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INTRODUCTIE Natuur – Gezondheid 

waarom wij natuur nodig hebben? 
groen en natuur bepalen mee de levenskwaliteit van de 
leefomgeving 
 
• laatste jaren: meer onder de aandacht 
• feitelijk nog in beperkte kring 
• belangstelling & besef aanwezig 
 

natuurlijk kapitaal voor welzijn- en gezondheidswinst 
 
 
 
 



INTRODUCTIE Natuur – Gezondheid 

focus op Natuurbeleving 
ANB als vakman van de natuur: 
• beschermen en beheren van ca 80.000 ha 
• kijkhutten en bivakzones, natuurlopen 
• 995 speelzones en 123 zomerspeelzones 
• communicatiecampagnes  

‘Doe eens buitengewoon’ 
www.natuurenbos.be 
 

 

http://www.natuurenbos.be/


Natuur – Gezondheid 
betekenis voor ANB 

• natuur midden maatschappij 
 
• als oplossing voor maatschappelijk thema 
 
• in nieuwe hoeken medestanders 

vinden voor meer en betere natuur 



Natuur – Gezondheid 

krachten bundelen, overzicht houden 
 

veel initiatieven, verspreid 
weinig samenwerking aanwezig 

NOODZAAK 



BENADERING Natuur – Gezondheid 

natuur voor gezondheidswinst  

UITGANGSPUNT: SLIM VERBINDEN VAN WAT ER AL IS 
 

VISIENOTA DirectieRaad 24/11/2017 

ACTIEPLAN Natuur voor Gezondheidswinst DirectieRaad 20/04/2018 

beheer, inrichting, promotie eigen terreinen 
identificeren belang van natuur voor gezondheid 
opzetten allianties natuur - gezondheid 
stimuleren natuurbeleving 
(projectoproep Natuur in je Buurt) 

 Team Strategie + 
Programma Natuur 
en Maatschappij  



   Volksgezondheid 

BENADERING Natuur – Gezondheid 

natuur voor gezondheidswinst  

Natuur-, bos-, groen in Vlaanderen 

Dagdagelijks 
natuurcontact 

Spelen 
Leren 

Reizen (Woon-werkverkeer) 
Werken 

Tijdverdrijf 

 
Natuurgebaseerd  

gezondheids-
bevorderend 

initiatief 
Natuurlopen, 30-30 actie 

Coachen in de natuur 
Zorgtuinen 

 

Natuurgebaseerde 
gezondheids-
interventie -

evidence-based 
Therapeutische behandeling 

Programma/oefeningen  

Preventieve en curatieve gezondheidszorg 
Gezondheidsbevordering 

Bevolking, inclusief doelgroepen Individu met zorgvraag 



BENADERING Natuur – Gezondheid 

beheer, inrichting, promotie eigen 
terreinen 

geschikt beheer 
geschikte (bestaande) infrastructuur 
 

wandelpaden, rolstoelpaden, enz. 
natuuroases en snoezelbossen, kleine wildernissen 
specifieke rustelementen 
gerichte communicatie 
samenwerken met zorg 
in de buurt 



BENADERING Natuur – Gezondheid 

opzetten allianties 
gezamenlijke projecten opzetten 

OPZC Rekem – ANB domein Isaekshoef 
AZ Sint-Lucas Brugge – ANB Steenbrugse bosjes 
coachen in de natuur 
BoV in Vlaamse natuur- en bosdomeinen 
30-30 actie 

 
beleidsinitiatieven 

   voorbereiden 



BENADERING Natuur – Gezondheid 

stimuleren natuurbeleving 
faciliteren 

Natuur in je Buurt projectoproep 
 
 



BENADERING Natuur – Gezondheid 

identificeren belang van natuur 
voor gezondheid 

evidence-based handelen 
samenwerking en netwerking a.d.h.v. casus 
aandacht voor onderzoekluik bij elke casus 

INBO 



VOORDELEN Natuur – Gezondheid 

natuur voor gezondheidswinst 

doelgroepen bereiken waar ANB/natuur minder toegang 
   toe heeft 

casus koppelen aan onderzoek: noden detecteren en 
   gezondheidseffecten meten 

meer vraag gestuurd werken 



HOE ERVAART 
BURGER VOORDEEL? 

Natuur – Gezondheid 

natuur voor gezondheidswinst 

mensen die niet zo vanzelfsprekend de weg vinden naar 
   natuur in hun buurt worden er naar toe geleid 

en ondervinden positieve gezondheidseffecten 
aanbod aan laagdrempelige toegankelijke natuur is breder 

   bekend en wordt uitgebreid 
? 



Natuur – Gezondheid 
betekenis in Vlaanderen 

 Natuur terugbrengen 
 in verstedelijkte manier van leven, 
 ook voor kwetsbare groepen. 
 
Bijdrage aan 
meer bereikbare en toegankelijke natuur, 
het verbeteren van milieukwaliteit 
en/of verbinden van natuur 
met als effect het verbeteren van de 
gezondheid en uiteindelijk 
een lagere ziektelast. 

 



Contact: 
myriam.debie@vlaanderen.be 
 
ANB, team Strategie 

met dank aan Ewout De Vos voor de foto’s 

mailto:myriam.debie@vlaanderen.be

