
Natuur laat jou 
gezond leven!

Presenter-notities
Presentatienotities
Welkom bij dit webinar over natuur en gezondheid. Speciaal voor leden van NM. Mooi hoeveel mensen benieuwd zijn over hoe gezond natuur is. Jullie zijn naturulijk niet voor niets lid van NM, dus je vindt natuur fijn om te zijn en belangrijk om voor te zorgen. En je voelt het vast zelf al wel als je in zo’n mooi gebied loopt: het is ook heel gezond. Maar hoe zit het nu precies? Waarom is dat zo en is dat voor iedereen zo?  Natuur biedt veel extra’s voor je gezonde leefstijl. En ook voor het opgroeien van kinderen. Waarom dat zo is en hoe je dat zelf kunt toepassen gaan we je allemaal uitleggen vanavond. Nee je hoeft niet meteen een hele dagtocht te maken, je kunt ook kleine stapjes maken om natuur voor je gezondheid  vaker te bezoeken. 



Even voorstellen

Presenter-notities
Presentatienotities
Tamara: Annette doen dit webinar samen. Annette vanuit Alles is Gezondheid en Tamara vanuit haar Online Leefstijlprogramma We hebben elkaar leren kennen toen ik bij Arts en Leefstijl werkte, Annette vroeg mij om samen een werkpakket over natuur voor huisartsen, fysio’s te maken. Dat leidde tot een mooi wetenschapsoverzicht, patientenfolder, verwijsbriefje. En nu dus ook tot samenwerking voor Natuurmonumenten en dit webinar. Zelf zijn we enorme natuurliefhebbers. In dit webinar laat ik je zien waarom natuur zo belangrijk is voor je gezondheid, wat het voor je kinderen kan doen, wat het kan betekenen voor het Leefstijkompas. En voor jullie als leden van Natuurmonumenten vast niet zo heel erg nodig, maar toch: ook geven we je praktische adviezen om de natuur in te gaan voor je gezondheid. Bij de natuur denken veel mensen vaak aan beweging en ontspanning. Dat is ook terecht, maar de natuur kan bijvoorbeeld ook helpen in de verbinding met jezelf én anderen. Kijk of je met dit webinar op ideeën komt hoe je natuur in je dagelijks leven nog meer een plek kunt geven.   



Waar zou jij willen wonen?

Presenter-notities
Presentatienotities
Dit hoeven we jullie als natuurliefhebbers niet te vragen natuurlijk. Wie je het ook vraagt: iedereen woont liever in een groene omgeving met veel bomen en zonder verkeer. Gelukkig gaan steeds meer gemeenten hun wijken, straten en pleinen vergroenen. Dat is niet alleen goed voor de gezondheid van inwoners maar blijkt ook voor minder wateroverlast en hitte te zorgen. Handig in tijden van klimaatverandering. Meer natuurin dorp en stad zorgt ook dat er minder planten en dieren uitsterven, dat de biodiversiteit verbetert. Dus natuur doet veel goed. “Als je door een park fietst, heb je veel meer afwisselende EN rustgevende prikkels dan wanneer je over een geasfalteerde weg zonder bomen rijdt. In een park vliegt een insect in je oog, spelen honden op een veldje, ruik je de geur van de bomen, zie je de kleuren van de bladeren, hoor je kinderen schreeuwen. En ga zo maar door. De natuur is altijd nieuw, anders en onvoorspelbaar, dat is een verklaring waarom je je in de natuur gelukkiger voelt.”



Wat verstaan we onder natuur? 
 Is het plantsoen ook natuur?
 En de zee?

Natuur: veel verschillende 
soorten planten, bomen, 
dieren.

Groen: veel van hetzelfde, bijv
grasveld, rietstrook, enkele 
bomenrij.

Presenter-notities
Presentatienotities
Meestal denken mensen bij natuur aan het bos. Dit is zeker ook onderdeel van de natuur, maar natuur is vaak dichterbij dan je denkt, zoals een parkje of groenstrook.Biologen en ecologen voeren veel discussie over wat natuur nu eigenlijk is. Eigenlijk is zo’n discussie net als onder zorgprofessionals, die proberen vast te leggen wat begrippen als ziekte en gezondheid precies inhouden. Wij willen er niet te ingewikkeld over doen, we merken dat  we de woorden groen en natuur vaak door elkaar gebruiken. Toch kun je in het algemeen wel zeggen dat er hier enig verschil is tussen aangelegde saaie stadsnatuur en wilde natuur in grotere  gebieden. Als je denkt in uitersten tussen die twee, is natuur diverser, dan zijn er meer verschillende planten, bomen, dieren. Aan het andere uiterste met de term Groen is alles een beetje meer van hetzelfde. Dus dan is een park pf bos natuur, een groenstrookje gras noemen we dan groen. Stenige tuin is wel buiten, maar niet groen en geen natuur, een moestuin of pluktuin ligt er een beetje tussenin. Dus hoewel we weten dat zee, strand, water, meren zeker ook gezondheidswaarde hebben, bespreken we dat vandaag niet. Simpelweg omdat we daar zelf minder van weten. 



Nu jullie

Poll

Hoe vaak ga je naar de natuur?

Presenter-notities
Presentatienotities
Zelf: bijna elke dag, woon buitenaf naast bos &  Weiland. Boerendochter, als kind altijd buiten Ook binnenstad gewoond, echt gemist 



Gezondheidsvoordelen 
van natuur



Hoe gezond is natuur?

Presenter-notities
Presentatienotities
Heel in het kort vertelt dit filmpje wat groen en natuur met je doet. NB: eigen microfoon UIT



Weetjes: wat levert natuur op? 

 Langer leven met betere ervaren 
gezondheid

 Lagere bloeddruk
 Lager gewicht
 Minder stresshormonen
 Betere stemming
 Betere weerstand
 Maakt creatiever
 Minder diabetes, ADHD, depressie

Presenter-notities
Presentatienotities
Natuur heeft dus heel veel voordelen voor je gezondheid. Mensen die in groene buurten wonen, leven langer dan mensen uit versteende wijken, ook als ze hetzelfde verdienen en evenveel diploma’s hebben. Ze voelen zich gezonder en gaandus minder naar de dokter. Ze hebben een lagere bloeddruk, lager gewit, minder stresshormoen, voelen zich blijer, hebben betere weerstand. En het rijtje gaat echt nog verder dan hier staat. We weten inmiddels steeds meer over hoe natuur op onze gezondheid werkt. Er komen steeds meer en betere onderzoeken naar de precieze werking van natuur, al is dat nog altijd veel minder dan onderzoeken naar ziekten, chemische medicijnen, operaties en bestralingen. 



Waarom is natuur gezond?

Als fundament BioPhilia, de ’aangeboren’ liefde voor natuur

Presenter-notities
Presentatienotities
Intuitief voelen bijna alle mensen wel aan dat natuur gezond voor ze is. Heel veel mensen gaan vaak ook uit zichzelf vaak naar buiten, zeker tijdens vakanties, in weekeinden of om te sporten of te ontspannen. Maar hoe werkt dat nou op onze gezondheid? En waarom is dat eigenlijk bij zoveel mensen zo?  Daar weten we steeds meer over uit wetenschappelijk onderzoek. Het meeste onderzoek is gedaan vanuit de psychologie, maar ook vanuit meer medische en omgevingsonderzoek. Misschien is het het best verklaarbaar vanuit onze voorgeschiedenis als mensheid. We hebben als mensen tot ruim twee eeuwen geleden vooral samen met de natuur geleefd. We waren als mensen helemaal afhankelijk van de natuur, voor ons voedsel, onze kleding, zelfs ons Vervoer verliep vaak over natuurlijke paden en vaarwegen. En ons lichaam en onze geest zijn daar nog steeds op ingesteld, dat is nog niet zo veel veranderd. Maar inmiddels woont  het grootste deel van ons in steden en dorpen met veel minder natuur om ons heen. De stad met veel beton, stenen en asfalt, de snelheden van vervoer en de enorme hoeveelheden informatie via internet en mobiele telefoon: daar is ons systeem nog niet goed aan gewend. We kopen ons voedsel in de winkel en weten soms niet eens meer hoe het groeit of leeft. Ons lijf niet en onze hersenen zijn nog helemaal niet gewend aan de nieuwe stedelijke situatie. Die zijn qua evolutie, dus onze natuurlijke voorkeur, nog steeds het liefst in de natuur. Eigenlijk hebben we dus een ingebakken voorliefde om in de natuur te zijn. Dat zegt het word Bio = Natuur, leven en Philia: Liefde ook. Voorliefde voor natuur. Daar voelt ons lijf en ons brein zich het prettigst bij. 



Vier manieren waarom het werkt

1. Positief voor je brein 4. Draagt bij aan gezonde leefstijl3. Goed voor immuunsysteem2. Zorgt voor fijne omgeving

Presenter-notities
Presentatienotities
Als je wat dieper ingaat op waarom we gezonder worden door veel in en met de natuur te leven, blijken er vier manieren te zijn waarop dat werkt. Op dit Plaatje zie je ze alle vier, Hierna zal ik ze even apart toelichten. Er is het meeste onderzoek gedaan naar de werking van natuur op gezondheid door psychologen, dus daar weten we het meeste van. Dat isn ummer 1, hoe werkt het op ons brein. Maar we weten meer, ook vanuit omgeving en meer medisch. En zeker ook over leefstijl en gedrag. 



1. Een makkie voor je brein

• Kleur groen
• Fractalen
 Waar zie jij ze tijdens een wandeling 

in de natuur?
• Oertijd
• ''De natuur is altijd nieuw, anders en 

onvoorspelbaar'' – Erik Scherder

Leuk weetje: om groen te maken, meng je geel en 
blauw. Bijzonder eigenlijk, want zonlicht (geel) en 
water (blauw) zijn precies wat groen doet groeien in de natuur!

Presenter-notities
Presentatienotities
“Als je door een park fietst, heb je veel meer prikkels dan wanneer je over een saaie geasfalteerde weg zonder bomen rijdt. In een park vliegt een insect in je oog, spelen honden op een veldje, ruik je de geur van de bomen, zie je de kleuren van de bladeren, hoor je kinderen schreeuwen. En ga zo maar door. De natuur is altijd nieuw, anders en onvoorspelbaar, dat is een verklaring waarom je je in de natuur gelukkiger voelt.”



• Vogels ipv auto’s
• Minder fijnstof, beter voor je longen
• Lekkere geur
• Fijne geluiden
Zoek op internet eens een natuurgeluid

op! (krekels, water, vogels)

2. Fijne geluiden en schone lucht

Leuk weetje: De geur van vers gemaaid gras is eigenlijk de geur 
van gras in de verdediging. Wanneer gras wordt 'aangevallen', 
laat het een bitter stofje los om niet opgegeten te worden. Koeien 
en andere herkauwers hebben daar alleen niet zoveel last van!

Presenter-notities
Presentatienotities
In een straat met veel auto’s waar boomtoppen elkaar raken is de lucht juist NIET schoner



3. Kleine beestjes en geurstoffen
• Immuunsysteem krijgt een boost
• Schimmels, bacteriën, virussen

• Boomschors, aarde, planten, lucht
• Hoe meer verschillende soorten, hoe beter

• Geurstoffen in de lucht

Leuk weetje: Meerdere medicijnen werden (en worden soms nog) 
uit stoffen van planten en bomen gemaakt. Bijv. taxus voor 
sommige chemokuren, vingerhoedskruid voor hart- en vaatziekten 
en berkenbast als ontstekingsremmer.

Presenter-notities
Presentatienotities
Bomen knuffelen heeft dus nut, is dus niet alleen maar spiritueel en zweverig om met bomen te 'praten' maar is wel handig voor je immuunsysteem. Allerlei stoffen die bomen en planten uitscheiden, helpen henzelf te beschermen tegen schadelijke indringers en schadelijke stoffen. En velen helpen dus de mens ook. Niet zo gek dus dat veel volken en mensen geloven in de geneeskrachtige werking van planten en bomen. Lang niet alle beweringen hierover zijn wetenschappelijk bewezen, dus pas op met zomaar toepassen hiervan. Sommige van die stoffen zijn trouwens echt giftig zoals taxus en vingerhoedskruid, dus zeker niet zomaar uitproberen. Wertk alleen in hele kleine specifieke hoeveelheden handig zijn, bijv bij chemokuren . 



• Bewegen

• Ontspanning

• Slapen

• Verbinding

• Voeding

• Zingeving

4. Een PLUS op het hele Leefstijlkompas

Presenter-notities
Presentatienotities
Tot slot  het vierde mechanisme: leefstijl. Misschien wel het belangrijkste. We hebben het samen met wetenschappers heel goed uitgezocht: het blijkt dat natuur op alle zes  punten van het leefstijlkompas echt meerwaarde biedt. We lopen ze even allemaal langs. 



Bewegen en natuur

Presenter-notities
Presentatienotities
Geze module gaat over bewegen en natuur. Ik ga je meenemen hoe je dit zou kunnen doen. Hierna volgt een oefening over hoe en waar jij in de natuur wilt bewegen. Tot slot is er ook een wandelbingo beschikbaar om je op een leuke manier misschien wel op ideeën te brengen. 



Bewegen

• Natuurlijke omgeving belangrijk:
Leuker en aantrekkelijk
Bijkomende voordelen ten opzichte van 

binnen bewegen of in de stad -> 
'verslavender' en motiveert sterker

Leuk weetje: Onderzoek heeft aangetoond dat mieren hun weg naar 
hun nest terugvinden door hun stappen te tellen. Ze hebben een 
ingebouwde stappenteller! Hoe dit tellen op z'n 'miers' precies gaat 
is nog onduidelijk.

Presenter-notities
Presentatienotities
We beginnen met bewegen. Een natuurlijke omgeving is op twee manieren belangrijk voor het stimuleren van beweging. Om te beginnen maakt een groene omgeving het aantrekkelijk om in te wandelen, hardlopen, fietsen of andere vormen van beweging. Dit heeft te maken met zoals Annette al aangaf dat de natuur nooit hetzelfde is en je zintuigen meer worden geprikkeld.  Daarnaast zijn er voorzichtige aanwijzingen dat bewegen in de natuur voor volwassenen bijkomende voordelen heeft ten opzichte van bewegen binnen of bewegen in stedelijke omgeving. Dit kan worden verklaard door de ervaring dat groen herstellend kan werken, het bijdraagt aan het plezier en de intentie om in toekomst nog eens te bewegen. Ten aanzien van het herstel blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek dat mensen die wandelen in een bos minder gestresst zijn dan wanneer ze wandelen in een stedelijke omgeving. 



Bewegen – waar morgen mee te beginnen?

• Beweeg meer rondom het huis
• Naast wandelen, ook andere 

activiteiten!
• Wandeloverleg tijdens werk –

weeting! (walk your meeting)
• Lunchwandeling
• Wat is makkelijk en leuk?
• Steeds vaker, sneller en langer!

Presenter-notities
Presentatienotities
Wat kan je qua bewegen in de natuur doen? Hierbij kan je er bijvoorbeeld aan denken om meer rondom het huis te bewegen, zoals tuinieren (indien mogelijk), op vaste momenten een rondje (met de hond wandelen) of neem lekker wandelend/met de fiets de groene route naar werk/winkel/station.  Verder leent de natuur zich niet alleen goed om te wandelen, maar ook om te fietsen, te mountainbiken, joggen, wielrenen of te bootcampen! Ook op je werk kan je de link tussen bewegen en natuur leggen door bijvoorbeeld wandelend te overleggen (een weeting) of te lunchen in het park in de buurt. Het is bij al deze ideeën belangrijk om te doen wat bij jou past en je leuk vindt. De een gaat namelijk liever naar het park en de ander naar het bos. Dit geldt ook voor het type activiteit dat je daar doet! Daarbij kan je jezelf uitdagen door dit steeds vaker, sneller en langer te doen! Dit zijn ideeën die je zelf kunt doen om lekker te bewegen in de natuur. Doe je dit liever niet alleen of vind je het lastig om te beginnen? Dan zijn er vast ook lokale initiatieven bij jou in de buurt waarbij je kunt aansluiten. 



Bewegen – initiatieven

• Runningtherapie
• Sluit aan bij een groep, bijv. Gezond 

Natuur Wandelen, Fitstap
• Excursies met de boswachter
• Fiets/wielerclubs, bijv. Doortrappen

(ouderen)
• Buiten sporten (bootcamp) in 

stadsparken, bijv. Met City Bootcamp
• Kijk naar het lokale aanbod!

Presenter-notities
Presentatienotities
Zo zijn er door heel Nederland runningtherapeuten die met mensen hardlopen om de psychische conditie te verbeteren. Wat laagdrempeliger is om aan te sluiten bij een wandel-of hardloopgroep, zoals Gezond Natuur Wandelen of Fitstap. Om je kennis over de natuur te vergroten en ook lekker actief bezig te zijn, worden er excursies georganiseerd onder begeleiding van een boswachter. Verder zijn er door heel Nederland ook fiets-en wielerclubs, bijvoorbeeld Doortrappen. Ook zijn er initiatieven om buiten te sporten in plaats van binnen, zoals bootcamps in stadsparken. Het helpt hierbij om te kijken wat er mogelijk is bij jou in de buurt! 

https://runningtherapie-nederland.nl/
https://www.doortrappen.nl/default.aspx
https://citybootcamp.nl/


Ontspanning en natuur

Presenter-notities
Presentatienotities
Deze module gaat over ontspanning en natuur. Wat is ontspanning en wat houdt 'bosbaden' in? 



Ontspanning
• Tot rust komen van lichaam en geest
• Positieve effecten
• Blootstelling aan groen biedt herstel van 

stress - Natuurlijke liefde voor groen!
• Herstel van aandachtsvermoeidheid
• Wandelen op z'n Japans

'Modderig water wordt het snelst helder als je het met rust laat', zei de 
Engelse filosoof Alan Watts. Vaak zijn we ons leven zo aan het 
micromanagen dat we vergeten dat het goed is om onszelf wat ruimte te 
geven.

Presenter-notities
Presentatienotities
De volgende pijler waar natuur aan kan bijdragen is ontspanning. Je ontspant wanneer je lichaam en geest tot rust komen. De juiste balans tussen spanning en ontspanning heeft een positief effect op onze nachtrust, weerstand en spijsvertering. De hartslag daalt en de bloeddruk gaat omlaag. Verder herstellen uw hormoonspiegels, lichaamscellen en afweersysteem zich.Nu is ontspannen voor veel mensen niet zo eenvoudig in deze maatschappij vol prikkels. De natuur kan hierbij een handje helpen. Verschillende studies laten bijvoorbeeld zien dat blootstelling aan groen kan leiden tot herstel van stress. Daarnaast ook aanwijzingen dat blootsteling aan natuur kan leiden tot herstel van aandachtsvermoeidheid.  (door weg te zijn van routinematige bezigheden, natuur trekt automatisch de aandacht zonder dat het moeite kost. Een wandelende manier van meditatie, dus gericht op het hier en nu zijn, is shinrin-yoku. Vertaald naar het Nederlands betekent dit bosbaden: je onderdompelen in de natuur. Misschien klinkt dit wat zweverig, maar hier wordt zelfs wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Het filmpje van psychologie magazine, waar we zo naar gaan kijken, heeft een Japanse immunoloog geïnterviewd om meer te weten over dit Japanse concept! 





• Zelf bosbaden:
• Luister: vogels, wind, geritsel dieren
• Voel: wind, temperatuur, zon, bladeren
• Zie: fractalen, kleuren, dichtbij en ver af
• Ruik: na regenbui, bomen, bloemen, dieren
• Proef: kruiden, rode bessen, bramen
• Lijf: check in bij jezelf

• Doe yoga-en work-out oefeningen eens 
buiten, in de tuin of in een parkje

• Ga (beschermd) in het zonnetje zitten
• Hobby buiten mogelijk?
• Mobiel UIT

Ontspanning - tips

Presenter-notities
Presentatienotities
Het geheim van bosboaden zit hem in hetgeen dat we als mens niet slechts verbonden zijn met de natuur, maar we de natuur zijn. Het niet in contact staan met de natuur is dus simpelweg niet in contact staan met jezelf.Bosbaden kan je zelf ook makkelijk doen door naar een park, bos of tuin te gaan en je zintuigen ‘aan’ te zetten.Yoga-en work-out oefeningen kan je prima buiten doen Verder helpt de warmte van de zon het lichaam ontspannen, wel insmeren natuurlijk! Kijk of je je hobby (lezen, schilderen, fotografie, muziek) ook in de natuur uit kunt oefenen 



Slapen
• Ga sterren kijken in de winter
• En vogels bij zonsondergang in de zomer
• Hoe meer je buiten bent, hoe beter je slaapt
• Niet te (in)spannend maken

Leuk weetje: Wist je bomen ook slapen 's nachts? Finse onderzoekers 
ontdekten dat bomen 's nachts hun takken iets laten zakken (tot wel 10 
cm), wat ze zagen als een teken van nachtrust. Net voor zonsopvang 
veerden ze weer omhoog!

Presenter-notities
Presentatienotities
Ook voor je slaap is natuur fijn, en of je nu in de avond of overdag gaat > maakt niet zoveel uit. Vaker natuur, dan zul je langer, dieper en beter slapen. Zowel inslapen als doorslapen. Als je ‘s avonds gaat: hou het wel een beetje kalm. Geen spooktocht door het bos, teveel stresshormonen dus juist niet makkelijk in slaapBomen slapen ook! Finse onderzoekers 's nachts hun takken zakken (tot wel 10 cm). Net voor zonsopvang veerden ze weer omhoog!



• Zelf verbouwde groenten zijn lekkerder
• Eigen sla op je balkon?
• Kruiden kosten weinig ruimte
• Wonder: van zaadje tot groente
• Tuinieren vaak ook gezellig

• Soms een beetje wildplukken

Voeding

Leuk weetje: Wist je dat je van jonge brandnetelblaadjes lekkere 
thee kunt maken?
En dat de top van een rietplant een dorstlesser is die naar 
komkommer smaakt?

Presenter-notities
Presentatienotities
Als we de moestuin ook als natuur nemen, is dit een mooie uitkomst van onderzoek. Mensen die zelf groenten en fruit verbouwen, eten er meer van en veel gevarieerder. Want ze willen uitproberen, proeven. Ook voor kinderen geldt dit: willen ze weinig groenten eten, laat ze zelf iets kweken. Dat is heel goed voor onz egezondheid, meer groenten helpt om af te vallen, rauwe groenten ook om je microbioom te versterken en het is ook goed voor je spijsvertering. Kruiden zelf kweken kan bijna altijd, Wildplukken? Mag niet altijd. Bramen kan wel, paddestoelen ook maar weet wat je doet. En er is ook van alles eetbaar uit de natuur, bijv. Brandnetelblaadjes waar je thee van kunt maken, eetbare bloemen, (check tips uit boekje) Buurtmoestuin, pluktuinen, voedselbossen, 



Verbinding

• Natuur maakt vriendelijk en 
sociaal

• Buitenmensen!
• Tuinieren doe je samen
• Spelletjes in park of tuin
• Wandelmaatje
• Wandelgroep
• Fietsclub
• Vrijwilligerswerk in de natuur

Presenter-notities
Presentatienotities
Je merkt het zelf: in natuur zullen mensen je vaker even groeten dan op straat Buren met voortuin met planten: blijken vaker een praatje te makenAls ik met vriendin afspreek > liefst wandelendVeel leuke groepen vindbaar> noemde al paar oa boswachter, GNW Denk ook aan vrijwilligerswerk natuuronderhoud. Of buurtmoestuin, meteen oogsten. > Voeding 



Zingeving

• Onderdeel van groter geheel
• Inkeer in je eigen gedachten
• Kringloop van het leven
• Niet altijd perfect en glad. Wel mooi!

Presenter-notities
Presentatienotities
Voor mezelf mischien wel belangrijkste, de natuur in als ik iets te piekeren of te reflecteren heb. Door in de natuur te zijn keren veel mensen als vanzelf meer naar binnen. Je wordt reflectiever, gaat nadenken over hun leven en wat je daarin wilt. Wie ben je en hoe ga je om met uitdagingen van het leven. Doordat je de seizoenen meemaakt, merkt je misschien ook dat voor jezelf de cirkel van het leven aan het werk is. Soms moet je tot rust komen, soms ben je in de knop, soms moet je iets loslaten en op andere momenten ben je in bloei. Je kunt ook merken dat je als mens misschien kleiner bent dan je soms zelfs ervaart: de natuur bestaat al zoveel langer dan jij, is zoveel groter dan jij en overleeft hele stevige rampen telkens weer. Natuur biedt mooie metaforen: kijk eens naar die boom, met die kromme tak en dat gat in de schors. Dat is niet perfect, maar het is wel heel mooi. En ben jij dat niet ook, met jouw dingen die misschien niet perfect zijn? 



• Buurtmoestuin > bewegen, ontmoeting, voeding

• Natuurvrijwilligerswerk > zingeving, ontmoeting

• Boswandeling > bewegen, slaap, ontspanning

Combinaties in je leefstijlkompas

Presenter-notities
Presentatienotities
Natuur geeft plusjes in je leefstijlkompas, op alle dimensies heb je winst als je naar de natuur gaat. En wat je ook doet, je krijgt eigenlijk altijd op meerdere punten van je kompas die meerwaarde. Je combineert altijd !



• Dichtbij > dan ga je vaker
• Park of groenstrook is al prima
• Bos, hei of strand > wat vind JIJ leuk?
• Bijna altijd gratis

Waar naar toe? 

Presenter-notities
Presentatienotities
Lisanne vanaf hier weerWe hebben het hiervoor gehad hoe je per pijler de verbinding met natuur kunt maken. Daarbij kan je het jezelf makkelijk maken door in jouw eigen buurt te kijken naar groene plekken, zoals een park of groenstrook. De kans dat je daarna nog eens gaat is namelijk dan een stuk groter dan wanneer je er lang voor moet reizen. Kies een plek in de natuur die je leuk vindt of die jou blij maakt! Kleine momentjes zijn al prima: het bankje in het park, even fietsen langs het water,  een ommetje langs de groene laan onderweg naar het winkelcentrum. 



Alle kinderen de natuur 
in!

Presenter-notities
Presentatienotities
Voor kinderen zijn er nog meer voordelen, want behalve voor hun gezondheid is natuur ook heel goed voor hun ontwikkeling. Je merkt het zelf ook wel, met je kinderen, kleinkinderen of in je buurt. Buitenspelen is toch echt anders dan binnen. 



• Beter samenwerken
• Meer variatie in hun spel
• Creatiever 
• Meer focus
• Betere conditie en motoriek
• Gezonder gewicht
• Betere afweer
• Etc. Etc

Meer weten? Geef kinderen de natuur terug!

Ontwikkeling van kinderen 

Presenter-notities
Presentatienotities
Natuur doet kinderen goed. Dat merk je meteen, elke peuter vindt het buiten heerlijk. OF het nu regent, waait, sneeuwt: ze vinden alles leuk. Ze zitten overal aan, steken van alles in hun mond en het lijkt er zelfs op dat dat juist GOED is. Dat door een beetje grond, gras etc binnen te krijgen hun afweer juist sneller ontwikkelt. Je weet wel, we vertelden over die micro-organismen. Bij kinderen is hun microbioom (alle bacterien en schimmels in darmen) nog in opbouw en er is veel onderzoek dat aantoont dat buitenspelen daarbij helpt. Kinderen spelen veel gevarieerder dan op een aangelegde speelplaats. Ze gaan slepen met takken of ze gaan graven, ze gaan bouwen en klimmen. Ze verzinnen nieuwe rollenspellen. En ze houden hetzelfde spel langer vol.Want natuur prikkelt creativiteit en ook samenwerking: met al die rollenspellen als ridder of als bouwer of als ontdekkingsreiziger gaan ze zich inleven in anderen, moeten ze samen tot oplossingen komen.Maar natuur helpt ook om hun aandacht beter te focussen, te concentreren. Een paar lessen buiten blijken te helpen om kinderen daarna ook binnen rustiger en aandachter te worden. Er zijn bijv. minder ADHD verschijnselen bij kinderen die veel in de natuur spelen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over bewegen: lekker hun energie kwijtraken en meteen aan hun conditie, motoriek en gezond gewicht werken. Nou ja: werken? Nee, het is spelen! Wil je hier meer over weten? Check dan bij Natuurmonumenten hoe het zit.En geef je (klien)kind op voor Oerrr 

https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/wat-doet-het-natuurtekort-met-kinderen


En jullie?

Poll

Welke soort natuur is jouw favoriete plek? 

Presenter-notities
Presentatienotities
.”



• Blijf op de paden, behalve in struingebieden
• Neem je afval mee naar huis
• Handjevol plukken mag; meer = stropen
• Meer weten over de natuur?

• Cursussen IVN, Bijenstichting, etc
• Natuurmomenten.info

Met verstand het natuurgebied in

Presenter-notities
Presentatienotities
De natuur mag dan vaak gratis en vrij toegankelijk zijn, het is wel goed om ook met wat dingen rekening te houden.Zo is het op bepaalde plekken verplicht om op de paden te blijven, behalve in struingebieden Respecteer de natuur, dus neem je afval mee en beperk je geluidsniveau Een handje fruit of kruiden plukken mag, maar bij meer wordt het stropen Wanneer je meer over de natuur wilt weten, kan je bij deze organisaties terecht.      Zie ook Natuurmomentjes.nl  voor elke week een veelvoorkomend dier of plant op 1 A4. 



Soms even oppassen 

• Factor 30
• Teken, muggen en processierupsen
• Pollen
• Windkracht 8
• Extreme hitte of smog
• Donder en bliksem 

Leuk weetje: Goede remedies tegen brandneteljeuk, die je in de natuur vaak 
in de buurt van brandnetels kan vinden, zijn hondsdraf en weegbree. Het zure 
sap van deze plantjes breekt de kalkachtige naaldjes van de brandnetel af.

Presenter-notities
Presentatienotities
De meeste gevaren in de natuur kun je makkelijk ontlopen. Smeer je in met factor 30 zonnebrandcreme als je langer dan een half uur in de felle zon loopt.Voor de kleine kriebelbeestjes: draag gesloten kleding als je wildere natuur in gaat. En dan nog: check jezelf achteraf goed op teken. Voor mensen met hooikoorts; draag een zonnebril of smeer wat vaseline rondom je neus/ogen (vangt deels stuifmeel op) Neem water mee, zeker als het heet is. Boven de 30 graden beter om rustig in de natuur te gaan zitten (bij het water, in de schaduw) en je niet teveel in te spannen.Bij wind van windkracht 8 is het ook niet fijn, dat is stormachtig. Vaak worden bossen dan ook al afgesloten. 



Weer of geen weer? 

• 7% van de tijd regent het
• Ook bij ‘slecht weer’ goed effect op je 

gezondheid
• Er is geen slecht weer, alleen slechte 

kleding

Leuk weetje: De dennenappel is een natuurlijke 
weervoorspeller. Als de lucht vochtig is en het gaat 
regenen, gaat de dennenappel dicht; als de lucht 
droog is, gaat hij open!

Presenter-notities
Presentatienotities
Smoesjes om niet te gaan kennen we allemaalWe zijn vaak in de veronderstelling dat het vaak regent in Nederland. Toch regent het maar 7% van de tijd! Een wandeling in de regen (met of zonder paraplu) kan ook fijn zijn en heeft hetzelfde effect op je gezondheid als het niet regent. Daarbij zeggen de echte buitenfannaten dat er geen slecht weer bestaat, maar alleen slechte kleding. 



Natuur is bewezen gezond. Meer weten?

Buitenspelen is gezond, 
ook voor volwassenen

Presenter-notities
Presentatienotities
Hier kun je nog meer informatie vinden waarom natuur gezond voor jouzelf en je kinderen is. Deze klikbare infographic is gemaakt door Annette Postma van Alles is Gezondheid, samen met IVN, Jantje Beton, Staatsbosbeheer en veel meer partijen. Je kunt op elk woord klikken voor de een korte zin en als je meer wilt weten, kun je verder klikken. 

https://www.pennemes.nl/spelen-is-gezond/


Vraag het boekje aan! 

Buitenspelen is gezond, 
ook voor volwassenen

Presenter-notities
Presentatienotities
Wil je meer praktische tips over wat je waar in de natuurgebieden voor je gezondheid kunt doen? Vraag dan het boekje aan dat Annette en ik samen met Natuurmonumenten hebben gemaakt. Vol met tips, uitleg en leuke weetjes. (Opmaak nog wijzigen? Weinig tijd en even inspiratieloos ;) 

https://www.pennemes.nl/spelen-is-gezond/


Natuur en je gezonde 
leefstijl
Vragen, ervaringen, reacties?

Presenter-notities
Presentatienotities
Dank voor jullie aandacht.
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