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evenementen & onderwijs  

8 november 2013 Themabijeenkomst Omgevingspsychologie & Ontwerpen 

Netwerk omgevingspsychologie 
 Bijeenkomst voor omgevingspsychologen, omgevingstechnologen, ontwerpers, architecten en 

andere geïnteresseerden in de Diamantbeurs in Amsterdam, met de boekpresentatie van 

‘Omgevingspsychologie & Ontwerpen’ (auteurs Hamel & Colenberg), en projectpresentaties. 

 http://www.linkedin.com/groupAnswers?viewQuestionAndAnswers=&discussionID=57968808

82014892034&gid=3315452&goback=%2Egmp_3315452&trk=NUS_DISC_Q-ttle 

 
29 november 2013 Kennisdag Op je gezondheid! 

Nationaal Groenfonds  
“Wat kunnen natuur en gezondheid voor elkaar betekenen en hoe breng je ze samen in een 

concreet project? Tijdens de Kennisdag op 29 november kunt u gedurende ochtend 

deelnemen aan verschillende praktische workshops of u laten inspireren tijdens een van de 

lezingen van sprekers uit de praktijk. n de middag nodigen wij u uit om mee te praten tijdens 

het debat over dit actuele onderwerp. Wat zijn kansen voor synergie en waar kan het beter? 

Luister naar de visie van kopstukken uit de natuur- en gezondheidssector en geef uw mening!” 

http://www.nationaalgroenfonds.nl/natuurprijs/kennisdag/Paginas/default.aspx 

 
nov 2013 – jan 2014 Cursus Environmental Psychology 

Leiden University 
Module voor Master-studenten Psychologie, maar tevens toegankelijk voor studenten van bijv. 

Architecture en Design in Delft.  

Georganiseerd door Henk Staats. 

   https://studiegids.leidenuniv.nl/courses/show/38036/environmental_psychology 

 
23 – 27 juni 2014 IAPS Conference Roemenië 

International Association People-Environment Studies 
Main topic: Transitions to sustainable societies: Designing research and policies for changing 

lifestyles and communities 

http://www.iaps2014timisoara.org/ 

 
8 – 13 juli 2014  International Conference of Applied Psychology (ICAP) 

International Association of Applied Psychology (IAAP) 
Vierjaarlijks congres, verdeeld in 18 divisies, waarvan nr. 4 ‘Environmental Psychology’. 

Bijdragen in de vorm van symposia en dergelijke zijn nog steeds gewenst 

http://www.icap2014.com/ 

 

 

 

http://www.linkedin.com/groupAnswers?viewQuestionAndAnswers=&discussionID=5796880882014892034&gid=3315452&goback=%2Egmp_3315452&trk=NUS_DISC_Q-ttle
http://www.linkedin.com/groupAnswers?viewQuestionAndAnswers=&discussionID=5796880882014892034&gid=3315452&goback=%2Egmp_3315452&trk=NUS_DISC_Q-ttle
http://www.nationaalgroenfonds.nl/natuurprijs/kennisdag/Paginas/default.aspx
https://studiegids.leidenuniv.nl/courses/show/38036/environmental_psychology
http://www.iaps2014timisoara.org/
http://www.icap2014.com/


 
publicaties & artikelen 

OMGEVINGSPSYCHOLOGIE & ONTWERPEN 

Ronald Hamel & Susanne Colenberg 
“Ontwerpers maken graag iets moois, maar zij en hun opdrachtgevers willen ook dat het ontwerp goed functioneert. Dat 

mensen zich prettig voelen in het gebouw of de ruimte, en dat de omgeving in alle opzichten geschikt is voor het geplande 

gebruik. (…) Hoe je een ontwerp goed afstemt op de functionele en emotionele behoeften van de gebruikers verschilt per 

project. Daar zijn geen algemeen geen regels voor te geven. (…). Om de juiste gegevens hierover te vinden en deze op de 

goede manier te interpreteren, is ervaring nodig met gedragswetenschap. Daarom is het verstandig om bij een 

ontwerptraject een omgevingspsycholoog te betrekken. (…) Een omgevingspsycholoog kan met onderzoek en advies helpen 

om het ontwerp voor de gebruiker te optimaliseren. Dit boek legt uit hoe dat werkt.” 

 
 

VOETSPOREN ROND HET STATION 

Annemieke Molster & Sandra Schuit 
“Lopen van en naar het station gebeurt al, hoewel op sommige plekken meer dan op andere. 

Waar komt dat door? Hoe kunnen we situaties zo verbeteren dat er meer mensen gaan lopen 

van en naar het station? Leidt dit uiteindelijk tot een prettiger reis van deur tot deur en dus 

tot meer treinreizigers? Deze vragen stonden centraal in het onderzoek dat bestond uit een 

literatuurstudie, het analyseren van 40 stationsgebieden en het testen van een aantal 

analyse- en ontwerpmethoden. Dit boek geeft een overzicht van relevante 

achtergrondkennis, uitkomsten van onderzoek, in de praktijk toepasbare analyse- en 

ontwerpmethoden en vooral veel voorbeelden. Voorbeelden die laten zien waar het niet 

goed gaat, maar ook voorbeelden die als inspiratie kunnen dienen voor bestuurders, 

beleidsmakers en ontwerpers.” 
http://www.molster-stedenbouw.nl/ontwerp/16-boek-voetsporen/MST201203_boek_120dpi.pdf 

 

 
WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES 

Staats, H. (2012). Restorative Environments. In S. Clayton (Ed.) The Oxford Handbook of 
Environmental and Conservation Psychology (pp. 445-458). New York: Oxford University Press  
 
Staats, H. (2012). Stress and the city: How to allow for restoration. MERA Journal, 15, 18-23. 
Lokhorst, A. M., Werner, C., Staats, H., & Van Dijk, E. (2013). Commitment and behavior change: a 
meta-analysis and critical review of commitment making strategies in environmental research. 
Environment and Behavior, 45, 3-34. 
 
Collado, S., Staats, H., & Corraliza, J. A. (2013). Experiencing nature in children's summer camps: 
affective, cognitive and behavioural consequences. Journal of Environmental Psychology, 33, 37-44. 
 
De Snoo, G. R.,  Herzon, I., Staats, H., Burton, R. B., Schindler, S., Van Dijk, J., Lokhorst, A. M., Bullock, 
J. M., Lobley, M., Thomas Wrbka, T.,Schwarz, G.,  
 
Musters, C. J. M. (2013). Towards effective nature conservation on farm lands: Making farmers 
matter. Conservation Letters, 6, 66-72. 

 

 
 

 

  



lees- & kijktips  

 

boek  HET WEER IN DE STAD hoe ontwerp het stadsklimaat bepaalt  

Sanda Lenzholzer 
“De manier waarop wij het stadsklimaat beleven, is afhankelijk van fysieke en 

omgevingspsychologische factoren. Aan de hand van deze factoren wordt in dit 

boek uitgelegd hoe de basisprocessen van het stadsklimaat werken en hoe deze 

met ruimtelijke ordening en stadsontwerp kunnen worden beïnvloed.” 

http://www.naibooksellers.nl/het-weer-in-de-stad-hoe-ontwerp-het-

stadsklimaat-bepaalt.html 

 

 

 

 

 

 

 

boek HOW TO STUDY PUBLIC LIFE  

Jan Gehl & Birgitte Svarre 
“In How to Study Public Life Jan Gehl and Birgitte Svarre draw from 

their combined experience of over 50 years to provide a history of 

public-life study as well as methods and tools necessary to recapture 

city life as an important planning dimension. This type of systematic 

study began in earnest in the 1960s, when several researchers and 

journalists on different continents criticized urban planning for having 

forgotten life in the city. City life studies provide knowledge about 

human behaviour in the built environment in an attempt to put it on 

an equal footing with knowledge about urban elements such as 

buildings and transport systems. Studies can be used as input in the 

decision-making process,  as part of overall planning, or in designing 

individual projects such as streets, squares or parks. The original goal 

is still the goal today: to recapture city life as an important planning 

dimension. Anyone interested in improving city life will find 

inspiration, tools, and examples in this invaluable guide.”  
http://www.amazon.com/How-Study-Public-Life-Gehl/dp/1610914236 

 

 

 

abstracts  10e BIENNAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY 

Universitat Magdeburg, 22-25 september 2013 
Programma en samenvattingen van alle presentaties van het congres - waar o.a. H. Staats en T. Hartig) 

een symposium hebben georganiseerd over Restorative Environments – zijn vrij te downloaden via: 

http://www.envpsycon.ovgu.de/envpsycon_media/Downloads/Interactive+conference+program.pdf 

 

 
Lezingen  PSYCHOLOGY BEHIND ARCHITECTURE 

Technische Universiteit Delft 
Met nadruk op: “Psychological processes and design: an optimistic story” door H. Staats. 

“Hoe onderzoek behulpzaam kan zijn bij het evalueren maar ook ontwerpen van omgevingen die dan 

een betere kans hebben om hun functies goed te vervullen, met gunstige effecten voor ontspanning, 

sociaal gedrag, en welbevinden. Het is een optimistisch lezing waarin wordt aangetoond hoe onderzoek 

gedaan kan worden dat nuttig is voor het ontwerp (omdat daar nogal eens aan getwijfeld wordt).” 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLCOFr2pwBshWe_Lde7hWLLoCNA13a9rSb  
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onderzoek 

SUSTAINABLE HEALTHY PRIMARY SCHOOLS 

PhD-onderzoek van Ron de Vrieze 
“This PhD research is within a frame of energy, of healthy aging and of social sustainability optimal adjusted to the policy 

priorities of the RUG and of the Hanze University of Applied Sciences. The research principal is the Hanzehogeschool 

Groningen. (…)A social debate about designing Dutch primary schools is ongoing and is caused by persistent physical 

problems for example by the poor indoor climate and insufficient space for pedagogical uses. This societal crisis is since 

years affecting pupils’ performance in terms of behaviour, wellbeing and health. Factors such as unclear responsibilities of 

the physical learning environment, inefficient construction processes, and lacking school construction process knowledge at 

principal’s, cause interconnected physical problems that remain unsolved. (…)Aim of this applied research is focused on 

generating basic requirements of a sustainable healthy primary school, adjusted to users’ needs, of education sector 

interests and of societal sustainable views.” 

http://www.rug.nl/research/energy-environmental-sciences/projects/phdprojectrondevrieze 

 
 
colofon 
Deze nieuwsbrief is mede tot stand gekomen door de inbreng van Henk Staats, Ron de Vrieze en 

Ronald Hamel. Wil jij ook onder andere onderzoek, prijsvragen, vacatures, inspirerende 

praktijkvoorbeelden, evenementen, lees- of kijktips en publicaties delen?  

Lever dan kopij voor de volgende nieuwsbrief aan vóór 6 januari 2013, bij José Meijer via e-mail: 

jose@peopleandplaces.nl 

 

http://www.rug.nl/research/energy-environmental-sciences/projects/phdprojectrondevrieze

