
Natuur  
laat je leven!

Ontdek hoe goed 
de natuur is  
voor je gezondheid



‘Geniet van een dagelijks 
portie natuur’
Natuurlijk, natuur is goed voor onze gezondheid.  

Dat weten we allemaal. De lucht is er gezond, je gaat er 

vanzelf bewegen en voelt je vrijer in je hoofd. Als bos 

wachter ervaar ik dat dagelijks. Maar de natuur biedt nog 

veel meer voordelen voor ons welzijn. Natuur voorkomt 

ziekten en gezondheidsklachten. En in het groen herstel 

je sneller. De natuur zorgt ook vaak voor een betere 

 stemming. Als ik ergens mee zit, zoek ik al 

snel mijn heil in de natuur. Mijn gedachten 

krijgen er de vrije loop. Zo ontdek ik 

oplossingen voor problemen en kom 

ik op nieuwe ideeën. Met dank aan de 

natuur in al zijn eenvoud, maar ook in 

al zijn veelzijdig heid. Dus mijn tip is: 

geniet van een dagelijks portie natuur. 

Dat kan een lange wandeling zijn, maar 

een ommetje kan ook. In dit boekje vind je 

meer informatie over natuur en gezondheid 

en tips waar je de weldaad van de natuur 

kunt ervaren.  

Alvast veel plezier in de natuur!

Paul Begijn,  

boswachter van  

Natuurmonumenten

Huisarts Iris de Vries

Natuur 
als recept
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Fytonciden
Iris de Vries is huisarts in Zwolle en voor- 

zitter van de Vereniging Arts en Leefstijl. 

Ze verdiepte zich in leefstijlgeneeskunde en 

ontdekte steeds meer wetenschappelijk bewijs 

over de positieve effecten van de natuur op 

onze gezondheid. “Adem maar eens diep de 

boslucht in”, zegt ze terwijl ze goede voorbeeld 

geeft. “Bomen, struiken en planten geven 

fytonciden af. Dat zijn chemische ver  bindingen 

die bomen beschermen tegen schimmels en 

insecten. Ze zweven door de lucht en wij 

ademen die in. Ze stimuleren de activatie van 

‘natural killer cellen’. Dat zijn belangrijke 

afweercellen die vooral in de beginfase heel 

belangrijk zijn om bijvoorbeeld kankercellen  

te bestrijden of op te treden tegen virussen  

en infecties.”

Natuur nodigt uit tot bewegen
“Ook is aangetoond is dat geluiden in de natuur 

je tot rust brengen. Ons zenuwstelsel is van 

oudsher afgesteld op geluiden die we als mens 

al duizenden jaren kennen. Ze geven heel 

andere prikkels dan geluid van verkeer, de stad 

of onze telefoon. En mensen die regelmatig in 

de natuur zijn, voelen zich gezonder en hebben 

minder chronische aandoeningen. Zo nodigt 

de natuur automatisch uit tot bewegen. Dat 

heeft aantoonbaar positieve effecten op de 

gezondheid, bijvoorbeeld op je bloeddruk en 

gewicht. Bewegen in de natuur heeft daarnaast 

nog extra positieve effecten. Het bevordert je 

mentale gezondheid en zorgt vaak ook voor 

meer verbinding. Mensen zoeken elkaar in de 

natuur meer op en voelen meer verbinding met 

de natuurlijke omgeving.”

Beter slapen, minder stress
Buiten zijn bevordert ook de nachtrust,  

zo ervaart vrijwel iedereen die overdag 

 gewandeld heeft. “Hoe meer daglicht je  

buiten opdoet, hoe meer melatonine je 

aanmaakt”, legt Iris uit. “Dat hormoon zorgt 

ervoor dat je makkelijker in slaap valt. Ook 

de lengte speelt daarbij een rol. En vaak ben 

je in de natuur langer buiten dan in een vol -

gebouwde omgeving. Je komt er vanzelf tot 

rust en je ervaart er veel minder stress. En stress 

is een hele belangrijke risicofactor en oorzaak 

van veel fysieke en mentale  problemen. De 

natuur helpt mij ook om stress te verminderen. 

In mijn werk moet ik soms lastige zaken mana-

gen en oplossingen bedenken. Dan ga ik even 

de natuur in. Ik merk dan dat er meer ruimte 

in mijn hoofd ontstaat om het probleem of 

Minder stress, een lagere bloeddruk, een sterker immuun

systeem en een betere nachtrust, er komen steeds meer 

 aanwijzingen dat de natuur voor ons écht gezond is. 

 Huisarts Iris de Vries vertelt al wandelend hoe de natuur 

onze gezondheid op talrijke vlakken positief beïnvloedt.

Natuur 
als recept 

Beluister ook  

de podcast met  

Iris de Vries  
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uitdaging van verschillende kanten te belichten. 

Na zo’n wandeling weet ik vaak welke stap ik 

moet nemen.”

Minder pillen, meer natuur
De gezondheidswaarden van de 

natuur past Iris ook toe in haar 

praktijk. “Je kijkt als huisarts 

natuurlijk eerst of iemand 

een  medische behande

ling nodig heeft. Maar als 

die niet noodzakelijk is 

en er met aanpassing van 

leefstijl veel winst te beha

len is, schrijf ik ook natuur 

voor. Ik gebruik daarvoor 

speciaal ontwikkelde receptbrief

jes die ik mijn  patiënten meegeef. 

Natuur is effectief om mensen 

bijvoorbeeld meer in beweging te krijgen. En 

het is goedkoop. Voor mensen die het niet breed 

hebben, is dat en hele goede optie. Ik merk dat 

mensen daar best voor open staan, al moeten 

ze soms even een drempel over. Een korte 

wandeling helpt al; juist in de eerste vijf minuten 

vermindert de stress. Natuurlijk is groen in de 

eigen leefomgeving dan wel  essen tieel. Natuur 

meer terugbrengen in de stad, zeker ook in 

achterstandswijken, levert denk ik grote gezond

heidswinst op.” Natuur kan daarnaast medicatie 

verlichten of zelfs voor komen, denkt Iris. “Vaak 

wordt al snel medicatie voor geschreven terwijl er 

onvoldoende naar alternatieven is gekeken. Als 

natuur een alter natief kan zijn voor pillen, is het 

beter om dat eerst te proberen. Natuur kan ook 

helpen om  medicatie te beperken of geleidelijk 

af te bouwen.  Stapsgewijs, in overleg met de 

patiënt.”

In Nederland is de lucht bijna overal 

ongezond. Gemiddeld leven Nederlanders 

door luchtverontreiniging negen maanden 

korter. De mate van luchtverontreiniging 

verschilt per dag, tijdstip en per plaats, 

maar is in de natuur minder aanwezig dan 

daarbuiten. Planten en bomen zuiveren de 

lucht en dat ademt prettig. Aan de kust is 

de lucht dankzij de zeewind vaak ook wat 

schoner. De schoonste lucht van Nederland 

is te vinden op Schiermonnikoog, waar 

Natuurmonumenten een mooie wandeling 

heeft uitgezet. Ontdek het natuurschoon en 

geniet van de frisse lucht!

 Wandelroute over Schiermonnikoog
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Aan de 
wandel!

Wandelen is in talrijke opzichten gezond.  

Het verbetert je conditie, versterkt je spieren 

en botten, vergoot het vermogen van je longen, 

stimuleert de bloedsomloop en stofwisseling, 

verlaagt je bloeddruk en is goed tegen over-

gewicht. En je wordt er opgewekter van, zeker in 

de natuur. Ontdek ook het plezier van wandelen!

k leine vuurvlinder

Schoneluchtwandeling
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In 2020 werd het Dwingelderveld door de Nederlandse Stichting Geluidhinder uitgeroepen 

tot het stilste plekje van Nederland. Natuurmonumenten is trots op deze uitverkiezing  

en koestert de stilte als een kernwaarde van het gebied. De uitgestrekte grote stille heide 

van het Dwingelderveld is een van de laatste gebieden met een ongestoorde horizon, 

donkere nachten en stilte. Ontdek de ruimte en rust van dit natuurgebied!

  Jac. P. Thijsse Wandelroute

Nationaal Park  
Dwingelderveld

Stilte, het wordt steeds schaarser in 

Nederland. Terwijl de behoefte aan 

rustige plekken steeds groter wordt. 

Maar wie op onverwachte tijden 

onverwachte gebieden bezoekt, kan 

nog genieten van rust en ruimte. In 

onderstaande gebieden bijvoorbeeld. 
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Grenzen vervagen in De Plateaux 

Hageven, een NederlandsBel

gisch natuurgebied met veel rust 

en ruimte. Je wandelt hier over 

heide, langs vennen en door bos, 

met onderweg een uitkijkpunt 

dat een weids uitzicht biedt over 

De Plateaux. Natuurgeluiden, 

bijvoorbeeld van een zingende 

boomleeuwerik of roodborst

tapuit, voeren hier de boventoon.

  Panoramapad

Wendelbos (Flevoland)
Verken dit relatief jonge polderbos 

via de  blauwe route in dit stille deel 

van de Noordoostpolder. Je loopt 

eerst door het  Voorsterbos dat van 

1944 tot begin jaren zestig aange

plant en later door het  Wendelbos 

dat in 20062007 is aangeplant. 

Onderweg zie je beekjes en met 

enig geluk een ree. 

  Wendelbosroute

De Plateaux

Ommetje maken
Je dagelijkse portie natuur haal je het makkelijkste 
binnen met een ommetje door het groen in de buurt. 
Dat klinkt misschien saai, maar wie regelmatig op een 
ander tijdstip wandelt, de regen  trotseert, zijpaadjes 
verkent of het ommetje andersom loopt,  ontdekt 
steeds meer. Ook in de natuur dichtbij leven vogels, 
vliegen vleermuizen rond en kun je bloemen en 
paddenstoelen ontdekken. Met een stappenteller 
maak je je ommetje nog wat uitdagender. Of probeer 
de ommetjes-app van de Hersenstichting.

ree

Stiltewandelingen
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Wil je je hoofd eens helemaal leeg

maken tijdens een stevige rond

wandeling? Onze boswachters hebben  

12 lange wandelroutes uitgestippeld 

door prachtige natuurgebieden,  

variërend van 10 tot 24 km. 

  Onze langeafstandsroutes

Bomen zijn ons 

goedgezind. De 

geur nodigt uit tot 

diep ademhalen en 

het geluid van ritselende 

blaadjes werkt kalmerend. Bomen 

geven ook schaduw, bieden beschut

ting en tussen de bomen is het fijn 

wandelen. Onze boswachters hebben 

10 lommerrijke routes uitgestippeld 

waar het aangenaam wandelen is.

   Onze top 10 van boswandelingen

Bosroutes

Langeafstandsroutes

bo
san
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“Sommige mensen vinden tuinieren heel 

fijn. Ik vind het fijn om in het bos te werken. 

Ik geniet er echt van om buiten te zijn. In de 

zomer zit ik zeker tien uur per week op mijn 

mountainbike en eigenlijk iedere zaterdag zijn 

we met een groep vrijwilligers op de Veluwe

zoom aan het werk om de paden netjes en 

vooral veilig te houden. We zorgen er bijvoor

beeld voor dat er geen plassen op de paden 

blijven staan. Anders wordt de ondergrond 

zacht waardoor de kuil steeds dieper wordt. 

En we sluiten zogenaamde ‘olifantenpaadjes’ 

af. We doen er alles aan om te voorkomen 

dat mountainbikers van de bestaande paden 

af gaan. We zijn ons zeker bewust van de 

kwetsbaarheid van de natuur waar we door

heen fietsen. Dat mountainbikers daar niet 

van genieten en de natuur slechts als decor 

zien, is volgens mij echt onzin. Het voordeel 

van mountainbiken is dat je veel verschillende 

plekken ziet in relatief korte tijd. Dat is echt 

anders dan bij wandelen. Volgens mij maken 

steeds meer jongeren mede dankzij mountain

biken kennis met de natuur, waardoor ze die 

natuur ook gaan waarderen en begrijpen 

dat we haar moeten beschermen. Dat is toch 

alleen maar mooi? Ik ben zelf lid voor het 

leven van Natuur monumenten. Dat hebben 

mijn ouders geregeld en ik ben er blij mee. We 

moeten samen zorgen voor de natuur, anders 

is het er op een gegeven moment niet meer.” 

  Bekijk de MTB-route op Veluwezoom   

Natuursporter Geert-Jan van Hemert (21) 

is bijna elk weekend in het bos te vinden. 

Om te mountainbiken, maar ook om  

vrijwilligerswerk te doen.

Genieten  
op de mountainbike
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Natuur maakt 
kinderen gezond

Kinderen kunnen al op jonge leeftijd 

last hebben van stress. Het belangrijkste 

advies bij stress is: ga naar buiten!  

Ga wandelen, ga fietsen, zoek de 

buitenlucht op. De wijde omgeving, de 

rust én de lichamelijke activiteit nemen 

stress weg. Dat geldt ook preventief.

Natuurlijk daglicht is belangrijk voor 

een goed-functionerende biologische 

klok. Deze biologische klok stuurt ons 

slaap-waakritme aan, maar reguleert 

ook de hormoonhuishouding en veel 

andere lichamelijke systemen.

Buiten zijn nodigt uit tot bewegen. En hoe 

meer je beweegt, hoe beter je er in wordt. Je 

motorische ontwikkeling train je door dingen te 

doen. Daarnaast geeft buiten zijn vrijheid in je 

hoofd. Je kunt er dromen en fantaseren. Deze 

ervaringen dragen bij aan de ontwikkeling van 

een eigen identiteit van kinderen.

Wanneer je naar een telefoon- of 

beeldscherm kijkt, kijk je alleen van 

dichtbij. Om oogspieren te trainen is 

het belangrijk om regelmatig actief 

naar iets te kijken wat verder weg 

is. Jeugd- en oogartsen adviseren 

de 20-20-2-regel: 20 minuten 

scherm afwisselen met minstens 

20  seconden in de verte kijken én 

dagelijks minstens twee uur buiten 

spelen. Zo maak je de kans kleiner 

dat je bijziend wordt.

1 Lekker 
slapen 

6
Minder
stress

3
Goede 
ogen

5
Vitamine

 D

2 Bewegingsvrijheid

4 Weerbaarheid

De wetenschap bewijst het: kinderen worden 
sterker en gezonder in de natuur. Dat concluderen 
onderzoekers Agnes van den Berg en Femke Beute 
uit relevante  onderzoeken in opdracht van OERRR, 
het jeugdprogramma van Natuurmonumenten.  
We zetten de zes belangrijkste gezondheidsredenen 
voor je op een rij.

Wil je ook naar buiten  

met je kinderen? 

   Kom spelen in de  

Speelnatuur van OERRR

Direct zonlicht op de huid zorgt voor de 

aanmaak van vitamine D. Deze vitamine 

speelt een belangrijke rol bij de opname 

van mineralen, het versterken van het 

immuunsysteem, het verlagen van de kans 

op ziekten zoals diabetes en astma, en het 

verhogen van de levensverwachting.

In de natuur kom je veel  uitdagingen 

tegen die je kunt overwinnen. Denk 

aan enge beestjes, glibberige boom-

stammen en moeilijk te beklimmen 

bomen. Obstakels overwinnen 

versterkt de mentale en lichamelijke 

weerbaarheid van kinderen. 
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Eetbare bloemen
Met bloemen maak je 

 gerechten kleurrijker,  

zoals goudsbloemen. Deze 

eenjarige groeit op bijna elke 

grond en produceert enorm 

veel bloemen. De smaak is niet 

heel sterk, maar ze zijn gezond 

en vrolijken je kruidenboter 

of salade op. Je kunt ook 

saladetoppings maken van 

drie kleurige viooltjes, rozen

blaadjes en lavendel (niet te 

veel, anders smaakt je sla naar 

zeep). Voor meer kruidige 

smaken voeg je bloemetjes 

van venkel, dille of Oost 

Indische kers toe. 

Zevenblad
Het is heel   

moei lijk om van  

deze  woekeraar af  

te komen. Dan kun  

je ‘m maar beter  

goed benutten. De zeven 

bladeren onderaan de 

 stengel zijn heerlijk in 

een pesto of salade. Van de 

 prachtige witte bloemen  

kun je theezetten.

Windes
Bijna iedereen heeft haag

winde of akkerwinde in de 

tuin. Ook van deze bladeren 

kun je theezetten. Deze thee 

moet je wel aanlengen met 

gedroogde bevernel en echte 

heemst. Die planten zijn 

aanraders voor je tuin omdat ze 

mooi zijn en insecten trekken.

Brandnetel
Vooral het jonge blad van 

de brandnetel kun je goed 

oogsten. Droog de blaadjes 

om er thee van te trekken.  

Of verwerk de jonge toppen in 

een soepje. Lekker en gezond.

Vrolijk wroeten in de aarde
Uit onderzoek blijkt dat tuinieren lichamelijk én geestelijk goed is voor je gezond-

heid. Door te wieden, te spitten, te snoeien, te maaien, te planten en te oogsten 

gebruik je allerlei spieren. Tuinieren werkt ook stressverlagend en verbetert je 

humeur. Helemaal als je van je tuin of balkon een mini-natuurgebied kunt maken. 

Mathiska Lont, boswachter met groene vingers, geeft tips hoe je dat kunt doen.

gelderse roos

Plant inheemse  
struiken
Plant verder zoveel mogelijk 

inheemse struiken of bomen 

met bessen of zaden. Denk aan 

een hazelaar, Gelderse roos, 

duindoorn, Drentse krent of 

een vlier. Veel vogels houden 

hiervan.

MUZIKANT TIM KNOL, OPRICHTER VAN DE WANDELCLUB

‘Wandelaars zijn fijn volk’
Zo vind je wandelen maar een suffe bezigheid en zo ben 
je eraan verslaafd. Het overkwam singer-songwriter 
Tim Knol. Het kantelmoment was enkele jaren geleden. 
Tim vond dat ie wat moest doen aan z’n overgewicht en 
leefstijl. Op internet kwam hij een artikel tegen waarin 
wandelen als remedie werd aangeprezen. 

“Ik ben ermee begonnen. Drie weken later was duidelijk dat ik niet 

meer zonder kon”, vertelt hij, uiteraard terwijl hij aan het wande

len is. “Ik wandel bijna elke dag in de Eilandspolder; dat is dichtbij 

huis. En twee keer per week maak ik een lange wandeling in een 

natuurgebied, het liefst in de duinen. Daar heb je alles: strand, 

duinen, bos.” Al die kilometers die hij heeft afgelegd, hebben de 

afgelopen jaren wat teweeggebracht. Allereerst voelt hij zich als 

herboren. ”Ik ben zo’n 30 kilo afgevallen, zit veel beter in m’n vel. 

Wat ik ook ontdekt heb, is dat ik rustig word van wandelen. Het is 

nogal druk in m’n hoofd. Tijdens het lopen kan ik alles op een rij 

zetten.” 

Zijn wandelliefde komt ook aan bod in de muziek die hij maakt, 

zoals op het album Lightyears Better . “Het nummer ‘You don’t 

want to miss the show’ begint met: “You better walk on, said 

the doctor.” Daarmee treedt de zanger in de voetsporen van zijn 

helden Neil Young (‘Walk on’) en Lou Reed (‘Walk on the wild 

side’). 

Tim richtte ook De Wandelclub op. De onmogelijkheid om in de 

coronatijd op te kunnen treden, bracht Tim op het idee. “Het was 

het enige wat nog kon: met 30 man eropuit. Dat is een beetje uit 

de hand gelopen. Er zijn ruim 1.700 leden, van 18 tot 80 jaar. Met 

de club brengen we twee werelden samen: die van de wandelaars 

en die van de artiesten. Het is hartstikke leuk. Wandelaars zijn fijn 

volk, het zijn rustige mensen.”  

Meer over De Wandelclub vind je op wandel.club
 Luister hier 

naar de podcast  

met Tim Knol  

Gebruik  
eetbare planten
Eten uit je tuin is niet alleen 

gezond, maar ook smaakvol. 

Hieronder een aantal soorten 

die je in de keuken kunt 

gebruiken.
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Huisarts Tamara de Weijer heeft 

een missie: Nederland gezonder 

maken. Samen met een team van  

diëtisten, coaches en wetenschap

pers ontwikkelde ze een leefstijl

programma waarmee je met kleine 

veranderingen al je gezondheid 

kunt verbeteren. 

Tips van 
Tamara

Check de  

tien tips van  

dokter Tamara

Plant bloemen  
voor insecten
Het gaat niet goed met 

de insecten in Nederland. 

Gelukkig helpen steeds meer 

mensen bijen, vlinders en 

andere insecten een handje  

door extra bloemen in 

hun tuin te zetten. Dit zijn 

 bloemen waar insecten dol 

op zijn: vlinderstruik, wilde 

kamperfoelie, lavendel, 

marjolein, tijm, salie, ijzer

hard, kruipend zenegroen, 

herfstaster, koninginnenkruid, 

adderwortel, hemelsleutel, 

zonnehoed, valeriaan, klimop, 

paardenbloem, grote teunis

bloem, lookzonderlook, 

kaasjeskruid, kattenstaart, 

teunisbloem, kogeldistel, 

kruisdistel en beemdkroon.

Gebruik snoeiafval
Gooi niet al je snoeiafval weg. 

Maak er een mooie takkenril 

van of leg het op een hoopje 

in een hoekje. Dit zijn perfecte 

plekken voor bijvoorbeeld 

egels. En hang een aantal 

kronkelende takken onder een 

afdakje. Hier maken winterko

ninkjes graag hun nestje in.

Maak een  
e geldoorgang
Staat er een schutting tussen 

jouw tuin en die van de 

buren? Maak er een gat in, 

zodat egels van de ene naar de 

andere tuin kunnen.

Help vogels 
Help vogels door bundels van 

stukjes stro, hooi of wol op te 

hangen in een houder waar je 

in de winter pinda’s in stopt. 

Dit kunnen ze dan gebruiken 

om zelf een nestje te maken. 

Of hang een nestkastje op. 

Vogels vinden het fijn om een 

beschutte plek vlak bij hun 

nest te hebben. Bijvoorbeeld 

een klimop tegen de schut

ting. En graaf of plaats een 

vogelbadje in een schaduwrijk 

hoekje. Vogels kunnen hierin 

badderen en drinken als het 

warm is.

Kijk hier voor meer  

tuintips van Mathiska

natuurmonumenten.nl/tuin

rode v
aleriaan
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Leefstijlprogramma
Wist je dat de natuur ook een positieve invloed 

heeft op alle zes pijlers van een gezonde leefstijl 

(voeding, ontspanning, zingeving, beweging, 

slaap en verbinding)?  Speciaal voor de  leden en 

donateurs van Natuur monumenten heeft huisarts 

Tamara de Weijer samen met Alles is Gezondheid 

een mini-cursus ontwikkeld die je bij het Online 

Leefstijl programma ontvangt.  

Kijk voor meer informatie en kosteloze deelname 

op www.doktertamara.nl/natuurmonumenten

Wil je iets actiefs doen in de 
 natuur, maar ben je het wandelen 
of  hardlopen even zat?

Deze Japanse vorm van meditatie houdt in 

dat je je heel bewust en langzaam door het 

bos beweegt. Hierbij probeer je de natuur 

goed in je op te nemen door je zintuigen 

open te zetten. Kijk, luister, ruik en voel wat 

de natuur te bieden heeft. Juist deze echte 

aandacht zorgt voor ontspanning.

Denk dan  eens aan een excursie met een 

boswachter. Zo ontdek je een nieuwe 

omgeving, heb je meteen een originele 

wandeling én spot je misschien zelfs 

wilde dieren.

De natuur zorgt ervoor 

dat je helemaal fris en 

ontspannen thuiskomt. 

Het zou zonde zijn als de 

prikkels van je telefoon 

daar een stokje voor 

steken.  

Probeer deze herfst en winter dan eerst 

eens een avondwandeling te maken. 

Lekker even uitwaaien na een drukke 

dag. En het leukste? Doordat het eerder 

donker is, kun je al vroeg op de avond veel 

sterren spotten!

Wanneer er regen wordt voorspeld, zijn 

we al snel geneigd om binnen te blijven. 

Wist je dat het juist heel rustgevend kan werken om een 

wandeling in de natuur te maken wanneer het regent? 

Een regenbui verlaagt de temperatuur, waardoor er 

tijdelijk vaak meer zuurstof in de lucht is. Het proberen 

waard dus!  

Probeer dan om kort naar buiten te gaan, 

al is het even in je tuin of op je balkon. 

Wist je dat tijdens de eerste vijf minuten 

in de natuur de meeste ontspanning 

optreedt? Of zet op Spotify of YouTube 

natuurgeluiden op. Denk bijvoorbeeld 

aan krekels, vogels of regengeluiden.  

Ben jij al bekend met shinrin-yoku 

– oftewel bosbaden? 

Wil jij het bos graag 

beter leren kennen? Probeer regelmatig 

je telefoon thuis te 

laten wanneer je gaat 

wandelen. 

Heb jij de neiging om zo snel  mogelijk 

op de bank te ploffen na je werk of 

andere bezigheden? 

Heb je te weinig tijd om 

de natuur op te zoeken? 

Voel jij je regelmatig  

ook wat minder energiek 

halverwege een  

werkdag?

Wil je niet alleen jezelf, 

maar ook je collega’s een 

boost geven? 

Daag jezelf dan uit. Maak een 

langere wandeling, probeer 

elke dag wat sneller te zijn of 

probeer elke dag nét weer een 

andere route uit. Of zoek een 

maatje om samen te gaan, dan 

kun je elkaar motiveren.

Denk dan eens aan vliegeren, een spelletje of een 

speurtocht met de (klein) kinderen. Een tip voor de 

herfst: ga paddenstoelen spotten in het bos.  

Ga dan tijdens je lunch

pauze even de natuur in. 

Na een frisse neus kun je 

er weer helemaal gecon

centreerd tegenaan.  

Stel dan eens voor om wande

lend te vergaderen. Zeker 

wanneer je met een kleine 

groep bent of een brainstorm

sessie wilt doen, kan dit heel 

inspirerend werken.  

Heb je soms wat moeite 

met consequent dagelijks 

wandelen of hardlopen in de 

natuur? 

TIP 3

TIP 9

TIP 5

TIP 7

TIP 4

TIP 6TIP 1

TIP 8

TIP 10

TIP 2

zwartk
op

icarusblauwtje
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Sport jij weleens in de natuur? Dan ben je een natuursporter!  

Wat is er nu lekkerder dan hardlopen, mountainbiken of paardrijden in  

de frisse buitenlucht? Onze routes en activiteiten helpen je op weg.

Sporten in de natuur

Mountainbiken
Meer dan 250 kilometer aan 

paden liggen voor je klaar, speciaal 

voor mountainbikers. Wil je 

mountainbiken in de natuur? 

Vergeet dan niet je MTBvignet te 

bestellen. Je kunt direct op pad. 

Hardlopen & trailrunnen
Op zoek naar een hardlooproute in de 
natuur? In onze natuurgebieden vind je 
talloze routes waar je je favoriete sport 
kunt beoefenen. Wist je dat hardlopen 
op een onverharde ondergrond gezon
der is? Je belast je knieën minder zwaar 
waardoor de kans op blessures kleiner 
is. Wie meer uitdaging zoekt, kan een 
van onze trailrunroutes proberen. 

Paardrijden
Paardenliefhebbers kunnen los 

op de ruiterpaden en menpaden 

in onze natuurgebieden. Met 

een ruiterlabel van Natuurmonu

menten heb je toegang tot goed 

begaanbare en veilige routes, 

speciaal aangelegd voor ruiters. Kijk voor meer informatie op  

natuurmonumenten.nl/ruiter

Kijk voor alle routes en meer informatie 
op natuurmonumenten.nl/hardlopen

Kijk voor onze routes en meer informatie 

op natuurmonumenten.nl/mtb
Volg @natuursport  

op facebook en instagram  

voor routes, activiteiten  

en de mooiste  

natuursportmomenten!
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Voedingswaarde  
per persoon:
Energie 630 kcal
Vet  44,6 gr
Eiwit 26,7 gr
Kh 24,2 gr
Vezels  11,8 gr

De natuur heeft ons heel veel lekkers en gezonds 

te bieden. Maak bijvoorbeeld eens een herfstige 

pompoen-linzen salade met walnoten. Walnoten 

lijken op onze hersenen en zijn hier ook enorm 

goed voor! Bekijk het recept voor 2 personen.

Ingrediënten
• 300 gr flespompoen

• 2 el olijfolie

• Versgemalen peper

• 1 rode ui

• 30 gr zongedroogde tomaat

• 60 gr walnoten, ongezouten

• 200 gr linzen, uitgelekt gewicht of vers gekookt

• 100 gr rucola (melange)

• 100 gr feta

• 2 el balsamicoazijn

Bereiding
1. Verwarm de oven voor op  

180 graden. 

2. Schil de pompoen en snijd 

deze in kleine dobbelsteentjes. 

Doe de pompoenstukjes in een 

schaal, giet de olijfolie erover 

en breng op smaak met vers

gemalen peper. Hussel goed 

om de olie te verspreiden en 

verdeel de pompoenblokjes op 

een, met bakpapier beklede, 

bakplaat. 

3. Bak de pompoen in 10 à 15 

minuten gaar. Schep  eventueel 

halverwege om voor een 

gelijkmatige bruining. 

4. Snijd ondertussen de ui en 

zon gedroogde tomaat in fijne 

reepjes en hak de walnoten 

grof.

5. Doe alles in een saladeschaal 

en voeg de uitgelekte linzen en 

rucola toe. 

6. Meng alle ingrediënten voor 

de salade goed door elkaar. 

7. Haal de pompoenstukjes uit de 

oven en doe deze bij de salade. 

8. Hussel alles om en verdeel over 

twee (diepe) borden. 

9. Brokkel de feta erover en 

besprenkel het geheel met de 

balsamicoazijn.

Herfstige pompoenlinzen salade

De voordelen  
van natuur
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Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is de vereniging voor mensen 

met hart voor de natuur. We beschermen natuur

gebieden, waardevolle landschappen en cultureel 

erfgoed. Voor planten, dieren en mensen. Zo kunnen 

we met zijn allen van onze natuur blijven genieten. 

  Help ook mee!

https://www.natuurmonumenten.nl/help-mee



