
Green deal Groen en gezondheid: milieudoelstellingen of zorgdoelstellingen 

Het Departement omgeving van de Vlaamse Overheid lanceert samen met Natuurpunt en 

Bos+ een ‘Green Deal groen en gezondheid’.  Deze Green Deal Groen en Gezondheid wil 

de positieve effecten van groen op gezondheid meer in de verf zetten, dit door nieuwe 

gezamenlijke acties tussen de zorg- en groene sector op te starten. 

Wat is een ‘Green Deal’ ? Een Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen 

(privé)partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project te starten. Daarbij 

worden milieudoelen nagestreefd die hand in hand gaan met een verhoogde 

competitiviteit en een goede bedrijfsvoering  

In de inspiratietekst van de Green Deal lezen we volgende boodschap:  

 Ben je actief bezig met activiteiten in het groen voor vb. kwetsbare groepen (vb 

aanleggen ecologische zorgtuin of aangepaste wandelinfrastructuur (prikkelpad, 

rolstoelpad, rolstoelvriendelijke plantenbakken,…), wandelen en werken met 

kwetsbare groepen in het groen, therapie in het groen, enz?  

 Wil je een nieuwe zinvolle invulling geven aan een open ruimte in je stad of gemeente 

met gezondheidsgroen, afgestemd op bepaalde doelgroepen (kinderen, senioren, 

mensen met een psychische of fysieke beperking, …)?  Bijvoorbeeld een terrein 

tussen een woonzorgcentrum, school en ocmw?  

 Wil je een nieuwe vorming/opleiding/handboek starten rond het samenbrengen van 

alle beschikbare kennis in binnen- en buitenland rond het gezondheidseffect van 

groen op verschillende (kwetsbare) doelgroepen? 

Uit : https://www.lne.be/wat-is-een-green-deal   

https://www.lne.be/green-deal-groen-en-gezondheid-in-opmaak  

Via een ‘Green Deal’ trachten het Departement Omgeving,  Natuurpunt en Bos+ diverse spelers 

binnen ‘Groen en gezondheid’ te verenigen met het accent op kwetsbare doelgroepen. Volgende 

bedenkingen kunnen hierbij gemaakt worden 

 ‘Groen en gezondheid’ omvat 2 luiken: groen/natuur en welzijn/gezondheid.  

 Natuurorganisaties en het ‘departement omgeving’ nemen hierbij het voortouw waardoor 

de klemtoon automatisch komt te liggen op het luik ‘groen/natuur’  

 De doelstellingen van een Green Deal , het ‘nastreven van milieudoelen’, bevestigen deze 

stelling 

 Natuurbeheerders en het Departement Omgeving zijn uitstekend geplaatst voor het 

beschermen van de kwetsbare natuur. Vraag is of ze eenzelfde expertise en betrachting 

hebben voor het beschermen van kwetsbare doelgroepen.  
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Vandaar volgende vragen 

 Is groen en gezondheid een bevoegdheid van het Departement Omgeving of van het 

departement Welzijn en Gezondheid’ ? Of is het een subtiel samenspel tussen beide 

departementen  ? 

 Leggen we de regie van ‘Groen en gezondheid’ in handen van natuurbeheerders ? Leidt goed 

zorgdragen voor de kwetsbare natuur  automatisch tot een zelfde bekommernis voor 

kwetsbare mensen.  

De vertrekpositie van de Green Deal het ‘nastreven van milieudoelstellingen’ doet ons vrezen dat 

men ‘meer natuur’ wil bekomen op de kap van ‘kwetsbare groepen’.  

Voorgaande ervaringen met Natuurpunt op het vlak van ‘Groen en gezondheid’ doen een aantal 

knipperlichten aangaan. De hierna volgende kroniek kan dit verduidelijken.  

2016: de Ronde Tafel ‘Groen en gezondheid’  

In 2016 verenigde de VZW Terra-Therapeutica een aantal middenveld- en natuurorganisaties rond de 

tafel. Letterlijk want het resulteerde in de oprichting van een Ronde Tafel rond ‘Groen en 

gezondheid’. Doel is om via regelmatige samenkomsten onze doelstellingen aan mekaar voor te 

stellen en van hieruit te komen tot een inzicht in mekaars werking en te kijken waar we mekaar 

kunnen versterken.  

                           

 

 

 

 



Een verdienste is dat tijdens de diverse overlegrondes het landschap van ‘Groen en gezondheid’ in 

Vlaanderen in kaart werd gebracht. Het schema is niet perfect maar een werkdocument dat uitnodigt 

tot verdere verdieping.  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezondheids-
promotie voor de 
ganse bevolking  

Recreatief 

- preventief, 
sensibilisatie 

wandelen en 
fietsen in het 

groen, 
tuinieren,...  

Groene zorg voor 
kwetsbare groepen  

Therapie 
therapeutische doelstellingen 

op niveau individu/groep 

- continue professionele 
begeleiding  

therapie met 
dieren  

tuintherapie  

Zorg 
- individuele doelstellingen 

- professionele omkadering  

activering en 
beleving met 

planten 

Activering  

indirecte 
doelstellingen  

Activering en 
beleving in een 

groene omgeving 

 

 

 

 

Formele overeenkomst 

en zorgtraject 

Informeel: geen 

zorgtraject 
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Aan de Ronde Tafel is iedereen gelijk, niemand is belangrijker dan de ander en iedereen wordt 

gehoord. Binnen de Ronde Tafel trachten we bescherming van kwetsbare natuur te verzoenen met 

het welzijn en de gezondheid van (kwetsbare) mensen. Dit leidde tot een consensus rond volgende 

actiepunten 

1. Ontwikkeling van pilootprojecten met ‘good practices’ waarin de gunstige effecten van 

therapie in een groene omgeving kunnen aangetoond worden.  

2. Aansturing van wetenschappelijke onderzoek naar de gunstige effecten van zorg en therapie 

in een groene omgeving. 

3. Uitbouw van een platform  

- in kaart brengen en ontsluiten van het brede aanbod van therapie, zorg en activering in een 

groene omgeving  

- wegwijzer voor gebruikers en voorzieningen naar dat brede aanbod  

- bundelen van de krachten van actoren op het terrein, partnerschappen aangaan, met het 

oog op ontsluiting, kennisdeling, sensibilisering. 

Het was geen eenvoudige opgave maar beetje bij beetje werden kleine stappen voorwaarts gezet 

wat in 2017  resulteerde in een ‘Studiedag groen en gezondheid’ (waar een visietekst aan het beleid 

werd overhandigd) en een hoorzitting voor de Commissie Welzijn en Gezondheid van het Vlaams 

Parlement.                

2017: de barst in de Ronde Tafel  

Waar liep het fout ?  

 

 

 

 

Enerzijds waren er de partijen die 

ijverden voor meer natuur en de 

klemtoon legden op biodiversiteit, 

ecologie,… anderzijds organisaties 

waarbij het welzijn en de gezondheid van  

kwetsbare personen centraal stond.  

 De eerste fractie koos voor een  

gerichtheid op de gehele bevolking, de 

andere fractie opteerde voor een 

doelgroepenwerking waarbij het medium 

‘groen’ zo doeltreffend mogelijk 

ingeschakeld wordt voor de noden en 

belangen van kwetsbare mensen (= 

personen die omwille van ziekte, 

beperking, uitsluiting,… weinig toegang 

hebben tot groen doch er vaak het 

meeste baat bij hebben).   

 



                                                                   

 2018: Natuurpunt ontpopt zich als de beschermer van kwetsbare doelgroepen 

Een nieuwe lente zorgt altijd voor een opstoot in de natuur. Wat ligt te sluimeren steekt de kop op 

en groeit en bloeit. 

Via de “Green Deal: groen en gezondheid” richt Natuurpunt zich op kwetsbare doelgroepen. In  de 

bijbehorende boodschap https://www.lne.be/green-deal-groen-en-gezondheid-in-opmaak  lezen 

we  

 Ben je actief bezig met activiteiten in het groen voor vb. kwetsbare groepen (vb 

aanleggen ecologische zorgtuin of aangepaste wandelinfrastructuur (prikkelpad, 

rolstoelpad, rolstoelvriendelijke plantenbakken,…), wandelen en werken met kwetsbare 

groepen in het groen, therapie in het groen, enz?  

 Wil je een nieuwe zinvolle invulling geven aan een open ruimte in je stad of gemeente met 

gezondheidsgroen, afgestemd op bepaalde doelgroepen (kinderen, senioren, mensen met 

een psychische of fysieke beperking, …)?  Bijvoorbeeld een terrein tussen een 

woonzorgcentrum, school en ocmw?  

 Wil je een nieuwe vorming/opleiding/handboek starten rond het samenbrengen van alle 

beschikbare kennis in binnen- en buitenland rond het gezondheidseffect van groen op 

verschillende (kwetsbare) doelgroepen? 

Vanwaar de interesse van natuurpunt voor kwetsbare doelgroepen ? Wat de reden is van hun 

ommezwaai ? Tijdens de bijeenkomsten van de Ronde Tafel spartelde Natuurpunt als een duivel in 

een wijwatervat als we kwetsbare mens boven kwetsbare natuur stelden.  

Natuurpunt ijvert als natuurorganisatie terecht voor de bescherming van de kwetsbare natuur. 

Centraal hierbij staan de bescherming van kwetsbare natuurgebieden en soorten.   

Omgaan met kwetsbare mensen is een taak van de zorgsector en kan best niet in de handen gelegd 

worden van een natuurbeheerder. Meer natuur kan nooit het doel zijn van een werking rond  ‘Groen 

en gezondheid’. Hoe waardevol biodiversiteit is, vanuit de behoeften van kwetsbare mensen 

primeren andere belangen. De paraplu ‘groen en gezondheid is breed; het zou onverstandig zijn de 

Tijdens de hoorzitting voor het Vlaams 

Parlement werd het schisma duidelijk. 

Natuurpunt koos tijdens de hoorzitting voor 

de vlucht vooruit en wierp zich op als 

beschermer van de kwetsbare natuur en 

voor de brede invulling van ‘Groen en 

gezondheid’. De kwetsbare mens werd 

terzijde geschoven en Natuurpunt hield een 

vurig pleidooi voor ‘meer natuur’.  

Een terechte bekommernis en legitieme eis 

vanuit haar werking maar ‘meer natuur’ kan 

niet het enige doel zijn van de toekomstige 

ontwikkeling rond ‘Groen en gezondheid’.    
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spelleiding in handen te leggen van een speler die alle facetten en onderdelen claimt maar enkel 

‘meer natuur’ wenst. 

Zo is  een teveel aan natuur zelfs nefast bij bepaalde doelgroepen (angststoornis, autisme,…). 

Decennialang onderzoek in het buitenland1 toont aan dat bij hoogst kwetsbare doelgroepen de 

natuur gedoseerd aangeboden  dient te worden en dat de natuurbeleving mee dient te evolueren 

met de gemoedstoestand van de cliënt.  Het helende effect van groen is steeds een subtiel 

samenspel tussen diverse spelers (ergotherapie, landschapsarchitectuur, (omgevings)psychologie, 

zorgverleners, cliënten,…).  

Natuurpunt stelt in haar perstekst dat voor wie intekent op de ‘Green Deal’ er snelle winwins te 

behalen vallen. Als geen ander zouden ze moeten beseffen dat alles binnen de natuur en de 

zorgsector een traag proces is en zich niet laat dwingen.  

Zoals de zorgsector vanuit hun zorgdragen geen claim legt op natuurbeheer zou enige 

terughoudendheid en bescheidenheid gepast zijn. Natuurbeheerders zijn geen therapeuten en 

omgekeerd.  

… en verder ? 

Elke partij legt vanuit haar werking terechte claims. Zowel de bescherming van kwetsbare natuur als 

van de kwetsbare mens zijn terechte eisen die alle aandacht verdienen. Zowel “Groen” als 

“Gezondheid” staan beiden in de top drie van een gelukkig leven.  

Natuurpunt komt als natuurvereniging op voor natuur en biodiversiteit en voor het recht van alle 

mensen hierop in hun omgeving.  

De andere kant van het spectrum stelt de kwetsbare mens centraal. Natuur is voor haar een middel 

om de gezondheid en het welzijn van kwetsbare mensen te verhogen. Leidt dit tot een ongekende 

exploitatie van de  natuur ?  Uiteraard niet! Als goede huisvaders dragen we zorg voor het middel 

waarmee we werkten en onderschrijven we principes als duurzaamheid, biodiversiteit,...  

 Maar trapt iemand met dementie of een mentale beperking per ongeluk op een beschermde plant, 

hanteren we het principe: ”Liever een geknakte plant dan een geknakt persoon”.  

Zijn “Groen en gezondheid” dan niet te verzoenen. Bij beide fracties staat de deugd van het 

zorgdragen centraal. Het is een zorgdragen voor mekaar en de wereld rondom ons, dit vanuit een 

zich verbonden voelen met natuur en mens.  

Gaan we in de toekomst mekaar vliegen afvangen, palmen we mekaars gebied in, vuren we 

kruisraketten af op mekaar, … of bewandelen we de weg van overleg om dit subtiele samenspel 

‘Groen en gezondheid’ vorm te geven ? 

 

  

                                                           
1
 Oa het onderzoek van professoren landschapsarchitectuur Grahn & Stigsdotter in Alnarp, Zweden. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5707949/  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5707949/


 

 

 

 

 

Organisatie  Werking  
 

 
 
 

Zorgboerderijen  

- Ondersteuning van alle initiatieven waar mensen uit kwetsbare 

groepen worden opgevangen en zinvolle activiteiten worden 

aangeboden in een groene werkomgeving.   

- Die groene omgeving kan zijn: een land- of tuinbouwbedrijf, een 

instellingsboerderij, een kinderboerderij,  een sociale werkplaats 

met land- of tuinbouwactiviteiten, kleinschalige projecten, 

particuliere tuinen, ...  

- De focus ligt voornamelijk op de werking van zorgboerderijen. 
 

 
Warme Tuinen 

- In een warme tuin leggen bewoners van een zorgvoorziening op 

een spontane manier contacten met vrijwilligers om samen een 

gedeelde interesse te beleven: tuinieren.  

- Of noem het een knusse volkstuin, maar dan binnen de muren van 

een zorgvoorziening. 

 
Zorgtuinen/zorgnatuur 

- Ecologische zorgtuinen nabij woon- en zorgcentra en 

ziekenhuizen 

- Zorgnatuur bij woonzorgcentra 

- Opzetten participatief project  

- Natuur & welzijn op politieke agenda plaatsen 

- Zoeken naar partnerschappen binnen de zorgsector 

- Ecologische inrichting speelplaats, kinderdagverblijven en 

revalidatiecentra  

 
 

Tuintherapie & therapeutische tuinen 
 

-  tuintherapie en therapeutische tuinen op de kaart te zetten in 

Vlaanderen.  

- Alle reeds beschikbare kennis, methodieken en expertise rond 

tuintherapie en therapeutische tuinen bundelen en beschikbaar 

stellen voor iedereen.  

- IJveren voor een kwaliteitslabel voor therapeutische tuinen en 

tuintherapie  

- Vorming tot tuintherapeut/ontwerper therapeutische tuinen   

 
(intergenerationele) 

Samentuinen/ school-

moestuin/deeltuin/ 

- Opzetten van samentuinen in Vlaanderen en Nederland; Een 

samentuin is een tuin waarin mensen samen ecologisch tuinieren. 

- Begeleiding van scholen om een schoolmoestuin aan te leggen 

- Deeltuin, wie zijn/haar privétuin ter beschikking stelt van een of 

meerdere geïnteresseerden om er te (moes)tuinieren tegen 

onderling afgesproken voorwaarden, 

Regionale Landschappen 

Regionale landschappen hebben als taak het nodige draagvlak te 

creëren om samen met belangrijke doelgroepen het streekeigen 

karakter in een gebied te bevorderen. Zij staan eveneens in voor 

het beheer, het herstel, de aanleg en de ontwikkeling van kleine 

landschapselementen, houden zich bezig met natuurrecreatie en -

educatie en stimuleren waar mogelijk recreatief medegebruik. 
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