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Dit	  rapport	  is	  een	  uitwerking	  van	  een	  presentatie	  tijdens	  het	  Landschapsgesprek	  2017.	  Het	  is	  
gebaseerd	  op	  een	  analyse	  van	  wetenschappelijke	  literatuur	  die	  bij	  elkaar	  werd	  gezocht	  met	  
behulp	  van	  Google	  Scholar	  en	  de	  bibliotheek	  van	  Wageningen	  University	  and	  Research.	  	  

In	  dit	  rapport	  wordt	  het	  gezondheidseffect	  van	  landschap	  uitgedrukt	  op	  basis	  van	  het	  begrip	  
positieve	  gezondheid	  dat	  Machteld	  Huber	  heeft	  ontwikkeld.	  Op	  1	  juni	  2017	  was	  er	  een	  
conferentie	  in	  Brummen	  gewijd	  aan	  dit	  begrip,	  die	  mede	  door	  het	  Landschapsnetwerk	  
Brummen	  is	  georganiseerd.	  Deze	  conferentie	  en	  de	  inleiding	  van	  Machteld	  Huber	  vormen	  
een	  inspiratiebron	  voor	  het	  onderzoek	  dat	  aan	  dit	  rapport	  ten	  grondslag	  ligt.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Uitgave:	  Landschapsnetwerk	  Brummen,	  Brummen	  2018	  

Tekst:	  Paul	  Opdam	  

Illustraties:	  Lars	  Soerink	  

Het	  Landschapsnetwerk	  Brummen	  is	  een	  bewonerscollectief	  dat	  zich	  met	  kennis	  en	  actie	  
inzet	  voor	  een	  duurzame	  toekomst	  van	  het	  bijzondere	  landschap	  tussen	  Veluwe	  en	  IJssel.	  
We	  doen	  dat	  samen	  met	  bewoners,	  bedrijven,	  agrariërs	  en	  overheid,	  in	  het	  belang	  van	  
iedereen.	  	  www.landschapsnetwerkbrummen.nl	  	  

Het	  Landschapsnetwerk	  Brummen	  wordt	  financieel	  ondersteund	  door	  de	  Provincie	  
Gelderland	  en	  de	  Gemeente	  Brummen.	  
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Op	  zoek	  naar	  het	  gezonde	  landschap	  

Groen	  in	  het	  stadslandschap	  houdt	  ons	  gezonder.	  Wetenschappelijk	  onderzoek	  toont	  dat	  
aan.	  Zo	  maar	  een	  greep	  uit	  wat	  we	  weten	  over	  het	  effect	  van	  groen	  in	  de	  stad	  op	  onze	  
gezondheid:	  lagere	  sterfte	  onder	  volwassenen,	  minder	  te	  vroeg	  geboren	  kinderen	  en	  betere	  
prestaties	  op	  school.	  

Maar	  in	  de	  gemeente	  Brummen	  wonen	  we	  niet	  in	  een	  stadslandschap.	  Ons	  	  landschap	  is	  
veel	  groener	  en	  natuurlijker.	  Als	  we	  op	  het	  station	  uit	  de	  trein	  stappen	  voelen	  we	  een	  
weldadige	  rust	  over	  ons	  komen.	  Is	  het	  Brummense	  landschap	  extra	  gezond?	  Wat	  betekent	  
het	  voor	  onze	  gezondheid	  dat	  het	  Brummense	  landschap	  zo	  rijk	  is	  aan	  natuur?	  	  

Het	  Landschapsnetwerk	  Brummen	  wilde	  twee	  dingen	  weten.	  Ten	  eerste:	  wat	  	  betekent	  de	  
natuurlijkheid	  van	  ons	  landschap	  voor	  onze	  gezondheid?	  En	  ten	  tweede:	  hoe	  kunnen	  we	  
daar	  in	  het	  beheer	  van	  ons	  landschap	  rekening	  mee	  houden?	  	  	  	  

In	  dit	  rapport	  vindt	  u	  eerst	  een	  toelichting	  op	  onze	  aanpak.	  Wat	  stellen	  we	  ons	  voor	  bij	  landschap	  en	  
gezondheid?	  Vervolgens	  vatten	  we	  resultaten	  van	  wetenschappelijk	  onderzoek	  samen	  met	  behulp	  
van	  de	  dimensies	  van	  positieve	  gezondheid.	  We	  sluiten	  af	  met	  conclusies	  over	  wat	  we	  in	  het	  
landschap	  kunnen	  doen	  om	  het	  voor	  mensen	  gezonder	  te	  maken.	  	  
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Waar	  gaat	  dit	  verhaal	  over?	  

Dit	  is	  het	  verhaal	  over	  wat	  natuurlijkheid	  van	  een	  landschap	  doet	  voor	  de	  gezondheid	  van	  bewoners.	  
Het	  is	  een	  samenvatting	  en	  interpretatie	  van	  internationaal	  wetenschappelijk	  onderzoek.	  Ons	  
verhaal	  is	  dus	  gebaseerd	  op	  onderzoek	  waarin	  of	  een	  vergelijking	  wordt	  gemaakt	  tussen	  stad	  en	  
platteland,	  of	  waarin	  variatie	  binnen	  het	  plattelandslandschap	  in	  verband	  wordt	  gebracht	  met	  
gezondheid.	  	  	  	  

Om	  dit	  verhaal	  leesbaar	  te	  houden	  moesten	  we	  ons	  beperken.	  We	  laten	  aspecten	  buiten	  
beschouwing	  die	  al	  relatief	  goed	  bekend	  zijn	  of	  die	  buiten	  de	  kern	  van	  onze	  vraag	  vallen.	  We	  hebben	  
het	  daarom	  niet	  over	  muggen	  	  en	  teken	  die	  onze	  gezondheid	  aanvallen.	  We	  hebben	  het	  ook	  niet	  over	  
hoe	  schone	  lucht	  onze	  gezondheid	  beïnvloedt.	  Ook	  gaan	  we	  niet	  in	  op	  hoe	  een	  natuurlijker	  
landschap	  gezonder	  voedsel	  voortbrengt.	  Daarover	  vertellen	  we	  op	  een	  ander	  moment.	  	  

We	  zien	  ons	  landschap	  als	  systeem	  

Mensen	  en	  hun	  landschap	  vormen	  samen	  een	  systeem.	  Mensen	  halen	  baten	  uit	  het	  landschap	  
doordat	  het	  als	  ecologisch	  systeem	  diensten	  aan	  ons	  levert.	  Deze	  diensten	  kunnen	  een	  sociaal,	  
ecologisch	  of	  economisch	  karakter	  hebben.	  Bijvoorbeeld:	  een	  streekeigen	  identiteit	  beleven,	  van	  
wilde	  dieren	  of	  planten	  genieten,	  moerasvegetaties	  die	  oppervlaktewater	  zuiveren,	  wilde	  bijen	  die	  
de	  appelbomen	  in	  onze	  tuin	  bestuiven,	  en	  de	  bodembiodiversiteit	  die	  ons	  helpt	  voedsel	  te	  telen.	  Zo	  
zijn	  er	  tientallen	  landschapsdiensten.	  In	  dit	  verhaal	  gaan	  we	  op	  zoek	  naar	  landschapskenmerken	  die	  
ons	  gezonder	  maken.	  	  
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Positieve	  gezondheid	  

We	  kijken	  op	  een	  nieuwe	  manier	  naar	  gezondheid.	  We	  vatten	  gezondheid	  op	  als	  het	  vermogen	  van	  
mensen	  om	  goed	  te	  blijven	  functioneren:	  door	  gezond	  te	  blijven	  en	  zich	  aan	  te	  passen	  aan	  ziektes	  en	  
ongemakken.	  Het	  accent	  ligt	  dus	  op	  gezond	  blijven	  in	  plaats	  van	  beter	  worden.	  We	  volgen	  daarmee	  
een	  nieuwe	  opvatting	  over	  gezondheid,	  bekend	  geworden	  onder	  de	  naam	  positieve	  gezondheid.	  De	  
Nederlandse	  onderzoeker	  Machteld	  Huber	  heeft	  positieve	  gezondheid	  voorgesteld	  naar	  aanleiding	  
van	  onderzoek	  waarin	  ze	  een	  groot	  aantal	  mensen	  vroeg	  naar	  hun	  opvattingen	  over	  wat	  gezond	  zijn	  
voor	  hen	  betekent.	  Dat	  leverde	  honderden	  verschillende	  antwoorden	  op.	  Daarin	  onderscheidde	  ze	  6	  
dimensies	  van	  positieve	  gezondheid.	  In	  deze	  dimensies	  zien	  we	  niet	  alleen	  de	  klassieke	  
omschrijvingen	  van	  gezondheid	  terug	  (“fysiek	  functioneren”	  en	  “mentaal	  functioneren”),	  maar	  ook	  
omschrijvingen	  uit	  het	  sociale	  domein,	  zoals	  “inspiratie,	  zingeving”,	  “welbevinden,	  kwaliteit	  van	  
leven”	  en	  “meedoen	  in	  de	  maatschappij”.	  Al	  deze	  aspecten	  bepalen	  ons	  “dagelijks	  functioneren”.	  Wij	  
hebben	  voor	  de	  eerste	  5	  dimensies	  onderzocht	  in	  hoeverre	  landschap	  daarop	  invloed	  heeft.	  Een	  
overzicht	  van	  de	  resultaten	  staat	  in	  onderstaande	  figuur.	  

	  

	  	  	   	  

Natuurbeelden	  
zetten	  mensen	  aan	  
tot	  samenwerken	   

Bij	  natuurbeelden	  
hebben	  mensen	  de	  
neiging	  op	  langere	  
termijn	  te	  denken 

Bij	  bewoners	  van	  een	  
rijker	  landschap	  
functioneert	  het	  	  

immuunsysteem	  beter 

Wandelaars	  in	  bos	  
hebben	  een	  lagere	  

bloeddruk	  en	  hartslag	  en	  
minder	  stresshormoon 

Hoe	  meer	  groen	  in	  de	  
woonomgeving,	  hoe	  

beter	  bewoners	  kunnen	  
omgaan	  met	  heftige	  

emotionele	  ervaringen	  
(minder	  fysieke	  

klachten) 

Meer	  groen	  rond	  de	  
woning	  geeft	  minder	  

vaak	  angst	  en	  depressies 

Wandelen	  op	  
platteland	  geeft	  meer	  
positieve	  gevoelens 

In	  agrarisch	  
landschap	  bij	  

wandelaars	  beter	  
herstel	  van	  mentale	  
belasting,	  beter	  
werkgeheugen	  	   

In	  afwisselender	  en	  
rijker	  landschap	  
meer	  neiging	  tot	  

reflectie 
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Hoe	  landschap	  ons	  gezonder	  maakt:	  vijf	  dimensies	  van	  positieve	  
gezondheid	  

	  

1.	  Lichaamsfuncties:	  fysiek	  functioneren	  

Mensen	  die	  in	  een	  natuurlijker	  omgeving	  wonen	  of	  recreëren	  zijn	  gemiddeld	  gezonder.	  	  

Groepen	  mensen	  in	  stedelijke	  landschappen	  werden	  vergeleken	  met	  groepen	  in	  natuurlijke	  
of	  agrarische	  landschappen.	  Zo	  hadden	  Japanse	  wandelaars	  in	  bos,	  vergeleken	  met	  die	  in	  de	  
stad,	  een	  lagere	  hartslag	  en	  bloeddruk.	  Ook	  bleek	  dat	  het	  niveau	  van	  het	  hormoon	  cortisol	  
lager	  was	  en	  dat	  het	  parasympatische	  zenuwstelsel	  in	  de	  ruststand	  stond.	  Dit	  wijst	  op	  een	  
lager	  stressniveau	  bij	  de	  boswandelaars.	  	  

Natuur	  helpt	  ons	  om	  te	  gaan	  met	  tegenslag.	  Nederlandse	  onderzoekers	  hebben	  in	  
bestanden	  van	  huisartspraktijken	  gekeken	  naar	  gezondheidsklachten	  die	  volgden	  op	  een	  
heftige	  emotionele	  ervaring,	  bijvoorbeeld	  het	  overlijden	  van	  een	  naaste.	  Ze	  brachten	  het	  al	  
of	  niet	  optreden	  van	  gezondheidsklachten	  in	  verband	  met	  de	  hoeveelheid	  groen	  landschap	  
binnen	  een	  straal	  van	  3	  km	  rondom	  de	  woning.	  De	  kans	  op	  klachten	  neemt	  af	  naarmate	  er	  
meer	  groen	  in	  de	  woonomgeving	  voorkomt.	  	  

In	  beide	  onderzoeken	  gaat	  het	  alleen	  over	  “bos”	  of	  “hoeveelheid	  groen”,	  niet	  over	  
natuurlijke	  kenmerken.	  In	  een	  Fins	  onderzoek	  is	  ook	  de	  ecologische	  diversiteit	  van	  het	  
landschap	  betrokken.	  Er	  werd	  bij	  scholieren	  een	  verband	  gevonden	  tussen	  deze	  diversiteit	  
en	  het	  immuunsysteem.	  De	  natuurlijke	  diversiteit	  van	  het	  landschap	  rondom	  hun	  woning	  
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(inclusief	  de	  diversiteit	  van	  de	  plantengroei)	  ging	  samen	  met	  een	  grotere	  diversiteit	  van	  de	  
bacterieflora	  op	  hun	  huid.	  Scholieren	  die	  woonden	  in	  de	  rijkere	  landschappen	  hadden	  een	  
soortenrijkere	  bacterieflora,	  met	  als	  gevolg	  dat	  ze	  minder	  vaak	  allergieklachten	  hadden.	  Dit	  
opvallende	  inzicht	  herinnert	  ons	  eraan	  dat	  kinderen	  die	  op	  een	  boerderij	  zijn	  opgegroeid	  een	  
kleinere	  kans	  hebben	  op	  astma.	  We	  kunnen	  concluderen	  dat	  dat	  de	  microbiologische	  
diversiteit	  in	  het	  landschap	  een	  sterke	  invloed	  heeft	  op	  de	  bacterieflora	  in	  ons	  lichaam,	  en	  
dus	  op	  ons	  immuunsysteem.	  	  

In	  een	  natuurlijk	  landschap	  ervaren	  we	  minder	  stress,	  we	  kunnen	  beter	  omgaan	  met	  nare	  
ervaringen	  en	  ons	  immuunsysteem	  werkt	  beter.	  

	  

2.	  Mentaal	  welbevinden	  

Natuur	  helpt	  ons	  brein	  bij	  zwaar	  hersenwerk.	  Na	  intensieve	  geestelijke	  arbeid	  heeft	  ons	  
brein	  tijd	  nodig	  om	  bij	  te	  komen	  van	  de	  geestelijke	  inspanning.	  Als	  we	  in	  agrarische	  
landschappen	  wandelen	  gaat	  dit	  herstel	  beter	  dan	  bij	  wandelen	  in	  stedelijk	  landschap.	  
Personen	  met	  een	  slechte	  gezondheid	  vertonen	  een	  sterker	  herstel	  dan	  gezonde	  personen.	  
Bij	  wandelaars	  in	  een	  meer	  natuurlijke	  omgeving	  bleek	  het	  werkgeheugen	  beter	  te	  
functioneren.	  Na	  een	  wandeling	  in	  een	  natuurlijker	  landschap	  was	  het	  werkgeheugen	  van	  
proefpersonen	  beter	  vooruitgegaan	  dan	  wanneer	  ze	  in	  de	  stad	  wandelden.	  	  

In	  een	  natuurlijker	  landschap	  herstellen	  we	  beter	  van	  zware	  geestelijke	  arbeid.	  

	  

3.	  Zingeving,	  inspiratie	  

Dat	  natuur	  mensen	  inspireert	  weet	  elke	  kunstliefhebber.	  Engelse	  onderzoekers	  	  
onderzochten	  de	  invloed	  van	  stedelijk	  groen	  op	  het	  vermogen	  om	  te	  reflecteren	  en	  zich	  
verbonden	  te	  voelen	  met	  hun	  landschap.	  Ze	  vonden	  dat	  deze	  invloed	  sterker	  was	  bij	  een	  
grotere	  diversiteit	  aan	  soorten	  en	  afwisseling	  in	  de	  begroeiing.	  In	  ZW-‐Australië	  werden	  
bewoners	  gevraagd	  hun	  favoriete	  plek	  in	  het	  landschap	  aan	  te	  geven.	  Gevraagd	  naar	  
waarom	  ze	  voor	  die	  plek	  kozen,	  gaf	  de	  helft	  aan	  dat	  ze	  erdoor	  werden	  gefascineerd.	  Het	  
voorkomen	  van	  soorten	  droeg	  daar	  sterk	  aan	  bij.	  	  

Een	  belangrijk	  inzicht	  is	  dat	  niet	  iedereen	  even	  veel	  profiteert	  van	  de	  gezondheidseffecten	  
van	  landschap.	  Mensen	  worden	  van	  waarnemen	  van	  een	  mooi	  landschap	  tevredener	  met	  
hun	  leven	  en	  krijgen	  meer	  zelfrespect,	  maar	  dat	  effect	  trad	  alleen	  op	  bij	  mensen	  die	  in	  staat	  
waren	  schoonheid	  van	  natuur	  te	  beleven.	  Dat	  zou	  kunnen	  betekenen	  dat	  mensen	  die	  de	  
schoonheid	  van	  natuurlijker	  landschap	  kunnen	  herkennen	  meer	  profiteren	  van	  het	  
gezondheidseffect.	  

Een	  mooi	  landschap	  maakt	  ons	  tevredener	  met	  ons	  leven	  .	  
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4.	  Kwaliteit	  van	  leven:	  geestelijk	  welbevinden	  

Proefpersonen	  die	  wandelen	  op	  het	  platteland	  ervaren	  bijvoorbeeld	  meer	  positieve	  
gevoelens	  dan	  proefpersonen	  die	  in	  de	  stad	  wandelen.	  Ook	  maakten	  ze	  zich	  minder	  zorgen.	  
Een	  Nederlandse	  analyse	  van	  medische	  gegevens	  in	  96	  medische	  praktijken	  	  leverde	  sterke	  
aanwijzingen	  op	  dat	  de	  hoeveelheid	  groen	  binnen	  1	  km	  van	  de	  woning	  een	  positief	  effect	  
heeft	  op	  ons	  welbevinden.	  Hoe	  groener	  de	  woonomgeving,	  hoe	  minder	  vaak	  angst	  en	  
depressie	  worden	  gemeld.	  Ook	  de	  waargenomen	  biodiversiteit	  draagt	  bij	  aan	  een	  gevoel	  van	  
welbevinden.	  Dit	  effect	  werd	  zelfs	  gevonden	  bij	  mensen	  die	  naar	  aquariums	  keken.	  Kijkers	  
naar	  aquariums	  met	  veel	  soorten	  vissen	  vertoonden	  een	  sterkere	  daling	  van	  de	  hartslag	  en	  
een	  positievere	  stemming	  dan	  kijkers	  naar	  aquaria	  met	  weinig	  soorten.	  	  	  

Door	  de	  hoeveelheid	  groen	  landschap	  om	  ons	  heen	  en	  de	  natuurlijke	  diversiteit	  voelen	  we	  
ons	  beter.	  	  	  	  	  

	  

5.	  Meedoen,	  sociale	  participatie	  

Uit	  de	  psychologie	  is	  bekend	  dat	  mensen	  door	  het	  waarnemen	  van	  schoonheid	  sterker	  
sociaal	  gedrag	  gaan	  vertonen.	  Ervaring	  van	  schoonheid	  doet	  de	  aandacht	  voor	  het	  
individuele	  belang	  verschuiven	  naar	  aandacht	  voor	  het	  belang	  van	  de	  groep.	  Natuurlijk	  is	  
schoonheidsbeleving	  erg	  persoonlijk,	  maar	  toch	  zijn	  er	  in	  natuurbeelden	  kenmerken	  te	  
vinden	  die	  veel	  mensen	  als	  mooi	  ervaren.	  In	  experimenten	  kregen	  proefpersonen	  die	  	  
beelden	  van	  mooie	  natuur	  zagen	  de	  neiging	  anderen	  meer	  te	  gunnen	  of	  te	  helpen.	  
Vergelijkbare	  resultaten	  werden	  verkregen	  bij	  experimenten	  waarbij	  de	  ene	  groep	  
proefpersonen	  beelden	  zag	  van	  Planet	  Earth	  en	  de	  andere	  beelden	  van	  fraaie	  moderne	  
architectuur.	  Daarna	  speelden	  beide	  groepen	  een	  computerspel	  waarin	  ze	  keuzes	  moesten	  
maken	  tussen	  individueel	  en	  groepsbelang.	  De	  groep	  die	  beelden	  van	  fraaie	  natuur	  had	  
gezien	  werkte	  beter	  samen.	  	  

Dat	  is	  interessant	  omdat	  samenwerking	  een	  essentiële	  voorwaarde	  is	  voor	  het	  creëren	  van	  
een	  duurzame	  leefomgeving.	  Ook	  het	  denken	  op	  langere	  termijn	  is	  daarvoor	  een	  
voorwaarde.	  In	  een	  groene	  omgeving	  wordt	  eerder	  voor	  lange	  termijn	  doelen	  gekozen	  dan	  
in	  een	  stedelijke	  omgeving.	  Na	  het	  zien	  van	  natuurbeelden	  kozen	  meer	  mensen	  ervoor	  het	  
innen	  van	  een	  geldbedrag	  90	  dagen	  uit	  te	  stellen,	  terwijl	  mensen	  in	  een	  stedelijke	  omgeving	  
eerder	  ervoor	  kozen	  een	  iets	  lager	  bedrag	  direct	  te	  innen.	  	  

Een	  natuurlijker	  landschap	  zet	  mensen	  aan	  tot	  socialer	  en	  duurzamer	  gedrag	  waarbij	  het	  
collectieve	  belang	  zwaarder	  weegt.	  	  
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Hoe	  maken	  we	  ons	  landschap	  gezonder	  

	  

Het	  onderwerp	  van	  dit	  rapport	  staat	  pas	  kort	  in	  de	  belangstelling	  van	  wetenschappers.	  Veel	  	  
onderzoek	  is	  recent,	  de	  onderbouwing	  is	  nog	  smal	  en	  er	  is	  nog	  weinig	  inzicht	  in	  hoe	  het	  precies	  
werkt.	  	  

In	  het	  onderzoek	  werd	  gekeken	  naar	  wandelen	  en	  naar	  wonen.	  Over	  andere	  vormen	  van	  
voortbewegen	  zoals	  fietsen	  kwam	  ik	  niets	  tegen.	  	  

Wanneer	  gekeken	  is	  naar	  verschillen	  tussen	  mannen	  en	  vrouwen	  en	  tussen	  leeftijdsklassen	  werden	  
die	  niet	  gevonden.	  

	  

Wat	  weten	  we	  al?	  	  

Wat	  kunnen	  we	  doen	  om	  ons	  landschap	  voor	  ons	  gezonder	  te	  maken?	  En	  hoeveel	  moeten	  
we	  doen	  voor	  een	  bepaalde	  gezondheidswinst?	  	  

Wat	  toepassing	  in	  het	  landschapsbeheer	  lastig	  maakt	  is	  dat	  het	  meeste	  onderzoek	  nog	  geen	  
aandacht	  heeft	  voor	  de	  kenmerken	  van	  “groen”	  of	  “natuur”,	  zodat	  we	  nog	  weinig	  weten	  
over	  welke	  eigenschappen	  van	  landschap	  verantwoordelijk	  zijn	  voor	  het	  gemeten	  effect.	  We	  
kennen	  nog	  niet	  de	  knoppen	  waar	  we	  het	  beste	  aan	  kunnen	  draaien	  om	  het	  landschap	  voor	  
ons	  zo	  gezond	  mogelijk	  te	  maken.	  We	  weten	  ook	  niet	  hoe	  veel	  moet	  worden	  gedaan	  om	  een	  
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bepaald	  gezondheidseffect	  te	  bereiken,	  of	  er	  misschien	  een	  “dosis	  natuurlijkheid”	  is	  
waarboven	  er	  geen	  extra	  gezondheidswinst	  meer	  valt	  te	  halen.	  	  

Wat	  weten	  we	  dan	  wel?	  Dat	  het	  versterken	  van	  het	  natuurlijk	  karakter	  van	  het	  landschap	  
ons	  op	  alle	  aspecten	  van	  positieve	  gezondheid	  gezonder	  maakt.	  We	  kunnen	  dus	  concluderen	  
dat	  landschap	  waarde	  creëert	  voor	  de	  gezondheidssector	  en	  voor	  de	  welzijnssector.	  Beide	  
sectoren	  hebben	  belang	  bij	  een	  natuurlijker	  en	  rijker	  landschap.	  Dat	  houdt	  een	  uitnodiging	  in	  
aan	  beide	  sectoren	  om	  samen	  te	  werken.	  Dat	  betekent	  ook	  dat	  beheerders	  van	  het	  
landschap,	  zoals	  agrariërs,	  waterschappen	  en	  landgoedeigenaren,	  waarde	  kunnen	  creëren	  
die	  in	  beide	  sectoren	  tot	  voordeel	  leidt.	  	  

	  

Wat	  kunnen	  we	  nu	  al	  doen?	  	  

We	  vonden	  vier	  kenmerken	  van	  het	  landschap	  waarmee	  we	  het	  gezondheidseffect	  zouden	  
kunnen	  versterken.	  	  

Heterogeniteit	  (ruimtelijke	  afwisseling)	  in	  de	  begroeiing	  duikt	  als	  kenmerk	  het	  vaakst	  op.	  
Heterogeniteit	  laat	  zich	  vertalen	  in	  (bijvoorbeeld)	  variatie	  van	  typen	  grondgebruik,	  
afwisseling	  van	  hoog-‐laag	  en	  open-‐dicht,	  mozaïekpatronen	  van	  bloemrijke	  begroeiing	  of	  een	  
ogenschijnlijk	  toevallige	  rangschikking	  van	  meidoorns	  en	  vlierstruiken	  in	  een	  uiterwaard.	  Als	  
overgangen	  tussen	  weide	  en	  bos	  niet	  strak	  volgens	  een	  rechte	  lijn	  verlopen,	  maar	  varieren	  in	  
kleur,	  hoogte	  en	  vorm,	  krijgt	  het	  landschap	  een	  natuurlijker	  beeld.	  Begraasde	  graslanden	  
geven	  een	  natuurlijker	  indruk	  dan	  strakke	  monotone	  graslanden	  die	  zes	  keer	  per	  jaar	  
worden	  gemaaid.	  	  

Behalve	  heterogeniteit	  is	  ook	  het	  voorkomen	  van	  een	  rijke	  biodiversiteit	  een	  gezondheid	  
bevorderend	  kenmerk.	  Bloemrijke	  stroken	  en	  andere	  kleine	  landschapselementen	  door	  het	  
boerenland	  leveren	  meer	  biodiversiteit	  op.	  	  

Ook	  de	  aanwezigheid	  van	  waterelementen	  versterkt	  het	  gezondheidseffect,	  en	  dan	  niet	  
zozeer	  als	  kaarsrechte	  strakke	  sloten	  maar	  eerder	  als	  natuurlijker	  ogende	  en	  afwisselender	  
watergangen	  die	  de	  wandelaar	  verrassen.	  Het	  is	  vast	  geen	  toeval	  dat	  we	  zo	  graag	  beken	  zien	  
kronkelen	  tussen	  een	  oever	  met	  overhangende	  bomen	  en	  grassen.	  	  

Een	  maatregel	  die	  vanuit	  beleving	  altijd	  rendeert	  is	  het	  beter	  ontsluiten	  van	  het	  landschap,	  
vooral	  met	  smalle	  wat	  kronkelende	  paden	  die	  af	  en	  toe	  weilanden	  doorsteken.	  	  	  	  	  
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