
VAN GOGH “HELENDE LANDSCHAP” VERKLARING 

Op 7 oktober 2020 organiseerden wij - Nature For Health, IUCN-The World Conservation Union, Van 

Gogh Nationaal Park, Wageningen University - met betrokkenheid van Kunstloc Brabant - het Debat 

'Heel Het Landschap', in Noord-Brabant, Nederland , als onderdeel van de Helend Landschap Dag in 

het Van Gogh Nationaal Park. De dag was een partnerevenement van de EU Green Weeks 2020 en 

werd vereerd door de aanwezigheid van de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie 

en de EU-commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij. 

Het Van Gogh Nationaal Park zelf heeft veel potentie om gezondheid en geluk te koppelen aan lokale 

gemeenschappen en biedt een inspirerende proeftuin voor helende landschappen. Zo kan het Park 

'het landschap van de toekomst' worden. Vincent van Gogh liet zich zelf inspireren door de Brabantse 

landschappen die hij kende uit zijn jeugd. Maar hij had ook de natuur hard nodig voor zijn geestelijke 

gezondheid later in zijn leven. 

We nodigen u uit om te reflecteren op deze Verklaring, die het resultaat is van de Helend Landschap 

Dag, om uw perspectief te delen en onze wereld in de geest van Vincent van Gogh voor te stellen. 

ONZE OBSERVATIES 
In de voorbereiding op het Debat hebben we de volgende observaties gemaakt. 

1. Het concept van "helende landschappen" is de laatste tijd belangrijker geworden door de 
corona-crisis. Onze samenleving werd door de pandemie gedwongen de onlosmakelijke band 
tussen menselijke gezondheid en een gezond milieu onder ogen te zien. We moeten niet 
teruggaan naar wat vroeger 'normaal' was, maar vooruitgaan en het evenwicht tussen 
samenleving en natuur herstellen. We hebben de natuur nodig om voor ons te zorgen, dus we 
hebben een direct eigen belang om voor de natuur te zorgen. De prioriteit bij het maatschappelijk 
herstel van deze pandemie moet liggen op preventie op de lange termijn in plaats van een snelle 
genezing die alleen de korte termijn dient. 
2. Het concept "helende landschappen" impliceert een tweerichtingsrelatie: een directe en nauwe 
relatie met onze natuurlijke omgeving die een positieve invloed heeft op onze fysieke en mentale 
gezondheid; en deze grotere verbondenheid met het landschap dat ons omringt, helpt ons 
vervolgens om beter te begrijpen hoe we voor haar unieke kwaliteiten kunnen zorgen. Een 
positieve relatie tussen mens en natuur draagt ook bij aan het verlagen van de steeds stijgende 
kosten van onze zorgstelsels. Als we onze gezondheid zien als iets dat rechtstreeks verband houdt 
met onze relatie met de natuur en onze omgeving, zal de focus van onze 
gezondheidszorgsystemen en hoe we onze gezondheid ervaren radicaal verschuiven. 
3. Het is van groot belang dat bij de herstart van onze samenleving na de ‘lockdown’ van de 
corona-crisis hoge prioriteit wordt gegeven aan de positieve relatie tussen natuur en 
volksgezondheid. Daarbij moet in het bijzonder aandacht zijn voor de mentale impact die de 
corona-crisis heeft. De natuurlijke eigenschappen van onze leefomgeving kunnen ons helpen het 
evenwicht te herstellen en een hoognodig mentaal herstelproces te ondersteunen. 



 

ONZE OVERWEGINGEN 

 
We nodigen u uit om in de voetsporen van Vincent van Gogh te treden en de volgende belangrijke 
uitspraken van de directeur-generaal van de WHO en de president van de Europese Unie in 
gedachten te houden: 
 
"De natuur weer gezond maken is de sleutel tot ons fysieke en mentale welzijn en is een 
bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering en ziekte-uitbraken", voorzitter van de Europese 
Commissie, Ursula von der Leyen, 2020 
 
"De pandemie herinnert ons aan de intieme en delicate relatie tussen mens en planeet", directeur-
generaal van de WHO, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, mei 2020 
 
De Wereldgezondheidsorganisatie heeft in haar "Manifest voor een gezond herstel van Covid-19" 
bescherming van de natuur opgenomen als prioriteit nummer 1. Ook de Verenigde Naties geven 
hogere prioriteit aan de thema's gezondheid en biodiversiteit, via de ‘Global Sustainable 
Development Goals’, en hetzelfde geldt voor alle relevante EU-beleidsmaatregelen, waaronder  
#EU4Health, de 'EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030' en de integratie van op de natuur 
gebaseerde oplossingen in de Europese Green Deal om Europa klimaatneutraal te maken tegen 
2050. 
 
Dit is het moment om de balans tussen mens en natuur op alle geografische niveaus te herstellen. 
In het bijzonder is echter een sterke steun voor actie en betrokkenheid op lokaal en regionaal 
niveau vereist. 
 
We erkennen het belang van het concept van Helende Landschappen bij het realiseren van deze 
steun voor lokale actie en activiteiten die bijdragen aan de gezondheid van zowel mensen als de 
natuur. 
 
En we zijn blij met de gedachtenuitwisseling en conclusies van het Debat ‘Heel Het landschap’ 
tijdens de Helend Landschap Dag op 7 oktober 2020 in het Van Gogh Nationaal Park. 
 
We nodigen u uit om de volgende oproep samen met ons te overwegen en te delen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ONZE OPROEP: VAN GOGH HELEND LANDSCHAP VERKLARING 

1. We willen deel uitmaken van een wereldwijde beweging over natuur en gezondheid en zullen 
met de hoogste prioriteit werken aan het herstellen van het evenwicht tussen de mens en zijn 
natuurlijke omgeving voor de gezondheid van zowel mens als natuur. Na de corona-epidemie 
moeten we niet teruggaan naar het ‘oude normaal”. We definiëren het ‘nieuwe normaal' als een 
wereld waarin het welzijn en de gezondheid van mens en natuur in balans zijn. 
2. Creatieve, verbonden en innovatieve manieren van denken zijn welkom en noodzakelijk om dit 
doel te bereiken, en kunstuitingen zijn belangrijke manieren om mens en natuur opnieuw met 
elkaar te verbinden. 
3. We zullen het potentieel van de natuur verkennen en gebruiken om ons te helpen bij genezing 
in ons privéleven, onze werkomgeving en in de gezondheidszorg. Evenzo zullen we alle 
inspanningen leveren die nodig zijn om de natuur te genezen. 
4. We zullen preventie en positieve gezondheid centraal stellen, in het bijzonder als we kijken naar 
onze openbare gezondheidszorg. De keuze voor een positieve gezondheid en een duurzame 
levensstijl in contact met de natuur zal daarom onze eerste prioriteit zijn. 
5. We zullen de helende landschappen op alle niveaus van deze wereld koesteren en promoten. 
Van groene balkons en tuinen tot groenzones en lokale parken op lokaal niveau, van 
natuurgebieden tot rurale landschappen op regionaal niveau, en van onze nationale parken tot 
Natura 2000-gebieden en Werelderfgoed-gebieden op nationaal en internationaal niveau. 
6. We stimuleren zorgverleners om natuur voor te schrijven en zelf te profiteren van de natuur en 
zo gezondheidswinst samenhangend met groene en blauwe ruimtes te cultiveren en benutten. 
7. We zullen gezondheidsbeleid bevorderen op alle geografische niveaus waarin de belangrijke rol 
van onze natuurlijke omgeving wordt erkend, en we ondersteunen concrete acties in dat verband, 
inclusief bijdragen van de gezondheidszorg aan de bescherming en het herstel van de natuur. 
8. We bevorderen een milieu- en natuurbeleid op alle geografische niveaus waarin het belang van 
natuur en een schoon milieu voor de menselijke gezondheid wordt erkend. 
9. We verwelkomen diepgaand en praktisch multidisciplinair onderzoek naar de voordelen van de 
natuur voor onze mentale en fysieke gezondheid en we verwelkomen internationale uitwisseling 
van visies, ervaringen en expertise. 
10. We werken aan concrete acties voor gezondheid en natuur, die mensen bij elkaar brengen, 
zoals helende landschapspaden, groene ontmoetingsplekken in en rond gezondheidscentra en 
vergroening van verstedelijkte gebieden 
 

 

ONS COMMITMENT  
 

We zullen deze Van Gogh Helend Landschap Verklaring delen met beleidsmakers, burgergroepen, 

zorgorganisaties, bedrijven, wetenschappers en andere belanghebbenden over de hele wereld, en 

zullen de essentie van deze oproep weerspiegelen in ons beleid en onze acties. 

We maken deel uit van een wereldwijde beweging die de onderlinge relatie tussen gezondheid van 

mens en natuur bevordert op alle geografische niveaus, van mondiaal tot lokaal. 

 “We are all Vincent van Gogh” (Quote: Voorzitter Van Gogh Nationaal Park, Yvo Kortmann)  

 


