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'De beste tijd om een boom te 
planten was 20 jaar geleden, de één 
na beste tijd is nu’.  
Chinees gezegde



Omgeving
Houding
Gedrag

De natuur in de ruimte
planten, water, geluid, licht, texturen

Natuurlijke analogieën
Materialen en patronen die de natuur oproepen

Aard van de ruimte
Diepte, openheid, uitzicht, toevlucht, mysterie



Ook ons brein is voor een 
belangrijk deel nog net 
zo geprogrammeerd als 
dat van onze 
prehistorische 
voorouders. 
Maar de omgeving is 
ingrijpend veranderd. 
Hierdoor ontstaat 
‘mismatch’. 

Mismatch verklaart 
waarom er zoveel 
mensen rondlopen 
met rugklachten, 
hart- en vaatziektes, 
diabetes en overgewicht, 
depressies en burnouts



De westerse maatschappij voldoet 
aan alle negen kenmerken van 
borderline zoals die staan 
beschreven in de bijbel voor 
psychiaters: (DSM). We lijden onder 
andere massaal aan verlatingsangst, 
instabiele en intense relaties, 
onaangepaste agressie, impulsiviteit, 
zinloosheid en leegte.

‘Zijn wij gelukkiger 
dan pakweg de 
jager-verzamelaars? 
Is er een nut geweest 
aan al die 
ontwikkeling? Hoe 
heeft de 
geschiedenis het 
geluk van de mens 
beïnvloed? Wat 
maakt gelukkig?’ Hij 
stelt de vraag hoe 
gezond het is dat de 
mens over zovele 
vormen van kennis 
en zoveel 
mogelijkheden 
beschikt 
gecombineerd met 
een gebrek aan 
richting.



The Nature Principle is a 
book to inspire a new 
social network that 
ensures nature is an 
essential and everyday 
part of modern life, 
community, and 
business. This is an 
important and powerful 
vision that offers us a 
blueprint for a better 
world and happier, 
healthier inhabitants."

Even 
relaxen

https://www.youtube.com/watch?v=iwQkTuhId-o&t=2s


Nature-Deficit-Disorder 
Louv toont als eerste een direct verband aan tussen contact met de natuur en 
lichamelijke en geestelijke gezondheid van kinderen.  
Hij verklaart overgewicht, concentratiestoornissen en depressies vanuit een tekort 
aan natuur.

Toegenomen schermtijd op media
17u per week tv
20uur per week online
11-15-jarigen zitten 7,5 per dag voor scherm, toename van 40% in 10 jaar

Afgenomen natuurbeleving
Angst van ouders om kinderen in natuur rond te laten struinen is toegenomen, 
terwijl er steeds minder (natuurlijke) speelruimte is
Minder dan 1 op 10 kinderen speelt nog in wild places in vergelijking met een halve 
generatie geleden
De helft van de kinderen zou het verschil tussen een bij en een wesp niet kennen

Negatieve impact door natuurtekort NND
Tussen 3 vd 10 kinderen tussen 2 en 15 hebben of overgewicht of obese
1 op 10 tussen de 5 en 16 jaar is gediagnosticeerd met een psychische stoornis
Tussen 2007 en 2016  40% toename van jongeren onder de 21 die anti-depressiva
slikken



Hoogte van drempel 
wat doe je met prikkels
- Toeschouwer
- Zoeker
- sensor
- vermijder



Beetje natuur, grote invloed
Mark Mieras, In opdracht van:

IVN – Instituut voor natuureducatie en 
duurzaamheid

http://www.ivn.nl/


Attention Restoration Theory

Hoe meer groen, hoe beter kinderen om 
kunnen gaan met stress

Hoe werk dat?

• We kunnen ons beter concentreren na 
wandeling in park of kop thee in de tuin

• Omdat de hersenen even niet zijn
blootgesteld aan een bombardement van 
aandachtsprikkels van de stedelijke
omgeving

• Sleutelrol voor ons aandachtssysteem: 
waakzaam of reflectief



Geluk = 
40% genen +
10% omstandigheden + 
50% eigen gedrag

Hij beweegt zich tussen 
Socrates' advies om wijsheid te 
ontwikkelen en de typisch 
eenentwintigste-eeuwse vraag 
hoe vaak je, voor je eigen 
gemoedsrust, nu eigenlijk je e-
mail moet lezen.

Er wordt vaak gezegd dat onze 
externe omgeving weinig of geen 
invloed heeft op onze innerlijke 
vreugde. Dat rust en evenwicht 
vooral te vinden zijn door naar 
binnen te kijken en onze 
buitenwereld buiten te sluiten. 
Maar wat nu als onze omgeving de 
toegankelijkste bron van 
levensvreugde is 







Tower garden

1. You’ll grow more in less time and with fewer resources
2. You can grow inside the classroom
3. You’ll have less mess
4. You can move it wherever learning is happening
5. You’ll get growing support
6. You’ll get free access to lesson plans

IVN Binnenbos, vanaf 22 november verkrijgbaar

1. Betere luchtkwaliteit in het lokaal.
2. Een beter leerklimaat.
3. Leerlingen leren planten herkennen en verzorgen
4. Onderzoekend leren.
5. Een leuker leslokaal
6. Een klas vol enthousiaste BinnenBos-wachters!



De wetenschap achter biofilisch design
• Het circadiaanse ritme

Daglicht reguleert hormoon afgifte
ao Melatonine

• De savanne Hypothese
voorkeur voor specifieke natuurlijke omgeving

• Attention Restoration Theory:
Gerichte en ongerichte aandacht

• Kleurtheorie Ecological valence
blauw, heldere lucht of schoon water
groen, gezonde vegetatie
geel, Warmte en zonneschijn
rood, gezond rijp fruit

In de designgids staan ideeën voor iedereen en 
ieder budget

No budget
Low budget
Medium Budget
High Budget

Meer lezen en weten?

Zie Human spaces op blog.interface.com
en in mijn blogs op Studio School









Ongezonde gebouwen zijn nog steeds actueel. 

Het gebrek aan bijvoorbeeld licht, frisse lucht en uitzicht kan een direct risico vormen 
voor de gezondheid van de gebruikers van gebouwen.
Helaas scoren met name schoolgebouwen nog steeds erg slecht. Brits onderzoek toont aan:
Éen op de vijf leraren had  overwogen om de school te verlaten vanwege stressvolle en 
te drukke werkomgeving als gevolg van slecht ontworpen gebouwen.

Regeneratieve duurzaamheid gaat verder dan duurzaamheid. 
Het gaat er om om meer terug te geven dan we nemen, aan het milieu, de natuur, mensen,
gemeenschappen waar we actief zijn en de samenleving in het algemeen. 

Biofiele principes worden snel duidelijk: hoewel we een gebouw kunnen creëren dat 
‘niet duurzaam’ is tegen veel lagere kosten, zorgen we daarmee ook voor gezondheids-
en bedrijfsrisicokosten in de toekomst. Op de lange termijn zorgt een gezond gebouw
voor een veel beter rendement op de investering”

Martin Brown, Sustainability Provocateur



IPCC-rapport

Muren of bossen
Keuzes en kansen

In een crisis verander je je gedrag
Greta Thunberg





Fragile Future, 
Studio Drift




