
Realisatie 
natuuroase in het 
Chartreuzenbos te 

Holsbeek



Een mix van land art kunst

en meditatie-elementen in een rustig 

stukje natuur



Gezondheid & 
biodiversiteit

✓ 2021: WHO erkent belang groenblauwe 
ruimte voor mentaal welzijn

“Protect and restore nature as the foundation of our health. Protect 
and restore natural systems, the foundations for healthy lives, 
sustainable food systems and livelihoods.”

✓ 11-15/10/2021:
COP15
biodiversiteit
onder druk



Wat is een natuuroase?

✓ Geïnspireerd op het Japanse ‘Bosbaden’
✓ Stukjes stille natuur, weg van alle drukte en 

verkeerslawaai
✓ Plek bij uitstek voor een stil, traag en 

meditatief verblijf in de natuur
✓ Wandellus van ca 2 à 3 km met energie-

oplaadplekken/ZEN-elementen



Doel?

✓ Ontstressen
✓ Hoofd leegmaken
✓ Lichaam en geest tot rust brengen
✓ Contact met natuur herstellen door 

prikkeling van de verschillende zintuigen



Natuuroase 
Chartreu-ZEN-bos

➢ Ligging : Holsbeek (nabij Leuven)
➢ Wandellus van ca 3,5 km
➢ Ingrediënten : 

->bos, heide, ven, grasland, akker, weiland
->water (vijver, beek, poel)
->diversiteit aan fauna en flora          

✓ Bossen, heide, graslanden, vennen
➢ Grote diversiteit op



Natuuroase 
Chartreu-ZEN-bos

Hoe bosbaden?
➢ Telefoon uitzetten, horloge uitdoen
➢ Wandel bij voorkeur alleen, met twee of drie
➢ Blijf minstens 30 min, bij voorkeur wat langer
➢ Wandel traag en gebruik al je zintuigen, focus je op de 

natuur: zien, horen, voelen, ruiken
➢ Volg de bewegwijzering
➢ Gebruik de energie-oplaadplekken en de lig- of 

zitelementen       



Natuuroase 

Chartreu-ZEN-bos

Hoe begin je eraan?
1. Informatie verzamelen



Natuuroase 

Chartreu-ZEN-bos

➢ Rustige natuurplek zoeken
(weg van de recreatie en de drukte)

➢ Variatie in natuur en structuur :
➢ -> bos (loofhout/naaldhout)
➢ -> open terrein (akker/grasland)
➢ -> water (poel/beek/vijver)
➢ -> boomgaard
➢ -> reliefverschillen

✓ Bossen, heide, graslanden, vennen
➢ Grote diversiteit op

2. Locatie bepalen





➢ Zen-elementen (in combinatie met landart) :         
-> verwelkomingsboog
-> labyrint
-> yogaplatform
-> energie-oplaadplekken

✓ Bossen, heide, graslanden, vennen
➢ Grote diversiteit op

3. Ontwerpplan

4. Infrastructuur voorzien

Natuuroase 

Chartreu-ZEN-bos



Verwelkomingsboog



Een natuuroase is de plek bij 
uitstek voor een stil, traag en 
meditatief verblijf in de 
natuur. 
De focus ligt er volledig op 
rust

Labyrint



Yogaplek



➢ Rustelementen
-> geen zitbanken maar ligbanken

➢ Gebruik van aanwezige natuurlijke elementen
-> omgevallen boom met citaat als 

stilteplaats
-> dunningshout uit het bos als materiaal 

voor de bouw verwelkomingsboog
-> zieke of dode zware bomen voor ligbanken

✓ Bossen, heide, graslanden, vennen

➢ Grote diversiteit op

5. Infrastructuur

Natuuroase 

Chartreu-ZEN-bos





Energie oplaadplekken





➢ Natuurlijke bewegwijzering
-> omgekeerde takvorken

➢ Labyrint
-> Diestiaansteen van wegenwerken
in de buurt

✓ Bossen, heide, graslanden, vennen
➢ Grote diversiteit op

Natuuroase 

Chartreu-ZEN-bos

5. Infrastructuur



Bewegwijzering

Energieoplaadpunt



Labyrint



➢ Realisatie kan met beperkte middelen

➢ Hergebruik van materiaal uit de natuur voor
bv. maken van bewegwijzering, zitelementen,…

➢ Inzetten van eigen arbeiders, sociale 
tewerkstelling, vrijwilligers, scholen,…

✓ Bossen, heide, graslanden, vennen
➢ Grote diversiteit op

6. Middelen en mankracht

Natuuroase 

Chartreu-ZEN-bos



Natuuroase 

Chartreu-ZEN-bos

7. Zintuigenprikkeling

➢ Zien (observeren)
➢ Horen (luisteren naar de geluiden van de 

natuur, de stilte)          
➢ Voelen (bomen knuffelen, blotevoetenpad)
➢ Ruiken (geur van bloemen en planten)
➢ Proeven (bosvruchten, fruit)

✓ Bossen, heide, graslanden, vennen

➢ Grote diversiteit op



Natuuroase Chartreu-ZEN-bos

➢ Wandelaars          
➢ Werknemers van lokale bedrijven in de buurt

die even het hoofd komen leegmaken tijdens
de middagpauze

➢ Natuurcoaches uit de streek
➢ Yogagroepen
➢ Als medicijn voor patiënten met psychische 

problemen

8. Gebruikers natuuroase



Groepsmeditatie



Natuuroase in je gemeente

Hoe pak je dat aan?
➢ Zoek een rustig gelegen locatie in je gemeente 

(overhoekje, akker, grasveld, restbosje) weg van alle 
drukte

➢ Maak een inrichtingsplan met gerichte plantenkeuze en 
leuke ZEN-infrastructuur

➢ Streef naar maximale biodiversiteit bij de inrichting 
(streekeigen bomen en planten, poeltje, vruchtdragende 
inheemse planten,… 



Natuuroase in je gemeente

Hoe pak je dat aan?
➢ Doe de inrichting in eigen beheer: met eigen arbeiders, 

sociale tewerkstelling, vrijwilligers, scholen…

➢ Sensibiliseer buurtbewoners voor hulp bij de inrichting en 
onderhoud  

➢ Zorg voor verbindingen met andere lokale stukjes groen in 
de buurt

➢ Gebruik in hoofdzaak dunningshout, resthout en 
natuurlijke materialen uit eigen bossen voor realisatie

infrastructuurelementen  



Natuuroase in je gemeente

➢ Natuuroase: plekje in de natuur, maximum aan groen

➢ Luwteoase in woon- en werkomgeving: nieuwe ingerichte 
plekjes biodivers groen, langs blauw waar mogelijk

Samen een netwerk van natuurverbindingen voor 
meer gezondheid en meer biodiversiteit

➢ Voorwaarde: voldoende biodiversiteit
Ondersteuning: projectoproep Natuur in je Buurt



Natuuroase
contact 

➢ Inrichting: gert.verbruggen@vlaanderen.be

➢ Beleid (subsidie): myriam.debie@vlaanderen.be
✓ Bossen, heide, graslanden, vennen
➢ Grote diversiteit op

mailto:gert.verbruggen@vlaanderen.be

