
Buiten zijn en groen in de
omgeving

4%

Wat doen panelleden buiten?

Groen in de omgeving is goed voor het leefklimaat en buiten zijn is gezond. De GGD'en in
Brabant hielden een panelonderzoek. We vroegen wat mensen buiten doen, wat ervoor
kan zorgen dat zij vaker naar buiten gaan, wat zij vinden van het groen in hun omgeving,
en of zij vinden dat groen een bijdrage levert aan een betere gezondheid. Ruim 13 duizend
Brabanders gaven hun mening. De resultaten vind je in deze infographic. 

Wat zou ervoor kunnen zorgen dat panelleden vaker naar buiten gaan? 
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De helft van de mensen geeft als

antwoord 'niks'; zij vinden dat zij al genoeg
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... zorgt dat ik me gezonder voel

Woont binnen 5 minuten lopen van een
groene plek 
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Groen in de omgeving

Dit onderzoek 'buiten zijn en groen in de
omgeving' is gehouden onder het
gezondheidspanel van de 3 Brabantse
GGD'en. Qua samenstelling is dit panel
niet representatief voor de hele regio. Om deze
reden moeten de resultaten van dit onderzoek
beschouwd worden als een indicatie voor wat
er leeft onder 16-plussers in Brabant.
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Zoekt (bijna) iedere dag groen in
de omgeving op36%

Is (erg) tevreden over de hoeveelheid
groen in de omgeving77%

Wat voor soort groen is belangrijk?

Bos of
natuurgebied 84%

Wilde bloemen in
openbaar groen 68%

Bomen langs
de weg

60%

Het belangrijkste doel van openbaar groen?

Aantrekkelijke groene
wandel- en fietsroutes73%

Klimaatbeheersing72%

Biodiversiteit69%

Groen en gezondheid

Tijd doorbrengen in een groene omgeving...

78%

  
... zorgt voor minder stress en

spanningen 61%

De GGD heeft de Brabantse Omgevingsscan
(BrOS) ontwikkeld waarin veel inspiratie en
informatie staat over leefomgeving en
gezondheidsbeleving. Benieuwd? Ga dan
naar: 

www.brabantscan.nl

Gaat minder vaak naar buiten omdat men
woonomgeving niet aantrekkelijk vindt 4%

Mist mogelijkheden in de buurt om te
bewegen

Mist mogelijkheden in de
buurt om anderen te ontmoeten

Gaat minder vaak naar natuurgebieden
vanwege de eikenprocessierups 12%Vindt groen in de omgeving (erg) belangrijk96%

Vindt dat het groen in de buurt voldoende
verkoeling biedt tijdens warme dagen49%


