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Foto: Pexels (Polina-Tankilevitch) 
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Heb jij al eens van bosbaden of Shinrin-Yoku gehoord? 

‘Shinrin’ is Japans voor ‘bos’ en ‘Yoku’ betekent ‘bad’.  
Shinrin-Yoku betekent dus baden in het bos of de 
bosatmosfeer, of het opnemen van het bos via onze 
zintuigen.  Het is geen beweging (wandelen, joggen,…), maar 
gewoon in de vrije natuur zijn en er verbinding mee maken 
via de zintuigen. Het is als een brug.  Door onze zintuigen 
open te stellen wordt de kloof tussen mens en natuur 
overbrugd.  En als we in harmonie zijn met de natuur kunnen 
we helen: ons zenuwstelsel kan zich resetten, ons lichaam en 
onze geest kunnen terugkeren naar hoe ze zouden moeten 
zijn.  Wanneer we in harmonie zijn met de natuur, voelen we 
ons verfrist en hersteld.  We leggen geen grote afstanden af, 
maar door ons met de natuur te verbinden neemt shinrin-
yoku ons helemaal mee naar huis, ons ware zelf. 

 
Foto: Pexels (Korhan Erdol) 
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In Japan wordt al sinds 1982 aan bosbaden gedaan.  De 
natuur zit in hun cultuur verweven. Dr. Qing Li heeft 
bestudeerd van waar dat goed gevoel komt als we in het bos 
zijn.  Hij wilde weten waarom we ons zoveel beter voelen als 
we in de vrije natuur zijn.  Van daaruit is hij in 2004 zijn 
bosgeneeskunde onderzoek gestart.  Hij heeft kunnen 
bewijzen dat bosbaden oa: 

 de bloeddruk verlaagt, 

 stress vermindert, 

 concentratie en het geheugen verbetert, 

 depressie verhelpt, 

 het immuunsysteem verbetert, 

 … 

 
Foto: Pexels (Polina-Tankilevitch) 

Ook in onze streken komt er meer en meer aandacht voor het 
bosbaden. 
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Op zaterdag 29 oktober om 14u gaan we met een kleine 
groep van maximum 12 personen het bos tussen de 
Vossekotstraat en de Tassijnslaan in.  Je gaat geen echte 
wandeling maken, maar het bos ervaren met je zintuigen.  Je 
laat je uitnodigen door de natuur om je zintuigen te 
activeren.  De natuur is niet het decor, maar het onderwerp.  
Je verlaagt je tempo en ervaart hoe het bos je kan helpen om 
bewuster in het moment te staan.  Je wordt daarvoor 
uitgenodigd om gerichte oefeningen te doen die je zintuigen 
prikkelen en je te verbinden met de natuurlijke omgeving en 
met jezelf. 
 

 PRAKTISCH 
 
 
Afspraak:   

 Van 14u tot 17u 

 Haasdonkse bossen, Haasdonk (tussen Tassijnslaan en 
Vossekotstraat) 

 Exacte plaats van afspraak wordt later nog 
meegedeeld via email 
 

Meenemen:  

 Kussen of deken om op te zitten/liggen op de grond 

 Een open geest 
 
Kledij: 

 In laagjes kleden en warmer dan je zou doen bij een 
wandeling, want we gaan vaak stil zitten/liggen. 

 
Vragen?      

 Rika Van de Walle: rika.vandewalle.npwz@gmail.com 

 Inschrijven op voorhand is verplicht.  
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 INSCHRIJVEN  
  
De plaatsen zijn beperkt tot 12 personen.  
 
Inschrijvingen Klik hier 
  
 
Na inschrijving met het digitale inschrijvingsformulier  
stort je € 5 (lid  Natuurpunt of JNM) of € 10 (niet-leden) 
Rekeningnummer van NP Waasland Zuid : 
BE03 7350 4628 8384 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef17Y4lB4qtetl2Qm8hbLSNHPRXGp4eedpzsSYB4Zb27FCrg/viewform

