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Groen en hittestress

• Steeds meer hittegolven en warme 
dagen vanwege klimaatverandering.

• Groen koelt de nabije ruimte rondom 
door schaduw en door verdamping van 
water;

• Grotere groene elementen hebben een 
koelend effect op de omgeving, mits de 
koele lucht uit die elementen door kan 
stromen naar de omgeving;

• Bomen boven parkeerplaatsen beperken 
de opwarming van het auto-interieur.



Groen en wateroverlast

• Steeds meer hoosbuien te 
verwachten met klimaatverandering.

• Groen vermindert afvoer van 
regenwater via het riool, doordat in 
groengebieden de regen deels in de 
bodem weg kan zakken;

• Slim aangelegd groen (groene daken, 
verlaagd aangelegde tuinen en 
parken, wadi’s) biedt nog eens extra 
bergend vermogen bij 
piekneerslagen.



Groen en binnenklimaat

• Een groen dak, eventueel in combinatie met gevelgroen, draagt 
bij aan de isolatie van gebouwen.

• Bomen zorgen voor schaduw op de gevels en daken. Dit zorgt 
voor een natuurlijke warmte-isolatie van gebouwen in de zomer. 

• Met binnenplanten verbetert de luchtkwaliteit. Met voldoende 
licht en water nemen planten CO2 uit de lucht op en verlagen zo 
het CO2 -gehalte. 

• Droge lucht is in geïsoleerde gebouwen nogal eens een 
probleem. Binnengroen zorgt door de verdamping voor minder 
droge lucht.

• Daarnaast zijn planten in staat om vluchtige organische stoffen 
(VOS) uit de lucht te filteren. 

Van een bekende kamerplant als Spathiphyllum bijvoorbeeld is bekend 
dat 500 gram blad 20 mg formaldehyde per uur kan opnemen en 
omzetten. Formaldehyde wordt veel gebruikt als ontsmettingsmiddel, 
maar is in te grote doses giftig en kankerverwekkend voor de mens.



Groen en gezondheid

• Mensen voelen zich gelukkiger en meer 
ontspannen in een meer natuurlijke 
omgeving. Dit is al op het agrarisch land, 
maar het sterkst in bossen en op het 
strand.

• Hoe meer bomen binnen 100 meter van 
de woning, hoe lager het gebruik van 
antidepressiva.

• Uitzicht op groen verminderd stress, angst 
en pijn

• Amerikaanse studie: patiënt met uitzicht op 
bomen gebruikt tot 30% minder zware pijnstillers.



Groen en biodiversiteit

• Een gevarieerde beplanting biedt volop 
mogelijkheden om de biodiversiteit in de stad 
te stimuleren;

• Gebruik inheemse, liefst autochtone 
beplanting;

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

• Verschillende groepen organismen stellen 
verschillende eisen.



Groen en geld

• In veel gevallen is bij-vriendelijk en/of 
ecologisch beheer niet duurder of zelfs 
goedkoper dan regulier beheer;

• Natuurlijke warmte-isolatie door bijvoorbeeld 
bomen en groene daken en/of gevels zorgt 
voor een enorme vermindering van het 
energie-verbruik in de zomer door airco’s.

• Groen in de vorm van parken en plantsoenen 
verhoogt de waarde van onroerend goed van 
woningen met gemiddeld 4 tot 5%.

• J.C.A.M. Bervaes & J. Vreke (2004), De invloed van groen en water op de transactieprijzen van 
woningen. Alterra-rapport 959. WUR-Alterra, Wageningen



Een groene belevenis aanbieden



Een groene belevenis aanbieden

• Wat is omgeving op en rondom de locatie?
• Strand en duinbos
• Strand en badplaats
• Zeeuws agrarisch landschap
• Bossen en landgoederen

• Met welk motief is de recreant er? 
• Ontspanning
• Fysieke uitdaging
• Inspiratie
• Sociale contacten
• …

• Combi van bovenstaande leidt tot andere ontwerpkeuzes in de groene 
ruimte



De ‘Altijd’ wensen…

• Biodiversiteit, dus een afwisseling van bomen, struiken en dieren;
• Een ’natuurlijk’ uiterlijk in plaats van een ‘stadspark’;
• Passend bij de omgeving;
• Aanwezigheid van water verhoogd belevingswaarde;



Afhankelijk van de motieven en omgeving:

• Keuze uit de diversiteit van inheemse beplanting (bomen, struiken en 
kruiden);

• Aanbieden van verlichting; donkerte op locatie ‘s nachts; 
• Omgaan met ‘drukte’ – sturing met groen. Waar en hoe breng je wel/geen 

gasten samen;
• Zon/schaduw – zonnen of juist verkoeling zoeken – andere keuze van 

beplanting;
• Toepassen van andere verharding;
• Informatie verschaffen over de beplanting en/of natuur op het terrein.



Voorbeelden - Natuurbelevers

• Motief: Ontspanning en Inspiratie
• Omgeving: liefst in aantrekkelijk
natuur- of cultuurlandschap
• Kernwoorden:

• Rust, alleen in de natuur
• Relatief laag voorzieningenniveau mag
• Autovrij terrein
• Duurzame materialen
• Echte donkerte en stilte



Voorbeelden - Strandgangers

• Motief: Sociale contacten en 
ontspanning

• Omgeving: Strand en bos/strand en 
badplaats

• Kernwoorden:
• Familie en samen
• Hoog voorzieningenniveau
• Informeren
• In het groen



Voorbeelden – Hotels



Interessante documenten & websites

• Themapublicatie De Zeeuwse Natuurbeleving 
• Kenniscentrum Kusttoerisme, 2018
• https://www.kenniscentrumtoerisme.nl/images/d/d3/Themapublicatie_De_Zeeuwse

_natuurbeleving_DEF.pdf
• Zeeuwse natuurambitie

• Zeeuws Landschap, IVN, Landschapsbeheer Zeeland, Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer, ZMf, 2020

• https://zmf.nl/project/zeeuwse-natuurambitie-ambitieus-en-haalbaar/
• 2B Connect – meer biodiversiteit op bedrijventerreinen

• https://www.2b-connect.eu/
• Recreatiemotieven en belevingssferen in een recreatief landschap

• https://edepot.wur.nl/21813

https://www.kenniscentrumtoerisme.nl/images/d/d3/Themapublicatie_De_Zeeuwse_natuurbeleving_DEF.pdf
https://zmf.nl/project/zeeuwse-natuurambitie-ambitieus-en-haalbaar/
https://www.2b-connect.eu/
https://edepot.wur.nl/21813
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