeds meer aandacht voor de effecten van de natuur op het leervermogen en de 
gezondheid van kinderen in het algemeen. Het Steunpunt Milieu en Gezondheid stelde onlangs 
vast dat groen in de buurt het aandachtsvermogen van kinderen verbetert (Steunpunt Milieu en 
Gezondheid, 2020). Bijnens et al. (2020) vonden dat bij kinderen die in een stedelijke omgeving 
woonden een toename van het woongroen geassocieerd was met een hoger totaal 
intelligentiequotiënt en een lagere externaliserende gedragsscore op de gedragsvragenlijst voor 
kinderen van Achenbach. Dit wijst erop dat woongroen gunstig kan zijn voor de intellectuele en 
gedragsmatige ontwikkeling van kinderen die in stedelijke gebieden wonen. 
 
In België wordt steeds meer aandacht besteed aan het gunstige gezondheidseffect van groene 
schoolspeelplaatsen. De vergroening van speelplaatsen ter bevordering van de gezondheid van 
de kinderen heeft de laatste jaren meer aandacht gekregen, onder meer via overheidssteun. Van 
natuurcontact op jonge leeftijd wordt gedacht dat het bijdraagt aan positief milieugedrag, vooral 
wanneer de natuur die op de school aanwezig is ook gebruikt wordt bij het lesgeven en leren en 
niet een louter decoratieve functie heeft (Boeve-de Pauw et al., 2017). Het recent opgestarte 
B@SEBALL-project richt zich op het gunstige effect van natuurcontact op de gezondheid van 
kinderen in verschillende opzichten, met een belangrijke focus op gunstig biodivers microbieel 
contact (B@SEBALL, in uitvoering). 
 
Met betrekking tot natuurgerelateerde gezondheidsrisico's pleiten De Keukeleire et al. (2017) ook 
voor meer voorlichting over de risicofactoren voor tekenbeten en preventieve maatregelen voor 
zowel blootgestelde professionals als de bevolking in het algemeen. Lauwers et al. (2020) pleiten 
voor meer voorlichting over de onderlinge verbanden tussen natuur en menselijke gezondheid voor 
eerstelijnszorgverleners. 
 
 

1.2 Mechanismen 

 
Er zijn verschillende verklarende kaders ontwikkeld voor de onderlinge verbanden tussen natuur 
en menselijke gezondheid. Hieronder wordt een overzicht gegeven van enkele mechanistische 
hypothesen die de afgelopen decennia zijn ontwikkeld. Deze verklarende kaders, die elkaar niet 
uitsluiten, illustreren ook de complexiteit van de onderlinge verbanden tussen natuur en menselijke 
gezondheid. Ze worden gepresenteerd ter ondersteuning van argumentatie voor beleids- en 
praktijkoriëntatie. 
 

Biofilie-hypothese 
 
De biofilie-hypothese stelt voor dat de mens een intrinsieke affiniteit heeft met andere soorten en 
de natuur omdat interactie met de natuurlijke omgeving de evolutie van onze soort heeft gedreven 
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(Wilson, 1984). Volgens de biofilie-hypothese wordt verwacht dat mensen biologisch diverse 
omgevingen prefereren en selecteren en mentale voordelen ontlenen aan contact met groene 
ruimte (Frumkin, 2001; Moore & Marcus, 2008; Grinde & Patil, 2009; Hartig et al., 2014). Studies 
over biofilie worden vaak gekaderd in de "stresshersteltheorie" (natuurlijke omgevingen 
vergemakkelijken het herstel van fysiologische stress). Twee toonaangevende theorieën die het 
herstellend vermogen van natuurlijke omgevingen in dit interessegebied verklaren, zijn de Stress 
Recovery Theory (SRT) van Ulrich (Ulrich, 1983) en de Attention Restoration Theory (ART) van 
Kaplan en Kaplan (Kaplan en Kaplan, 1989). De SRT stelt dat natuurlijke omgevingen stress 
kunnen verminderen door de aangeboren neiging van mensen naar de natuur, die hun 
evolutionaire habitat is (Bornioli et al., 2018; Ulrich, 1983). Volgens de ART kunnen natuurlijke 
omgevingen het herstel van mentale vermoeidheid ondersteunen bij aanwezigheid van 
verschillende herstellende eigenschappen, waaronder weg zijn (mentaal weg zijn van 
routinematige of veeleisende activiteiten), fascinatie (een noodzakelijke maar niet voldoende 
voorwaarde voor herstel: bezig zijn zonder aandachtsinspanning), compatibiliteit (het bieden van 
een goede aansluiting bij iemands activiteiten of voorkeuren) en omvang (een omgeving die 
coherent, geordend en van substantiële omvang is) (Kaplan en Kaplan, 1989; Bornioli et al., 2018). 
Bratman et al. (2015) onthullen een route waarlangs natuurbeleving het mentale welzijn kan 
verbeteren. Bij gezonde deelnemers vermindert een wandeling van 90 minuten in een natuurlijke 
omgeving zowel het zelfgerapporteerde piekeren als de neurale activiteit in de subgenuale 
prefrontale cortex, terwijl een wandeling van 90 minuten in een stedelijke omgeving geen dergelijke 
effecten heeft op het zelfgerapporteerde piekeren of de neurale activiteit. 
 

Biodiversiteitshypothese 
 
Volgens de biodiversiteitshypothese (Hanski, 2012) zijn contacten tussen mensen en microbiële 
biodiversiteit belangrijk voor de menselijke gezondheid, vooral in de kindertijd. Het aantal 
chronische gezondheidsaandoeningen die samenhangen met een stedelijke levensstijl neemt toe 
(Dye, 2008). Een van de belangrijkste actuele uitdagingen in dit onderzoeksveld is het ontrafelen 
van het belang van de specifieke kwaliteit van de blootstelling aan natuurelementen (Frumkin, 
2017) en biodiversiteit (Aerts et al., 2018). Een verbeterde immuunfunctie komt naar voren als een 
veelbelovende kandidaat van een centrale route tussen de natuur en de menselijke gezondheid 
(Kuo, 2015). 
 
Planten, dieren en mensen worden gekoloniseerd door micro-organismen (microbiota) en 
blootgesteld aan talloze andere (Flandroy, 2018). De microbiota beïnvloeden de ontwikkeling en 
de werking van vrijwel alle orgaansystemen en beschermen tegen ziekteverwekkende micro-
organismen en toxines. Genetische factoren en levensstijlfactoren, waaronder het contact met de 
natuurlijke omgeving, beïnvloeden de samenstelling van de microbiota, die van invloed is op de 
gezondheid van de gastheer. Mensen, dieren en planten hebben vergelijkbare relaties met 
microben. Onderzoek toont de invloed aan van in het milieu aanwezige microbiële ecosystemen 
op de microbiota en de gezondheid van menselijke organismen en wijst op verbanden tussen de 
in het milieu aanwezige en de interne microbiële diversiteit en een goede gezondheid van de mens. 
 
Flandroy et al. (2018) stellen verder dat de voordelen voor de menselijke gezondheid van de 
nabijheid van de woonplaats tot de natuurlijke omgeving ook toe te schrijven zijn aan het contact 
met microbiële biodiversiteit uit de natuurlijke omgeving (besproken in Rook, 2013). Wonen in de 
nabijheid van de natuurlijke omgeving beïnvloedt de samenstelling van de huidmicrobiota (Hanski 
et al., 2012; Ruokolainen et al., 2015; Ruokolainen et al., 2017a; Ruokolainen et al., 2017b) en 
verhoogt het contact met de microbiële biodiversiteit via de luchtwegen (Moore, 2015; Rook, 2013; 
Schuijs et al., 2015). Er zijn nog geen volledige en sluitende studies die de darmmicrobiota 
vergelijken van mensen die dichtbij en veraf van groene gebieden in grote steden wonen, maar er 
wordt aan gewerkt (Mhuireach, 2016). Op basis van experimenteel onderzoek met muizen hebben 
Liidicoat et al. (2020) bewijs gevonden dat de hypothese ondersteunt dat biodiverse bodems een 
belangrijke aanvullende bron kunnen vormen van butyraatproducerende bacteriën die in staat zijn 
het microbioom van de darm van zoogdieren aan te vullen, met mogelijke voordelen voor de 



 − 29 − 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

darmgezondheid en de geestelijke gezondheid. De butyraatproducerende bacteriën zijn wellicht in 
staat het microbioom van de darm van zoogdieren opnieuw te voeden, met mogelijke voordelen 
voor de darmgezondheid en de geestelijke gezondheid bij de mens. 
 

Verdunningshypothese 
 
De hypothese van het verdunningseffect stelt dat een grote rijkdom aan gewervelde soorten het 
risico van besmettelijke ziekten bij de mens vermindert doordat ziekteverwekkers worden "verdund" 
onder een groot aantal reservoirsoorten die verschillen in hun vermogen om ongewervelde 
vectorsoorten te infecteren (Schmidt en Ostfeld, 2001). Volgens de hypothese van het 
verdunningseffect wordt verwacht dat de transmissie en de last van infectieziekten lager zijn in 
natuurlijke omgevingen met een grote soortenrijkdom door een lagere infectieprevalentie bij de 
vectoren (Ogden & Tsao, 2009; Bouchard, 2013; Laporta, 2013; Civitello, 2015; Johnson, 2015; 
Ostfeld en Keesing, 2017), zelfs wanneer een grotere soortenrijkdom ook een grotere rijkdom aan 
pathogenen impliceert (Dunn, 2010). Factoren zoals de soortensamenstelling, het voortduren van 
contacten tussen reservoirs en vectoren en de verschillende manieren waarop reservoirs en niet-
reservoirs door veranderingen in het milieu worden beïnvloed, kunnen echter allemaal van invloed 
zijn op het verdunningsmechanisme. Het versterkende effect (de infectieprevalentie bij vectoren 
neemt toe na een milieuverandering die van invloed is op de biodiversiteit) is ook waargenomen 
(Faust, 2016). De omstandigheden waarin verdunning of versterking worden waargenomen, 
worden nog onderzocht (Kilpatrick, 2016; Johnson, 2015). 
 

Ecosysteemdiensten  
 
De voordelen die natuurlijke en door de mens aangelegde groene ruimten bieden in termen van 
menselijke gezondheid kunnen worden geclassificeerd als ecosysteemdiensten (McMichael, 2005; 
Naeem, 2009; Coutts en Hahn, 2015; Jennings, 2016). Ecosysteemdiensten zijn "de ecologische 
kenmerken, functies of processen die direct of indirect bijdragen aan het menselijk welzijn, d.w.z. 
de voordelen die mensen ontlenen aan functionerende ecosystemen" (Costanza, 2017). 
Omgevingen leveren voedsel, brandstof, zoet water, medicijnen en andere materialen 
(voorzieningsdiensten); reguleren het lokale en mondiale klimaat, de luchtkwaliteit, bestuiving, 
plagen en door vectoren overgedragen ziekten (regulerende diensten); bieden een habitat voor 
biologische diversiteit en houden de genetische diversiteit in stand (ondersteunende diensten) en 
bieden ruimte voor spirituele, recreatieve en intellectuele interactie met natuurlijke omgevingen 
(culturele diensten) (TEEB, 2017). Een groeiende hoeveelheid bewijs toont aan dat veel 
waargenomen verbanden tussen contact met groene omgevingen en menselijke gezondheids- en 
welzijnsvoordelen worden gemedieerd door een aantal cruciale ecosysteemdiensten (Oosterbroek, 
2016). Dit zijn onder andere culturele ecosysteemdiensten, die een invloed hebben op stress, en 
regulerende ecosysteemdiensten die de schadelijke milieublootstelling, zoals aan luchtvervuiling, 
extreme hitte, stedelijke hitte en lawaai, verminderen (James, 2015; van den Bosch & 
Nieuwenhuijsen, 2017; Shen & Lung, 2017; Markevych, 2017). Er moet opgemerkt worden dat in 
de conceptuele en operationele ontwikkeling van het begrip ecosysteemdiensten de menselijke 
gezondheid vaak "slechts" wordt beschouwd als een onderafdeling van culturele diensten (Brice, 
2016; Bullock, 2018) of zelfs afwezig is (Cheng, 2019). Het concept ecosysteemdiensten is 
ontstaan in de biologische wetenschappen met de ambitie om de maatschappelijke relevantie te 
illustreren, waarbij aanvankelijk vooral werd gekeken naar de economische waardering, en 
gezondheid niet erg expliciet werd opgenomen (Ring, 2010). 
 
 
2. Behoeften van de eindgebruiker 
 
Hier presenteren we een samenvatting van de resultaten van het overleg met vertegenwoordigers 
van groepen van eindgebruikers, met name in de sectoren ruimtelijke ordening en 
eerstelijnsgezondheidszorg. 
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2.1 Ruimtelijke ordening: beleid en praktijk 

 
Ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling hebben een grote invloed op de menselijke gezondheid. 
De functie, het gebruik en de ruimtelijke inrichting van de dagelijkse leefomgeving bepalen in hoge 
mate de wijze waarop en de frequentie waarmee mensen worden blootgesteld aan schadelijke 
milieu-invloeden, toegang hebben tot stedelijke groene en blauwe ruimte of in contact kunnen 
komen met natuur en biodiversiteit. Hoewel niet altijd expliciet en in de betekenis die er 
tegenwoordig aan wordt gegeven, is de gezondheid van de mens al geruime tijd een extra 
argument om het stedelijk weefsel aan te passen en de steden en stadsranden te ontwikkelen om 
de stadsbewoners redelijke levensomstandigheden te bieden. Het aanleggen van 
rioleringsinfrastructuur, het bouwen van galerijen of het inplannen van verschillende functies zijn in 
dit verband bekend. Het vermijden, beperken of tot op zekere hoogte verzachten van de negatieve 
gevolgen van activiteiten en milieu voor de levensomstandigheden waren en zijn tot op heden de 
doelstellingen. Het bevorderen van een gezonde leefomgeving door middel van gerichte 
stadsontwikkeling als een belangrijke doelstelling op zich was en is veel minder een gangbare 
praktijk. De vroegere tuinsteden en groene voorsteden zijn tot op zekere hoogte voorbeelden van 
deze aanpak. De recente COVID-19-pandemie en de verworven inzichten met betrekking tot de 
voorspelbare gevolgen van de klimaatverandering en de toenemende verstedelijking hebben 
echter het algemene besef doen toenemen dat er dringend behoefte is aan een stedelijke 
leefomgeving die de menselijke gezondheid in stand houdt en verbetert. Toegang tot voldoende 
groene en blauwe ruimte is in dit verband van cruciaal belang. 
 
Gesprekken met ruimtelijke planners en ontwerpers maakten duidelijk dat menselijke 
gezondheidszorg enerzijds en ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling anderzijds gescheiden 
domeinen van beleid en praktijk waren en nog steeds zijn. Elk heeft zijn eigen administratieve 
organisatie, beroepsverenigingen, wetgeving, voorschriften, instrumenten en procedures. In de 
praktijk blijken deskundigen op het gebied van de menselijke gezondheid en ruimtelijke planners 
zelden samen te werken om de doelstellingen te bereiken die ze gemeen hebben: het handhaven 
en verbeteren van de menselijke gezondheid in een omgeving die daarvoor optimaal is. De ad-hoc 
werkgroep heeft echter gemerkt dat ruimtelijke planners en ontwerpers zich bewust worden van de 
positieve rol die ze kunnen spelen door de menselijke gezondheid expliciet op te nemen in de 
doelstellingen van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Er is een duidelijke bereidheid om 
doelstellingen op het gebied van volksgezondheid vast te stellen, zoals blijkt uit de verwijzingen 
naar de volksgezondheid in verschillende beleidsdocumenten op het gebied van ruimtelijke 
ordening. Tegelijkertijd werd het gebrek aan duidelijke richtsnoeren en geschikte instrumenten om 
effectief bij te dragen tot deze zeer gewenste ruimtelijke transformatie vaak genoemd als een 
belangrijk obstakel. Er worden prospectieve studies verricht met betrekking tot ruimtelijke 
ordeningsinstrumenten en de menselijke gezondheid en professionele planners beginnen 
ruimtelijke ordeningsplannen te ontwerpen vanuit een meer geïntegreerd perspectief, waarbij ook 
rekening wordt gehouden met de menselijke gezondheid. Dit laatste wordt vooral bereikt door de 
bestaande natuur en ecologische omstandigheden van een gebied als uitgangspunt te nemen voor 
de locatie van gewenste ontwikkelingen en door ruimte te voorzien voor nieuwe natuurlijke 
elementen in de openbare ruimte. Planten en dieren die spontaan voorkomen en zich ontwikkelen 
worden zo, samen met doelgericht beheerde groene zones, beschouwd als geïntegreerde 
onderdelen van een gezonde leefomgeving. "Natuurinclusieve stedenbouw en architectuur" en 
"ontwerpen met behulp van dieren" krijgen meer aandacht. "Natuurgerelateerde oplossingen" 
worden gepromoot als volwaardige en geprefereerde alternatieven voor de meer traditionele 
technische aanpak om aan de maatschappelijke eisen te voldoen. 
 
Ruimtelijke planners en ontwerpers hebben een aantal eisen en voorstellen om de menselijke 
gezondheidszorg en de stadsontwikkelingspraktijken efficiënter en effectiever te integreren. 
 
Ten eerste moet er dringend een doeltreffende samenwerking tot stand worden gebracht tussen 
de beleidsterreinen volksgezondheid, ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling en milieubeleid. Er 
moet een samenhangend kader worden ontwikkeld dat de coördinatie en integratie van de 
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instrumenten en procedures van deze beleidsterreinen mogelijk maakt. Om de 
gemeenschappelijke doelstellingen in de praktijk om te zetten, moeten nieuwe methoden en 
specifieke instrumenten, zoals de beoordeling van de gevolgen voor de menselijke gezondheid, 
worden toegepast. Daartoe moeten ook de huidige procedures van ruimtelijke ordening en 
stadsontwikkeling worden aangepast om ten volle rekening te houden met de natuur en de 
volksgezondheid. 
 
Ten tweede moeten, om de ruimtelijke ordening en de stadsontwikkeling beter af te stemmen op 
de maatschappelijke eisen inzake volksgezondheid, natuur en leefmilieu, de bestuurlijke 
organisatie en de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende beleidsniveaus in België 
(federaal, gewestelijk, gemeentelijk) worden herbekeken. De integratie van de natuur in de 
ontwikkelingsplannen ter bevordering van de volksgezondheid vereist een versterking van de 
capaciteit van de bevoegde overheidsdiensten die projecten moeten evalueren, ondersteunen of 
realiseren. Vaak staan beperkte middelen en personeel en een gebrek aan geschikte voorschriften 
en gegevens en gerichte achtergrondinformatie een efficiënte en correcte behandeling van 
complexe projecten in de weg. 
 
Ten derde, hoewel professionals op het gebied van ruimtelijke ordening zich in het algemeen 
bewust zijn van het belang van het vergroten en versterken van de stedelijke groene en blauwe 
ruimte, en hoewel geëngageerde ruimtelijke ontwerpers en planningsorganisaties zijn begonnen 
met het samenstellen en bespreken van lijsten van goede praktijken, blijft de vraag naar praktische 
richtsnoeren voor natuurinclusieve ontwikkeling groot. Deze richtsnoeren moeten niet alleen 
specifieke ontwerpprincipes en een instrumentarium van maatregelen bevatten, maar ook 
methodologieën uitwerken voor de analyse van de lokale context en de voorwaarden die nodig zijn 
om een goede ecologische werking van de stedelijke groene en blauwe ruimte te garanderen. 
 
Ten vierde is er veel belangstelling voor normen en indicatoren die kunnen worden toegepast om 
de kwaliteit van projecten te beoordelen met betrekking tot een functionele opname van stedelijke 
groene en blauwe ruimte of om ruimtelijke ontwerpprocessen te sturen die kiezen voor het 
optimaliseren van de voordelen van natuur en groene ruimte voor de menselijke gezondheid. 
Normen en criteria zijn duidelijk, gemakkelijk toe te passen en kunnen dienen als stok achter de 
deur. De strikte toepassing ervan kan er echter toe leiden dat de plaatselijke context wordt 
veronachtzaamd, dat alleen standaardoplossingen in aanmerking worden genomen en dat 
innovatieve of op maat gemaakte ontwerpen bijgevolg geen kans krijgen. Daarom willen de 
praktijkmensen behalve normen ook nieuwe methoden die niet bestaan uit starre regels en 
voorschriften om lokale ruimtelijke ontwikkelingsprojecten van hoge kwaliteit te realiseren. 
 
Ten vijfde vereist de koppeling van volksgezondheid, natuur en milieu en stedelijke en ruimtelijke 
ontwikkeling in één alomvattende en geïntegreerde aanpak een mentaliteitsverandering. Ruimte 
geven aan de natuur in stadsontwikkelingsprojecten moet niet worden gezien als het zoveelste 
alternatief om de menselijke gezondheid te ondersteunen. Een inter- en transdisciplinaire aanpak 
die de complexiteit van de onderlinge verbanden tussen natuur en menselijke gezondheid erkent, 
moet worden bevorderd. Een systemische aanpak die gericht is op de interactie tussen elementen 
en die deze verenigt, in plaats van de afzonderlijke elementen te isoleren, is de logische manier 
om meer te weten te komen over de dynamiek en het gedrag van het systeem, om het doelgericht 
aan te passen of te ontwerpen. 
 
Algemeen wordt erkend dat voor een succesvolle integratie de professionals op het gebied van 
volksgezondheid, natuur- en milieubeleid en ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling beter op de 
hoogte moeten zijn van elkaars activiteiten, methodologieën en strategieën. Een regelmatige 
uitwisseling van informatie en kennis wordt ten zeerste aanbevolen. Ruimtelijke planners en 
ontwerpers moeten specialisten op het gebied van de natuur en de menselijke gezondheidszorg in 
een vroeg stadium bij het plannings- en ontwerpproces betrekken, zodat gezondheidsaspecten de 
aandacht krijgen die zij verdienen en kunnen worden vertaald in doeltreffende maatregelen. 
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2.2 Eerstelijnsgezondheidszorg: beleid en praktijk 

 
Over het algemeen staat de kennis over de bijdragen van de natuur aan de menselijke gezondheid 
in de eerstelijnsgezondheidszorg en de rol van de eerstelijnsgezondheidszorg met betrekking tot 
de toepassing van die kennis in de zorgpraktijk zowel in de wetenschap als in de praktijk nog in de 
kinderschoenen (Frumkin, 2017; Lauwers et al., 2020). Bij het onderzoek moet voorrang worden 
gegeven aan praktijkvoorbeelden in real time met de beoordeling van het proces en de tijds- en 
kosteneffectiviteit om de beste praktijken vast te stellen. De vertaling van onderzoek naar de 
praktijk moet worden aangemoedigd, vanuit het oogpunt van empirisch onderbouwde zorg: 
lopende onderzoeken mogen geen belemmering vormen voor innovatief onderzoek naar 
(potentieel) veelbelovende strategieën, zoals natuurgerelateerde interventies. 
 
Het belang van eerstelijnszorgverleners voor natuurgerelateerde zorg en natuurinclusief ruimtelijk 
ontwerp neemt toe. Lauwers et al. (2020) geven verschillende aanbevelingen voor een betere 
benutting van natuurgerelateerde gezondheidszorg. De integratie van de bijdragen van de natuur 
aan de gezondheid en de eerstelijnsgezondheidszorg dient bij voorkeur van onderaf te gebeuren 
en horizontale netwerken tussen praktijken van de eerstelijnsgezondheidszorg en 
gemeenschapsvoorzieningen dienen te worden gestimuleerd. Zo is enkel het geven van advies om 
de hoeveelheid lichaamsbeweging te verhogen via groene voorschriften waarschijnlijk niet zo 
doeltreffend als interventies op maat met een gepersonaliseerd actieplan dat wordt ondersteund 
door een sterk netwerk tussen de eerstelijnsgezondheidszorg en sport- of sociale diensten in de 
gemeenschap. Een dergelijk netwerk schept de mogelijkheid om de last van interventieactiviteiten 
te verdelen, aangezien de consultatietijd van eerstelijnszorgverleners beperkt is. Deze 
gemeenschapsvoorzieningen kunnen helpen bij het motiveren en controleren van de patiënten bij 
de uitvoering van hun lichamelijke activiteiten of bij het bieden van mogelijkheden voor 
gezondheidsbevordering in het algemeen, bv. het aanleggen van gemeenschappelijke moestuinen 
of het organiseren van gezondheidseducatieactiviteiten. Wat infectieziekten betreft, is verder 
gebleken dat de participatie van de gemeenschap een succesvol element is bij de bestrijding van 
ziekten (Lauwers et al., 2020). 
 
De ontwikkeling van specifieke instrumenten ter ondersteuning van de praktijken van de 
eerstelijnsgezondheidszorg wordt aanbevolen. De instrumenten en richtsnoeren ter ondersteuning 
van de eerstelijnsgezondheidszorg zijn nog beperkt en moeten meer op de context worden 
toegesneden. Er is niet alleen meer aandacht nodig voor de voorgeschiedenis en de achtergrond 
van de patiënt, maar ook voor de context van de eerstelijnszorgverlener en van het 
gezondheidsprobleem zelf. Het beperkte aantal instrumenten en richtsnoeren dat momenteel 
beschikbaar is, zou in verband kunnen worden gebracht met de onderwaardering door 
gezondheidswerkers van bewijzen van de bijdrage van de natuur aan de gezondheid. Er moeten 
instrumenten en richtsnoeren worden ontwikkeld ter ondersteuning van de integratie van de 
bijdragen van de natuur aan de gezondheid en de eerstelijnsgezondheidszorg. Hier zouden we de 
huidige praktijk kunnen bekijken om richtsnoeren voor zorgverstrekkers te ontwikkelen. Bij het 
ontwikkelen van richtlijnen wordt bewijsmateriaal verzameld en gerangschikt volgens sterkte 
(Gopalakrishna et al., 2013). 
 
De groeiende belangstelling voor groene voorschriften opent onderzoeksmogelijkheden om 
prospectieve studies uit te voeren naar de waarde van natuur voor de gezondheid in de 
eerstelijnsgezondheidszorg. Verder onderzoek naar de toegevoegde waarde van een natuurlijke 
omgeving voor lichaamsbeweging en hoe de patiënt via een verwijsnetwerk in de gemeenschap 
kan worden gestimuleerd om natuurlijke omgevingen op te zoeken voor lichaamsbeweging, is aan 
te bevelen. 
 
Met betrekking tot infectieziekten moet het belang van een One Health-benadering worden 
benadrukt: de noodzaak om verder te zoeken naar manieren om de samenwerking tussen de 
sectoren milieu-, menselijke en diergezondheidszorg te versterken met het oog op ziektebestrijding 
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en -preventie, waarbij de eerstelijnsgezondheidszorg een ideale omgeving is om deze disciplines 
samen te brengen. De eerstelijnsgezondheidszorg kan verslag uitbrengen aan de 
onderzoekssector en zo belangrijke gegevens leveren aan de wetenschap. Voorts staat het belang 
van de vermindering van ongelijkheden op gezondheidsgebied in gemeenschappen centraal in de 
ambities van de eerstelijnsgezondheidszorg: de eerstelijnsgezondheidszorg kan dus ook een rol 
spelen met betrekking tot natuurgerelateerde gelijkheidseffecten. 
 
Het belang van een nauwe samenwerking tussen de sectoren gezondheidszorg en ruimtelijk 
ontwerp wordt door zorgprofessionals als cruciaal, maar ook als een uitdaging beschouwd: een 
dergelijke geïntegreerde en gezamenlijke inspanning bevindt zich nog in een pril 
ontwikkelingsstadium. Voorts wordt het belang van het gebruik van 
gezondheidseffectbeoordelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening aanbevolen, 
bijvoorbeeld door deze te integreren in milieueffectbeoordelingen. 
 
Wat de natuurgerelateerde zorg betreft, wordt gewezen op de behoefte aan professionele normen. 
Een prominent voorbeeld is de opkomende praktijk van natuurgerelateerde gezondheidscoaching, 
die momenteel niet gereguleerd is, noch voldoende gestoeld op door bewijs onderbouwde 
geneeskunde/praktijk, noch ondersteund volgens professionele normen voor gezondheidszorg. 
Bovendien zou de inbedding van deze praktijken in bredere zorgnetwerken, zoals hierboven 
belicht, niet alleen de praktijktoepassing van natuurgerelateerde zorgmogelijkheden (bv. als sociaal 
voorschrift) kunnen versterken, maar ook de kritische professionele reflexiviteit van deze praktijken 
kunnen ondersteunen, door professionele banden met erkende zorgprofessionals, zoals in de 
eerstelijnsgezondheidszorg. 
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IV. BESLUITEN EN AANBEVELINGEN 
 
1. Van wetenschap naar beleid naar een betere gezondheid 
 
Conceptueel is de gezondheid van een persoon het resultaat van zijn genetische eigenschappen 
en de manier waarop men is blootgesteld aan en in staat is met invloeden van buitenaf om te gaan 
(Barton en Grant, 2006; WHO-CBD, 2015; Lindey et al., 2019; Marselle et al., 2021). De eenvoud 
van dit concept is echter bedrieglijk. Deze genetische kenmerken veranderen niet alleen in de loop 
van het leven door verouderingsprocessen en door de interactie met externe determinanten. Deze 
externe determinanten zijn op zich ook een complex samenspel van biofysische factoren, de 
beschikbaarheid van voedsel en water, economische, sociale en culturele normen en druk, en 
leerprocessen (ibid.). Men is zich er meer en meer van bewust dat de gezondheid van de mens – 
individueel en collectief – afhankelijk is van het functioneren van processen binnen sociaal-
ecologische systemen. Het concept One Health (hoofdstuk I.2 van dit rapport) gaat nog een stap 
verder en integreert de gezondheid van mensen, dieren, planten en ecosystemen. 
 
De onderlinge verbanden tussen natuur en gezondheid in stedelijke omgevingen – de focus van 
dit rapport – functioneren binnen deze sociaal-ecologische systemen. Gezien de hierboven 
aangegeven complexiteit van stedelijke gebieden – d.w.z. stedelijke sociaal-ecologische systemen 
– zal het, ondanks een snelle toename van het aantal en de diversiteit van de relevante 
wetenschappelijke studies, niet verbazen dat de wetenschappelijke kennis over deze onderlinge 
verbanden nog steeds belemmerd wordt door onzekerheden en onbekenden. Verder onderzoek 
zal een aantal van deze leemten in de kennis opvullen, maar de Raad stelt dat de inherente 
complexiteit van stedelijke gebieden, ook wat hun ontwikkeling in de tijd betreft, leidt tot inherente 
onzekerheden en onbekenden. 
 
Desalniettemin concludeert de Raad uit de beschikbare gegevens dat er, parallel aan de 
voortdurende ontwikkeling van het wetenschappelijk inzicht, nog veel ruimte is voor verbetering 
van de gezondheid door rekening te houden met de onderlinge verbanden tussen natuur en 
gezondheid. Deze verbetering vergroot de gezondheidsvoordelen en vermindert de negatieve 
gezondheidseffecten, niet alleen voor mensen in stedelijke gebieden, maar ook voor andere 
soorten en stedelijke ecosystemen. Daarom stelt de Raad voor de beschikbare kennis in het lokale, 
nationale en internationale bestuur te gebruiken om de gezondheid te bevorderen. Het begrip 
"bestuur" wordt gebruikt omdat het een ruimer begrip is dan (regerings)beleid. 
 
Met name in de huidige eeuw hebben natuur- en sociale wetenschappers hun inspanningen 
opgevoerd om inzicht te krijgen in de manier waarop sociaal-ecologische systemen zich gedragen, 
ontwikkelen en veranderen (Chaffin, 2016; IPBES, 2019; Bulkeley, 2020). Systemen ontwikkelen 
zich door interne processen, maar ook als gevolg van mondiale en meer lokale processen en druk. 
Voorbeelden van mondiale processen en druk op stedelijke gebieden zijn klimaatverandering en 
biodiversiteitsverlies. Meer lokale processen zijn individuele eisen met betrekking tot particulier 
autogebruik. Welke bestuurlijke benaderingen kunnen de druk tegengaan en de gezondheid van 
het stedelijk gebied optimaliseren? Eén manier is "aanpassing". Stedelijke gebieden kunnen zich 
aanpassen aan de druk van mondiale ontwikkelingen. Zo zijn er hitteprotocollen ontwikkeld om zich 
zo goed mogelijk aan te passen aan hittegolven als gevolg van de klimaatverandering en 
vroegtijdige sterfgevallen te voorkomen. Fietspaden en voetpaden in binnensteden gaan 
buitensporig autogebruik tegen en een groeiend aantal steden maakt gebruik van vegetatie om het 
stedelijk hitte-eilandeffect te verminderen of om wandelen en fietsen aantrekkelijker te maken en 
actieve mobiliteit te bevorderen. 
 
De Raad is echter van mening dat in veel stedelijke gebieden meer fundamentele veranderingen 
nodig zijn, die leiden tot vormen van "transformatief" bestuur. Helaas bestaat er geen 
standaardrecept voor de transformatie van stedelijke gebieden ter bevordering van de gezondheid 
in de breedste zin van het woord. Zoals besproken in dit rapport kan het "vergroenen en 
verblauwen" van een gebied een sleutelrol spelen, maar op welke manier hangt af van de 
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specifieke situatie van het gebied: elk stedelijk gebied heeft zijn eigen specifieke natuurlijke, 
sociale, culturele en economische kenmerken. Verderop in dit document zal de Raad meer 
specifieke aanbevelingen doen die in overweging moeten worden genomen bij de ontwikkeling van 
beleid voor transformatief bestuur. 
 
Transformatief bestuur en beleid om de transformatie van een stedelijk gebied te bewerkstelligen, 
hoeven echter niet te worden beschouwd als het van de grond af opnieuw opbouwen van het 
stedelijk sociaal-ecologisch systeem en zouden dat volgens de HGR ook niet moeten doen. 
Reeksen van aanpassingsmaatregelen, zoals hierboven geïllustreerd, kunnen worden gebruikt als 
een stapsgewijze benadering van de transformatie van het stedelijk gebied. Met een stapsgewijze 
aanpak kunnen ook grote fouten in de verbetering van de gezondheid van het stedelijk systeem en 
zijn onderdelen worden voorkomen. Gezien de inherente onzekerheden over de wijze waarop een 
stedelijk systeem op beleidsmaatregelen zal reageren, is het moeilijk te voorspellen of een 
maatregel of een reeks maatregelen doeltreffend zal zijn. De lessen die in een stedelijk gebied 
worden getrokken, kunnen nuttig zijn bij de transformatie van een ander gebied, maar het is 
onwaarschijnlijk dat beide gebieden op dezelfde manier zullen reageren. 
 
Daarom wordt aanbevolen een stapsgewijs, adaptief beleid te volgen om het stedelijk gebied om 
te vormen tot een gebied met betere vooruitzichten voor de gezondheid van mensen, dieren, 
planten en ecosystemen. Maar hoe weten we of de transformatie slaagt? Gezien de inherente 
complexiteit van sociaal-ecologische systemen, zoals stedelijke gebieden, is de beoordeling van 
het resultaat van beleidsmaatregelen en acties van overheden, particuliere organisaties en 
burgergroepen zelden eenduidig, ook omdat verschillende groepen verschillende voorkeuren of 
belangen kunnen hebben, waardoor een inclusieve, op overleg gebaseerde benadering nodig is. 
Gezondheid op zich is een onmeetbaar concept, dus zijn er indicatoren nodig (Briggs, 2008). Met 
betrekking tot de menselijke gezondheid adviseert de Raad om het Europese URHIS-project, 
waarin de toepassing van stedelijke gezondheidsindicatoren in Europa is onderzocht (Pennington, 
2017; Gemmell, 2017; Patterson, 2017), in aanmerking te nemen. Met name geaggregeerde 
indicatoren kunnen nuttig zijn om de overweldigende complexiteit bij de beoordeling van het 
resultaat van beleidsmaatregelen en daaropvolgende acties te verminderen. Maar in deze 
"zoektocht" naar het effect van natuurgerelateerde interventies ter bevordering van de stedelijke 
gezondheid adviseert de Raad met klem om een stapsgewijze aanpak te volgen en de resultaten 
grondig te monitoren aan de hand van een passende reeks indicatoren door middel van een continu 
proces van effectbeoordeling van het gezondheidsbeleid (Briggs, 2008). Een voorzichtige, 
stapsgewijze aanpak voorkomt niet alleen dat onomkeerbare, ondoeltreffende wegen worden 
gevolgd, maar dient ook als feedback naar de wetenschap voor een beter begrip en de integratie 
van nieuwe inzichten in onvoorziene complexiteiten. 
 
 
2. Aanbevelingen 
 
De volgende kernaanbevelingen werden ontwikkeld door voort te bouwen op IPBES (2018) en de 
raadpleging van Belgische deskundigen. 
 

Ondersteun het mainstreamen van de onderlinge verbanden tussen stedelijke groene en blauwe 
ruimte en menselijke gezondheid op alle niveaus van de samenleving. 

 
- Neem natuurbezoek op in onder andere de (kleuter)school- en werkroutine. 
- Werk communicatiekaders uit voor de interdisciplinaire voorlichting van het publiek en voor 

de bewustmaking van en de vergroting van de betrokkenheid van het publiek bij de 
stedelijke groene en blauwe ruimte. 

- Neem collaboratieve planning, onderhoud en beheer van stedelijke groene en blauwe 
ruimte op in stadsontwikkelingsprogramma's. 
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- Leg ook de nadruk op intersectorale samenwerking, met name tussen menselijke 
gezondheidszorg en ruimtelijke ordening, en op participatieve processen, waarbij diverse 
maatschappelijke groepen worden betrokken. 

 

Ondersteun de uitbreiding en versterking van transdisciplinaire en multisectorale kaders, zoals One 
Health en EcoHealth. 

 
- Bevorder kennisuitwisseling tussen en over de grenzen van verschillende 

onderzoeksdisciplines, instellingen (op het gebied van milieu, (eerstelijns)gezondheidszorg 
en andere) en beleidsniveaus heen. 

- Naast de multisectorale samenwerking kunnen deze kaders tegelijkertijd het raakvlak 
tussen wetenschap-beleid-samenleving en de interactie met de juridische en de non-
profitsector versterken. 

- Ondersteun daartoe de werkzaamheden van het Belgisch One Health-netwerk (BEOH). 
 

Ondersteun de integratie van biodiversiteit en menselijke gezondheid op alle bestuursniveaus. 

 
- Breid transdisciplinaire beleidsplatformen uit die natuur en menselijke gezondheid en 

welzijn combineren en goed verbonden zijn met de wetenschap en andere instellingen. 
- Combineer menselijke gezondheid en biodiversiteit in strategieën, programma's, projecten 

en plannen. 
- Ontwikkel "no regret"-beleid: in het kader van de wetenschappelijke onzekerheid over de 

toekomstscenario's zijn "no regret"-maatregelen de moeite waard om nu te nemen, 
ongeacht welk scenario zich uiteindelijk zal voltrekken. 

 

Bevorder de transparantie, monitoring en toepassing van de huidige kennis. 

 
- Evalueer vroeger en huidig onderzoek naar onderlinge verbanden tussen natuur en 

menselijke gezondheid om de reikwijdte en diversiteit ervan en de manieren waarop ze zijn 
onderzocht te verduidelijken. 

- Moedig de openbaarmaking van niet-significante onderzoeksresultaten of -methoden aan, 
want deze kunnen informatief zijn voor het genereren van verdere kennisontwikkeling. 

- Creëer een meer geïntegreerd onderzoeksprogramma waarin kwalitatief en kwantitatief 
onderzoek kunnen worden gecombineerd. 

 

Ontwikkel veerkrachtigere en doeltreffendere gezondheidssystemen waarin menselijke 
gezondheidszorg en milieuzorg worden geïntegreerd. 

 
- Vul de bestaande, curatieve benaderingen van de eerstelijnsgezondheidszorg aan met een 

focus op integratieve benaderingen waarbij de preventieve gezondheidsaspecten van de 
stedelijke groene en blauwe ruimte worden toegepast. 

- Monitor deze interventies vanuit een onderzoeksperspectief. 
 

Bevorder gelijkheid op het gebied van menselijke gezondheid. 

 
- Ontwikkel en implementeer participatieve strategieën voor het ontwerp en het beheer van 

natuurprojecten in en rond steden  
o die de toegankelijkheid en de voordelen voor de menselijke gezondheid van 

stedelijke en peri-urbane groene en blauwe ruimte voor kwetsbare groepen 
maximaliseren, 

o die eco-gentrificatie vermijden, 
o en die het delen van stedelijke groene en blauwe ruimte bevorderen. 
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Neem de effecten van stedelijke groene en blauwe ruimte op de menselijke gezondheid op in 
plannen voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling, rekening houdend met de lokale 
behoeften, en informeer de burgers over de biologische risico's van contact met de natuur. 

 

Ondersteun longitudinale, transdisciplinaire onderzoeksprojecten waarin zowel de voordelen voor 
de menselijke gezondheid als de risico's van stedelijke groene en blauwe ruimte op een 
geïntegreerde manier worden onderzocht. 

 
- Voorgestelde onderwerpen zijn onder meer: 

o de preventieve aspecten van stedelijke groene en blauwe ruimte voor de 
ontwikkeling van psychische aandoeningen, de effecten van blauwe ruimten op de 
menselijke gezondheid en gelijkheid; 

o andere mechanismen via dewelke stedelijke groene en blauwe ruimte invloed heeft 
op de menselijke gezondheid, met inbegrip van de sociale cohesie; 

o de effecten van stedelijke groene en blauwe ruimte op lichtvervuiling, dementie en 
zwaarlijvigheid. 

- Specifieke onderzoeksuitdagingen zijn:  
o de ontwikkeling van instrumenten voor de beoordeling van de impact van stedelijke 

groene en blauwe ruimte op de menselijke gezondheid;  
o de ontwikkeling van geïntegreerde onderzoeksmodellen;  
o langetermijnstudies naar de effecten op de menselijke gezondheid. 

 

Ondersteun gedetailleerd onderzoek naar het verband tussen het menselijk immuunsysteem en 
de natuurlijke omgeving. 

 
- Verdere epidemiologische studies zouden het volgende moeten onderzoeken:  

o het belang van het microbioom in de onderlinge verbanden tussen natuur en 
menselijke gezondheid, met inbegrip van de interactie met andere factoren, zoals 
de voedingssituatie;  

o of er een "kritieke periode" (bv. seizoen) is voor dergelijke contacten;  
o de preventieve werking van stedelijke groene en blauwe ruimte tegen de 

ontwikkeling van allergieën, astma en geestelijke gezondheidsproblemen; 
o de invloed van individuele factoren, zoals sociaal-economische status, geslacht of 

migratieachtergrond. 
 

Bevorder praktijkgericht onderzoek. 

 
- Monitor toepassingen en resultaten van therapieën die verschillende soorten natuurbezoek 

omvatten, met het oog op de ontwikkeling van richtsnoeren en instructies voor 
gezondheidswerkers over hoe natuurlijke omgevingen kunnen worden gebruikt voor de 
bevordering van de menselijke gezondheid. Daarnaast is verder onderzoek nodig naar de 
mechanismen die de effecten op de menselijke gezondheid in de hand werken. Ook 
monitoring en evaluatie in ruimere zin (niet alleen therapieën) zijn nodig. 

- Ontwikkel onderzoek naar aspecten van stedelijke groene en blauwe ruimte die betrekking 
hebben op gelijkheid op gezondheidsgebied, zowel kwantitatief als kwalitatief. 

- Verbeter de integratie van gezonde en toegankelijke stedelijke en peri-urbane natuur: 
ontwikkel en bevorder het gebruik van uniforme instrumenten voor het meten, uitvoeren, 
analyseren, in kaart brengen en monitoren van de beschikbaarheid, toegang, elementen 
en gevolgen voor de menselijke gezondheid van huidige en toekomstige projecten in 
verband met stedelijke groene en blauwe ruimte. Voorbeelden die kunnen bijdragen tot het 
bewijsmateriaal zijn beoordelingen van de effecten op de menselijke gezondheid, die 
bijvoorbeeld opgenomen kunnen worden in bestaande instrumenten voor 
milieueffectbeoordeling. 
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- Ontwikkel een kennisbasis die het mogelijk maakt te bepalen welke en hoeveel 
biodiversiteit er nodig is om de menselijke gezondheid te ondersteunen en de 
onderliggende mechanismen verder te onderzoeken/verduidelijken. 

 

Investeer in collaboratief onderzoek. 

 
- Leg de nadruk op maatschappelijke betrokkenheid, bv. door betrokkenheid van de burger, 

zoals bij burgerwetenschap. 
- Ontwikkel interdisciplinaire onderzoeksprojecten om methodologische en communicatie-

ondersteuning voor intersectorale samenwerking te ontwikkelen. 

- Creëer een meer geïntegreerd onderzoeksprogramma waarin kwalitatief en kwantitatief 
onderzoek kunnen worden gecombineerd. 
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Sylvie Gadeyne – Vrije Universiteit Brussel  
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Sabine Hubrechts - UHasselt 
Laura Lauwers - UAntwerpen 
Herwig Leirs- UAntwerpen 
Aline Lenaerts- UAntwerpen 
Erik Matthysen- UAntwerpen 
Eefje Meynen – Welzijnszorg Kempen 
Jasmien Smets - UAntwerpen 
Caroline Teughels – Vlaams Departement Omgeving- Vlaams Planbureau voor Omgeving  
Sonia Trabelsi - UCLouvain 
Wim Van Bortel – Instituut voor Tropische Geneeskunde  
Sophie Vanwambeke - UCLouvain 

- De externe medewerkers voor de praktijkraadplegingen, in het bijzonder Lieve 
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- De ondervraagden van de praktijkraadplegingen 
- Master studenten Lucy Van Dieijen, Roderick Matthys, Lucas Bechoux 
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VII. SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 
 
De samenstelling van het Bureau en het College alsook de lijst met de bij KB benoemde experten 
is beschikbaar op de website van de HGR: wie zijn we?. 

 

Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene 
belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden 
geraadpleegd op de website van de HGR (belangenconflicten). 
 
De volgende experten hebben hun medewerking en goedkeuring verleend bij het opstellen van 
het advies. Het voorzitterschap werd waargenomen door Hans KEUNE en Wim PASSCHIER, 
het vice-voorzitterschap door  Sophie VANWAMBEKE en het  wetenschappelijk secretariaat 
door Marleen VAN DEN BRANDE. 
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FALLON Catherine Sociale wetenschappen ULg 
KEUNE Hans Ecosysteemdiensten, eco-

gezondheid, onehealth 
BBPF/INBO/UA 

LOOTS Ilse Sociale wetenschappen UA 
NELEN Vera Gezondheidszorgpraktijk PIH Antwerpen 
PASSCHIER Wim Milieugezondheidsrisicobeoordeling Universiteit Maastricht - 

Nederland 
PAULUIS Jean Milieugezondheid ULg 
PLUSQUIN Michelle Milieu en gezondheid UHasselt 
VAN DEN BROECK 
Kris 

Psychiatrie UA 

VAN DIJCK Hans Biodiversiteit UCL 
VAN KAMP Irene Psychologie, epidemiologie RIVM – Nederland 
VAN LAREBEKE 
Nicolas 

Toxicologie UGent/VUB 

VANWAMBEKE 
Sophie 

Geografie van infectieziekten UCL 

 
De permanente werkgroep chemische agentia heeft het advies goedgekeurd. Het voorzitterschap 
van de permanente werkgroep werd waargenomen door Luc HENS en het wetenschappelijk 
secretariaat door Marleen VAN DEN BRANDE. 
 
BOULAND Catherine Milieu- en arbeidsgezondheid ULB 
FRAEYMAN Norbert Toxicologie en milieutoxicologie UGent 
GODDERIS Lode Arbeids- en milieugeneeskunde KU Leuven/IDEWE 
HEILIER Jean-François Toxicologie SPAQuE 
HENS Luc Menselijke ecologie VITO 
HOLSBEEK Ludo Ecotoxicologie LNE 
ROMAIN Anne-Claude Luchtvervuiling en luchtkwaliteit ULg 
SMAGGHE Guy Ecotoxicologie UGent 
STEURBAUT Walter Menselijke blootstelling UGent 

 
De volgende expert werd gehoord maar nam niet deel aan de goedkeuring van het advies: 
 
AVONTS Dirk Gezondheidszorgpraktijk UGent 

 
De volgende administraties/ministeriële kabinetten werden gehoord: 
 

http://www.health.belgium.be/nl/wie-zijn-we
http://www.health.belgium.be/nl/belangenconflicten
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BIOT Pierre DGEM- Multilaterale en strategische 

Zaken 

FOD Volksgezondheid, 

Veiligheid van de 

Voedselketen en 

Leefmilieu 

DEHON Vincent DGEM - Productbeleid en chemische 

stoffen, MRB-Biociden 

FOD Volksgezondheid, 

Veiligheid van de 

Voedselketen en 

Leefmilieu 

DEHOUX Fabrice  Federale Raad voor 

Duurzame Ontwikkeling 

NAVEZ Yseult DVZ - PHE FOD Volksgezondheid, 

Veiligheid van de 

Voedselketen en 

Leefmilieu 

 
De volgende experten hebben een peer review van het advies uitgevoerd, maar waren niet 
betrokken bij de goedkeuring ervan. 
 
KRUIZE Hanneke Gezonde omgeving, epidemiologie RIVM - Nederland 

PASCAL Mathilde Gezondheid en milieu, epidemiologie Agence nationale de 

santé publique - France  

 
   

Dit advies werd door een extern vertaalbureau vertaald.   
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