Wat een mooie dag 

• Week/Dag van de Zorg 12-18/3
• week van de biodiversiteit 18-24/3
• Internationale dag van het bos 21/3
• Internationale dag van het geluk 20/3
• start van de lente
• startdag van dit bruisende Netwerk 

Waarom dit Netwerk?

• Noodzaak neemt toe (verstedelijking, vergrijzing,
chronische ziektes, klimaatverandering, luchtkwaliteit, …)

• Kennis neemt toe (zowel Internationaal, Europees, België,
Vlaanderen)

• Ervaring neemt toe (samenwerking verschillende sectoren:
zorg, gezondheid, natuur, recreatie, ruimtelijke ordening,
landbouw…)

• Vraag naar bundeling/rode draad neemt toe: wat is er
al geweten, wie doet wat, waar willen we naar toe?

Netwerk?

• Inbreng van iedereen van belang
• Ruimte bieden om nog heel wat
zaken/gevoeligheden/belangen uit te discussiëren
• Hoe meer bottum up - hoe liever
• Partners vinden elkaar gemakkelijk, en lanceren
nieuwe projecten
• Geen logge structuren of administratieve lasten
• Coalitions of the willing

Wat ging er aan vooraf?
• Allerlei initiatieven:

Inspiratiedagen sinds 2015 (laatste vorig jaar Natuur op Verwijzing),
studies (UA, INBO, UHasselt, Hogent, Steunpunt Milieu en Gezondheid,
…), pilootprojecten (coachen in de natuur, zorgtuin, …), campagnes (3030; Wereldberoertedag, Samen veerkrachtig, Bewegen op Verwijzing,
…), bevraging natuur is gezond (UA, INBO, NP, CM), hoorzitting Vlaams
Parlement, ...

• Van Green Deal naar Netwerk
• +30 partners uit verschillende sectoren

• Va Netwerk naar …?
• afhankelijk van ieders inbreng!

Wat zijn onze 4 doelen?
1. Meer en toegankelijke natuur dichtbij iedereen creëren
2. Iedereen bewust maken van de voordelen van natuur
voor onze gezondheid
3. Iedereen - met aandacht voor kwetsbare doelgroepen
(personen met gezondheidsklachten, kinderen,
hoogbejaarden, …) - regelmatig in contact brengen met
de natuur ten bate van hun gezondheid en welzijn
4. Een natuurlijke leefomgeving een functie geven in het
kader van gezondheidsbevordering

Hoe doelen bereiken?
1. Theoretische en praktische kennis bundelen en
toegankelijk maken
2. Goede voorbeelden lanceren en verspreiden
3. Beleid inspireren
• health in all policies, natuur dichtbij
• het Netwerk neemt geen beleidsstandpunten in,
partners mogen voorstellen doen

Visienota

• Bevat visie = samen streven we naar een gezonde
leefomgeving voor iedereen waarbij natuur een
belangrijke rol speelt
• Iedereen onderschrijft de visie + zoekt actief mee naar
samenwerking over sectorgrenzen heen + financiering
daarvan
• Bevat mogelijke acties: Iedereen bepaalt eigen mate
van inspanning (communicatie, netwerkevents,
pilootprojecten en praktijkgericht onderzoek,
beleidsadviezen)
• = dynamisch document: input van alle partners
gevraagd!

Concrete acties

• Communicatie: o.a. Website Netwerk of eigen website,
persartikels, eigen nieuwsbrieven, ...

• Netwerkevents: 1 netwerkevent per jaar, 1 groot netwerkevent
om de 2 jaar, kan ook geïntegreerd in bestaande events/infodagen van
partners

• Pilootprojecten en praktijkgericht onderzoek
(verschillende sectoren betrokken): zorgtuinen,
activiteiten in het groen, bevraging, …

• Beleidsadviezen faciliteren: afhankelijk van welke partner
zich waartoe kan en wil engageren

Kerngroep

Wie?
• Natuurpunt: benno.geertsma@natuurpunt.be
• Belgian Biodiversity Platform/INBO/UA: Hans Keune, hans.keune@inbo.be
• BOS+: bert.desomviele@bosplus.be
• UA Leerstoel Zorg en natuurlijke leefomgeving, gefinancierd door Provincie
Antwerpen en Provinciaal Instituut voor Hygiëne:
lieve.janssens@provincieantwerpen.be en vera.nelen@provincieantwerpen.be
• Vlaams Instituut Gezond Leven: an.verdeyen@gezondleven.be
• Regionale Landschappen: liesbeth@rlkm.be
• Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid (ANB): Myriam.debie@vlaanderen.be
• Wie wil er nog meedoen?

Kerngroep
Wat doet die kerngroep?
• +/- 6x per jaar vergaderen, 1 netwerkevent per jaar
• Over:
• visie scherper stellen op basis van input partners,
• partners met elkaar in contact brengen ifv
pilootprojecten en onderzoek,
• communicatie,
• Afstemmen over nieuwe partners, onderzoeken,
pilootprojecten, netwerkevents, beleidsadviezen, ...

En na vandaag?

• Website www.netwerknatuurengezondheid.be verder
uitbouwen (zichtbaarheid voor partners, studies en goede
voorbeelden): is iedereen al ingeschreven als partner of expert?
Doel: elkaar sneller vinden voor nieuwe projecten

• Nieuwe pilootprojecten en praktijkgericht onderzoek
helpen lanceren: wie heeft er voorstellen of reeds lopende
projecten?

• Beleidsadviezen formuleren, vb n.a.v. verkiezingen 2019: wie
doet mee?

• Eerste netwerkevent voorbereiden in najaar 2019?:
wie wil helpen organiseren? In 2020 groot netwerkevent?

