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Gewoon, omdat het heilzaam werkt.

Natuurlijk zijn er mensen, weet
Bergsma, aan wie groen niet besteed
is en voor wie natuur niet meer is dan
een groen behangetje. En als je voor
je elfde jaar niet in de natuur hebt ge-
speeld, schijnt het de rest vanje leven
iets 'verafs' te blijven: Ook zijn er
mensen die de natuurbeleven als een
oord van dood en verderf- met vieze
beestjes, roofuogels die zangvogeltjes
opeten en rottende bladeren in de
herfst. Weer anderen zien in de herfst
juist niet de dood maar verborgen le-
ven dat zich opmaakt voor een nieuw
begin.

"De ogen van mensen krijgen de-
zelfde prikkels", vat Bergsma al die
natuurbeelden samen, "maar mensen
geven er een heel andere invulling en
betekenis aan. Een positieve natuur-
beleving zit dus voor een deel tussen
onze oren, ofzoals de Engelsen zeg-
gen: the beaufry is in the qe of the behal-
der." Maa\ vroeg Bergsma, die zelf
veel rust vindt in de natuur, zich af:
zou je niet toch tot op zekere hoogte
kunnen sturcn-dat mensen profijt
hebben van eenverblijfin de natuur?
Kun je ze anders laten kijken?

Elk hulpmiddel, hoe bescheiden ook,
is welkom. Reguliere behandelingen
tegen depressiviteit richten nog wei-
nig uit. In Nederland begon het we-
tenschappelijk onderzoek naar psy-
chische stoornissen onder de bevol-
king ongeveer 25 jaar geleden. "Uit
die eerste publieksonderzoeken
bleek", vertelt Bergsma, "dat in ons
land jaarlijks twintig procent van de
bevolking lijdt aan een depressie,
angststoornis of verslaving en dat
zelfs de helft van de bevolking zoiets
eenmaal in zijn leven meemaakt.
Blijf er niet mee rondlopen maar
zoek hulp, klonk het sindsdien van-
uit de geestelijke gezondheidszorg."

Die oproep heeft volgens Bergsma
wel geleid tot veel meer behandelin-

gen, maaÍ, ïtir$qkB*Ènrèvenredige
afrrame vaa. dqeftl&hegàrl§prnrnige
stoornissen&unÍeu*ft etid worden
behandeld met pilleua of psycho-
therapie, maar.het is niet zo dat
mensen tegenwoordig niet meer de-
pressief zijn. De hulpverleners kon-
den hun beloftes maar ten dele inlos-
sen. Bij depressie kunnen we tien tot
hooguit dertig procent van het leed
verzachten."

Uit de inmiddels vele onderzoeken
naar de heilzame werking van na-
tuur op de gezondheid, blijlct keer op
keer dat de natuur ontstressend
werkt en helpt relativeren en je ge-
dachten ordenen. "Daarom zou het
fijn zijn als mensen dat eens probe-
ren. Het belooft niet veel, het is geen
wondermedicijn, maar alle kleine
beetjes kunnen helpen."

Door iemànd te adviseren de na-
tuur in te gaan, sleutelje niet aan het
individu maar probeer je de omstan-
dighedenvan het individu aan te pas-
s€u, Eezebènadering sluit aan bij de

nouÉevr psyóologie, een stroming
diemad 2@0 is ontstaan en die ooft
Bergsma - gepÍomoveerd op een
proefschrift over geluk - aanhangt.
"Positieve psychologie doet eigenlijk
hetzelfde als de vele zelftrulpboeken.
Ze probeert niet stoorniseen te ver-
helpen maar.de,manier waarop een
cliënt naar dqwereld kijkt, iets con-Ad Bergsma

structiever te maken. Wat goed is,
wil de positief psycholoog verster-
ken, id--plaÍit§ vErr wat slecht is, cor-
rigeren."

Eerrwiendin in Finland wees hem
op het'natuÍfTèÍvingspad, dat is be-
dacht door de Finse psycholoog Kale-
vi Korpela. De Fin ontdekte dat men-
sen die vaker piekeren en meer ge-
bukt gaan onder het tempo van het
moderne leven, te kennen geven dat
een verblijfin de natuur voor hen he-
lend werkt. Maar tegelijkertijd be-
zoeken zii de natuur minder.

Om mensen te helpen de mogelijk-
heden van de natuur beter te benut-
ten, zette Korpela midden in Finland
het eerste psychologische natuurbe-
levingspad ter wereld uit. De weg is
zes kilometer lang en slingert, langs
een intiem pad met mooie uitzich-
ten, door een heuvelachtig bos. Ver-
spreid langs de route staan negen
borden, om de tien minuten wande-
len één. Op elk bord staat een psy-
chologische oefening beschreven, die
het positieve effect van de natuur op
de wandelaar moet vergroten. Voor-
beeld van zo'n oefening - na veeftig
minuten wandelen - is: 'Sta stil bij de
schoonheid van de plek waar je nu
toevallig bent aangekomen. Gebruik
al je zintuigen, voel, ruik, kijk en
luister'.

Koipela leÈde 167 Finnen, die het

pad hadden uitgeprobeerd, een wa-
genlijst voor Een grote meerderheid
reageerde positief op de oefeningen.
Het pad had hen goed had gedaan en
zij voelden zich krachtiger.

Zo'n natuurbelevingspad zou ook
iets voor Nederland kunnen zijn,
dacht Bergsma. Hij stapte met het
plan naar Natuurmonumenten. Goed
idee, vonden ze daar, maar een con-
creet pad is er nooit aangelegd. Daar
heeft hij inmiddels iets op gevonden.

Op de website van het Fonds Psy-
chische Gezondheid, waarvoor Berg-
sma tot dit voorjaar werkzaam is,
kunnen de psychologische oefenin-
gen die Korpela bedacht voor zijn
natuurbelevingspad, worden ge-
download (www.psychischegezond-

heid.nl/natuur). Bergsma heeft de
teksten van de oefeningen vertaald
in het Nederlands, met zelfgeqlaakte
natuurfoto's uit hetTdJltbj$drbos
als achtergrond. .''.

Met prints van de negen oefenin-
gen op zak en gewapend met een
kool«ivekker die je om de tien minu-
ten herinnert aan de volgende oefe-
ning, kun je zo aan de wandel gaan.
Maakt niet uit waar: een park, een
natuurgebied ofgewoon een groen-
strook aan de rand van stad ofdorp.
Voor de inhoud van de oefeningen
heeft Korpela zijn licht opgestoken
bij de natuurtherapie. De bedoeling
van de oefeningen is dat je probeert
je hoofd te vullen met de waarne-
mingen om je heen, van geuren,
kleuren, geluiden, vorrnen.

Bergsma: "Langzaam maar zeker
kom je dan vanzelf in een meer
'open modus' terecht, waardoor je
weer oog krijgt voor details,'zoals de
typische paddestoelengeur van een
herfstbos ofde vorm van een blaadje.
En waardoorje je prettiger kunt voe-
len, meer ontspannen en vitaler.

Ook kan de grootsheid van de na-
tuur om je heen je helpen relative-
ren, je doen inzien datje alledaagse
zorgell^, de ruzie op je werk, de krin-
getjes van je eigen gepieker r-|iet van
levensbelang zijn. Dat kafr bswij-
dend werken. .:!wí.i

'De gtootsheid van
de natuur doet je
inzien dat de
kringetjes van je
gepieker niet van
levensbelang zijn'


