
Bomen en welzijn



Na jaren van onderzoek is anno

2004 overtuigend aangetoond dat

groen en natuur goed zijn voor het

welzijn van mensen, zowel psy-

chisch als fysiek. Het adviesrapport

‘Natuur en Gezondheid’ van de

Gezondheidsraad en de Raad voor

Ruimte, Milieu- en Natuuronder-

zoek, dat in 2004 uitkwam, heeft

dit stevig onderbouwd (zie

www.rmno.l). Als mensen meer

groen in hun omgeving hebben,

zouden bijvoorbeeld de kosten voor

de gezondheidszorg kunnen dalen. 

Het rapport is door velen aangegre-

pen om groen extra te promoten.

De Bomenstichting wil hierop

inspelen door speciaal aandacht te

vragen voor de rol die (straat)-

bomen kunnen spelen in het welzijn

van mensen.

In deze brochure wordt de beteke-

nis van groen en natuur ‘vertaald’

naar die van bomen, met name in

bebouwd gebied. Betrokken bewo-

ners en beheerders krijgen hierdoor

meer argumenten ter beschikking

voor aanleg, beheer en behoud van

bomen in stedelijk gebied.

Bomen en welzijn



Alvorens de rol van (straat)bomen toe
te lichten, gaan we eerst in op het rap-
port ‘Natuur en Gezondheid’. Hierin
wordt het begrip gezondheid breed
gebruikt, want het gaat ook over zaken
als veiligheid (agressie, vandalisme),
welbevinden en sociale contacten. Wij
gebruiken daarom in deze brochure het
woord welzijn. 

Het rapport maakt duidelijk dat de
directe gunstige invloed van groen en
natuur nog niet overtuigend is aange-
toond, maar de indirecte wel. Een
bekend voorbeeld van directe invloed
zou zijn dat operatiepatiënten sneller
herstellen als ze zicht hebben op
levend groen. Het rapport spreekt van
indirecte invloed omdat natuur en
groen het gedrag van mensen beïnvloe-
den en dat heeft weer gunstige effecten
op hun welzijn. Daarbij wordt gedacht
aan:
- het bevorderen van het herstel van

stress en aandachtsmoeheid, 
- het stimuleren tot bewegen, 
- het vergemakkelijken van het leggen

van sociale contacten,
- het bevorderen van de ontwikkeling

van kinderen,
- het bevorderen van de persoonlijke

ontwikkeling en zingeving bij vol-
wassenen.

Wat opvalt is dat het rapport geen ver-
band legt tussen de gezondheid van
mensen en de gunstige invloed van
groen en natuur op het fysieke leefkli-
maat. Ook wordt geen melding
gemaakt van de rol die groen en natuur
spelen in landschap en cultuurhistorie

en wat dat voor het welzijn van men-
sen betekent. In deze brochure gaan we
daar wel op in.

Groen en natuur zijn juist in bebouwd
gebied belangrijk, omdat daar niet
alleen de meeste mensen leven, maar
ook omdat deze mensen vooral in de
directe leefomgeving groen nodig heb-
ben. We hebben immers allemaal
behoefte aan levende natuur om ons
heen, ook al zal die behoefte vaak
onbewust zijn en voor iedereen anders.
Kinderen willen vooral een speelveldje
en een klimboom, jongeren een hang-
plek1, gezinnen een eigen tuin en een
bos of park om in te wandelen, terwijl
allochtone gezinnen graag een park
willen om in te kunnen picknicken. De
toenemende groep ouderen zal vooral
groen dicht bij huis willen, als uitzicht
of voor een korte wandeling. Bijna
iedereen wil graag over de hei wande-
len, dwalen in een bos of natuurgebied
of genieten van het strand of een rivier,
maar dat is niet voor iedereen wegge-
legd, zeker niet dagelijks. Velen zijn
aangewezen op wat dicht bij huis te
beleven valt. 

In het rapport ‘Natuur en Gezondheid’
wordt vooral in algemene termen
gesproken over groen en natuur. Het
onderscheid tussen de termen groen
en natuur hangt samen met de mate

Kinderen willen vooral een speel-

veldje en een klimboom.

Groen en natuur zijn goed 
voor mensen

Groen en natuur in bebouwd gebied

1 Veel hangplekken zijn volledig van steen, wel-
iswaar vandalismebestendig, maar erg naar-
geestig. Die sfeer vertaalt zich naar het gedrag
van de jeugd. Zicht op groen blijkt vandalisme
en agressie te verminderen. Een logische
gevolgtrekking is dat hangplekken beter een
stevige groene aankleding kunnen krijgen.



van invloed die de mens erop uitoe-
fent. ‘Groen’ wordt sterk gereguleerd
om het zo goed mogelijk te laten vol-
doen aan de wensen van de samenle-
ving, terwijl ‘natuur’ enigszins haar
gang mag gaan. In bebouwd gebied
bestaat vooral groen, weinig natuur en
enkele overgangsvormen, zoals exten-
sief beheerde groenstroken en bosjes.

Bos en heide, natuurgebieden, parken,
water, oevers en grote grasvelden zijn
dus allemaal goed voor mensen. Wat
niet iedereen zich realiseert is dat
bomen in veel van die gebieden een
belangrijke, soms zelfs dominante rol

spelen. Zonder bomen geen bossen
en parken, maar ook in de rest is
een enkele boom of rij bomen van
grote invloed op het geheel. 

Bomen lijken ook los van de natuur
te kunnen leven, bijvoorbeeld als

straatboom. Dat is schijn, want ook een
gezonde straatboom heeft van nature
talloze organismen om zich heen, die
hij nodig heeft om te overleven. Ook
biedt hij voedsel en onderdak aan
insecten, vogels, vleermuizen, mossen
en ander ‘leven’. Een enkele, goed func-
tionerende boom in een trottoir is dus
een stuk natuur. Het is een misvatting,
bomen alleen als nuttige versiering te
zien. 

Deze brochure is dan ook een pleidooi
om bomen als waardevolle natuur te
zien. Bovendien pleiten we hier, vooral
bij gemeenten, om de aanleg en een
goed beheer van bomen, juist in inten-
sief bebouwd gebied actief te blijven

behartigen, om daarmee het welzijn
van de samenleving te bevorderen.

In het rapport ‘Natuur en Gezondheid’
wordt, zoals in paragraaf 1 van deze
brochure vermeld, een aantal (in)direc-
te factoren genoemd die het welzijn
van mensen bevorderen. Deze worden
hierna vertaald naar bomen.

Zicht op levend groen draagt (waar-
schijnlijk) direct bij aan het snellere
herstel van patiënten in ziekenhuizen.
Het is onweerlegbaar dat bomen deze
rol uitstekend kunnen vervullen, want
ze zijn ‘levend groen’: in elk seizoen
boeiend én rustgevend om naar te kij-
ken. Ze trekken ook vogels aan, wat een
behoorlijke afleiding kan geven. Ook
worden ze hoog genoeg om ook zicht-
baar te zijn voor patiënten op de hogere
etages van ziekenhuizen.

Het is duidelijk dat ieder stuk groen of
natuur, waarin bomen een rol spelen,
bijdraagt aan de indirecte invloed op
het welzijn. Maar geldt dat ook voor
een losse boom op een hoek, een rij
straatbomen, een beplanting op een
parkeerterrein of een solitaire boom in
een tuin? Een goed functionerende,
volwassen boom:
- zal helpen bij herstel van stress en

aandachtsmoeheid, als iemand zich
in zijn directe invloedssfeer bevindt,
en hem kan zien, ruiken, horen en
voelen;

- zal de ontwikkeling van kinderen op
diverse manieren bevorderen: een
boom is natuur-dicht-bij-huis-en-
school en kan makkelijk worden

Bomen zijn ‘groen’ en ‘natuur’

Invloed van bomen op het welzijn

Bomen helpen bij herstel van stress

en aandachtsmoeheid, als iemand

zich in hun directe invloedssfeer

bevindt, en ze kan zien, ruiken, horen

en voelen.



ingezet bij natuureducatie; boven-
dien bevordert hij een gezonde vorm
van spelen: kastanjes zoeken, rupsen
bekijken, klimmen, hutten bouwen;

- zal vooral belangrijk kunnen zijn in
het bevorderen van de persoonlijke
ontwikkeling en zingeving bij vol-
wassenen: 
- zijn leeftijd, grootte en aanpas-

singsvermogen verwonderen en
inspireren mensen; de belangstel-
ling voor spirituele cursussen rond
bomen groeit; 

- een boom vormt een herkennings-
punt in het (stedelijk) landschap;

- hij zorgt voor beschutting, rust en
historisch besef;

- mensen ondergaan met bomen
bewuster de seizoenen, juist mid-
den in de stad;

- ook zorgen bomen temidden van
bebouwing toch voor natuur om
met alle zintuigen te beleven:
schoonheid, kleuren, bloemen,
vruchten, vogels, vleermuizen,
insecten.

In het rapport staat ook dat groen en
natuur stimuleren tot bewegen en dat
het leggen van sociale contacten er mak-
kelijker door wordt. Bomen spelen in dit
opzicht zelden een rol. Misschien zal

een enkele klimboom het bewegen sti-
muleren. Sociale contacten worden

hooguit bevorderd als het om een
monumentale boom gaat of als er
aanleiding is voor acties om een
boom te behouden.

Kortom: een losse boom of een rij
straatbomen zal zeker een belangrijke

rol spelen in het welzijn van mensen.
Het feit dat huizen in een mooie groe-

ne omgeving met bomen bij verkoop
meer opbrengen dan in een minder
groene omgeving laat zien dat de aan-
wezigheid van bomen ook in financiële
zin positief gewaardeerd wordt.

Waar het rapport ‘Natuur en Gezond-
heid’ niet op ingaat is de directe, posi-
tieve invloed op de fysieke leefomge-
ving van mensen en dus op hun wel-
zijn. Vooral in dichtbebouwd gebied,
waar de mensen moeten leven in een
onnatuurlijke omgeving, zullen bomen
op diverse manieren een gunstige
invloed kunnen uitoefenen: 
- ze maken de lucht schoner door fijn

stof en andere vormen van luchtver-
ontreiniging weg te vangen, wat niet
alleen voor mensen met ademha-
lingsproblemen belangrijk is;

- bomen en struiken verstrooien en
dempen geluid enigszins, hoewel het
effect vooral psychologisch van aard
is;

- bomen en struiken vangen fel licht
van auto’s op; voorkomen verblin-
ding door een laagstaande zon en
zorgen voor privacy in huizen en tui-
nen;

- belangrijk is dat ze het microklimaat
op een positieve manier beïnvloeden
door extreme weersinvloeden, zoals
temperatuur en wind te matigen:
- op warme, zonnige dagen zoeken

mensen verkoeling onder een
boom;

- een rij bomen of een park kan ’s
zomers in de stad hete, droge
luchtstromen laten doorstromen
en zorgen voor koele, vochtige

Invloed van bomen op 
de leefomgeving 



lucht in een stenen omgeving;
- in de winter kunnen groenblijven-

de bomen dichtbij gebouwen een
isolerende werking hebben en dus
energie besparen; 

- bij hoogbouw kan een beplanting
heftige valwinden onschadelijk
maken;

- iedereen schuilt bij een beginnen-
de regenbui onder een boom.

Ook de indirecte invloed die bomen,
via landschap en cultuurhistorie op het
welzijn van mensen kunnen uitoefe-
nen komt in het rapport ‘Natuur en
Gezondheid’ niet aan de orde. Toch
kan iedereen zich iets voorstellen bij
de gedachte, dat mensen ‘ontworteld’
raken in een stad, dorp of buurt zonder
bomen. Enkele voorbeelden:  
- ontwerpers van gebouwen, wegen,

wijken, industrieterreinen en land-
schappen gebruiken bomen al eeu-
wen letterlijk als bouwstenen en
beïnvloeden daarmee de schoon-
heid, veiligheid, schaal, leefbaarheid
en herkenbaarheid van hun ontwerp
op een positieve manier;

- bomen kunnen, net als gebouwen,
een monument voor onze cultuurge-
schiedenis zijn; steeds meer parken
en bomenrijke buitenplaatsen en
landgoederen worden tot rijks- of
gemeentelijk monument verklaard;
ook bijzondere oude bomen, zoals
leibomen, of mooie oude lanen wor-
den als cultuurhistorisch monument
opgenomen in het landelijk of een
gemeentelijk register van Monu-
mentale Bomen.

Invloed van bomen op 
landschap en cultuurhistorie

Bomen kunnen, net als gebou-

wen, een monument voor onze

cultuurgeschiedenis zijn.



We moeten voor ons eigen welzijn dus
zorgen voor meer groen en natuur in
de directe leefomgeving. In verstede-
lijkt gebied kunnen bomen een belang-
rijke rol vervullen. Er is immers op veel
plaatsen in Nederland simpelweg te
weinig ruimte. Niet iedereen kan een
tuin hebben, laat staan een park of
wandelbos op loopafstand.
Verstedelijking en inbreiding2 zorgen
juist voor steeds minder groen. De
compacte stad rukt op. Losse
bomen kunnen onder be-
paalde voorwaarden voor-
zien in de behoefte zonder
dat dit ten koste gaat van
de beschikbare ruimte voor
gebouwen en verkeersvoor-
zieningen. Bomen nemen im-
mers boven en onder de grond
wel ruimte in beslag, maar op de grond
nauwelijks! Daar hoeft alleen de stam
een (goedbeschermde) plek te krijgen.
Er is langs wegen en waters, op over-
hoeken en parkeerterreinen en zelfs op
daken altijd ruimte te creëren om goed
functionerende bomen te laten groei-
en. Samen met de bomen die altijd in
tuinen, parken, bosjes en groenstroken
zullen groeien vormen ze een netwerk
van natuur en groen, waar stadsmen-
sen veel baat bij zullen hebben! 

Het rapport ‘Natuur en Gezondheid’ is
een opsteker voor de betrokken groen-
beheerders en -behoeders, die vaak
tegen de stroom in moeten zorgen voor
voldoende groen en natuur in onze
directe omgeving. Verstedelijking,
bezuinigingen en andere maatschappe-
lijke ontwikkelingen hebben immers
vooral negatieve gevolgen voor de
groenvoorzieningen en natuurbescher-
ming in ons land. 

Hoewel het om de gezondheid van
mensen gaat hebben artsen en

gezondheidsverzekeraars wei-
nig mogelijkheden om iets
voor groen en natuur te bete-
kenen, al kunnen zij overheid

en bedrijfsleven wel stimule-
ren om er meer in te investeren.

Het zullen vooral de groenbeheer-
ders3 en actieve burgers moeten zijn,
die samen zorgen voor meer en beter
groen, dus ook bomen in de stedelijke
omgeving. Zij zullen met hulp van het
rapport en deze brochure ook kunnen
bepleiten dat bestaande bomen niet
zomaar verdwijnen ten gunste van ste-
delijke voorzieningen.

Deze brochure is niet bedoeld als tech-
nische handleiding voor groene vak-
mensen, dus we beperken ons tot
enkele belangrijke uitgangspunten en
tips en verwijzen verder naar de vakli-
teratuur4.
Als bomen (mede) geplant worden
vanwege hun gunstige invloed op het
welzijn van mensen, dan is het belang-
rijk dat dit is vastgelegd in een beleids-
visie en dat ontwerper en beheerder dat
weten. Keuze van plek en boomsoort
en groeiomstandigheden zijn belang-
rijk, zodat de boom gezond kan
opgroeien. Deze bomen mogen groot
worden en invloedrijk, dus gebruik
hiervoor geen bol- en vormboompjes.
Kies bomen die bloeien en vrucht dra-
gen, kleurig zijn, vogels en insecten
aantrekken, schaduw geven, enzovoort.
Voor nieuwe en bestaande bomen is
het belangrijk, dat er sprake is van
samenhangend beleid, dat ontwerper
en beheerder samenwerken, dat de
bewoners mee mogen denken, dat de
bomen geen onaanvaardbare overlast
veroorzaken, dat ze niet zomaar omge-
zaagd worden. Maar vooral, dat iedereen
vanuit zijn ramen een boom kan zien!

Het voordeel van bomen 
ten opzichte van ‘groen en natuur’

Een uitdaging voor betrokkenen Adviezen voor beleid en beheer
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2 Inbreiding is het bouwen op open plekken in
bebouwd gebied en is het alternatief voor uit-
breiding: bouwen buiten de bebouwde kom. Dat
laatste is immers een bedreiging voor de
natuur en voor het agrarische landschap rond
steden en dorpen. Inbreiding kent echter ook
bezwaren, omdat er nogal eens wordt gebouwd
op terreinen, die langdurig hebben braakgele-
gen en die zijn dichtgegroeid met ‘natuur’. Ook
gedeelten van parken en grote tuinen vallen
ten prooi aan inbreiding, zodat veel groen ver-
loren gaat.

3 De beheerders van groen zijn gemeenten en
andere overheden, particulieren, organisaties
en bedrijven in (openbaar) groen, bos en natuur.
Maar ook ziekenhuizen, verzorgingshuizen, die-
rentuinen, campings, recreatieparken en
begraafplaatsen hebben een groenbeheerder.

4 Stadbomenvademecum (delen 1 t/m 4, IPC
Groene ruimte, vanaf 1996), Zicht op Bomen
(Bomenstichting, 2004), Bomen Effect Analyse
(Bomenstichting, 2003), Recht op Bomen
(Bomenstichting, 199?). 



Iedereen weet langzamerhand dat

groen en natuur goed zijn voor het

welzijn van mensen. Door verstedelij-

king en economische tegenslagen is

het echter nog niet zo makkelijk om te

zorgen dat alle mensen in bebouwd gebied vol-

doende groen in hun directe omgeving hebben.

In deze brochure vertaalt de Bomenstichting

de positieve invloed van groen en natuur naar

de betekenis van bomen in dit opzicht. Zelfs een

straatboom blijkt het welzijn van mensen in vele

opzichten goed te doen. En voor een boom is

altijd wel ergens een gunstige plek te creëren.

De brochure is daarom een steun in de rug voor

de brede groep van groenbeheerders en actieve

burgers, die streven naar een gezond en geva-

rieerd bomenbestand in stad en dorp.
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