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Samenvatting
Binnen het project Groen Beter Best van InnovatieNetwerk is een inventarisatie gemaakt van
natuur‐zorgverbindingen tussen de Geestelijke Gezondheidszorg en Natuurorganisaties in de
Gemeente Ede, zodanig dat er sprake zou zijn van een win‐win situatie. De focus voor deze
inventarisatie lag op natuur als (gedeeltelijk) alternatief voor medicatie (onder het motto 'minder
pillen, meer natuur') en de voorwaarden waaraan de natuur als onderdeel van de behandeling zou
moeten voldoen.
Naar aanleiding van literatuuronderzoek en interviews met psychologen en
natuurbeheerders kunnen de volgende conclusies getrokken worden:
1. Natuur kan de behandeling van psychische klachten ondersteunen, wat het herstelproces van
cliënten ten goede komt. Er zijn indicaties dat de natuur het voorschrijven van medicatie
(gedeeltelijk) kan vervangen, maar dat zal verder onderzocht moeten worden.
2. Natuurorganisaties zouden gebaat zijn met extra aandacht, publiciteit en waardering voor het
expliciet promoten van de gezondheidsfunctie van natuur.
3. Door een brochure ‘Natuur op Recept’ en een bijbehorende app met
gezondheidsroutes/beweegprogramma’s te ontwikkelen kan aandacht worden gecreëerd voor de
inzet van natuur in de GGZ.
4. Om de routes voor cliënten zo toegankelijk mogelijk te houden, verdient een lengte van 20‐30
minuten aanbeveling. Bovendien is het voor een optimale werking van natuur belangrijk dat de
routes langs gevarieerde en semi‐open groenstructuren lopen.
De natuur in en rond Ede kan een bijdrage leveren aan de GGZ‐zorg in de gemeente. GGZ
en natuurorganisaties kunnen als partners routes en behandelprogramma's ontwikkelen. Groen
Beter Best zal zich inzetten om deze natuur‐zorgverbindingen concreet te verwezenlijken.
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Procesbeschrijving
Hoe is dit project tot stand gekomen?
Dit project is tot stand gekomen door Groen Beter Best, een initiatief dat verbinding van de
natuur‐ en gezondheidssector beoogt, zodanig dat beide sectoren er profijt van hebben. Met de
natuursector worden de terreinbeheerders van de natuurgebieden in Nederland bedoeld. Met de
gezondheidszorgsector worden partijen die zich richten op de preventie‐ en het verbeteren van de
kwaliteit van leven van (chronische) fysieke en psychische problematiek bedoeld. Door mijn
achtergrond met zowel een Bachelor Bos‐ en Natuurbeleid van de Wageningen Universiteit als een
Bachelor Klinische Psychologie van de Universiteit van Amsterdam houd ik mij als vrijwilliger voor
Groen Beter Best voornamelijk bezig met het inventariseren van wetenschappelijk onderzoek en het
verkennen van hoe natuur verbonden kan worden met de Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ). Op
basis van deze bezigheden is het idee ontstaan om een project uit te zetten om te bekijken hoe
medicijngebruik in de GGZ verminderd kan worden en de kwaliteit van leven verbeterd kan worden
door cliënten meer gebruik te laten maken van natuurgebieden in hun omgeving. De hoofdvraag
voor dit project luidt dan ook: voor welke Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) zou natuur een
(gedeeltelijk) alternatief zijn voor medicatie en hoe zou deze natuur er uit moeten zien? Het project
heeft vanwege praktische redenen de focus gelegd op de Gemeente Ede.
Wetenschappelijke literatuur
Tijdens voormalige projecten heb ik al ervaring opgedaan met de wetenschappelijke
literatuur over hoe natuur bij kan dragen aan het herstel van en de kwaliteit van leven bij psychische
problematiek. Voor dit project ben ik op zoek gegaan naar de meest recente literatuur of een
invalshoek waar ik nog niet vanaf wist. Dit heb ik gedaan door gebruik te maken van de volgende vier
online zoekmachines; google scholar, web of science, en de bibliotheken van de Wageningen
Universiteit en Universiteit van Amsterdam. De zoektermen die ik heb gebruikt zijn; nature, green
space, natural environment, nature‐based, mental health, mental illness, psychological health,
mental disorders en depression. Tot slot heb ik ook de literatuurlijsten van de gevonden relevante
artikelen doorzocht om daar nog eventuele nieuwe artikelen te vinden.
Interviews
Voor de interviews zijn er twee lijsten gemaakt, één met de natuurbeheerders van de
gemeente Ede, en één met de psychologen en GGZ instellingen in de gemeente Ede. De
natuurbeheerders zijn gezocht via de websites van de verschillende grote natuurbeheerders in
Nederland en via de website van de gemeente Ede. De psychologen en GGZ instellingen zijn gezocht
via www.zorgkaart.nl en via de zoektermen; GGZ Ede/Lunteren/Otterlo etc., psycholoog Ede etc.,
psychologenpraktijk ede/lunteren. Psychologen(praktijken) gespecialiseerd in jeugd zijn niet
meegenomen in dit project vanwege de korte tijdspanne van de opdracht.
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Stand van Zaken Wetenschappelijke Literatuur
Natuur in vroeger jaren
De rol van natuur bij het herstel van psychische problematiek
werd voor het eerst duidelijk in onze Westelijke samenleving tijdens
de Middeleeuwen (18). Gedurende deze periode werden mensen met
mentale klachten opgevangen in kloosters. Voor het bespoedigen van
herstel en het creëren van een omgeving waar men tot rust kon
komen werden er kloostertuinen aangelegd.
Aan het einde van de 19de eeuw werden er psychiatrische
ziekenhuizen en sanatoria opgericht. In psychiatrische ziekenhuizen
werden mensen met heftige problematiek verplicht opgenomen. In
Kloostertuin richting
Nederland was het op Landgoed Veldwijk gesitueerde psychiatrisch
Augustijnenkamp/Achterklooster.
Cornelis Johannes Schellenbach, geb.
ziekenhuis in Ermelo een bekend voorbeeld van een dergelijk
Dordrechtt 18‐8‐1883, koekbakker (0)
instituut. In de sanatoria werden mensen behandeld voor wat we nu
overspannen of burn‐out noemen. Het bekendste sanatorium voor
deze zogeheten zenuwlijders was het sanatorium in Zeist waar
een prachtig stuk bos bij hoorde. Naast goede voeding en rust
stonden contact met natuur en frisse lucht dan ook centraal
in de behandeling bij beide soorten instellingen.
Het is dus evident dat natuur lange tijd een belangrijke rol
heeft gespeeld in de geestelijke gezondheidszorg. Dit lijken we echter
Sanatoriumbos Zeist
grotendeels vergeten te zijn sinds de komst van medicatie en
vooruitstrevende technologie. Het is essentieel om ons vandaag de dag weer de vraag te stellen of
natuur een bijzonder heilzame werking op ons heeft. En als dat zo is, hoe weegt dit dan op tegen
zaken als medicatie en of psychotherapie en aan welke voorwaarden moet natuur voldoen om deze
geheel of gedeeltelijk te vervangen en/of te versterken. De wetenschap helpt ons om daar een
antwoord op te geven.
De ontwikkeling van wetenschappelijke theorieën
De wetenschappelijke aandacht voor de invloed van natuur op onze gezondheid begon rond
(10,18)
1990
. Eén van de eerste onderzoeken kwam van Ulrich (18). Hij concludeerde dat patiënten
sneller herstelden van een galblaasoperatie en minder pijnstilling nodig hadden als ze uitzicht
hadden op bomen en planten, vergeleken met een uitzicht op een bakstenen muur. Na meerdere
onderzoeken formuleerde Ulrich de psycho‐evolutionaire theorie. Volgens deze theorie heeft natuur
een positieve uitwerking op ons, omdat wij verreweg het grootste deel van onze evolutie in de
natuur hebben geleefd. Natuur geeft ons dus het positieve gevoel van herkenning. Dit goede gevoel
zorgt voor vermindering van stress. Deze theorie is voornamelijk onderzocht door mensen gestrest te
maken met bijvoorbeeld een heftige film. Om vervolgens plaatjes en filmpjes van natuur te laten zien
of juist helemaal niets. Bij de mensen die natuur te zien kregen na de heftige film daalde het
stressniveau sneller dan bij de mensen die helemaal niets te zien kregen. Op basis van deze
onderzoeken werd geconcludeerd dat natuur stress vermindert.
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Een theorie die goed aansluit op de psycho‐evolutionaire theorie van Ulrich is de Biofilia
hypothese van Wilson (11). Deze stelt dat mensen een onbewuste oer‐behoefte hebben om in contact
te zijn met planten, dieren en het weer. Natuur bevredigt op die manier dus een essentiële behoefte
voor ons allemaal.
Tot slot is er nog een andere invalshoek met betrekking tot de heilzame werking van natuur;
de Attention Restoration Theory (ART) van Kaplan en Kaplan (10). Volgens de ART verbetert natuur de
concentratie, doordat natuur aandacht vraagt zonder dat dit moeite kost (“soft fascination”). Een
stedelijke omgeving vermindert daarentegen de concentratie, omdat deze te veel prikkels geeft (10,16).
Deze theorie is getoetst door mensen wandelingen te laten maken in ofwel een stedelijke‐ ofwel een
natuurlijke omgeving. Voorafgaand en na de wandeling werd dan een cognitieve taak afgenomen. Op
deze manier kon het verschil tussen de natuurlijke en stedelijke omgeving bepaald worden.
Al deze theorieën zijn onderzocht om te bepalen of natuur een positief effect op ons heeft.
Gebleken is dat dit het geval is (9,15). Wat echter nog niet duidelijk was, was of natuur bijdraagt aan
het herstel van psychische problemen, oftewel de waarde van natuur voor de GGZ.
De uitbreiding naar de GGZ
Begin 21ste eeuw begon het onderzoek naar groen in de woonomgeving en de associatie met
tal van fysieke en psychische klachten (13,14). Voor het eerst werden hier dus expliciet psychische
klachten onderzocht. Uit deze onderzoeken, uitgevoerd in Nederland, bleek dat groen binnen een
straal van één kilometer geassocieerd werd met een betere fysieke en mentale gezondheid. Dit gaf
ruimte om meer gecontroleerd onderzoek te doen. Wat inhoudt dat er variabelen worden beïnvloed
in plaats van alleen gemeten. Via gecontroleerd onderzoek kunnen uitspraken gedaan worden over
oorzaak en gevolg.
Eén van de belangrijkste bronnen van onderzoek met betrekking tot natuur en psychische
klachten is het onderzoek naar bewegen (1,9). Dat bewegen helpt tegen bijvoorbeeld depressieve
klachten is al langer bekend. Bijzonder aan deze onderzoeken is echter dat er is onderzocht of het
uitmaakt of je in een groene omgeving of binnen beweegt. Bij binnen bewegen kan je dan denken
aan op de loopband of in een overdekt winkelcentrum lopen. De onderzoekers concludeerden
herhaaldelijk dat bewegen in de natuur een nog beter gevoel geeft en depressieve klachten nog
meer verminderd vergeleken met binnen bewegen. Bovendien hadden de mensen met psychische
problematiek de grootste verbetering in zelfvertrouwen, wat erg belangrijk is voor de behandeling
van mentale problemen.
De onderzoekers naar bewegen in het groen geven ook aan dat een dagelijkse dosis van
wandelen in de natuur net zo effectief kan zijn als het slikken van antidepressiva voor de behandeling
van lichte tot matige depressie (1,9). Uit hun onderzoek bleek namelijk dat 71% van de mensen die
elke dag in een stadspark wandelden zich minder depressief voelden vergeleken met de mensen die
in een winkelcentrum hadden gelopen.
Op dit moment is het onderzoeksgebied bezig met de vraag waarom natuur depressieve
gevoelens vermindert (5). Dit jaar is er bijvoorbeeld een onderzoek gepubliceerd over de invloed van
natuur op rumineren, een disfunctioneel patroon van denken over het zelf dat wordt geassocieerd
met verhoogd risico op depressie, en andere mentale problematiek (5). Rumineren werd onderzocht
bij gezonde mensen. Na een wandeling in de natuur bleek zowel het zelf gerapporteerde rumineren
als het rumineren gemeten met een MRI scanner verminderd te zijn. Na een wandeling in een
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stedelijke omgeving was dit niet het geval. Uiteraard moet een dergelijk onderzoek nog gedaan
worden bij mensen die gediagnosticeerd zijn met depressie.
Voor welke problematiek is natuur geschikt?
Aangezien onderzoek naar de rol van natuur bij het herstel van psychische problematiek nog
in de kinderschoenen staat is het lastig nu al uitspraken te doen over de geschiktheid van natuur voor
bepaalde soorten problematiek. De meeste onderzoeken hebben depressieve problematiek als focus
genomen. Hiervoor zijn duidelijke effecten gevonden (8, 9,13,15). Theoretisch is er ook onderbouwing
voor angstproblematiek en burn‐out, omdat stress een overduidelijke rol speelt bij mensen met
dergelijke klachten (3). Verder onderzoek zal echter uit moeten wijzen of dit ook daadwerkelijk het
geval is.
Hoe kan natuur geïntegreerd worden in behandeling?
In Zweden en Denemarken bestaan sinds enkele jaren healing gardens of healing forest
(8,16)
. Bij Alnarp in Zweden en Nacadia in Denemarken worden mensen 10 tot 12 weken lang
garden
behandeld in een natuurlijke omgeving voor stress gerelateerde klachten, zoals burn‐out en
depressie. Natuur is hier een belangrijke ondersteunende factor van therapie. Cliënten krijgen
namelijk individuele therapie en groepstherapie maar voor de rest houden ze zich bezig met
tuinieren, wandelen en rusten in de natuur. Dit doet weer erg denken aan de sanatoria van begin
20ste eeuw. In Nederland is vanuit het gedachtengoed van Alnarp en Nacadia een soortgelijke healing
garden opgericht; Vitura. Cliënten van Vitura hebben uiteenlopende klachten, maar deze zijn
voornamelijk stress gerelateerd.
De behandeling bij Alnarp, Nacadia en Vitura bestaat uit een combinatie van psychotherapie,
tuinieren, rusten en wandelen. Al deze aspecten vinden plaats in de natuur. Het tuinieren is
gebaseerd op de principes van verbondenheid en duurzaamheid. Wanneer de cliënt de activiteiten
onderneemt, wordt hij of zij onderdeel van het ecosysteem wat waardevolle dimensies toe kan
voegen aan het therapeutische proces. Oftewel door de gevoelens van betekenis en verbintenis te
vergroten wordt er een basis voor het therapeutische proces gecreëerd. De psychotherapeutische
aspecten zijn gebaseerd op mindfulness en acceptance and commitment therapy. Wat betekent dat
niet oordelen en leven in het hier en nu belangrijke doelen zijn van de therapie.
De eerste resultaten van deze combinatie van behandelen zijn gunstig, voornamelijk met
betrekking tot ziekteverzuim en functioneren na behandeling (19). Een groot probleem bij psychische
problematiek is namelijk dat cliënten na diagnose nooit meer kunnen werken zoals ze daarvoor
deden. Verder onderzoek zal uit moeten wijzen hoe deze vorm van behandeling zicht verhoudt tot
andere effectieve behandelingsvormen.
Waar moet natuur aan voldoen?
Uit de literatuur komen een aantal aspecten naar voren als het gaat om de voorwaarden
waar natuur aan moet voldoen om een positieve invloed te hebben. Dit gaat over een
daadwerkelijke omgeving, niet over foto’s of plaatjes.
Volgens de ontwikkelaars van de ART zijn er vier aspecten belangrijk voor wat zij restoratieve
omgevingen noemen (10):
1. Natuur moet het gevoel geven weg te zijn uit de dagelijkse beslommeringen, dit wordt being‐away
genoemd.
2. Natuur moet zodanig groot zijn dat men het einde van het pad niet kan zien aan het begin van de
wandeling, dit heet extent.
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3. Ook is het belangrijk dat natuur aansluit bij de behoeften van de gebruikers, het moet compatible
zijn. Dit kan per doelgroep verschillen en dus ook voor verschillende soorten problematiek.
4. Tot slot is er nog het aspect van soft fascination wat al eerder genoemd is. Er moet zodanig veel te
zien zijn in de natuur dat de aandacht gemakkelijk in het hier en nu te houden is, maar niet zodanig
veel dat het overprikkelt. Dit betekent over het algemeen dat de natuur toegankelijk moet zijn, maar
wel met een hoge variatie in beplanting. Een grasveld geeft dus te weinig variatie en een jungle is te
onoverzichtelijk.
Wat hier bij aansluit zijn de resultaten uit de literatuur over landschapsvoorkeuren, waarvoor
een preferencematrix is ontwikkeld (12). In deze matrix staan vier begrippen; 1. uitdaging tot nieuwe
ervaringen (mystery), complexiteit (complexity), leesbaarheid (legibility) en samenhang (coherence).
Alleen voor mystery en complexity is er wetenschappelijk bewijs gevonden dat dit een voorspellende
factor is voor de positieve waardering van natuur. Dit komt overeen met de eerder genoemde term
soft fascination, want voor mystery geldt ook dat een grasveld weinig uitdaging bied, een jungle is
echter weer te complex.
Tot slot blijkt nog uit onderzoek naar landschapsvoorkeuren dat water een element in het
landschap is waar mensen heel positief op reageren en dat het effect van natuur versterkt wordt
naarmate de diversiteit aan beplanting toeneemt (7, 12).
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Interviews Psychologen Praktijken
In deze paragraaf zullen de belangrijkste resultaten uit de interviews met de psychologen
benoemd worden.
Ik heb de volgende psychologen gesproken:
Wie?
Henk Eikholt*
Bernadette in’t Veen
Marie‐ José Hakens
Carolien Bakker
Satish Jong

Naam praktijk/ instelling
Pro Persona
Psychologenpraktijk Lunteren
De Schakel
Menslief
Chai (ELIAGG)

Henk Eikholt is natuurbeheerder van de terreinen van Pro Persona, hij heeft veel contact met cliënten en kan goed
aangeven wat zij nodig hebben in de natuur. Vandaar dat hij bij psychologen komt te staan.

Geen contact met natuurbeheerdersorganisaties
Op dit moment heeft geen enkele psycholoog contact met een natuursorganisatie om
cliënten gebruik te laten maken van de natuur. Dit komt voornamelijk doordat alle natuurgebieden
opengesteld zijn. Er zijn wel kleine initiatieven, zoals doorverwijzen naar een zorgboerderij en uit
eigen initiatief natuurgebruik stimuleren. Er zijn echter ook psychologen die (nog) niets met natuur
doen. Bovendien waren de wetenschappelijke artikelen over het algemeen ook niet bekend bij de
respondenten. Ongewoon is dit niet, aangezien het lastig is om overal van op de hoogte te blijven als
psycholoog. Daarom is het goed dat kennis over de werking van natuur wordt verspreid. Het zou
goed zijn als dit nog meer zou gebeuren, door bijvoorbeeld te publiceren in vakbladen.
Overwegend geen gebruik van natuur in de therapie zelf
Wandelen in de natuur zou goed aan kunnen sluiten bij verschillende vormen van therapie,
zoals gedragsactivatie. Dit gebeurt op dit moment nog weinig, maar het werd ontvangen als een
goed idee. Zo is wandelen in de natuur bijvoorbeeld toegevoegd aan de genietlijst die bijvoorbeeld
bij oplossingsgerichte therapie gebruikt wordt. De genietlijst is te zien in de bijlage.
Een win‐situatie is cliënten zelfstandig de natuur in laten gaan
Een win‐situatie is als cliënten in contact komen met natuur. Op dit moment is het lastig om
als psycholoog op pad te gaan met cliënten, omdat er allerlei eisen zijn gesteld aan praktijk waarin de
gesprekken plaatsvinden. Het stimuleren van cliënten om zelfstandig naar natuurgebieden te gaan
kan wel een geschikte rol zijn voor de eerstelijns GGZ. Uiteraard hoeven cliënten niet alleen te gaan,
samen met partner, vriend(en) of familie kan ook prima.
Vele kansen
Het bespreken van de kansen resulteerde in vele ideeën, van een preventiebenadering vanuit
de zorgmedewerkers tot het terugbrengen van de sanatoria (rusthuis). De integratie van wandelen in
de natuur in de huidige behandeling is voor de meeste psychologen ook haalbaar, maar dan vooral in
de vorm van het stimuleren van zelfstandig op stap gaan in de natuur. Het zou goed zijn als
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psychologen iets mee kunnen geven aan cliënten waar duidelijk op staat waar ze kunnen gaan
wandelen. Dit is het idee van natuur op recept.
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Een aantal obstakels
Het grootste obstakel is de onwetendheid onder de psychologen over natuur. Het idee van
therapie in een natuurlijke omgeving of wandelen in de natuur ter ondersteuning van behandeling is
niet direct iets waar psychologen in hun opleiding dan wel bijscholing over horen. Er heerst dan ook
vaak het idee dat de positieve werking van natuur niet aangetoond is of dat behandelingen in/met
natuur niet vergoed zullen worden door zorgverzekeraars. De voorbeelden van Alnarp in Zweden,
Nacadia in Denemarken en Vituara in Nederland laten echter zien dat therapie geven in een
natuurlijke omgeving wel degelijk mogelijk is en vergoed kan worden. Hiervoor zal echter anders
omgegaan moeten worden met de huidige resources. Ook kan aan de hand van de buitenlandse
voorbeelden bekeken worden wat er aan het huidige systeem in Nederland moet veranderen, zodat
behandelingen in/met natuur vergoed zullen worden door zorgverzekeraars. Vervolgens is het ook
van belang om bijvoorbeeld in vakbladen en dergelijke te publiceren, zodat er meer
naamsbekendheid komt voor natuur als ondersteuning van de behandeling. Het genereren van
naamsbekendheid kan ook door themapresentaties te geven voor verschillende afdelingen van
onderwijsinstellingen. Cliënten aanraden om in de natuur te gaan wandelen is iets waar alle
gesproken psychologen wel voor open staan, hierbij geven ze echter aan dat het vaak lastig is om
cliënten huiswerk mee te geven dan wel te activeren. Het enthousiasme en de overtuiging van de
therapeut zal hierin veel uitmaken en een proefperiode van natuur op recept is dan ook een logische
vervolgstap om te indiceren of dit obstakel daadwerkelijk een probleem vormt.
Aanspreekpunt financiën niet helemaal helder
Aangezien het stimuleren van wandelen in de natuur geïntegreerd kan worden in huidige
behandelvormen zijn er niet persé extra financiën nodig om natuur op recept door psychologen aan
te laten raden. Er zijn alleen financiën nodig om natuur op recept te ontwikkelen en om een
projectleider te kunnen betalen. Hoe dit vergoed zouden kunnen worden is nog niet duidelijk. De
gemeente en private investeerders werden geopperd door de respondenten.
Klachten voornamelijk depressie, angstproblematiek en burn‐out
Tijdens de gesprekken werd duidelijk dat het spreken over DBC’s in dit geval niet zo nuttig is.
Het is beter om het over soorten klachten te hebben. Depressie en burn‐out worden beide
gekenmerkt door een gebrek aan wilskracht en behoefte om wat dan ook te ondernemen. Bij
angstproblematiek draait het vooral om een constante buitenproportionele hoeveelheid zorgen
maken en piekeren. Bij cliënten met dergelijke problematiek zit het hoofd vol, waardoor natuur als
aanvulling op de behandeling bijzonder geschikt is, omdat natuur de aandacht op het hier en nu kan
vestigen. Bovendien is bewegen goed om het hoofd leger te maken en een positief gevoel te
stimuleren. Er zullen dan wel interactieve elementen tijdens de wandeling in de natuur nodig zijn om
cliënten met deze klachten uit hun hoofd en in het hier en nu te krijgen. Een app voor tijdens de
wandeling is een goed idee om te ontwikkelen. Een aantal filmpjes over belangrijke elementen
tijdens de wandeling zouden bijvoorbeeld de interactiviteit verhogen. De leeftijd (veelal tussen de 30
en 45 jaar) van de mensen die gediagnosticeerd worden met deze soorten problematiek sluit ook aan
bij het om kunnen gaan met een app. Al zal er wel een folder naast ontwikkeld moeten worden voor
iedereen die liever niet met een app op pad wil of kan gaan.
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Wisselende perspectieven met betrekking tot medicatie
Ongeveer de helft van de psychologen is er van overtuigd dat het regelmatig wandelen in de
natuur, ten minste deels medicatie kan vervangen. Met name antidepressiva en/of
stemmingsstabilitasoren. Dit is een interessante factor om mee te nemen in onderzoek in de
toekomst.
Weinig verdere eisen aan bestaande natuur
De enige eis aan natuur is volgens de respondenten een (semi‐)open structuur, vanwege de
uitnodigende uitstraling ervan. Een dicht fijnsparrenbos is bijvoorbeeld niet zo gewenst. De routes
moeten dan ook het liefst langs gevarieerde, overzichtelijke en lichte stukken begroeiing lopen, die er
zeker zijn in de gemeente Ede. Wat nog wel een punt van aandacht is, is de lengte van de routes. Om
wandelen in de natuur zo toepasbaar mogelijk te houden mogen de routes ongeveer 20 minuten,
maximaal 30 minuten duren. Op dit moment zijn eigenlijk alle routes langer.
Specificaties interviews
In onderstaande tabel zijn in steekwoorden de antwoorden op de vragen uit de
interviewleidraad genoemd. Zo is snel te zien wat de verschillende perspectieven inhouden.
Vraag

Menslief

Natuur‐
beheerders nu
Wat is een
win‐situatie?

Nee
Natuur integreren
in de behandeling
en als preventie.

Kansen

Genietlijst,
gedragsactivatie.
Bekendheid
beroeps‐groep.

Obstakels

Cliënten zelf
activeren, zelf de
natuur in.
Groepen is niet
de manier.

Psychologen
praktijk
Lunteren
Nee

Chai (ELIAGG)

De Schakel

Pro Persona

Nee

Nee

Nee, eigen terrein

Natuur als
ondersteuning
van
behandeling,
maar
terughoudend.
Brochure
natuur op
recept maakt
de optie
toegankelijk.
Een
testperiode
zou goed zijn.
Therapie in de
natuur wordt
niet
goedgekeurd
door
zorgverzekera
ars. Huiswerk
is bovendien
lastig.

Als mensen
überhaupt meer
in de natuur
komen. Preventie
en herstel.

Natuur als
integraal
onderdeel van
het leven en
preventie.

Veel contact met
natuur voor
cliënten ook
zelfstandig.

Rusthuisplan,
leegstaande
mooie huizen.
Tuindagbesteding
met een
moestuincoach.

Benaderen
vanuit de
medewerkers.
Geef mensen
een
voorbeeld.

Hoe meer
biodiversiteit hoe
beter.
Gezondheidsroute
is een goed idee.

Cliënten activeren
is erg lastig, de
zorg
moderniseren
ook. Daarom
concretiseren.

Beleren.
Angstzaaien
en slachtoffer‐
schap.

Natuur
kwantificeren.
Moet ook sprake
zijn van
kostenreductie.
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Financiën

Overheid

Geen
financiën
nodig als het
in de vorm van
huiswerk kan.

Welke
klachten?

Alles waarbij het
hoofd vol zit.
Depressie, angst,
burn‐out. Niet bij
trauma in natuur.
Meer bekendheid
psychologen, hen
laten aanraden.
Onderdeel
psycho‐educatie.

Depressie,
angst, burn‐
out.

Hoe te stimu‐
leren?

Gezond‐
heidsroute
App

Ja
Ja. Aansluiting bij
de jongere
generaties en
interactie is goed.

Door op het
zelfvertrouwe
n in te spelen
door natuur
toegankelijk te
maken.
Vervanging
medicatie niet
mogelijk.
Ja
Ja. Maakt het
toegankelijker.

Kleine
projecten als
voorbeeld.
Private
investeerders.

Samenwerking
partijen.

Iedereen die
behoefte heeft
aan rust en
bezinning.

Vooral
behandelings‐vorm
belangrijk.
Ambulant.

Preventie in
de werk
omgeving.
Mensen
inspireren.
Wel
vervanging
medicatie.

In therapie‐sessies
aangeven, opties
geven. Kan
mogelijk
antidepressiva
vervangen.

Ja

Ja

Ja

Ja, interactie op
zich goed, maar
effect discutabel.

Ja met
interactie.

Ja, interactie is erg
belangrijk.

De gemeente of
misschien het
Nationaal
Groenfonds
m.b.t. het
vastgoed.
Depressie, burn‐
out, Sociale
angst, Autisme
spectrum
Stoornissen.
Toegankelijk‐heid
moet
gestimuleerd
worden, mogelijk
vervanging
antidepressiva.
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Interviews Natuurorganisaties
In deze paragraaf zullen de belangrijkste resultaten uit de interviews met de
natuurbeheerdersorganisaties benoemd worden.
Ik heb de volgende natuurbeheerdersorganisaties gesproken:
Wie?
Jochem van
Gooswilligen

Naam organisatie
Gemeente Ede (Gemeentelijk
Bosbedrijf)

Remco Oosterkamp

Geldersch Landschap & Kastelen

Janus van Tilburg

Luntersch Buurtbosch

Beheerder van
Landgoed Kernhem
Landgoed de Hindekamp
Landgoed de Ginkel
Kreelse Plas
De Paasberg
Edese Bos
De Sisselt
Landgoed Hoekelum
Luntersch Buurtbosch

Natuurmonumenten beheert Planken Wambuis, ook in de gemeente Ede. Het is echter door
de korte looptijd van dit project niet meer gelukt om beheerder Herman Veerbeek van
Natuurmonumenten te spreken te krijgen.
Nog geen expliciete promotie met gezondheidseffect van natuur
Op dit moment wordt er marketing technisch nog geen gebruik gemaakt van de
gezondheidswaarde van natuur. Er zijn wel kleine projecten, waarbij mensen met bijvoorbeeld een
verstandelijke beperking werkzaamheden verrichten in het bos in ruil voor gereedschap om deze
werkzaamheden mee uit te voeren. Een voorbeeld hiervan zijn groepen van s Heeren Loo. Zowel de
Gemeente Ede als het Geldersch Landschap vinden dit een voorbeeld van een win‐win situatie.
Alhoewel er wel gezegd moet worden dat het ontzettend uitmaakt hoeveel de cliënten nog kunnen.
Als het algemeen functioneren erg laag ligt wil het in de gaten houden en nalopen van de
werkzaamheden door de boswachters soms meer tijd en geld kosten dan het oplevert.
Meer bezoekers is minder interessant dan gedacht
Een van de hypotheses in dit project was dat een win‐win situatie zou bestaan uit meer
bezoekers voor de natuurbeheerdersorganisaties, waardoor zij de kans krijgen om meer leden te
werven. Dit is echter maar een beperkte interesse van de betrokken partijen. Publiciteit en het
dienen van het algemeen maatschappelijk belang zijn grotere drijfveren. De gemeente Ede is hier
een uitzondering op. Uiteraard heeft de gemeente een zorgplicht en meer bewoners de natuur in
krijgen vergroot naar verwachting het draagvlak voor natuurbeheer, alleen is er op dit moment
weinig budget om te kunnen investeren. Al met al is de wil er zeker om meer met natuur en
gezondheid te doen. Bovendien is het ontwikkelen van een gezondheidsroute per terreinbeheerder
en een app iets wat alle partijen aanspreekt. Het is een uitdaging het kostenplaatje helder te krijgen
en de realisatie zoveel mogelijk vanuit andere instanties gefinancierd te krijgen.
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Goudsbergproject als kans om financieel op in te haken
Bij kansen voor de ontwikkeling van de gezondheidsroutes werd het Goudsbergplan
genoemd. Dit is het plan om gebieden van het Lunters Buurtbos, Gemeente Ede en het Geldersch
Landschap aan elkaar te verbinden. De routes sluiten in deze gebieden nu niet op elkaar aan. Het zou
mooi zijn als er met korte gezondheidsroutes op dit plan in kan worden gehaakt, aangezien er toch
nieuwe paaltjes en nieuwe borden moeten komen. Een goede vervolgstap is dan ook het plan van
Natuur op Recept en de app te presenteren aan de projectleider van het Goudsbergplan; Mirjam
Blott.
Specificaties interviews
In onderstaande tabel zijn in steekwoorden de antwoorden op de vragen uit de
interviewleidraad genoemd. Zo is snel te zien wat de verschillende perspectieven inhouden.
Vraag
GGZ en promotie
gezondheid nu

Gemeente Ede
Alleen kleine groepen
die werk in het bos
doen in ruil voor
gereedschap. Geen
expliciete promotie
van
gezondheidswaarde.
Direct inkomsten. Dit
zal niet lukken met dit
project, maar de
gemeente heeft ook
een zorgplicht en
meer mensen in het
bos kunnen draagvlak
vergroten.

GLK
Alleen kleine groepen
die werk in het bos
doen in ruil voor
gereedschap. Geen
expliciete promotie
van
gezondheidswaarde.
Meer publiciteit.

Kansen

Profileren als
betrokken bij
gezondheid.

Obstakels

Financiën, er kan op
dit moment niet
geïnvesteerd worden.

De Goudsbergroute
kan een bron van
financiën zijn.
Vergelijken met
geocashing kan voor
de app handig zijn.
Financiën, maar hoeft
dus geen probleem te
zijn als je kan inhaken
en als iets er eenmaal
is kan de provincie
wellicht budget voor
onderhoud verzorgen.

Wat is een win‐situatie?

Lunters Buurtbos
Nee, wel ontwikkeling
van een trimbaan.
Verder geen expliciete
promotie van
gezondheidswaarde.

Een situatie die goed is
voor onze
gemeenschap. Als er
bijgedragen kan
worden aan de fysieke
en mentale
gezondheid van de
gemeenschap is dit
een win‐situatie.
Inhaken op de
Goudsbergroute.
Gemeente en GLK zijn
ook aangesloten.

Niet echt obstakels,
zolang bezoekers zich
aan de spelregels van
het bos houden.
Project technisch moet
het wel concreet
genoeg worden
uitgewerkt, als het te
vaag blijft wordt het
onuitvoerbaar.
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Financiën

Gezondheidsroute
App

Groene partner GBB,
VBNE. Het bosbedrijf
kan nu niet
investeren. Er moet
budget voor zijn of
komen. Ergens op
inhaken.
Ja
Ja

Financiën, maar hoeft
dus geen probleem te
zijn als je kan inhaken
en als iets er eenmaal
is kan de provincie
wellicht budget voor
onderhoud verzorgen.
Ja
Ja

Er kan geïnvesteerd
worden als het het
maatschappelijk
belang behartigt.

Ja
Ja
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Advies
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag en advies gegeven over
vervolgstappen. De hoofdvraag voor dit project luidde voor welke Diagnose Behandel Combinaties
(DBC’s) zou natuur een (gedeeltelijk) alternatief zijn voor medicatie en hoe zou deze natuur er uit
moeten zien?
Met betrekking tot deze vraag zijn er vier hoofdconclusies:
1. Natuur is een aanvulling op de behandeling, geen alternatief.
Zowel uit de wetenschappelijke literatuur als uit de gesprekken met de psychologen blijkt dat
natuur een goede aanvulling kan zijn op de reguliere behandelingen. Het is volgens de respondenten
echter niet zo dat de natuur in gaan op zichzelf staand psychische klachten kan herstellen. Hier is in
ieder geval ook psychotherapie voor nodig.
2. In plaats van DBC’s kan er beter over soort problematiek en behandelvorm gesproken worden.
DBC’s worden gebruikt wegens administratieve redenen. Deze worden gedocumenteerd voor
de zorgverzekeraar. Als het gaat om voor welke cliënten met welke problematiek natuur een goede
aanvulling is op de behandeling, is het beter om over de soort problematiek en behandelvorm te
spreken. Het antwoord is in dit geval voornamelijk depressie, angst en burn‐out problematiek. Deze
soorten problematiek worden gekenmerkt door een vol hoofd met zorgen, verwachtingen en
verwijten. Natuur zou deze klachten kunnen verminderen doordat het stress reducerend en
aandacht herstellend werkt. Bovendien zijn de meeste cliënten die in behandeling zijn voor deze
klachten niet opgenomen in een instelling. Zij kunnen dus gestimuleerd worden om zelfstandig de
natuur in te gaan om te wandelen. Uiteraard beslaat de GGZ veel meer dan alleen dit soort klachten.
Vervolgonderzoek zal uit moeten wijzen of natuur ter ondersteuning van de behandeling ook voor
andere problematiek iets kan betekenen.
Depressie, angst en burn‐out worden behandeld in de basis‐GGZ, voor Natuur op Recept
zullen dus ook in eerste instantie psychologen uit deze eerstelijns‐GGZ benaderd moeten worden.
3. Over de effecten van natuur op medicatiegebruik is nog te weinig bekend.
Er zijn voor zover bekend nog maar weinig onderzoeken bekend over contact met natuur als
alternatief voor medicatie. De onderzoeken die er zijn wijzen in de richting van natuur als eventuele
vervanging van antidepressiva bij lichte tot matige depressie. Een aantal psychologen geeft ook aan
dat dit wellicht een mogelijkheid is. Er is echter nog meer onderzoek nodig om hier gegronde
uitspraken over te kunnen doen.
4. De natuurgebieden van de Gemeente Ede zijn geschikt voor cliënten uit de GGZ
In de gemeente Ede is voor iedere inwoner binnen een straal van een kilometer geschikte
natuur te vinden om in de wandelen. Stadsparken zijn al gunstig, deze geven het gevoel weg te zijn
uit de omgeving van alledag (being away) en voldoen aan het criterium van “soft fascination”.
Natuurgebieden hebben echter de voorkeur boven stadsparken, omdat natuurgebieden aan nog
meer eisen uit de literatuur voldoen; deze zijn namelijk zodanig groot dat je het einde van de route
niet kan zien als je begint (extent), natuurgebieden bieden meer afwisseling (mystery) en ze hebben
over het algemeen een grotere variatie aan beplanting dan stadsparken wat de herstellende werking
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van natuur vergroot. Uit de interviews met de respondenten is gebleken dat de gezondheidsroutes
het liefst langs gevarieerde, overzichtelijke en lichte stukken begroeiing moeten lopen, die er zeker
zijn in de gemeente Ede. Bovendien mogen de routes ongeveer 20 minuten, maximaal 30 minuten
duren, om ze zo toegankelijk te houden.
Door dit project zijn er ook verschillende doelen ontstaan met betrekking tot het creëren van
een win‐win situatie voor de GGZ en de natuurbeheerdersorganisaties van de Gemeente Ede:
1. Het ontwikkelen van gezondheidsroutes, voor elke terreinbeheerder één.
Om een Natuur op Recept te ontwikkelen zijn er korte routes nodig van 20 tot 30 minuten.
Eigenlijk dure alle routes van de Natuurorganisaties langer. Daarom, en om publiciteit te genereren
zou het goed zijn om nieuwe routes uit te stippelen. Deze routes mogen zeker onderdeel zijn van het
huidige padenstelsel van de verschillende gebieden, het is alleen belangrijk dat de borden en paaltjes
in de gebieden vernieuwd worden waarop de gezondheidsroutes staan.
Het gaat er hierbij om dat de natuurbeheerders samenwerken en niet elkaars concurrenten
worden. Dus 1 gebied met 1 gezondheidsroute is niet goed genoeg. Alle gebieden kunnen één route
in het zonnetje zetten door er een gezondheid gerelateerde naam aan te hangen.
2. Het ontwikkelen van een Natuur op Recept brochure waar deze gezondheidsroutes in staan.
Deze kunnen psychologen meegeven aan hun cliënten.
Het is (nog) niet de bedoeling dat psychologen met de cliënten mee naar buiten gaan, maar
dat cliënten Natuur op Recept mee krijgen van de psychologen.
Een concept voor Natuur op Recept is al ontworpen. Dit is puur een voorbeeld om te kunnen
laten zien hoe Natuur op Recept er uit kan gaan zien. De inhoud zal besproken moeten worden met
belanghebbenden. Voorbeelden hiervan zijn waar de routes precies gaan lopen, wat de namen van
de routes gaan zijn en wat de tekst in de brochure moet zijn in verband met de doelgroep.
3. Het ontwikkelen van een app voor de gezondheidsroutes.
Aangezien interactie en toegankelijkheid voor cliënten erg belangrijk zijn en
natuurorganisaties al een tijd aan het denken zijn over een app is het een kans om daar nu naar te
handelen. Elke route krijgt drie hoogtepunten waarover een filmpje te zien is in de app. Verder zijn er
ook ideeën zoals het sparen van smileys en sparen voor een drankje bij lokale horeca. Zowel aan het
begin als aan het einde van het lopen van de route zal duidelijk zijn van welke terreinbeheerder de
route is. Aan het einde komt bovendien een knop met “word nu donateur/ vriend” te staan en/of de
site van de Gemeente Ede, Lunters Buurtbos en het Gelders Landschap.
4. Het creëren van naamsbekendheid voor de heilzame werking van natuur binnen de GGZ.
Door dit project werd duidelijk dat de werking van natuur, en dan vooral de
wetenschappelijke artikelen hierover niet bekend zijn bij de psychologen uit de reguliere GGZ. Het is
dan ook belangrijk om grootschalig draagvlak te creëren door meer naamsbekendheid te maken. Dit
kan door in vakbladen te publiceren en themapresentaties te geven voor verschillende afdelingen
van onderwijsinstellingen.
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Vervolgstappen
Er zijn een aantal zaken die in aansluiting op dit project ondernomen zouden moeten worden om de
gezondheidsroute, natuur op recept en de app te realiseren;
‐ Financieringsmogelijkheden inventariseren
‐ contact met projectleiders van het Goudsbergplan, Mirjam Blott & Peter Zuurbier
‐ contact met wethouder(s) Gemeente Ede over de plannen
‐ Bijeenkomst organiseren voor alle betrokken partijen
‐ Routes selecteren
‐ Definitieve brochure ontwikkelen (Proefbrochure presenteren)
‐ App in overleg ontwikkelen (Inhoud app presenteren)
‐ Contact met app ontwikkelaar (Jan Heij)
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NATUUR OP RECEPT
Wandelen in de natuur

Voor GPS begeleiding en leuke
filmpjes voor onderweg,

download onze app: Gezondheidsroute
Te downloaden via de app/ play-store of
via onze website www.gezondheidsroute.nl
De app is geschikt voor Apple en Android

Voor meer routes en informatie:
www.glk.nl
www.ede.nl/vrije-tijd-en-toerisme/bos-en-heide
www.hetluntersebuurtbos.nl

De natuur kent het
grote geheim en glimlacht
Victor Hugo

De IJzertijdroute
Adres
Vijfsprongweg 70, Wekerom
Lengte
1,7 kilometer
Geschatte duur
20 minuten
Moeilijkheidsgraad
1 (ster)ren
Beheerder
Geldersch Landschap en Kastelen

De Koepelroute
Adres
Boslaan 87, Lunteren
Lengte
2.0 kilometer
Geschatte duur
25 minuten
Moeilijkheidsgraad
2 (ster)ren
Beheerder
Stichting het Luntersche Buurtbosch

Bosroute
Adres:
Koeweg 1, Ede
Lengte
2,9 kilometer
Geschatte duur:
35 minuten
Moeilijkheidsgraad:
3 (ster)ren
Beheerder:
Gemeente Ede

Natuur op recept
Natuur heeft vele positieve effecten op zowel de fysieke
als de mentale gezondheid. Kijken naar natuur werkt al
stressverlagend, in natuur wandelen is nog beter.
Naast stressvermindering zorgt natuur ook voor een betere
concentratie en een beter functionerend immuumsysteem.
Dit betekent dat het heel goed is om te wandelen in de natuur
ter ondersteuning van een behandeling bij de huisarts,
fysiotherapeut en psycholoog. Uit onderzoek blijkt namelijk
dat mensen die regelmatig in de natuur te vinden zijn
minder snel last hebben van bijvoorbeeld hoge bloeddruk,
hartproblemen, depressie en burn-out. Bovendien draagt
wandelen in de natuur bij aan een spoediger herstel en
revalidatie. De genoemde routes in dit recept zijn voorbeelden
van wandelingen die u kunt lopen, alleen of met anderen.
Wij wensen u veel wandelplezier!

