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Inleiding
Natuur is belangrijk voor de mens. Voor Vlaanderen zijn er 
geen cijfers, maar driekwart van de Nederlanders vindt dat 
natuur hen gezonder en gelukkiger maakt. Meer dan 90% 
vindt dat kinderen moeten kunnen opgroeien met natuur 
in de buurt.1

De moderne stadsmens staat echter steeds verder van de 
natuur en jonge kinderen komen minder en minder met 
natuur in contact. Talrijke initiatieven als natuurtherapie, 
natuurcoaching, bosbaden, time-out kampen, bushcraft 
weekends en therapeutische tuinen spelen in op deze nood. 
Sinds 2018 kunnen artsen op de Shetlandeilanden patiënten 
zelfs een portie natuur voorschrijven.
Maar klopt het wetenschappelijk dat natuur ons gezonder 
en gelukkiger maakt? En als dit zo is, kunnen we deze kennis 
dan inzetten om de kwaliteit van de zorg te verbeteren?

Wat is natuur?
Voor een natuurbeheerder zijn natuur bossen, heidegebie-
den, graslanden en moerasgebieden. Niet-natuurkenners 
beschouwen ook aangeharkte tuinen, netjes onderhouden 
parken en een boom in de stad als natuur. Volgens Van Dale 
is natuur ‘alles wat de mens om zich heen ziet dat niet door 
hem is gewijzigd’. Als ‘natuur’ in een erg strikte zin wordt 
benaderd, klopt deze de nitie, maar dan is bijna alles wat 
natuurbeheerders als ‘natuur’ beschouwen geen echte 
natuur. Quasi al onze natuur is immers beïnvloed door de 
mens: in bossen worden bomen gekapt, graslanden worden 
gemaaid en heide wordt begraasd. In Europa is de mense-
lijke factor in natuur bijna altijd aanwezig.
In dit artikel wordt de term ‘natuur’ als een erg ruim begrip 
beschouwd. Natuur is hier een omgeving waarin organis-
men als vlinders, libellen, hommels, vogels, zoogdieren, ... 

spontaan kunnen voorkomen en er idealiter ook voedsel en 
een nestplaats vinden. Onder natuur verstaan we zowel de 
‘oorspronkelijke’ natuur die kan bestaan zonder ingrijpen 
van de mens (bv. duinen, een natuurlijk meanderende rivier 
en moerasgebieden), natuur die blijft bestaan dankzij de 
mens (bv. heidegebieden, bloemrijke graslanden, beheerde 
bossen), landbouwnatuur (bv. akkers en graslanden die 
omzoomd worden met natuurlijke hagen of met bloem-
rijke stroken), maar ook natuur in de stedelijke omgeving 
zoals tuinen, parken, laanbomen en bermen én een solitaire 
boom op een parking van het ziekenhuis.

Wat is het effect van natuur 
op gezondheid?
De voorbije twintig jaar bestudeerden talloze wetenschap-
pelijke studies het effect van natuur op gezondheid en wel-
zijn, vanuit verschillende omstandigheden en types natuur 
en vaak vanuit een andere onderzoeksopzet.
Onderzoekers stelden vast dat het kunnen waarnemen 
van natuur bijvoorbeeld de pijndrempel verhoogt2,3 en 
genezing versnelt4-8. Zicht op natuur reduceert het stress-
hormoon cortisol, verhoogt de aandacht en verbetert de 
gemoedstoestand.9-14 Toegang hebben tot natuur stimuleert 
lichamelijke activiteit en heeft daardoor een effect op de 
fysieke gezondheid.15-18 Het vermindert obesitas en diabe-
tes type 2.17 Het wonen in een natuurlijke omgeving wordt 
geassocieerd met verminderde vroegtijdige overlijdens 
door een vermindering van ademhalings- en cardiovascu-
laire aandoeningen en kanker19 en een verbeterde mentale20 
en respiratoire21 gezondheid. Ouderen blijven langer actief 
en kinderen vertonen gevarieerder speelgedrag in natuur-
lijke leefomgevingen.1

Wetenschappelijk worden de positieve effecten van natuur 
onder andere verklaard vanuit het ‘biophilia-concept’22 en 
de ‘attention restoration-theorie’11,23.

Biophilia-concept
Het biophilia-concept stelt dat de mens een aangeboren 
neiging heeft om associaties te zoeken met andere levens-
vormen. Biophilia, de liefde voor levende wezens, zou 
geworteld zijn in onze biologie en heeft dus deels een gene-
tische basis.24,25
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Vanuit dit evolutionair perspectief triggert het zien van 
natuur op een primair psychologisch niveau het gevoel van 
veiligheid en geborgenheid. Hierdoor kan de mens in een 
natuurlijke omgeving herstellen van de vermoeiende aspec-
ten van het dagelijks leven en de stress die daarvan een 
gevolg is.

Attention restoration-theorie
De ‘attention restoration-theorie’ verklaart het gezond-
heidsbevorderende effect van natuur via een psychologi-
sche benadering.11

In de dagelijkse leef- en werkomgeving van mensen vragen 
heel wat prikkels om aandacht. Alle informatie die bin-
nenkomt, moet worden verwerkt, wat na verloop van tijd 
tot geestelijke vermoeidheid leidt. Volgens de ‘attention 
restoration-theorie’ biedt natuur de mogelijkheid om te 
herstellen van deze vermoeidheid omdat het waarnemen 
van natuur veel minder gerichte aandacht vraagt. Natuur 
heeft een herstellend of restoratief effect omdat het zorgt 
voor een fysieke of psychologische afstand van dagelijkse 
beslommeringen. Fascinerende natuurervaringen leiden de 
aandacht spontaan en ongedwongen af; er is minder cog-
nitieve inspanning nodig en de geest kan zich herstellen. 
Opgaan in een natuurlijke omgeving kan bovendien ook een 
gevoel van geborgenheid en vertrouwdheid geven.23

Maar is onze natuur wel gezond?
Omdat Vlaanderen één van de meest intensief gebruikte 
regio’s ter wereld is, staat de natuur sterk onder druk. Heel 
wat planten- en diersoorten ondervinden stress door het 
verdwijnen en versnipperen van natuur ten voordele van 
verstedelijking, intensieve landbouw of industrie en door 
het verminderen van de kwaliteit van de natuur door input 
van vervuilende stoffen en klimaatverandering.
De biodiversiteit of de verscheidenheid aan habitats, soor-
ten en genen gaat achteruit. Slechts 6,5% van de opper-
vlakte van Vlaanderen bestaat uit beheerde natuurgebie-
den.26 Van sommige types natuur resten slechts een paar 
honderd hectare. Bijna een derde van de dagvlinders in 
Vlaanderen is uitgestorven en nog eens een kwart is kwets-
baar tot ernstig bedreigd.27 Van de 66 soorten zoogdieren 
die begin van de vorige eeuw in Vlaanderen voorkwamen, 
zijn er in totaal 45% in gevaar of uitgestorven.27

Dit verlies aan natuur is zorgwekkend. Natuurgebieden 
halen jn stof uit de lucht, leggen CO2 vast, zorgen voor 
bestuivers en natuurlijke plaagbestrijders, leveren zuiver 
drinkwater, beschermen tegen overstromingen én hebben 
een duidelijke invloed op ons welzijn en onze gezondheid. 
De voorbije jaren is dan ook steeds duidelijker geworden 
dat het verlies aan natuur belangrijke maatschappelijke en 
economische gevolgen heeft.28

Om een einde te maken aan het verlies van natuur lanceerde 
de Europese Unie in het voorjaar van 2020 haar langver-
wachte en ambitieuze ‘biodiversiteitsstrategie 2030’. De EU 
zal voluit inzetten op het herstellen van land- en zee-eco-
systemen en het vergroenen van steden.

Wat is bekend?
 ❯ Wetenschappelijke studies tonen aan 

dat natuur positieve effecten heeft op 
de gezondheid en op het welzijn van 
mensen.

Wat is nieuw?
 ❯ Er is nog te weinig aandacht voor de 

positieve (therapeutische) effecten 
van natuur in zorginstellingen.

 ❯ Een goed uitgedachte natuurlijke 
omgeving rond zorgcentra kan de kwa-
liteit van de zorg verbeteren én voor-
delen bieden voor de natuur.

Figuur 1: Bij een ongewijzigd ruimtelijk beleid evolueert 
Vlaanderen tegen 2050 verder naar een grote metropool 
(= rood op de kaart) met een beperkte open ruimte (= 
groen op de kaarten) die erg versnipperd raakt.29
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Hoe het verlies aan natuur herstellen?

Verstedelijkt Vlaanderen
Zonder ingrijpende verandering in het ruimtelijke beleid 
is Vlaanderen op weg om tegen 2050 bebouwd te zijn tot 
één grote metropool, met natuur- en landbouwgebieden 
die gevangen zitten tussen sterk verstedelijkte zones 
( guur 1).29 Momenteel woont reeds 70% van de Europese 
bevolking in steden; voorspeld wordt dat dit aantal nog zal 
stijgen tot 80% tegen 2050.
Ook de structuur van de bevolking verandert: in België 
leven tegen 2050 ruim 3,5 miljoen gepensioneerden, goed 
voor 30% van de bevolking. In 2026 zal Vlaanderen evenveel 
inwoners ouder dan 67 jaar tellen als jongeren jonger dan 
18 jaar.30

Deze demogra sche verschuivingen zullen gepaard gaan 
met een grotere vraag naar onder andere gezondheidszorg 
met een stijging van de kost voor gezondheidsuitgaven. Een 
toename van 10% natuur binnen 1 km van de woonomge-
ving komt overeen met een besparing van de ziektelast met 
214 €/inwoner of meer dan 3% van de totale ziektelast.31

De economische winst van extra natuur blijkt het grootst 
te zijn in dichtbevolkte gebieden. Hoe hoger de bevolkings-
dichtheid, hoe groter het aantal inwoners dat beïnvloed 
wordt door extra natuur en dus hoe meer gezondheids-
winst.31 Gezien haar hoge bevolkingsdichtheid is Vlaande-
ren dus bij uitstek een regio die grote economische baten 
kan hebben bij de uitbouw van extra natuur.

Natuurinclusieve steden
De vraag is waar deze nieuwe natuur kan komen. De druk 
op de niet-bebouwde gronden is enorm hoog in Vlaande-
ren, wat onder andere blijkt uit de hoge grondprijzen. 
Tegen 2050 moet Vlaanderen de Europese natuurdoelstel-
lingen halen, maar er komt meer en meer consensus dat dit 
niet enkel kan door te investeren in onze natuurgebieden.
Het creëren van verbindingen tussen bestaande natuur-
gebieden in onder andere verstedelijkt gebied zal minstens 
even belangrijk zijn om planten- en diersoorten toe te laten 
om te migreren tussen verschillende gebieden. Uitwisseling 
van genetisch materiaal tussen natuurgebieden is belangrijk 
om de genetische diversiteit van onze planten- en diersoor-
ten in stand te houden. Door de klimaatverandering zijn 
er ook steeds meer zuidelijke soorten die koelere regio’s 
opzoeken en noordwaarts trekken. Er zijn al tal van voor-
beelden van Zuid-Europese vlinder- en libellensoorten die 
opschuiven naar het noorden en in Vlaanderen gespot wor-
den.32 Deze soorten zullen door verstedelijkt gebied moeten 
trekken en daar zowel voedsel als rustplaatsen vinden. Onze 
steden zullen daarom natuurinclusiever moeten worden.
In Vlaanderen zijn heel wat steden en gemeenten die 
dit trachten te doen. De Europese Unie wil alvast via 
 ‘Nature-based solutions’ en ‘Re-naturing cities’ zich als 
leider pro leren in ‘Innovating with nature’, richting duur-
zame en veerkrachtige steden en gemeenten.

Meer bomen en natuur zorgen bovendien voor verkoeling. 
Bomen, struiken en ander groen zoals groendaken, gevel-
groen en geveltuintjes helpen de temperatuur in de stad te 
verlagen, door zelf water te verdampen en door te zorgen 
voor schaduw ( guur 2). Ze houden ook het water beter 
vast bij hevige neerslag.
Ook in privé- en openbare tuinen liggen kansen. Tuinen 
beslaan zo’n 8% van de oppervlakte in Vlaanderen en bie-
den daarom een belangrijk strategisch natuurpotentieel. 
In natuurvriendelijk aangelegde en beheerde tuinen kan 
immers een opmerkelijke hoeveelheid aan biodiversiteit 
aanwezig zijn.33,34 Tuinen kunnen bovendien verbindend 
werken tussen bestaande natuureenheden door als stapste-
nen te fungeren waarlangs soorten kunnen migreren door-
heen een verstedelijkt landschap.
Vanuit de natuursector zal de komende jaren op landschaps-
schaal creatief nagedacht moeten worden hoe en waar de 
noodzakelijke stapstenen gerealiseerd kunnen worden. Het 
omtoveren van tuinen in ‘mini-natuurgebiedjes’ kan hierbij 
een belangrijke optie zijn.

Natuurinclusieve zorginstellingen
Ook rond zorginstellingen is er vaak een tuin aanwezig. Deze 
tuinen worden echter niet vaak of niet expliciet gebruikt om 
de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Voor zorgvragers is 
de tuin vaak hun belangrijkste en soms enige contact met 
de buitenwereld. Bepaalde kwetsbare groepen bevinden 
zich niet meer in de mogelijkheid om zelf naar de natuur 
te trekken maar kunnen via natuurlijke zorgtuinen alsnog 
genieten van een authentiek natuurbeleven.
Een goed uitgedachte natuurlijke omgeving rond zorgcen-
tra kan zo kansen bieden om én de zorg te verbeteren én de 

Figuur 2: De stad van de toekomst zal een natuurinclu-
sieve stad zijn. Gevelgroen, geveltuintjes en groendaken 
zijn daar onderdeel van. Ze dragen bij aan het opvangen 
van luchtvervuiling, het verkoelen van de stad en het 
verrijken van de stedelijke biodiversiteit.

Foto’s: VILDAPHOTO – Jeroen Mentens©
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interactie tussen zorgbehoevenden en de maatschappij aan 
te moedigen én de natuur een handje te helpen ( guur 3).
Rappe & Topo rapporteerden een duidelijk positief effect 
van de aanwezigheid van een natuurlijke tuin rond instel-
lingen voor dementerenden.8 De bewoners vertoonden ver-
minderde agressie en verbeterde sociale competenties. Een 
natuurlijke tuin rond een instelling kan bovendien sociale 
interacties mogelijk maken, ontmoetingen van bewoners 
onderling én ontmoetingen met de omgeving.35 Zo’n tuin 
moet dan op een dusdanige manier ontworpen worden dat 
dergelijke ontmoetingen aangemoedigd worden. Door deze 
tuinen open te stellen kunnen bijvoorbeeld ook kinderen en 
jongeren worden aangetrokken, waardoor interactie tussen 
generaties gestimuleerd worden.

Hoe moet zo’n natuurlijke tuin er dan uitzien? Hedendaagse 
zorgcentra kunnen wel mooi groen zijn, bijvoorbeeld met 
een kort getrimd en perfect onderhouden gazon en een 
aantal buxushagen, maar in zo’n tuin is de biodiversiteit 
laag en is er ook weinig a eiding te vinden. Het is als het 
ware een decor zonder spelers. Een natuurlijke tuin is een 
tuin die een geschikte leefomgeving vormt voor een grote 
verscheidenheid aan inheemse planten en dieren. Zo’n tuin 
kan de basis vormen voor fascinerende ervaringen in de 
natuur, die op hun beurt de basis kunnen vormen voor her-
stel en welzijn. Stimuli zoals vlinders, vogels, eekhoorns en 
bloemen trekken automatisch de aandacht en kunnen zo 
a eiden van dagelijkse beslommeringen en pijn.

Besluit
In sterk verstedelijkte regio’s als Vlaanderen kunnen 
‘nature- based solutions’ helpen om maatschappelijke uit-
dagingen van de toekomst aan te pakken. Bestaande kennis 
is vaak versnipperd over vele afzonderlijke professionals 
en organisaties. Er is daarom nood aan meer geïntegreerde 
kennis over hoe natuur ingezet kan worden om de kwali-
teit van de zorg te verbeteren en hoe groene ruimtes rond 
zorginstellingen ontworpen, aangelegd én beheerd kunnen 
worden om interessant te zijn voor zorg én natuur.
Daarvoor is een interdisciplinaire aanpak nodig met deskun-
digen uit zowel de groen- als de zorg- en welzijnssector. 
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