
Veel mensen trekken tijdens hun vakantie naar
zonnige bestemmingen. Vaak is een bezoek aan

het strand een belangrijk onderdeel van de

vakantie. De hotels met zicht op zee zijn het
snelst volgeboekt. Maar waarom heeft de zee

zo'n aantrekkingskracht op ons? Wetenschaps-
journalist Anne van Kessel zoekt het uit.

Volgens zeeonderzoeker Nikki Dijkstra van de

Universiteit Utrecht werd er al in 1983 een onder-
zoek uitgevoerd waarbij mensen een uur lang in
een groot bad konden drijven. Na dat uur gaven de

deelnemers aan ontspannen te zijn en het drijven
in het water erg plezierig te vinden. Later onderzoek
toonde aan dat we minder van het stresshormoon
cortisol aanmaken als we in water liggen.
Uit meerdere kleinschalige onderzoeken blijkt dat
mensen rustig worden als ze naar een groot zee-

aquarium kijken. Engels onderzoek uit 2015 wijst
uit dat hoe meer zeeleven er in een aquarium te
zien is, hoe langer mensen blijven kijken en hoe

verder hun hartslag zakt. Daarnaast geven mensen
aan zich beter te voelen als ze een tijdje naar een

aquarium hebben gekeken.
Dijkstra is gefascineerd door het onderwerp. Als
promovendus onderzoekt ze het effect van dode
zones in zee; locaties met zo weinig zuurstof dat er
geen vissen en bodemdieren meer leven. Maar in
haar vrije tijd zoekt Dijkstra graag uit waarom we zo

van de zee houden. Ze wijst op een onderzoekwaar-
uit blijkt dat mensen rustig worden van het geluid

van de zee. Vooral het ritmische geluid van de

golven in de branding kalmeert. Sommige steden
experimenteren daarom met kleine watervalletj es

en stroompjes om het onmstige verkeersgeluid te

overstemmen,
En dan is er nog die blauwe kleur. Volgens onder-
zoek dat in het tijdschrifl Scíence verscheen, maakt
een blauwe omgeving ons creatief en associëren we

de kleur blauw met rust, openheid en vrede.

Allerlei theorieën
Maar waaróm heeft die grote bak water zo'n kalme-
rend effect? Daarover bestaan meerdere theorieën.
De 'biophilia hypothese' stelt datwe door de evolu-
tie genetisch geprogrammeerd zijn om ons goed te

voelen in natuurlijke omgevingen, omdat de kans
van overleven daar groter is. Een andere theorie
stelt dat het een sociaal-culturele reden heeft.
Vroeger trokken de rijken in hun vrije tijd naar zee.

Zeebaden werd als heilzaam gezien en was iets
exclusiefs. En wat schaars is, wordt interessant voor
een grote groep.

En dan is er nog een theorie (de Attention restora-
tion theory') die zegt dat periodes van hard werken,
die veel concentratie vergen, gecompenseerd

moeten worden met een 'herstellende setting'.
De zeebiedtzo'n setting, omdat je er'even tussen-
uit bent', de omgeving er rijk is en voldoet aan je
verwachtingen.
Wie er ook gelijk heeft, we gaan er deze zomer weer
volop van genieten.

Wandelen
Voor wie niet in

de buurt van de zee

woont: geen paniek.

Steeds meer onder-
zoek wijst uit dat ook
een boswandeling

rustgevend werkt.
Deelnemers aan een

studie die alleen, op
hun eigen tempo en

zonder muziek een

boswandeling maak-
ten, bleken beter hun

aandacht bij een taak

te kunnen houden

en voelen zich meer

ontspannen. En dat
was ook te zien op
hersenscans. Verder

onderzoek moet
uitwijzen hoelang

een wandeling moet
zijn om dit effect te
hebben,ofeen loop-
maatje een versterkt
ontspannend effect
heeft en wat de
perfecte wandel-
omgevíng is om tot
rust te komen.


