‘Groen en gezondheid’ was het thema
van deze eerste bijeenkomst, die twee
keer per jaar zal plaatsvinden. “U zult
versteld staan wat u allemaal betekent
voor de maatschappij”, hield VHG-voorzitter Bert Gijsberts het publiek voor
toen hij de bijeenkomst opende. “Dankzij de wetenschap kunnen we daar nu
kennis van nemen.” Onderzoekster dr.
Jolanda Maas gaf vervolgens een korte
presentatie van haar onderzoek naar de
relatie tussen groen en gezondheid.
Jolanda Maas heeft met haar promotieonderzoek aangetoond dat mensen in
een groenere omgeving zich niet alleen
gezonder voelen, maar dat ook zijn.
Het huisartsenbezoek met klachten over
onder andere depressie, astma en diabetes is aanzienlijk lager. Groen heeft
namelijk tal van positieve effecten: het
helpt sneller te herstellen van stress,
bevordert sociale contacten en beweging, is goed voor de ontwikkeling van
kinderen en voor een gezonder microklimaat (zie ook VHG Magazine april 2011 –
red.).

Kostenbesparing

Overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten informeel bijeen

Eerste Groene Poort in teken
van Groen en Gezondheid
Op 11 oktober organiseerde VHG met het Productschap Tuinbouw de eerste Groene Poort in
het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Beleidsmakers en beslissers uit de
politiek, het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstituten kwamen er in een informele setting
bij elkaar om van gedachten te wisselen en kennis te nemen van elkaars opvattingen en ideeën
over het belang van groen in de samenleving.
Door Annemieke Bos
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Een grove berekening van de besparing
op ziektekosten die investeren in meer
openbaar groen zou kunnen opleveren,
komt uit op circa 56 miljoen euro op
jaarbasis. Maas benadrukte dat er weliswaar onderzoeksresultaten voorhanden
zijn en veel positieve ontwikkelingen
plaatsvinden, zoals de vergroening van
schoolpleinen, maar dat er ook nog veel
vragen onbeantwoord blijven. Zo zou
nog nader onderzoek gedaan kunnen
worden naar de effecten van verschillende
soorten groen en de te behalen kostenbesparingen. Vanuit de zaal wordt
instemmend gereageerd. “Als er meer
onderzoek nodig is, dan moeten we dat
zeker oppakken!” Vooral voor de zorgsector (o.a. zorgverzekeraars) ziet men
een rol weggelegd. Onderzoeker Vincent
Kuypers van Alterra reageert: “Meer
groen in ziekenhuizen wil iedereen vaak
wel, maar de hygiëne is een struikelblok.
Dan kiest men voor alternatieven: uitzicht op groen buiten of bomen op het
behang. Zo’n kwestie gaat pas leven als
je ook de drempels of nadelen kunt uitschakelen. Individuele verzekeraars
zullen niet zo snel hun nek uitsteken

Jolanda Maas aan het woord

Van links naar rechts: Jolanda Maas, Ger Koopmans en Bert Gijsberts

voor dit soort preventieve investeringen,
dat moet collectief gebeuren.”

beplanting, maar ook scholen, verzorgingshuizen en ziekenhuizen tonen belangstelling.”

Staatssecretaris
Maas stelt vast dat het onderwerp veel
sectoren raakt, die eigenlijk allemaal
betrokken zouden moeten worden.
“We kunnen elkaar helpen” vindt VHGvoorzitter Bert Gijsberts. “Het onderzoek
toont aan dat groen een belangrijke
bijdrage kan leveren, zelfs besparingen
kan opleveren. Daar kunnen ministeries
wat mee.” Vertegenwoordigers van
diverse ministeries waren van de partij.
Ook CDA Tweede Kamerlid Ger Koopmans was aanwezig en toonde zich
zeer geïnteresseerd in het onderzoek.
Hij zegde toe de conclusies met staatssecretaris Bleker van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie te bespreken.
“Ik ben blij dat we hiermee de discussie
kunnen verbreden en pak het graag op”,
zo gaf hij aan.
De genodigden maakten volop gebruik
van de gelegenheid om informeel te
discussiëren over het onderwerp en
andere zaken die hen bezighouden.
Denis Trees, eigenaar van Groenprojecten
Zoetermeer en bestuurslid van de VHGvakgroep Interieurbeplanters heeft
geboeid geluisterd naar de lezing van
Jolanda Maas. Zelf is hij er al langer
van overtuigd dat groen goed is voor de
gezondheid en het welzijn van mensen
en hij brengt dat ook regelmatig onder
de aandacht van zijn klanten. “Ik merk
dat het steeds meer bij opdrachtgevers
begint door te dringen dat planten in de
omgeving goed zijn voor de productiviteit, de sfeer en het ziekteverzuim helpen
verminderen. Wij verzorgen veel kantoor-

Vaste cyclus
Groene Poort is een gezamenlijk initiatief
van VHG en het Productschap Tuinbouw,
in samenwerking met Zuydgeest Communicatie. Het brengt vier disciplines op één
platform bij elkaar: politiek, bedrijfsleven,
overheid en kennisinstituten. Genodigden
zijn leden van de Eerste en Tweede
Kamer, functionarissen bij de rijksoverheid, portefeuillehouders bij provincies,
veiligheidsregio’s, gemeenten, kennisinstituten, bestuursleden van brancheorganisaties en directies en commissarissen van groenbedrijven met een
branchevertegenwoordigende functie.
Egbert Roozen, directeur VHG, toonde
zich tevreden over het verloop van deze
eerste bijeenkomst. “Er is duidelijk interesse om elkaar persoonlijk te ontmoeten,
nieuwe contacten te leggen en bestaande
te onderhouden. Dit soort bijeenkomsten
bevordert de uitwisseling van informatie
en helpt relaties te verbeteren. Het is
niet direct de bedoeling om te lobbyen,
maar de contacten die hier plaatsvinden,
helpen wel wanneer je elkaar vervolgens
belt, schrijft of mailt met een wat formeler
verzoek. We willen van de Groene Poort
een vaste cyclus maken, waarbij we
elke keer een actueel thema aan de orde
stellen. Op dit moment zetten we in op
innovatie en wetenschappelijk onderzoek.
We sluiten daarmee aan op de doelstelling van de overheid om te investeren
in topsectoren.” De volgende Groene
Poort vindt plaats in maart 2012.
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