
# Jouw gids om gezond gelukkig  
te worden in de natuur

NATUUR
IS GEZOND 



2

Studies tonen aan dat natuur stress 
vermindert. Stress maakt angstig,  
verhoogt je hartslag en bloeddruk, 

en (over)belast je immuunsysteem. 

Meer tijd doorbrengen in de natuur 
en meer bewegen is een sleutel naar 
een gezonder en gelukkiger leven. 

MAAR HOE BEGIN JE ERAAN?  
CM en Natuurpunt zetten je op het goede 
pad, want een gezonde geest, in een 
gezond lichaam, in een gezonde groene 
omgeving? Dat geeft pas een boost.

Wat de natuur doet 
met je lijf en je hoofd, 
daar kan geen medicijn 
aan tippen.

#NATUURISGEZOND

V.U. Chris Steenwegen • Coxiestraat 11 • 2800 Mechelen
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Tips voor 
ELKE DAG 
Elke dag van elke week van elke 
maand van het jaar valt er buiten  
wel iets te beleven. Haal eens diep 
adem, en kom het ontdekken.  
Je voelt je gewoon beter in de natuur.

► Voeder de vogels in je tuin

Begin klein en laat de natuur tot bij jou komen. 
Vul je voederplank met vogelzaad en nootjes en 
hang vetbollen op in de winter. Geniet van  
de kleine en grotere tuinvogels die je tuin komen 
bezoeken.

Ga aan de slag met de tips op  
> www.natuurpunt.be/vogels-in-de-tuin  
en leer je tuinvogels herkennen op 
> www.natuurpunt.be/tuinvogels 

► Kies een groene (om)weg 

Vind je weinig tijd om er eens op uit te trekken? 
Integreer dan een groene wandel- of fietsroute 
in je dagelijkse verplaatsingen. Zo kom je alvast 

met een frisser hoofd en een energieker lijf op 
je bestemming. Of neem een adempauze in een 
natuurgebied dat je op je pad tegenkomt. Zoek 
routes in je buurt via 

> www.natuurpunt.be/wandelen 
> www.natuurpunt.be/fietsen

► Geef je waarnemingen door

Wandelen en verwonderen in een klap: wandel 
door je buurt en geef je waarnemingen door. 
waarnemingen.be is de grootste natuurdata-
bank van Vlaanderen. Met de ingevoerde data 
monitort Natuurpunt de dieren die bij ons leven. 
Breng de dieren en planten uit jouw omgeving 
mee in kaart.

> www.waarnemingen.be



5

Wat doet de natuur met je lijf?
 
Voel #natuurgeluk
5 minuten in de natuur is al voldoende om je vrijer en gelukkiger te voelen, een beter zelfbeeld te 
krijgen én je bloeddruk te laten dalen. Dat kan met wandelen, fietsen, bootje varen, tuinieren ...
 
Hallo concentratie
Kinderen die 20 minuutjes per dag in de natuur wandelen of spelen, kunnen zich beter concen-
treren en vertonen minder symptomen van ADHD. Opvallend is dat kinderen met ADHD meer 
baat hebben bij open groene ruimtes met een niet dichtgegroeid bladerdak. 
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Tips voor 
ELKE WEEK 
Intuïtief weet je dat tijd die je door-
brengt in het groen goed besteed is. 
Iedereen kent verhalen van familie en 
vrienden die weer in balans waren na 
een groene kuur. Maar er gebeurt ook 
heel wat onderzoek. 

En studies bewijzen wat we al lang 
weten: de natuur is écht goed voor ons. 

Wil je op korte én lange termijn voor-
delen ondervinden voor je mentale en 
fysieke gezondheid? Ga naar buiten. 

► Sport in het groen 
voor meer energie

Wil je echt diep ademhalen in de natuur? Kom 
dan gratis sporten in het groen. Trek je loop- of 
wandelschoenen aan, breng je fiets of mountain-
bike mee naar het bos, rol je yogamat uit of zoek 

een knus plekje om mindful te genieten. Vul je 
longen met gezonde boslucht en ga vol energie 
naar huis. 

> www.sport.vlaanderen/waar-sporten/ 
sporten-in-de-natuur 
> www.30-30.be

► Zoek een nieuwe uitlaatklep

Laat je verwonderen door de natuur en vergeet 
even je zorgen. Ga eens op zoek naar een dier- 
of plantensoort die je nooit eerder zag of ga 
bij het ochtendgloren of avondschemering op 
pad. Krijg de smaak te pakken en geniet van een 
eenvoudige nieuwe uitlaatklep.

> www.natuurpunt.be/vroege-vogel-concerten

► Kweek groene vingers
  
Natuur ontdekken begint in je eigen tuin. De 
oppervlakte aan tuinen in Vlaanderen is immers 
veel groter dan de oppervlakte aan beschermd 
natuurgebied. Met een goed ingerichte tuin help 
je de natuur vooruit. Jij geniet van de inspan-
ning en van de dieren die mee van je tuin komen 
genieten.

> www.natuurpunt.be/tuin 
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Wat doet de natuur met je lijf?
 
Altijd wakker & alert
Een natuurwandeling verbetert je korte termijn geheugen en geeft je een mentale boost.
Contact met de natuur heeft een gunstige invloed op je hogere cognitieve functies die nodig zijn 
om te plannen, problemen op te lossen en impulsen te beheersen.
 
Bye bye obesitas
Combineer fysieke activiteiten met natuur, en je bent geneigd om vaker te bewegen. 30 minuten 
wandelen, joggen of fietsen is goed om de strijd tegen de kilo’s aan te gaan. 

Slecht weer bestaat eigenlijk niet, er is alleen maar 
ongeschikte kledij - Sir Randolph Fiennes- 
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Tips voor 
ELKE MAAND 
Vliegen de maanden bij jou ook zo snel 
voorbij? Blijf dan wakker en alert door 
af en toe op de pauzeknop te drukken. 
Neem een break om de dingen te doen 
waar je echt van houdt. 

► Ga samen op ontdekkingstocht

Niets zo ontspannend als een gezellige wande-
ling in het groen met de mensen waar je van 
houdt. Ga elke maand in groep wandelen, en zet 
ieders favoriete natuurgebied op jullie bucket 
list. Zo heb je tijd om bij te praten, om samen te 
zijn en om samen te bewegen. Download je gratis 
wandelplannetjes

> www.natuurpunt.be/wandelen 
> www.natuurpunt.be/onze-mooiste-gebieden 

 
 

► Arbeid adelt

Maak werk van betere natuur en kom helpen 
bij het onderhoud van een natuurgebied in 
jouw buurt. Je vrije tijd wordt zinvol ingezet, je 
ontmoet nieuwe mensen en je kan al snel de 
vruchten van je arbeid bewonderen. Werken in de 
natuur maakt je hoofd leeg en je hart warm. 

> www.natuurpunt.be/meewerken-aan-de-
natuur  
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► Bezoek een stiltegebied 

In de natuur vind je rust. In het dicht bebouwde 
en versnipperde Vlaanderen is stilte geen 
evidentie. Toch zijn er nog mooie plekjes waar je 
écht tot rust kan komen. Het zijn stiltegebieden, 
geen gebieden waar het muisstil is, maar waar 
de natuur een goede akoestische kwaliteit heeft. 
In Vlaanderen zijn er 9 officiële stiltegebieden, 
maar vaak vind je rond kastelen of abdijen of in 
grotere natuurgebieden voldoende stille plekjes 
om de wind door je haren te laten waaien, te 
genieten van een vergezicht of het ruisen van de 
bladeren.

>  www.lne.be/stiltegebieden 

► Word weer verliefd

Ken jij plekjes die je onmiddellijk een gevoel van 
intens geluk bezorgen? Leo Bormans, auteur 
van de internationale bestseller The World Book 
of Happiness, ging op zoek naar 100 echte 
geluksplekken in Vlaanderen. Bezoek de ge-
luksplekjes in jouw buurt en word op slag verliefd. 
De leden van Natuurpunt selecteerden nog 10 
extra geluksplekjes in de natuur.

> www.hapspots.org 
> www.natuurpunt.be/geluksplekjes

Ter Doest 

Doeveren
Scheldemeersen

Parkbos-Uilenbroek

Den Battelaer

Thaborberg

Kesterheide en 
Domein Paddenbroek

Halsche Beemden

Willekensberg 

Overbroek
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Wat doet de natuur met je lijf?
 
Stress smelt weg
Toegang tot groene ruimte en bossen werken kalmerend. Alleen al het uitzicht op een bos  
bezorgt je meer plezier. Natuur zorgt voor een daling van je hartslag en je cortisolniveau,  
waardoor je meer relax bent. 
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Tips voor 
ELK JAAR 
Heb je het afgelopen jaar voldoende 
tijd genomen voor jezelf? Met deze 
tips maak je je hoofd helemaal leeg 
en zet je je zintuigen weer op scherp. 
Want een gezonde geest in een gezond 
lichaam, dat is een onbetaalbare com-
binatie.

► Zet je zintuigen op scherp

Trek je schoenen uit en loop eens op blote 
voeten door het bos. Kuier over gras, dab in de 
modder, waad door een beekje, ritsel door de 
blaadjes … Zet al je zintuigen in en geniet van 
de afwisseling. Een blotevoetenwandeling is een 
unieke ervaring waarmee je de ultieme vrijheid 
ervaart.

> www.lieteberg.be/blotevoetenpad 
> www.natuurpunt.be/thaborberg

► Op Expeditie in de natuur

Neem met 4 deel aan Expeditie Natuurpunt, een 
tweedaagse tocht door de Vlaamse wildernis. 
Al wandelend, fietsend of met de kano bereik je 
de finish, slapen doe je in open lucht. Maanden-
lang leef je naar je grote tocht toe, want om te 
starten moet je eerst voldoende sponsorgeld 
ophalen. Tijd voor een queeste!  

> www.expeditienatuurpunt.be 

► Sherlock op het strand

Wil je zand tussen je tenen voelen en de zilte 
zeelucht opsnuiven? Trek dan in de niet-toe-
ristische maanden naar de kust. Wanneer het 
strand niet opgeruimd wordt, tref je er heel wat 
prachtige schelpen en zelfs fossielen aan. De 
perfecte uitstap om je hoofd leeg te maken, en 
een kist vol schatten te vullen.

► Een met de natuur

Maak één keer per jaar tijd voor jezelf en de na-
tuur, en trek naar een plek zonder veel mense-
lijke invloeden. In een dunbevolkte omgeving 
kan je de wildernis echt zien, voelen en aanraken. 
Wat die ervaring met jou doet is werkelijk uniek.
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Wat doet de natuur met je lijf?
 
Minder hartziektes
Met regelmatige lichaamsbeweging in het bos of tussen de velden verlaag je de kans op hart-
ziektes meer dan met een training indoor of in de stad. 
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Wandelstokstabilisator 
Stabicane 
CM-leden: 26,95 euro

Elektrische fiets 
TIZ Bike 
CM-leden: 1440,66 euro

Steunzolen 
Phits
CM-leden: 
179,10 euro

GOED 
VOORBEREID 
OP STAP

55
euro

199
euro

1.599
euro

www.thuiszorgwinkel.be
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Dagrugzak 
Patagonia
Atom Sling

Verrekijker Kite 
Compact 8X23 

130,28
euro

Het bosboek van 
Sarah Devos 

Zakgids vogels van 
Nederland en België 

Drinkfles 
Kleen Kanteen 

Ecolunchbox 
Three-in-one

Natuurpuntleden genieten 10% korting  
in de Natuurpunt Winkel.

22,95
euro

15,95
euro

24,99
euro

35,95
euro

49,95
euro

www.asadventure.com www.natuurpunt.be/winkel 
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KOM BEWEGEN
IN DE NATUUR
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    MIJN 
BOSVERHAAL
Natuur geeft rust en laat je bezinnen. 
Maar tegelijkertijd pept ze je op en geeft 
ze je een boost. Wie zoekt, zal in de  
natuur altijd een antwoord vinden.  
Vier natuurliefhebbers vertellen het 
prachtige verhaal van hoe de natuur 
hun leven veranderde. 

Geniet je van de extra tijd die je in  
de natuur besteedt? 
Deel ons jouw verhaal op 
www.natuurpunt.be/bosverhaal

“De speciale band die ik  
met hem had, verander-
de naar een band met 
het bos en de natuur”

Jean-Marie kreeg een unieke band met de  
natuur na het plotse verlies van zijn beste vriend

Mijn verhaal begint onder water. In 21 jaar ging ik 
2.680 keer kopje onder om de fauna en flora op 
de zeebodem te bewonderen. Maar toen wilde 
ik mijn grenzen verleggen en ontdekte ik de rust 
in het bos en op de heide. Tijdens een wandeling 
kreeg ik te horen dat mijn beste vriend uit het 
leven was gestapt. Daar zat ik dan, midden in het 
bos. De speciale band die ik met hem had, ver-
anderde naar een band met het bos en de na-
tuur. Overal ontdekte ik dingen die ik nog nooit 
had gezien. Het leek wel alsof iemand me de weg 
wees. Na drie jaar ben ik helemaal verslaafd aan 
het gevoel dat ik krijg wanneer ik in de natuur 
ben, en kan ik uren ronddolen of gewoon naar de 
natuur luisteren.
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 “Meestal gaat mijn 
oude hondje mee, maar 
ik ben altijd vergezeld 
door mijn fototoestel”

Nancy maakt tijdens haar wandelingen foto’s 
die een inspiratie zijn voor kunstwerkjes

Ik heb de natuur nodig om te kunnen ademen. 
Daarom vertoef ik zo vaak als ik kan in de natuur 
rond Aarschot. De Wijngaardberg ligt vlakbij, en 
je kan me ook regelmatig vinden in de Turfput-
ten of aan de Heimolen in Langdorp. Meestal 
gaat mijn oude hondje mee, maar ik ben altijd 
vergezeld door mijn fototoestel. Ik hou van de 
dieren in het bos en het veranderen van de sei-
zoenen. In de natuur maak ik foto’s die een bron 
van inspiratie zijn voor schetsen en aquarellen. 
Op vakantie in het Zwarte Woud maakte ik een 
foto van een grote roofvogel. Het bleek een rode 
wouw te zijn. Diens portret legde ik nadien vast in 
een aquarel. 

 

“Het was net 
een sprookje”

 
Valerie en haar man trouwden 
in een bos dat hen dierbaar is

Wij zijn natuurliefhebbers en gaan wekelijks 
naar het Heidebos in Moerbeke-Waas. Omdat 
het bos zo’n belangrijke rol speelt in ons leven, 
had ik de toestemming gevraagd om tussen de 
bomen onze huwelijksceremonie te houden. Dat 
is gelukt! Het was net een sprookje. Nadien heb-
ben we ook nog fotoshoot gedaan in ons bos. 
Iedereen vond het prachtig.
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Bestaat er iets mooiers dan een herfstig 
bos? Een dwarrelend kleurenpalet, het 
knisperen onder je voetstappen. Ik word er 

onmiddellijk gelukkig van. Gelukkig en gezond, 
want steeds meer studies wijzen op het positieve 
effect van natuur op ons welzijn. 

Natuur verlaagt stress, doet bewegen, brengt 
mensen samen, en buffert tegen geluid, fijn stof 
of warmte. Zowel als directeur Onderzoek & 
Ontwikkeling van CM en als voorzitter van  
Natuurpunt Grimbergen begrijp ik het belang 
van natuur maar al te goed.

De Wereldgezondheidsorganisatie omschrijft 
gezondheid als een fysiek, psychisch en sociaal 
welzijn. Het is de taak van CM om die gezondheid 
te bevorderen. Maar de definitie van gezondheid 
is achterhaald. Er ontbreken twee aspecten. Ten 
eerste spelen externe factoren zoals het milieu 
een rol. Ongezonde lucht, geluidsoverlast en 
schadelijke stoffen eten, bepalen ook je gezond-
heid. Ten tweede is gezond zijn ook goesting 
hebben in het leven. Verbondenheid met de 

natuur kan je als geen ander zin doen krijgen om 
het leven aan te pakken. Daarom voegen wij een 
ecologische en  existentiële component toe aan 
de definitie. De invloed van natuur is te groot om 
naast te kijken.

Als gezondheidsfonds wil CM ervoor zorgen dat 
onze leden niet ziek worden en goesting hebben 
om te leven. Daarom pakken wij de milieupro- 
blematiek aan op alle niveaus. We pleiten bij 
beleidsmakers in heel Europa voor een gezonde 
leefomgeving. We werken mee aan studies die de 
band tussen gezondheid en natuur onderzoe-
ken. Momenteel bestuderen we bijvoorbeeld of 

De Wereldgezondheidsorganisatie  
omschrijft gezondheid als een  
fysiek, psychisch en sociaal welzijn.  
Die definitie is achterhaald.  
Er ontbreken twee aspecten.

  Heilzame 

NATUUR

aan tippen.
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Michiel Callens is Directeur Onderzoek &  
Ontwikkeling bij CM én voorzitter van  
Natuurpunt Grimbergen.

luchtvervuiling een impact heeft op het aantal 
beroertes. 

Maar we proberen vooral de mensen zelf te 
bereiken, via haalbare tips, correcte informatie 
en projecten als deze. De natuur is te mooi, te 
belangrijk en te heilzaam om aan zijn lot over te 
laten.  
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Wat heb je nodig?

250 ml appelsap, 1 limoen, 1 takje verse tijm,  
1 takje verse munt, 1 cm gember, 200 g suiker

Hoe maak je het?

Snij de gember in fijne reepjes. Pers een halve 
limoen uit en snij de rest in schijfjes. 
Verhit 200 ml water en smelt er de suiker in. 
Voeg de gember, het limoensap en het takje 
tijm toe en laat alles 10 minuutjes koken. Laat 
je gembersiroop helemaal afkoelen. Verwijder 
de tijm en de gember.

Giet het appelsap in een herbruikbare drinkfles 
en voeg er 1 eetlepel gembersiroop aan toe. 
Werk af met een schijfje limoen en een paar 
blaadjes munt. In de zomer kan je er ook nog 
ijsblokjes aan toevoegen.

  Lekker en gezond 

ONDERWEG
Vul je rugzak met 
een gezonde snack. 
Smakelijk!

APPEL GEMBERSIROOP
 
Gember is gezond; het is een vat vol antioxi-
danten die je lichaam helpen te beschermen 
tegen hart- en vaatziekten en kanker.  
Daarnaast bevat gember ook heel wat  
vitamines, mineralen en vezels. Gember zet 
ook de spijsvertering op gang en bevordert  
je bloedcirculatie. 
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Wat heb je nodig voor 6 repen?

120 g havervlokken, 50 g gemengde  
ongebrande en ongezouten noten en zaden 
(vb zonnebloempitten, sesamzaad, lijnzaad, 
chiazaad ...), 70 g ontpitte dadels, 2 theelepels 
zeste van een biocitroen, 1 eetlepel kaneel,  
70 g honing, 2 eetlepels water, 2 eetlepels olie.

Hoe maak je het?

Verwarm je oven voor op 200°C. Doe de 
haver, noten, zaden, dadels, zeste en kaneel 
in je keukenrobot of hak de ingrediënten tot 
een grove massa. Verwarm de honing tot hij 
vloeibaar is, en doe er de olie en het water bij. 
Roer goed. Voeg het haver mengsel toe en roer 
alles goed tot een kleverige massa. Bekleed 
een ovenschaal met bakpapier en verdeel het 
muesli mengsel er over, op ongeveer 1 cm dikte. 
Smeer goed uit tot de plak overal even dik is.

Bak 25 à 30 minuten in de oven tot de plak 
mooi bruin is. Hij mag nog een beetje zacht zijn, 
want tijdens het afkoelen wordt hij vanzelf hard. 
Haal je bakblik uit de oven en maak met een 
mes inkepingen waar je de plak wil breken. Laat 
de plak goed afkoelen en breek of snijd hem 
daarna in repen.

HOME MADE 
MUESLIREPEN 
 
Muesli is een populair ontbijt en tussen-
doortje dat gemaakt wordt van havermout.  
Havervlokken zijn gezond; ze helpen je  
cholesterol te verlagen, de spijsvertering te 
reguleren, houden je bloeddruk onder  
controle en maken je huid mooier.
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Over Natuurpunt

Natuurpunt is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging met 
meer dan 105.000 leden. We beschermen kwetsbare en 
bedreigde natuur in heel Vlaanderen. Met vele honderden 
wandelpaden, zitbanken en speelbossen geven we 
iedereen de kans van de natuur te genieten.

Meer en betere natuur is niet alleen goed voor de fauna  
en flora, maar ook voor onze gezondheid. Zeker in het  
volgebouwde Vlaanderen dat kreunt onder tal van  
milieuproblemen. Alleen met technische oplossingen maken 
we de wereld niet gezonder. Meer groen is vaak een  
belangrijk deel van de oplossing tot een meer gezonde 
levensstijl én leefomgeving. Daarom zet Natuurpunt het 
thema “positieve effecten van natuur op ons welzijn” op  
de kaart.

Wil je meer genieten van de natuur, sluit je aan bij de  
grootste natuurfamilie van Vlaanderen. 

MEER 
INFO 

www.natuurpunt.be
www.natuurpunt.be/gezondheid 
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Over CM

Gezondheid is niet alleen fysiek en mentaal welzijn.  
Gezondheid gaat ook over zingeving, kwaliteit van 
leven en sociaal maatschappelijk participeren.  
Willen we echt gezond zijn, dan is het ook belangrijk om ons 
gelukkig te voelen, om het leven de moeite waard te vinden, 
om stevig in onze schoenen te staan, om ons verbonden te 
weten.

Daarom wil CM een gezondheidsfonds zijn. En als  
gezondheidsfonds willen wij op alle aspecten van gezond-
heid inzetten. We doen veel meer dan alleen maar  
doktersbriefjes terugbetalen. Met CM willen wij op die  
manier een houvast zijn in elke fase van het leven, in goede 
en minder goede tijden. Het is onze opdracht als  
gezondheidsfonds om onze 4,5 miljoen leden te helpen  
en zelf te laten kiezen wat voor hen nodig en nuttig is.  
Want samen staan we gezond in het leven, wat er ook  
gebeurt. Samen geven wij zin aan het leven.

MEER 
INFO 

www.cm.be 
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