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 ‘In de natuur denken 
mensen heel anders 
dan als ze tussen 
vier muren zitten’
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Speelbossen, moestuintjes en kamperen bij de boer voor 
kinderen; wandelcoaches, retraites en bijeenkomsten rond 
het kampvuur voor werkenden. De westerse mens was de 
verbinding met de natuur kwijt, maar probeert ijverig om 
het contact te herstellen. Het bos, de bomen en de beesten 
als heilzame omgeving, voorbeeld of inspiratiebron.

DOOr MAriA GeNOVA eN WAlter VAN Hulst

FOtOGrAFie rONNO trAMPer, CHristel BAssiNG,  
ANDré DOrst, FArMCAMPs

‘Het is inmiddels bewezen dat contact met de natuur een helende 
werking heeft, dat het misdaad kan reduceren. Mensen hebben 
de natuur nodig, we kunnen eenvoudigweg niet zonder.’ Met 
niet-aflatende energie reist de bekende bioloog, antropoloog en 
chimpanseedeskundige Jane Goodall (78) de wereld rond om deze 
boodschap te verkondigen. ‘We moeten ons weer met de natuur 
verbinden. Dat is niet ingewikkeld en je hoeft er niet ver voor weg 
te gaan. Ook in het stadspark kun je de energie van bomen en plan-
ten voelen.’ Ze richt zich in het bijzonder op jongeren, omdat die 
in haar ogen hoop en inspiratie voor de toekomst kunnen putten 
uit de natuur.
‘Als mens zijn we deel van de natuur, maar velen zijn de verbin-
ding met de natuur kwijt. Als we bewust leven vanuit verbonden-
heid, maken we het leven om ons heen niet meer kapot. Waar je je 
mee verbonden voelt, vernietig je niet’, stelt ook prinses Irene van 
Lippe-Biesterfeld. In 2001 heeft zij het NatuurCollege opgericht 
met als missie om juist de ‘binnenkant’ van duurzaamheid op de 
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boerderij laten beleven’, zegt Saskia de Wit die deze for-
mule met Saskia Poulissen en Alida Dorenbosch heeft 
ontwikkeld. De dames, alledrie moeder, hebben samen 
ruim zestig jaar bedrijfservaring in (inter)nationale mar-
keting, verkoop en projectmanagement.
FarmCamps speelt in op de veranderende wensen van 
de consument. ‘Onze tenten hebben goede bedden, een 
koelkast, stopcontact, gasfornuis en zelfs een chemi-
sche wc’, zegt De Wit. ‘Een draadloze internetverbin-
ding is er niet, maar ze vinden de koeien melken, op een 
trekker rijden of een paard eten geven veel spannender 
dan het zoveelste pretpark, want dat hebben ze al zo 
vaak gezien.’ Farmcamps wil tegelijkertijd ook de boe-
ren aan extra inkomsten helpen. ‘Als alles goed gaat, 
kunnen ze binnen drie jaar honderdduizend euro extra 
verdienen en daarmee tevens het hoofd bieden aan de 
oprukkende bio-industrie.’ 

Natuur als klaslokaal
Menig filosoof, wetenschapper, denker en dichter heeft 
beschreven hoe de westerse mens is vervreemd van 
de natuur. Niet alleen fysiek, maar ook psychisch en 
spiritueel vanwege de overdaad aan rationaliteit en 

agenda te krijgen. In Zuid-Afrika ontwikkelde zij een 
programma voor gidsen van nationale parken om toe-
risten in wezenlijk contact te brengen met de natuur. 
En in Nederland nam zij het initiatief tot een soortge-
lijk programma voor schoolkinderen onder de naam 
NatuurWijs, in samenwerking met Staatsbosbeheer en 
Universiteit Utrecht. 

Diploma boer of knecht
Door middel van milieu- en natuureducatie, kinderboer-
derijen en projecten zoals moestuintjes bij basisscholen 
proberen ook tal van andere organisaties om kinderen 
– met name die uit de stad – in aanraking te brengen 
met de natuur. Staatsbosbeheer beheert inmiddels 25 
speelbossen en binnenkort krijgt de Krimpenerwaard 
de eerste speelpolder. Ook kamperen bij de boer wordt 
steeds populairder. Kinderen kunnen koeien aaien, eie-
ren rapen, een diploma boer of knecht halen of op een 
hooizolder slapen. Een nieuwe, eigentijdse loot aan deze 
boom is de keten FarmCamps. ‘Veel kinderen hebben 
tegenwoordig geen flauw idee waar hun eten vandaan 
komt. Daarom zijn we met een missie gestart: ieder 
kind in Nederland een weekend of een midweek op de 

De Wit: ‘De kinderen missen hun 

laptop die paar dagen echt niet.’
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cursussen – van ‘koe knuffelen’ tot ‘de 
manager als tuinman’ en van ‘leren van 
paarden’ tot ‘natuurcoaching’.
Christel Bassing is zo’n natuurcoach. Met 
vijftien collega’s vormt ze het samenwer-
kingsverband NatuurZijn. Ze werken 
vooral met groepen van organisaties en 
bedrijven, maar er wordt ook een trai-
ning in Zwitserland gegeven voor indi-
viduele deelnemers. ‘Voorheen werkte ik 
met allerlei theoretische modellen, maar 
sinds twee jaar is de natuur mijn klaslo-
kaal’, zegt Bassing. ‘Het is veel meer dan 
een decor, als ik door het bos loop, hoor 
ik de vogels en ruik ik de lucht.’

Niet zweverig
Bassing benadrukt dat er niets zweve-
rigs aan haar werkwijze is. ‘Wat is er nou 
zweverig aan de natuur? Ik ben zo aards. 
En ook al zit ik met een groep managers 
onder een boom, de theoretische model-
len van vroeger heb ik mee als bagage. 

Kennis raakt mensen ook, niet alleen de natuur.’ Ze 
merkt dat steeds meer leidinggevenden openstaan voor 
verbinding met de natuur, maar er tegelijkertijd nog een 
beetje huiverig voor zijn. ‘Als coach geef ik ook Power-
Point-presentaties in conferentiezaaltjes en dan vraagt 
niemand van tevoren of het werkt. Als ik iets met de 
natuur voorstel, dan vragen ze meteen wat de garantie 
is dat het bijvoorbeeld de sfeer in een team verbetert of 
dat het lukt om een goede visie te formuleren. Men gaat 
er dus vanuit dat dit in een bedompt conferentiezaaltje 
wel lukt, maar in de frisse lucht niet. Heel gek eigenlijk.’
Organisaties en bedrijven kloppen bij Bassing aan met 
een breed pallet aan onderwerpen. Van gebrekkige com-
municatie tot verbetering van klantgerichtheid en van 
tegenvallende verkoopcijfers tot visie op duurzaam-
heid. ‘Binnen ons netwerk heeft elke coach zijn of haar 
eigen expertise en kunnen we naar elkaar doorverwij-
zen. Zo geef ik zelf geen verkooptrainingen, maar zijn 
anderen binnen NatuurZijn daarin gespecialiseerd. 

systeemdenken. We denken alles te kunnen beheer-
sen met onze technologie en kunnen het steeds minder 
accepteren als blijkt dat we geen grip hebben op onze 
omgeving. Zie de mediahypes en stennis bij sneeuw, ijzel, 
warmte of kou en de discussies rond waarschuwingen 
voor ‘extreem weer’.
Maar het industriële tijdperk loopt ten einde. In de ken-
nis- en informatiemaatschappij gaat het weer meer om 
de mens. En inmiddels zitten we, in de woorden van 
auteur Susanne Piët, in het penthouse van de Maslow-
piramide en richten we ons steeds meer op zelfontplooi-
ing en zelfverwezenlijking. We zijn massaal op zoek 
naar ons eigen ik en willen daarmee in contact komen. 
En we zoeken naar vormen van zelforganisatie, wegen 
om teamwork te verbeteren en andere manieren van 
leiderschap. En de natuur kan ons daarbij helpen, als 
heilzame omgeving, voorbeeld of inspiratiebron. Na 
de al langer bestaande sessies ‘op de hei’ ontstonden 
er de afgelopen tien, vijftien jaar allerlei workshops en 

Bassing: ‘Men gaat er vanuit dat 

een visie formuleren in de frisse lucht 

niet lukt.’
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Retraite
Bassing verbaast zich hoeveel mensen de natuur als iets 
spannends zien, soms zelfs als eng ervaren. ‘De leden 
van NatuurZijn doneren tien procent van de winst aan 
stichting NatuurWijs, die ervoor zorgt dat kinderen 
tijdens hun basisschoolperiode drie keer een dag de 
natuur in gaan met een boswachter. Want veel scholen 
bezoeken wel eens een natuurmuseum, maar amper 
de natuur zelf. Ze denken blijkbaar dat kinderen altijd 
vermaakt moeten worden. Bijna te triest voor woorden 
dat je anno 2012 van subsidie afhankelijk moet zijn om 
met een schoolklas naar het bos te gaan. Mijn zoontje 
vroeg laatst: “Mama, waarom doen we de biologieles-
sen altijd binnen?” Tja, waarom? Zo beschouwd is het 
bijna logisch dat zoveel mensen tijdens onze trainin-
gen de natuur als iets heel spannends ervaren.’ Bassing 
constateert overigens dat het nieuwe werken en de toe-
nemende aandacht voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen positief bijdragen aan verbinding met de 
natuur. ‘Jonge mensen zijn minder vastgeroest aan een 
bepaalde werkplek en vinden duurzaamheid belangrijk. 
Dat maakt de stap naar een wandeling in de natuur of 

We behandelen dus allerlei voorkomende vragen. 
Het grootste verschil met andere coaches is dat we de 
natuur als spiegel en als klaslokaal gebruiken. Laatst 
had ik bijvoorbeeld een team dat aan het worstelen was 
met de jaarplannen. Maar hun echte probleem was dat 
alle positiviteit en energie uit dat team waren verdwe-
nen. Dat moest eerst opgelost worden. Eigenlijk vind ik 
slow management een heel toepasselijke uitdrukking in 
dit verband: ik moest eerst hun proces vertragen door ze 
mee naar buiten te nemen, de natuur in. Daarna kwa-
men de jaarplannen vanzelf.’

Sterling: ‘Veel mensen 

hebben geen idee hoe ze 

vastgeroeste gewoontes 

kunnen veranderen.’
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snel boodschappen halen, koken, eten en voor de tv 
hangen, daar halen ze geen voldoening uit. In onze 
retraite leren ze een balans te vinden tussen drukte 
en ontspanning. Veel mensen hebben geen idee hoe ze 
vastgeroeste gewoontes kunnen veranderen. We zien 
hier veel werknemers met een burn-out. En moeders 
die kinderen en carrière proberen te combineren, terwijl 
hun man ook een fulltime baan heeft.’ 

Opladen in de natuur
Sterling adverteert voor haar retraite bewust met de 
slogan ‘opladen in de natuur’. ‘Het draait ook om opla-
den, je komt op nieuwe ideeën en inzichten als je een 
paar dagen in betrekkelijke stilte in een groene omge-
ving doorbrengt. Als mensen in hun werk alleen maar 
bezig zijn met cijfers en presteren, worden ze op den 
duur doodongelukkig. Ze krijgen het gevoel dat ze zich-
zelf kwijtraken. We helpen ze met coachingsessies en 
we geven ze tools om zelf aan de slag te gaan om daar 
verandering in te brengen.’ Overigens is het niet zo dat 
bedrijven en organisaties en masse open staan voor 

een picknick op een verrassende locatie wat kleiner.’
Marja Sterling runt de retraite Essentia in een bosrijke 
omgeving in Heeze. ‘Een plek om te onthaasten en tot 
bezinning te komen’, zegt ze. ‘Ik merk dat steeds meer 
mensen dat nodig hebben, vooral leidinggevenden en 
mensen met verantwoordelijke banen. We ontvangen 
hier ook veel bekende Nederlanders die alleen maar 
komen om ongestoord uit te slapen en gezond te eten.’
Sterling ziet de laatste jaren dat steeds meer mensen 
bewust minder consumeren en zingeving zoeken in 
contacten en in de natuur. ‘Werken van negen tot vijf, 

Backus: ‘Je hoeft elkaar 

niet aan te kijken als  je 

wandelt en dat geeft een 

soort vrijheid.’
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om de combinatie van wensen, talenten, drijfveren, 
ervaring en een passende werkomgeving.’
Ook al wandelt ze urenlang om klanten te helpen, Bac-
kus gaat bijna elke ochtend zo’n drie kwartier voor zich-
zelf op pad. ‘Even mijn hoofd leeg maken’, zegt zij. ‘Zo 
kom ik los van alle dingen die ik nog moet en krijg ik 
leuke ideeën. Het wandelen met klanten is werk, geen 
ontspanning. Het stellen van vragen luistert heel nauw.’ 
Ze vindt de natuur een geweldig hulpmiddel, maar voor 
haar geen stiltewandelingen of boomknuffelen. ‘Ik wil 
dat mijn klanten na vier wandelingen precies weten hoe 
ze verder willen met hun werk. Even de stilte ervaren is 
heel prettig, maar de meeste mensen willen juist hun 
hart luchten en hardop nadenken. Over waarom ze niet 
gelukkig zijn en wat ze precies willen. Door de economi-
sche crisis is de sfeer in veel bedrijven niet prettig. Maar 
menigeen durft zijn werk niet te verlaten uit angst om 
niet meer aan de bak te komen.’

Kampvuur
Je kunt als persoon of organisatie ook zelf de natuur 
opzoeken. Het netwerk svn (van ondernemers die naar 
een duurzame wereld streven) begon jaren geleden met 
bijeenkomsten rond het kampvuur. Die bleken heel suc-
cesvol. ‘In de natuur maak je gemakkelijk contact met 
anderen. Kampvuur appelleert aan emotie. Opeens hoor 
je mensen heel open praten over hun successen, mis-
lukkingen en dilemma’s’, zegt svn-voorzitter Engbert 
Breuker. 
Het bestuur vergadert bovendien wandelend. Breuker: 
‘Voorheen vergaderden we in zaaltjes, met een agenda. 
Nu maken we alleen een lijstje met punten en gaan we 
in groepjes wandelen. Na afloop steken we de koppen 
bij elkaar. Ik merk het verschil duidelijk. In zo’n zaaltje 
viel ik soms bijna in slaap. Het ‘natuurlijk vergaderen’ 
houdt iedereen wakker en levert interessante ideeën op. 
Ik kan het elk bestuur aanraden, probeer het eens. Daar 
heb je geen wandelcoach voor nodig, iedereen kan het. 
Waarom zo weinig organisaties het doen? Omdat ze in 
een vast stramien zitten.’

‘verbinding met de natuur’, stelt Sterling. ‘Dat vinden 
ze ‘te vaag’ klinken. Maar ik merk een langzame ver-
schuiving en ik denk dat we op weg zijn naar een echte 
cultuuromslag. Bedrijven ontdekken vanzelf dat men-
sen geen machines zijn, dat er meer dan een goed salaris 
voor nodig is om ze aan je te binden.’
Hilde Backus heeft als coach al meer dan vijfhonderd 
mensen wandelend in de natuur begeleid naar nieuwe 
inzichten en vaak ook naar een geheel nieuw leven. Ze 
is schrijver van het boek Op weg naar plezier in je werk, 
waarin ze beschrijft hoe je dat al wandelend kunt berei-
ken. ‘In de natuur denken mensen heel anders dan als 
ze tussen vier muren zitten’, zegt ze. ‘Dat blijkt uit diver-
se onderzoeken. In de natuur worden je bloeddruk en je 
hartslag lager, angststoornissen en depressies nemen 
af, je kunt geconcentreerder denken en werken, je wordt 
positiever over jezelf en je omgeving en je kunt beter 
complexe besluiten nemen.’ Het positieve effect van 
natuur op gezondheid bleek overigens ook uit een recent 
onderzoek van kpmg, die becijferde dat er jaarlijks vier-
honderd miljoen euro aan ziektekosten bespaard kan 
worden als mensen meer groen zouden zien. Andere 
onderzoeken tonen aan dat mensen die in een groene 
omgeving wonen minder vaak naar de huisarts gaan. 
En dat geldt niet alleen voor de villawijken, maar ook 
voor de volksbuurten.

Niet happy
Veel mensen die bij Backus terechtkomen, zijn niet 
happy in hun werk. Vaak goed opgeleid en werkzaam 
als onderzoeker, journalist, verpleegkundige, in de ict, 
als commercieel medewerker, psychotherapeut, noem 
maar op. Soms gaan ze voor een totale carrièreswitch, 
maar wat ze vooral wensen is opnieuw met plezier en 
energie werken. ‘Na vier wandelingen hebben ze helder 
voor ogen welke kant ze op willen, waarom, wat hen 
energie geeft en voor welk beroep of welke rol ze het 
meest geschikt zijn. Als wandelcoach bereik ik sneller 
resultaat dan achter gesloten deuren’, zegt Backus, die 
daarvoor hetzelfde werk deed voor een aantal bureaus 
– maar dan binnen. ‘Dat komt omdat de mensen in de 
natuur veel losser zijn’, zegt zij. ‘Je hoeft elkaar niet aan 
te kijken als je wandelt en dat geeft een soort vrijheid 
om te voelen wat je wilt voelen en te zeggen wat je wilt 
zeggen. Ik merk dat mensen dan ook minder geneigd 
zijn om sociaal wenselijke antwoorden te geven, om te 
denken aan status of aan wat hun ouders ervan zeggen 
als ze een heel ander beroep zouden kiezen.’ 
Er zijn ook mensen die hun werk nog steeds leuk vin-
den, maar een uitdaging missen na zoveel jaren het-
zelfde doen. ‘Voor jezelf beginnen lijkt de laatste jaren 
een trend’, zegt Backus. ‘We zoeken dan samen uit hoe 
haalbaar een eigen bedrijf is. Uiteindelijk draait alles 

Breuker: ‘Nu maken we 

alleen een lijstje met punten 

en gaan we in groepjes 

wandelen.’
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