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WHAT’S HOT?

TEKST Heleen Peverelli 
BEELD Nathan Dumlao via Unsplash

DUIK IN 
   HET BOS

Misschien is het de leeftijd, misschien het seizoen, 
maar op de redactie hadden we plotseling allemaal 
zin in een boswandeling. Dat het bos in hernieuwde 
aandacht staat merken we ook om ons heen. We 
lezen tijdschriftartikelen over festivals waar mensen 

tussen de bomen en struiken contact maken met de natuur 
(helaas vlogen velen daarvoor van over de hele wereld naar 
Oregon, en of dat nou zo goed is voor die bomen?)
Ook verscheen dit jaar een aantal boeken over Shinrin-yoku, 
een fenomeen uit Japan dat ‘baden in het bos’ betekent.  
Je dompelt je onder in het groen, verlaagt je tempo en  
opent je zintuigen. Bewezen stressverlagend en goed voor  
je gezondheid: bomen scheiden geurstoffen af – phytoncides 
– die inwerken op je immuunsysteem. Juist de winter is een 
perfecte tijd om het bos op te zoeken, zegt Natascha 
Boudewijn in haar Het kleine Shinrin-yoku boek. ‘De winter  
is de tijd om een pauze te nemen, de stilte te omarmen en 
tot rust te komen. Probeer juist in de donkere maanden zo 
vaak mogelijk een bosbad te nemen. Je voedt daarmee je 
yin-energie. In het winterbos ervaar je de leegte, het niets.  
Je ziet weinig kleur, hoort en ruikt niet veel. Dat helpt je  
om je eigen innerlijke stilte te hervinden.’ 

ZO NEEM JE EEN BOSBAD
Je begint elk bosbad met een ‘uitnodiging’, om goed te 
landen en je geborgen en beschermd te voelen. Zoek een 
plekje waar je je veilig voelt. Sluit je ogen, sta met beide 
voeten stevig op de grond. Adem een paar keer diep in en 
uit. Vraag aan het bos of het je welkom wil heten voor een 
bad in het bos. Geef aan dat je met goede bedoelingen 
komt en dat je beseft dat je te gast bent. Vraag dan om 
bescherming, zodat je je volledig kunt overgeven aan alles 
wat er vandaag op je pad komt.  

In de Warm-up lees je een 
oefening die je speciaal in  
dit winterseizoen kunt doen >

‘Ik ga het bos in, 
om mijn verstand 
te verliezen en 

mijn ziel te vinden’
 

Natuurbeschermer John Muir (1838-1914)


