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Tijd voor tuin en groene omgeving
Coronamaatregelen en hoe belangrijk nabijgelegen groen is
Half maart en de hele wereld ontwaakte uit een winterslaap. Dit jaar geen gewone lente
maar één die de geschiedenisboeken zal ingaan als een-blijf-in-uw-kot-voorjaar. Doordat
iedereen in zijn kot moet blijven, herontdekken vele burgers het belang van een eigen
stukje groen of van nabijgelegen openbaar groen.
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Coronacrisis

“

Coronamaatregelen dringen de hele
bevolking terug tot enkel het uiterst
essentiële. Mensen moeten zoveel
mogelijk in hun kot blijven en kunnen
enkel voor essentiële verplaatsingen
buitenkomen. Gezondheidszorg en
voeding staan uiteraard op nummer
één, wandelen en beweging volgen
snel op het korte lijstje. Zowel de
beleidsmakers als individuele burgers
beseffen hoe opportuun het voor onze
mentale gezondheid is om buiten te
bewegen en dat nog liefst in een
groene omgeving. Het belang van
makkelijk bereikbaar groen valt zo
alleen maar te onderstrepen in deze
tijden. Voornamelijk voor burgers die
in grote steden wonen en voor het
ophalen van een frisse neus afhankelijk zijn van de publieke ruimte, is het
belangrijk dat er kwaliteitsvol groen
in de nabije omgeving is.

Eerder onderzoek
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Na een lange dag in uw kot doet de
buitenlucht meer dan deugd. We zien
deze dagen veel wandelaars genieten
van de buitenlucht, de lentezon en de
natuur. Dit kan zowel in bossen,
parken, op het balkon, als in de tuin
met onze bloemen en planten. Met de
lente komt er leven in onze omgeving
en dat is zeker het zien waard. Iedere
dag brengt iets nieuw. Ondertussen
stonden de Magnolia’s al in bloei en
beginnen de fruitbomen al minuscule
vruchtjes te vormen. Vooral in dorpen
of steden waar weinig groen te zien is,
zoeken mensen massaal natuurgebieden of bossen op. Steden en gemeenten kunnen zelf een belangrijke bijdrage leveren door voldoende
straatbomen te voorzien en openbare

lijke omgeving kan op verschillende
manieren bijdragen aan de gezondheid van iedereen. De Wageningen
University & Research onderzoekt het
optimaal inrichten en beheren van de
groene ruimte om het gedrag van
mensen positief te beïnvloeden. En
ook Universiteit Gent zoekt uit of de
aanwezigheid van planten een effect
heeft op de prestaties van blokkende
studenten.
Twee dingen zijn alvast zeker. Enerzijds was er al voldoende bewijs dat
groen, bloemen en planten goed zijn
voor onze gezondheid en ons algemeen welbevinden. En anderzijds zal
er nog lang nagepraat en onderzocht
worden wat de impact van de coronacrisis op onze samenleving is geweest. Het feit dat zoveel mensen hun
nabije omgeving herontdekt hebben,
kan misschien één van de positieve
gevolgen zijn voor onze sector. Laten
we die met twee handen grijpen. n
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plaatsen in alle functies en facetten
groen in te richten. Bijvoorbeeld door
kale kerkhoven om te toveren tot
groene verblijfplaatsen. Deze kleine
investering levert veel op voor de
bevolking.

Vanuit de bevindingen met het Europese project Green Cities en projecten
zoals Green-Air (UGent, HoGent en
PCS) weten we dat naast het geven
van schaduw en het milderen van
extreme temperaturen, bloemen en
planten ook een belangrijke bijdrage
leveren aan onze gezondheid. Dit
doen ze onder andere door lucht te
zuiveren, fijnstof op te vangen, zuurstof te leveren… Het gevaar om besmet te geraken en de noodzakelijke
maatregelen tegen het coronavirus,
kunnen veel stress geven en vragen
een groot aanpassingsvermogen. In
de huiskamer kunnen we in de eerste
plaats kamerplanten de lucht helpen
zuiveren en ons een gelukkiger gevoel
geven. Vanuit de huiskamer of tijdens
een wandeling zien we ook de planten
in de tuin of in de straat. Een natuur-
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Een frisse neus

Het belang
van makkelijk
bereikbaar groen
valt alleen
maar te
onderstrepen.

Onderzoek
Sinds 9 april loopt een groot corona-natuuronderzoek over heel
Vlaanderen. De Universiteit Antwerpen onderzoekt in welke mate
mensen de natuur (meer) opzoeken
tijdens deze coronatijd en welk
effect dat heeft op hun algemene
gezondheid en welbevinden. De
enquête kadert in een groter universitair onderzoek van Universiteit
Antwerpen over de relatie tussen
zorg en natuurlijke leefomgeving
dat door de provincie Antwerpen
gefinancierd wordt. Op de AVBSwebsite is een link te vinden om
deze enquête in te vullen! n
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Zuurstof verrijkt water met nanobubbles:
• Gezondere wortels en onderdrukking van ziekten
• Waterkwaliteit verbeteren en biofilm controle
• Verbeterde groei en minder plantstress
Voor alle situaties een adequate oplossing: waterbehandeling van het bassin,
zuurstofverrijking van voorraadtanks en silo’s of Inline systemen voor NFT/DWC/Indoor
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