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Vragen voor Mentimeter 1:

1. Bedenk enkele woorden die bij je 

opkomen als je aan spiritualiteit 

denkt

2. Hoe belangrijk vind je spiritualiteit 

in natuur?

3. Merk je iets van spiritualiteit in je 

werk?
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Spiritualiteit in bos en natuur: 

van internationaal naar Nederland
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Inheemse volken       →→→ Verdragen en certificering → Hele wereld    →→ Ook het westen 

• Maar hoe zit het met de praktijk?
• En in Nederland?



In Nederland:

Natuurlijk erfgoed ook culturele en spirituele betekenis

Maar hoe zit het met het beheer?
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Groeiende belangstelling onder publiek Hier en daar aandacht in beleid 
(en certificering)



Beheerpraktijk: Kennisgat
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1. Hoe ‘meet’ je spiritualiteit?

2. Hoe zit het in de beheerplannen?

3. Wat kunnen beheerders ermee?

4. Wat heb je als beheerder nodig? ?



Hoe ‘meet’ je spiritualiteit?
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• Religiewetenschap: Wat is religie? 
• Dimensies

→ Spirituele dimensies 

van bos en natuur
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Spirituele dimensies van bos en natuur:

6. Narratief & Mythisch

7. Filosofisch & Ethisch

8. Sociaal & Institutioneel

1. Ervaring - Esthetisch

2. Ervaring – Relationeel

3. Ervaring – Herstellend

4. Ervaring – ‘Levensenergie’

9. Materieel-Spiritueel

5. Practisch & ritueel



2. Spiritualiteit in bos- en natuurbeheerplannen
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• 10 - Canada 

(British Columbia)

• 10 - Nederland

• Canada: expliciet 

o.i.v. First Nations 

(‘sacred sites’, 

ceremonies)

• Nederland: impliciet 

(beleving, cultuurhistorie)



Spiritualiteit in Beheerplannen

Resultaten

▪ Beleving, ‘wildernis’ (Canada en Nederland) 

→ instandhouden & creëren landschapsschoon

▪ Spiritueel ‘gebruik’ & verbondenheid met land (Canada) 

→ zonering

▪ Historie – bewustzijn, roots (Nederland) 

→ communicatie (NL)

→ Spirituele waarden niet alleen in ‘Inheems’ gebied, 

maar ook in NL
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3. Spiritualiteit in de praktijk van het bosbeheer

Hoe speelt spiritualiteit een rol in 
de beheerpraktijk in Nederland?

Interviews (2020-2021, online want COVID… )

met:

18 beheerders

12 ‘spiritueel belanghebbenden’: 

bezoekers, natuurcoaches, survival trainers, 
beheerders natuurbegraafplaatsen, etc.
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Resultaten: Dimensies van natuurspiritualiteit bij…
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…Beheerders 

Dimensies:

− Ervaring-herstellend

− Practisch-Ritueel

− Materieel-Spiritueel

…’Spritueel belanghebbenden’

Dimensies:

− Filosofisch-Ethisch

− Ervaring-algemeen

− Ervaring-Relationeel 



Thema 1: Verleden en toekomst

▪ Natuurlijk erfgoed (bomen, dieren) is ook cultureel: 

verbinding met verleden-toekomst, of de aarde

▪ Beheerders: natuurbeleving (breed)

▪ Spiritueel belanghebbenden: connectie (diepte)
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Thema 2. Spirituele activiteiten in het bos

Gunstig:
aanmoedigen:
❖ boomplanten
❖ ‘bosbaden’
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Onschadelijk:
❖ gedogen

Schadelijk:
❖ handhaven

Professioneel/
commercieel:
❖ betalen
❖ overeenkomst

Interactie met 
ander gebruik:
❖ zoneren



Thema 3. Kappen…

▪ Bomen als levende wezens

▪ Ecologisch belang

▪ Energetische waarde van bos / landschap
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Kennis van spiritualiteit is belangrijk

…..Wat wilt u weten?



Tot zover: dank voor uw aandacht.. 

Voor reacties en meer info:

Dr. Bas Verschuuren

Cathrien de Pater MA MSc 

catharina.depater@wur.nl

06-23551567
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… Hoe verder?

Nu meteen:

- Mentimeter

- Plenaire discussie

Vervolgstappen:

- Enquête (10 min) – flyer

- Artikel Vakblad NBLF 

(nu in voorbereiding)

Uiteindelijk:

- Publicatie(s)

- Proefschrift (2023)

Leerstoelgroep Bos- en Natuurbeleid

mailto:catharina.depater@wur.nl


Vragen voor Mentimeter 2:

▪ Herken je als beheerder 
spiritualiteit? Heb je een voorbeeld 
uit je eigen werk?

▪ Heb je als beheerder genoeg kennis 
van bos- en natuurspiritualiteit?

▪Wat zou je nog graag leren?

▪ Wat voor hulp kan je gebruiken? 
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