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Voorwoord  
 

“Het Pad”  is een aanbod van een globale wandelroute plus de begeleiding, ontworpen voor psychisch 

herstelwerk.  

 

Het project Het Pad heeft tot doel om de herstelwerking van Het Pad zo goed mogelijk wetenschappelijk 

aan te tonen, gericht op de reguliere gezondheidszorg.   

 

Dit rapport bevat de eindrapportage van de Green Deal Het Pad, waarin naast de Radboud Universiteit  

en UMC ook deelgenomen werd door het Ministerie van Economische Zaken, zorgverzekeraar Menzis 

en de Provincie Gelderland. De Green Deal was een ondersteuning van de eerste twee fasen van het 

project Het Pad, eindigend op 13 december 2015.  Na die datum loopt het project door, mogelijk via de 

externe financiering van een onderzoeksproject dat, volgens afspraak, in 2015 op basis van de Green 

Deal door medici bij ZonMW is ingediend.  Informele en wederzijds ondersteunende contacten tussen 

de Green Deal partijen, bijvoorbeeld EZ en de Radboud, zullen ook na het afsluiten van de Green Deal 

voortbestaan.  

 

Naast het medisch gerichte project en Green Deal bestaat er inmiddels ook een Stichting Het Pad. De 

Stichting heeft tot doel om het medische project te ondersteunen maar vooral om Het Pad in breed-

maatschappelijke zin te borgen en verder te ontwikkelen, ten behoeve van ieder die iets te herstellen 

heeft en dat met een zelf te kiezen begeleidingsvorm en  -zwaarte wil doen.  De Stichting is een 

belangrijke spin-off van de Green Deal, maar behoorde niet tot de doelstelling en wordt in dit rapport 

daarom niet verder besproken; voor nadere informatie zie www.depaden.nl, na 1 januari 2016 

www.hetpad.nu.  

1. Inleiding 

1.1 Maatschappelijke waarde van natuur als omgeving voor genezing 

 

Het project Het Pad omvat het fysiek ontwikkelen en medisch testen van een speciaal voor de 

bevordering van psychische gezondheid ontworpen en medisch begeleide lange afstandswandeling 

langs de Waal en verder tot aan zee. Aandoeningen waaraan specifiek gewerkt is zijn recidiverende 

depressie en werkgerelateerde stress, twee grote kostenposten voor de samenleving en de 

zorgverzekeringen. 

 

De verwachting is dat Het Pad een sterk kostenbesparend alternatief kan worden voor medicatie, met 

name voor groepen voor wie medicatie (blijkbaar) niet helpt. Het Pad is daarom meer specifiek 

ontworpen voor recidiverende of residuele depressie, CVS en burn-out. Deze klachten hebben een 

toenemende prevalentie in Nederland. De curatieve kosten van psychische aandoeningen zijn de 

grootste stijger in de totale zorgkosten. Ongeveer 400.000 mensen hebben nu depressieve klachten in 

Nederland (Maas et al.). De jaarlijkse curatieve kosten van depressie zijn 1 miljard euro (RIVM) 
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waarboven nog 2 miljard kosten komen voor arbeidsverzuim (TNO). Van CVS/ME, PTSS en burn-out zijn 

de kosten van gelijke orde of nog hoger (VU, Arbobalans). De recidiverende en chronische varianten van 

deze aandoeningen zijn het moeilijkst te behandelen en tevens de duurste. Op deze categorie klachten 

richt Het Pad zich. Het uitgangspunt is dat voor deze klachten een gewone wandeling in de natuur, net 

als een gewoon medicijn, blijkbaar niet helpt. 

 

Het is algemeen bekend dat natuur gezond maakt en dat wandelen gezond maakt. Wandelen in de 

natuur scoort dus dubbel, zeker ook voor mensen met psychische aandoeningen, zoals medisch 

onderzoek laat zien – zie Annex 1. Onderzoek laat ook zien dat de positieve effecten het sterkst zijn 

indien wordt gewandeld in natuur met een uitdagend en ongeorganiseerd karakter. Verder is het op 

basis van meer kwalitatieve ervaringen aannemelijk dat meerdaags lopen een nog sterker effect heeft 

dan de enkele uren die meestal worden gelopen in medisch onderzoek; de wandeling wordt dan niet 

iets dat ingepast wordt in het leven, maar wordt zelf het leven.   

 

Dus meerdaags wandelen in een natuurlijke, relatief ongeorganiseerde omgeving zou veel effect kunnen 

hebben.  

 

1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen 

 

Samenvatten vanuit het voorgaande is het doel van project Het Pad de verlichting van psychische 

aandoeningen waarvoor gewone therapie (gesprekken, medicijnen) weinig effectief is. Chronische of 

recidiverende aandoeningen dus, zoals chronische en recidiverende depressie, chronische vermoeidheid 

(CVS), burn-out en mogelijk PTSS.  

 

De droom van het project is dat Het Pad uiteindelijk zal worden opgenomen in de reguliere 

gezondheidszorg (basispakket). Maar daarvoor is natuurlijk om te beginnen een volledige medisch-

wetenschappelijke basis nodig. 

 

Het doel van het project Het Pad is drieledig: 

• Het realiseren van een wandelroute langs de grote rivieren tot de zee met zoveel mogelijk natuur 

(fase 1). 

• Middels een pilot onderzoek doen aan de gezondheidseffecten (geestelijk en lichamelijk) van het 

(begeleid) lopen van het pad door patiënten, en het op basis daarvan indienen van een 

onderzoeksvoorstel voor een volledig medisch-wetenschappelijk onderzoek (RCT) (fase 2).  

• Een volledig medisch-wetenschappelijk onderzoek (RCT) doen aan de gezondheidseffecten van het 

lopen van het pad (fase 3), zodat het lopen van het pad kan worden ontwikkeld tot een erkende 

therapie, ook in de ziektekostenverzekering. 

Hierbinnen richt de Green Deal zich op fasen 1 en 2. De medische aandacht gaat op dit ogenblik vooral 

uit naar mensen met depressie. 
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2 Werkwijze 
 

2.1 Route, verkenningen, proefloop en gesprekken met eigenaren 

 

Verkenning van de route  

Fase 1 betrof de fysieke verkenning van Het Pad. Gekozen werd voor een route langs de grote rivieren, 

omdat het rivierengebied grotendeels bestaat uit uitdagende natuur, en de rivieren een hoofdrichting 

aangeven aan de wandelaar zodat deze zonder veel routebeschrijving toch zijn/haar weg kan vinden.  

 

De hoofdvraag in deze fase was: Bestaat er een ongebaand pad langs de rivieren waar je niet iedere keer 

een te groot obstakel (industrieterrein, ontoegankelijk natuurterrein, dwarskanaal enzovoorts) 

tegenkomt? En zo ja, waar ligt dat pad: noordoever, zuidoever, eindpunt, ….. ? En dan: hoe zet je dat 

alles in een routebeschrijving  die grote risico’s voorkomt maar kleine keuzes openlaat, bestand tegen  

de steeds wisselende waterstanden van de rivier? Waar liggen de ‘wisselpaadjes’ die mensen van Het 

Pad kunnen terugbrengen naar de veilige dijk waar de dorpen een de slaapplaatsen zijn?  

 

Deze fase is uitgevoerd dankzij de inzet van meer dan 40 vrijwilligers die Het Pad hebben verkend en de 

basis voor de routebeschrijving hebben geleverd, en de inzet van de Dienst Landelijk Gebied van EZ, die 

de hele route, inclusief alle foto’s, slaapplaatsen, wisselpaadjes enzovoorts digitaal heeft verwerkt. De 

verkenningen van de hele route vonden plaats in 2013, op basis waarvan een routebeschrijving (‘ De 

Rol’)  is gemaakt. In mei 2014 heeft er een proefloop plaatsgevonden om de routebeschrijving te testen. 

  

Er zijn minstens 10.000 uren van enthousiaste vrijwilligers geïnvesteerd in de verkenningen en de 

proefloop. 

 
 

Figuur 1. Macro-route van Het Pad. Lengte is ongeveer 240 km. 
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Gesprekken met eigenaren 

Er zijn gesprekken gevoerd met terreinbeheerders en - eigenaren over de mogelijkheden voor 

openstelling van hun terreinen voor mensen die Het Pad lopen. Dit waren Natuurmonumenten, 

Staatsbosbeheer en de provinciale Landschappen, Rijkswaterstaat, de Waterschappen Rivierenland, 

Brabantse Delta en Hollandse Delta en in specifieke situaties een gemeente.  

2.2 Pilotstudie 

 

In fase 2 van project Het Pad werd de medische pilotstudie uitgevoerd. Doel hiervan was de eerste 

verzameling van medische data over de werking van Het Pad voor twee doelgroepen: 

1. mensen met chronische of recidiverende depressie 

2. mensen met werkgerelateerde stressklachten 

 

De wandeldagen van de pilot vonden plaats in september en oktober 2014. In totaal liepen 29 mensen 

met recidiverende depressie en werkgerelateerde stressklachten Het Pad. Systematisch werden er 

gegevens verzameld over het psychisch welbevinden  van de deelnemers. Sommigen liepen één dag, 

anderen drie, zes of tien dagen. De deelnemers die 1 of 3 dagen liepen, deden dat onder begeleiding en 

grotendeels in stilte. De lopers van 6 of 10 dagen gingen meer zelfgeorganiseerd en met begeleiding op 

afstand. In Annex 1 is het volledige onderzoeksprotocol te vinden. 

 

De gegevens van de pilot betreffen vijf soorten gegevensverzameling: 

1. Vragenlijst aan het begin en eind van zowel de controle- als de loopperiode (annex 2.1) 

2. ESM vragenlijst, gedurende de controle- als de loopperiode  (annex 2.2) 

3. Vragenlijst betreffende beleving van specifieke kenmerken van Het Pad (annex 2.3) 

4. Dagboeken van solowandelaars (annex 2.4) 

5. Interviews een half jaar tot negen maanden na de deelname aan de pilot (annex 2.5) 

2.3 Inventarisatie fondsen 

 

Ter voorbereiding op fase 3 (het verdere medisch onderzoek) is een inventarisatie gemaakt van de 

fondsen waarop mogelijk een beroep gedaan kan worden. 
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3 Resultaten 

 

3.1 Beloopbaarheid Het Pad  

 

Resultaat van de verkenningen en proefloop 

De vraag van Fase 1 was in het kort: bestaat Het Pad eigenlijk wel? Is het mogelijk om met de 

wandelvermogens van gewone mensen het hele stuk langs de rivier en de deltawateren te gaan in 

stimulerende natuur-omstandigheden, zonder te grote risico’s, zonder grootschalige obstakels en 

binnen die veilige kaders zoekend naar een eigen weg? En zo ja, waar? En zijn er dan bijvoorbeeld ook 

voldoende slaapplaatsen?  Het moge vreemd lijken in aangeharkt Nederland, maar niemand wist dat 

nog, ondanks dat iedereen wel wist dat er prachtige gedeelten zijn. Resultaat van Fase 1 is, kort en goed: 

Het Pad bestaat. Het is digitaal gemarkeerd en narratief vastgelegd op De Rol die wandelaars kunnen 

meenemen.  

 

Gesprekken met eigenaren 

De resultaten van de gesprekken met eigenaren en beheerders van gronden zijn beschreven in een 

afzonderlijk rapport1 . Alle eigenaren waren positief over het initiatief voor wat betreft de verwachting 

dat op deze manier buiten zijn een genezende, helende werking zou kunnen hebben op mensen en 

zeker op mensen met een psychisch probleem. Medewerking geven aan een initiatief wat tracht dat ook 

te bewijzen acht men waardevol. Op SBB na hebben alle organisaties toegezegd mee te werken. 

Hierdoor kunnen de lopers straks dichterbij de rivier en de natuur blijven.  

 

 

3.2 Pilot  

 

3.2.1 Vragenlijst Depressieve klachten, Angsten, Stressgevoelens en Piekeren 

 

De resultaten op basis van de vragenlijsten die aan het begin en eind van zowel de controleperiode als 

loopdagen werden ingevuld, zijn weergegeven in de grafieken hieronder.  Ze hebben respectievelijk 

betrekking op Depressieve klachten (decentreren, nieuwsgierigheid en depressie), Angsten, 

Stressgevoelens en Piekeren. De getallen geven het verschil tussen begin en eind van de controle 

periode versus het verschil tussen begin en eind van de wandelperiode, gemiddeld voor de deelnemers. 

Dit is de “Cohen’s  D” methode die het beste rekening houdt met de natuurlijke variatie van de klachten.  

We zien een verbetering op alle fronten. Mede door de relatief lage aantallen in de pilot (N=29) zijn de 

scores niet statistisch significant op het 95% niveau. (Als alleen gekeken wordt naar de verbetering over 

de wandeldag zijn sommige scores wel significant.) Algemeen is ook te zien dat het effect toeneemt als 

mensen langer wandelden (1, 3 of 6 of meer dagen).  

                                                           
1
 Van der Sar, 2015.  
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De volledige beschrijving van methoden en resultaten is vervat in een medisch-wetenschappelijk artikel 

dat is aangeboden aan het tijdschrift MIndfulness. Omdat het artikel in deze fase vertrouwelijk is 

kunnen we het niet in een annex bijvoegen. 

3.2.2 Experience Sampling Method  

 

Bij de Experience Sampling Method (ESM) vullen mensen meerder malen per dag op hum mobiele 

telefoon een kleine vragenlijst over hun toestand in. Door het intensieve meten zijn de resultaten eerder 

statistisch significant dan de data van de vragenlijsten. EMS  is gedaan voor groepen die 1 dag, 3 dagen, 

6 dagen of 10 dagen gelopen hebben. Hieronder eerst de resultaten voor alle groepen samen. De 

getallen zijn de gemiddelden van scores die mensen rapporteerden op een schaal van 1 tot en met 7 

over hun welbevinden. De data zijn samengevat in twee variabelen: ‘ mindfulness’ en ‘mood’ 

(stemming, waaronder depressieve gevoelens).  

 

Overall laten de EMS data zien dat zowel mindfulness en stemming duidelijk verbeterden door het lopen 

van Het Pad. Dit was statistisch sterk significant, meestal onder het 1% niveau. Door het vergelijken van 

verschillen over de dag kwam naar voren dat verbeteringen in mindfulness en stemming zich versterken 

in een positieve spiraal. Ook hier werden de effecten sterker naarmate men meer dagen liep.  

 

Het bovengenoemde artikel bevat ook de methoden en uitkomsten van de EMS. 

 

3.2.3 Vragenlijst beleving specifieke kenmerken Het Pad 

 

De vragenlijst bestond uit de volgende drie vragen, en een antwoordenschaal van -2 (zeer negatief) tot 

+2 (zeer positief): 
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1. Deze wandeling liep grotendeels buiten de gebaande pad en soms moest ik mijn eigen weg 

vinden. Dat vond ik: …. 

2. In deze wandeling bood de rivier een kader van ruimte, landschap en natuur die anders is dan 

'gewone' natuur zoals bos of hei. Het is ruiger en soms minder mooi. Ten opzichte van die 

'gewone natuur' ervoer ik dit als: … 

3. [Voor wandelaars die langer gelopen hebben dan een dag:] Het feit dat de wandeling langer 

duurde dan een dag ervoer ik als: … 

 

Onderstaande tabel geeft gemiddelde scores. Deze  wijzen op een positieve beleving van de specifieke 

kenmerken van Het Pad: de scores liggen tussen ‘positief’ en ‘zeer positief’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Kwalitatief onderzoek  

 

Dagboeken 

Dagboekjes van solowandelaars zijn bekeken en thematisch samengevat. Het is in aantal beperkt maar 

inhoudelijk mooi materiaal. Je ziet bij schrijvers die ook gevoelens bespreken geen tekenen van iets 

waarnaar speciaal gezocht is, namelijk een associatie van obstakels op het Pad met depressieve 

gevoelens. De obstakels worden gerapporteerd maar geven geen depressief gevoel, en de wandelaar die 

het vaakst depressieve gevoelens had (m.n. op dagen 1, 2 en 3) associeert die niet met obstakels. 

 

Annex 3 geeft een thematische weergave (in het Engels).  Het thema ‘Day by day’ laat veel zien van het 

nut van lang lopen. Degene die tijdens het wandelen het sterkst depressieve gevoelens rapporteerde, 

zelfs gedurende drie dagen, schrijft aan het eind van de wandeling nooit depressief te zijn geweest 

gedurende de hele wandeling; zo sterk was het uiteindelijke verlichtingsgevoel. 

 

Interviews 

Bij het indienen van dit rapport was deze analyse nog niet afgerond. Daarom volgt hieronder een globale 

beschrijving van de resultaten met betrekking tot: 

1. Proces; hoe heeft men deelname aan het Pad ervaren en hoe heeft het doorgewerkt in hun 

leven?  

2. Organisatie en vorm; wat vond men goed/helpend, wat maakte het moeilijk/kon beter?  

 

 

Item Gemiddelde score 

1. 'EIGEN WEG' 1,24 

2. 'RUIGHEID' 1,38 

3. 'MEERDAAGS' 1,55 
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Proces 

Deelnemers geven vrijwel allemaal aan dat het een erg mooie en bijzondere ervaring was. Het heeft bij 

de meeste deelnemers toe geleid dat ze vaker zijn gaan lopen in de uiterwaarden, of dat zouden willen 

doen. Met name sololopers rapporteren dat de herinnering aan het lopen van Het Pad een half jaar tot 

negen maanden later nog regelmatig helpt bij het doorstaan van moeilijke dagen: "het heeft wel een 

plekje in mijn hoofd gekregen op dagen of uren dat ik mij niet goed voel dan kan ik regelmatig bedenken 

van JA, MAAR toen heb ik WEL zes dagen gelopen.. en dat ging ook regelmatig  niet goed, en toch kon ik 

lopen dus die gedachten die blijf ik wel houden, ja." Meerdaagse lopers geven aan dat ze gaandeweg 

steeds meer de dagelijkse beslommeringen en zorgen over het lopen zelf los konden laten en steeds 

meer in het hier-en-nu konden zijn. Obstakels werden ervaren als leuke uitdagingen die niet te groot 

waren. 

 

Organisatie en vorm 

De vorm van de interventie heeft drie basiskenmerken: Meerdaags, Mindfulness Based en lopen met 

een zeer globale routebeschrijving door relatief ruige natuur. Daarnaast zijn er aspecten van de 

organisatie en het onderzoek: communicatie, logistiek, de ESM en het lopen in groepen of juist solo. 

 

Degenen die meerdaags liepen geven aan dat dit erg behulpzaam voor het verkrijgen van het gewenste 

effect, i.e. afname van stress en depressie, toename van welzijn en mindfulness vaardigheden. De 

mindfulness oefeningen en het lopen in stilte tijdens de wandelingen ondersteunden dit proces ook. De 

uiterwaarden werden als erg mooi ervaren en de lage prikkeldichtheid van de natuurlijke omgeving 

vond men erg waardevol voor het proces. Het ontbreken van een vaste route was met name relevant 

voor de sololopers en die ervoeren dit als waardevol.  

 

Het toepassen van ESM, met 5 of 10 maal per dag een signaal dat een vragenlijst ingevuld moest 

worden werd zowel positief ervaren (men werd even herinnerd aan de mogelijkheid mindfulness te 

beoefenen) als negatief (verstoring). Niemand geeft echter aan dat de ESM een grote of bepalende 

invloed heeft gehad op het welzijn. Het lopen in groepen werd eveneens zowel ondersteunend als 

bemoeilijkend ervaren. De groep gaf een extra ingang voor het bewust worden van eigen patronen, en 

een zekere veiligheid. Indien in de groep echter de stilte werd doorbroken leidde dat tot negatieve 

ervaringen. De logistiek tijdens de wandeldagen vond men goed, de communicatie vooraf en achteraf 

was soms wat verwarrend. Vooral een misverstand over financiële aspecten van deelname leidde tot 

negatieve ervaringen. Niemand geeft echter aan dat dit een bepalende factor is geweest voor hoe men 

Het Pad heeft ervaren 

 

3.3 Fondsen en onderzoekaanvraag  

 

Voor financiering zijn er meerdere mogelijkheden naar voren gekomen. 

 

Ministeries en andere overheden 
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Er kan worden gesteld dat EZ en Gelderland nu hun bijdrage hebben geleverd. Het Pad heeft echter ook 

grote potenties voor SZW (bijvoorbeeld inzet in werksituaties zoals pre-burn-out) en VWS (overige 

aandoeningen). Dit lijkt op dit moment echter weinig kansrijk. 

 

Medische fondsen 

Zon-MW is de voor de hand liggende optie. Hierbinnen zijn het fonds voor geestelijke gezondheid en het 

Programma DoelmatigheidsOnderzoek het meest kansrijk. 

 

Andere medische fondsen kunnen mogelijk ook een bijdrage leveren, zoals Fonds Psychische 

Gezondheid, Innovatiefonds zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars hebben onderzoek begrijpelijkerwijs 

niet tot directe taak maar kunnen mogelijk ook een rol spelen. In Horizon 2020 van de EU zijn geen 

aanknopingspunten gevonden maar mogelijk zijn er wel andere opties op Europees niveau.  

 

Niet-medische fondsen 

Fondsen buiten de direct medische wereld kunnen mogelijk ook van belang zijn, met name omdat de 

verbinding tussen gezondheid en natuur een brede maatschappelijke  functie heeft. Gekeken is naar 

Triodos foundation en Instituut Gak. Contacten zijn opgestart met het V-fonds van Defensie, omdat Het 

Pad, gezien zijn relatief ruige, onbetreden aard mogelijk van belang kan zijn voor PTSS in de 

geüniformeerde beroepen.  

 

Private sponsoring 

Het Pad is in principe spannend genoeg om vatbaar te zijn voor crowdfunding of sponsoring door 

bedrijven. Grote bedragen zijn hier waarschijnlijk niet te vinden maar een verdere verkenning is 

misschien de moeite waard in een iets latere fase. Voor het ondersteunen van de projectorganisatie is 

crowdfunding wellicht het meest geschikte instrument voor verwerving van middelen. 

 

Op basis hiervan is op 6 oktober 2015 samen met andere universiteiten een aanvraag voor medisch 

onderzoek ingediend bij DoelmatigheidsOnderzoek van ZonMW.  Hiermee is voldaan aan de formele 

eind-verplichting van de Green Deal . De aanvraag is vertrouwelijk en wordt daarom niet als bijlage van 

dit rapport toegevoegd.  

 

4 Conclusies en aanbevelingen 
 

4.1 De Route  

 

Er is een route langs de grote rivieren die alles heeft wat nodig is: uitdagende natuur, meerdaagsheid, 

ongebaandheid en een duidelijke hoofdrichting. De informatie die verzameld is over de route 

(dynamisch in Google Earth, foto’s van vele details, de Rol voor de wandelaars etc.) voldoet. 
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Aandachtspunten zijn: 

• De steeds veranderende toegankelijkheid van gebieden vanwege de vele werkzaamheden in de 

uiterwaarden vragen om regelmatig updaten van de Rol. 

• In het westelijke deel (vanaf Kop van het land) zijn nauwelijks voldoende 

overnachtingmogelijkheden. 

• Contacten met de Terreinbeherende organisaties (TBOs) zijn en blijven belangrijk bij de 

voorbereiding van fase 3. 

• Er is nog geen overleg gevoerd met de vele particuliere grondeigenaren langs de route. Dat dient 

nog te gebeuren maar is gepland nog in 2015, inclusief een overeenkomst over de betreding door 

Pad wandelaars. Ook in De Rol moet hiermee rekening worden gehouden, mogelijk aangepast. 

4.2 De medische effecten 

 

De medische vragenlijst gaf coherente verbeteringen aan, die statistisch niet significant bleken door de 

lage aantallen wandelaars in de pilot. De ESM data bleken wel significant. In de conclusies van het 

medisch-wetenschappelijke artikel staat: “ESM data showed that walking resulted in a significant 

improvement of both mindfulness and mood, and that mindfulness and mood prospectively enhanced 

each other in an upward spiral”. 

 

De dagboeken van de solowandelaars leveren geen bewijsvoering voor medisch effect maar geven wel 

inzicht in hoe dingen werken, bijvoorbeeld dat obstakels geen depressieve gevoelens leken op te 

roepen. 

 

De interviews, gehouden 6-9 maanden na de Pad ervaring, laten zien dat het lopen van Het Pad ook op 

wal langere termijn op een positieve manier doorwerkt. Dit effect is het sterkst bij mensen die solo 

gelopen hebben. Opvallend vaak wordt de derde wandeldag genoemd als belangrijke dag voor het 

proces. 

 

Al met al is dit een goede basis voor een volledig medisch-wetenschappelijk onderzoek in fase 3. 

  

4.3 Aanbevelingen voor verder onderzoek in fase 3 

 

Er bestaan meerdere routes voor het verder medisch onderbouwen van Het Pad. 

 
Randomized controlled trial (RCT) rond depressie 

Een randomized controlled trial gaat uit van dezelfde wetenschappelijke principes als de pilot, maar dan 

meer en beter. Bijvoorbeeld meer deelnemers, meer formele controlegroep, meer random selectie van 

deelnemers, meer en mogelijk ook meer fysiologische metingen (ook een langere tijd na deelname), 

meer herhaling ter bestrijding van toevallige effecten, en meer variatie in de manier van lopen van Het 

Pad, bijvoorbeeld in vormen van begeleiding en tijdsduur van lopen, als of niet in samenhang met ernst 

en persistentie van de klachten.  De vorm hiervan is het meest logisch een promotie-onderzoek van ca. 4 
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jaar. Kosten zijn dan rond 350.000 euro. Het is deze route die is gekozen voor de aanvraag bij ZonMW 

(zie paragraaf 3.3). 

 

Randomized controlled trial (RCT) rond meerdere aandoeningen 

Een zelfde type onderzoek kan ook worden opgezet rond meer klachten dan alleen depressie, 

bijvoorbeeld ook PTSS, burn-out en CVS. Binnen een zelfde budget moet dan de variatiebreedte van 

andere parameters worden verkleind, bijvoorbeeld minder variatie in de tijdsduur van lopen van Het 

Pad of de begeleidingsintensiteit.  Dit houdt de kosten dan binnen dezelfde 350.000 euro, maar het 

wordt meer de vraag of de sprong naar de reguliere gezondheidszorg kan worden gemaakt. 

 

Pilots rond meerdere aandoeningen 

Op basis van de pilot van 2014 kan een betere pilot rond depressie worden opgezet. Er kunnen dan ook 

pilots worden gedaan rond de andere chronische aandoeningen (CVS, burn-out en mogelijk andere). Een 

speciaal interessante optie is dan mogelijk ook de ‘vermoede pre-burn-out’  groep, aangemeld door 

ARBO-artsen. Alle pilots kunnen worden voorzien van een na-meting na bijvoorbeeld 6 maanden, ten 

behoeve van inzicht in de blijvendheid van het effect. De pilots kunnen onafhankelijk van elkaar worden 

georganiseerd. De kosten per pilot komen uit op 30.000 of 40.000 euro, onder andere afhankelijk van de 

gewenste stevigheid van de data.  

 

Ander wetenschappelijk onderzoek 

Er bestaan mogelijk ook goede opties voor onderzoek los van de bovenstaande directe, experimentele 

weg. Bijvoorbeeld literatuuronderzoek of onderzoek via wandelcoaches. Evident nadeel is de 

onzekerheid rond de resultaten, maar als verkenningen kunnen de opties zinvol zijn. Evident voordeel is 

dat er mogelijk kleine eenheden te maken zijn van rond de 10.000 euro elk. Combinaties met het 

experimentele onderzoek zijn vanzelfsprekend goed te maken. 

 

4.4 Verdere opties voor fondsenwerving 

 

Naast ZonMW zijn andere fondsen met goede kansen: 

• Het V-Fonds 

• Innovatiefonds zorgverzekeraars  

• Fonds psychische gezondheid  

• Triodos. 

Deze fondsen zullen naar verwachting in de loop van 2016 worden benaderd.  
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Annex 1: Een overzicht van de medische achtergrond 

 

Het is algemeen bekend geworden dat natuur gezond is. “Van buiten word je beter”, vatten Van den 

berg en Van den Berg (2001) het samen, en in Engeland staat ‘Ecotherapy’ op de 

volksgezondheidsagenda (www.mind.org.uk). Deze erkenning kan bogen op een fundering in brede 

evolutionaire theorie, die wijst op het feit dat de mens in de natuur is gevormd. Daarom hebben 

mensen een aangeboren veel sterkere affiniteit met levende dan met niet-levende dingen, of dit nu 

‘biophilia’ of ‘biophobia’ is (Kahn 1997). Daarom worden mensen overal ter wereld meer aangetrokken 

tot open, savanne-achtige landschappen dan tot gesloten bos (Ulrich 1977). En daarom moeten wij ons 

ook zorgen maken of er in de moderne samenlevingen niet een veel te grote spanning aan het groeien is 

tussen wie wij zijn en hoe wij leven, met steeds meer pathologie tot gevolg (Gullone 2000).  

 

Dat natuur je beter maakt is ook de uitkomst van veel medisch en psychologisch experimenteel 

onderzoek, gebruik makend van zelfrapportages maar ook van objectieve metingen van bijvoorbeeld 

stresshormoonniveaus, fysiologie en morbiditeit. Deze uitkomsten kunnen worden gegroepeerd in drie 

gebieden (Van den Berg en Van den Berg 2001; Davis 2004): 

(1) Natuur als bron van rust, ontspanning, mindfulness en recuperatie. Zie bijvoorbeeld de overzichten 

van Hartig et al. (1991), Ulrich (1993), Korpela et al. (2008) en Hartig (2008). 

(2) Natuur als bron voor geestelijke en lichamelijke weerbaarheid. Kaplan and Talbot (1983) en Kellert 

en Derr (1998), bijvoorbeeld, beschrijven de (beklijvende) groei van (zelf)vertrouwen en 

verminderde behoefte aan controle door intensief contact met de natuur.  

(3) Natuur als bron voor persoonlijke groei en betekenisverlening. Deze diepe veranderingen worden 

onder andere beschreven door Easley et al. (1990), Kaplan en Kaplan (1989) en Davis (1998).  

 

In de ontwikkeling van Het Pad gaat het om alle drie gebieden tegelijkertijd. Goede verwachtingen over 

de werking van Het Pad zijn gebaseerd op bovenstaande uitgebreide literatuur. Ook de evolutionaire 

theorie ondersteunt  optimisme over het therapeutisch vermogen van lang en doelgericht lopen in de 

natuur; we doen dan immers precies wat miljoenen jaren het grote evolutionaire voordeel van ons 

rechtop gaan is geweest.  

 

Aan de andere kant staat dat patiënten met psychische aandoeningen nog nauwelijks in beeld zijn 

geweest in onderzoek. Het experiment van Roe en Aspinall (2011) vormt een van de schaarse 

uitzonderingen. Zij namen groepjes psychisch gezonde en psychisch niet-gezonde mensen mee op korte 

wandelingen in de stad en in de natuur, en onderzochten het effect in termen van bovenstaand gebied 

2. Voor alle groepen had de wandeling een positief effect, en was dit effect groter bij de wandeling in de 

natuur. Voor de geestelijk niet-gezonde mensen gold nog sterker. Ook hier vinden we dus een 

aanwijzing voor de effectiviteit van een Pad als therapeutisch middel. 

 

Ook al zullen de effecten altijd positief zijn, niemand komt echt uit een chronische depressie, 

vermoeidheid of burn-out  door een uur lopen. De diepgang en beklijving van de noodzakelijke 

verandering vergt, zo is onze hypothese, een ‘lang-gang’ van het contact met de natuur. Ter 

ondersteuning van deze hypothese is op te merken dat de experimenten die effecten meten in gebied 3 

bijna altijd langdurig zijn, bijvoorbeeld een wandeltocht van een week. Deze experimenten betroffen 

echter tot nu toe nooit mensen met chronische aandoeningen, en zijn ook nog vrijwel nooit volgens de 

standaarden van volwaardig wetenschappelijk onderzoek opgezet. Voor het bereiken van een echte 

‘evidence-based’ status van Het Pad is dus, ondanks alle positieve aanwijzingen, een volledige medisch-

wetenschappelijke toetsing nodig. 
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Annex 2: Onderzoeksprotocol pilot Het Pad 

 

Deze bijlage geeft alle details over de medische onderzoeksmethoden. 

 

Study population and procedure 

Adult participants who had completed either an MBSR or an MBCT training at the Radboud umc  Center 

for Mindfulness in Nijmegen, the Netherlands, were invited to participate in the study. They comprised 

of both former patients and members of the general public. There were no restrictions in terms of age, 

elapsed time since last mindfulness course, or current psychopathology. Participants who were 

interested were invited to an informal meeting at which they were informed about both the walking 

retreat itself and the associated self-report measures and experience sampling. After the meeting, 

people gave their definitive consent to participate. For participants of the one and three days walking 

retreats, all costs were reimbursed. Participants of the six or more days walking retreats received €50 

per day as a compensation for their accommodation costs. Self-report questionnaires were provided to 

be completed before and after the walking retreats and a control period of similar length one week 

before. Additionally, participants were provided with smartphones to complete the experience sampling 

for ten times a day at quasi-random time points both during the control period and the walking retreat 

(five times a day for those walking six or more days). As participants were no (longer) patients of the 

Radboudumc, approval of the medical ethical committee was waived.  

 

Intervention 

The route was mostly unpaved, and participants were instructed to keep the river on their right and to 

meet obstacles (fences, detours) like obstacles in real life. They registered which of the three hikes they 

were interested in: one day, three days, six days or more days. The one and three day retreats were 

done in small groups (N=1-8) accompanied by two mindfulness trainers, the six and ten day walks were 

done independently with guidance by a mindfulness trainer by telephone, text or email contact if 

necessary. The route was walked in silence and guided meditation was performed at the beginning and 

ending of each day by the group leaders, participants walking alone meditated as preferred. Participants 

were allowed to talk at arrival at their accommodation addresses and during the meals provided there 

which were taken in the same room as the regular guests.  

 

Assessments 

Two types of measurements were conducted: paper-and-pencil questionnaires before and after the 

control and intervention periods, and electronic brief questions using the Experience Sampling Method 

(ESM) during the control and intervention periods.  

- Questionnaires. 

The Dutch version of the Depression Anxiety Stress (DASS-21) questionnaire was used to measure these 

respective symptoms. The three subscales consist of each seven 4-point Likert scales ranging from 0 

(never) to 3 (very often). The DASS-21 has good validity and reliability in a non-clinical sample (Henry 

and Crawford 2005). For brooding, a subscale of the 22-item Ruminative Response Scale (RRS) (Schoofs 

et al. 2010) was used: five 4-point Likert scales indicating amount of brooding (0 ‘never’ to 3 ‘very 

often’). To measure change in aspects of mindfulness, we used the two subscales Decentering and 

Curiosity of the Toronto Mindfulness Scale (Lau et al. 2006). These two subscales are significantly and 

positively correlated with absorption, and awareness of one’s surroundings; however, only Curiosity is 

significantly correlated with awareness of internal states (thoughts and feelings). 

The 13 items range from 0 (not at all) to 4 (very much so).  

- Experience Sampling Method 
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ESM enables repeated in-the-moment assessments of experiential state to measure detailed 

fluctuations in participants (Csikszentmihalyi and Larson 1987; Peeters et al. 2003), thereby minimizing 

retrospective bias and enhancing reliability and external validity (Csikszentmihalyi and Larson 1987). To 

closely monitor the course of participants’ experiential state, we collected ESM data using smartphones 

that quasi-randomly gave a signal several times a day at an unpredictable rate, with a maximum of 180 

minutes apart. For the one and three day retreats samples were taken 10 times a day, for the six and 

more day retreats five times a day. Signals were set to occur quasi-randomly between 09:00 and 16:00 

o’clock to cover the period of mindful walking, with a maximum time in between of 90 minutes. After 

each signal, participants answered 18 Likert scale items each ranging from 0 (not at all) to 7 (very much). 

The first nine items comprised different moods (Watson et al. 1988) with five items measuring positive 

affect (content, cheerful, relaxed, energetic, and calm) and four negative affect (sad, irritated, insecure, 

tense). The selection of affect items was based on previous experience sampling studies in this area of 

research (Wichers et al. 2010; Geschwind et al. 2011). Regarding the ESM data, principal component 

analysis analyses were performed to test whether items (e.g. positive and negative affect) measured the 

same or different concepts. Principal component analysis showed that the nine items on positive and 

negative affect measured the same concept. The negative items were therefore reversed and combined 

into one outcome variable labelled ‘positive mood’ to indicate that higher values corresponded to better 

mood. The items on affect were followed by four items measuring coping, using items on identification 

with and suppression of negative thoughts and emotions. These items were combined into one outcome 

‘good coping’, indicating the ability to allow negative thoughts and emotions, and not identify with 

them. Finally participants answered five items on mindfulness representing the five subscales of the Five 

Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ) (Baer et al. 2008). All items not filled in within 15 minutes after 

the signal were excluded from analysis, as reports completed after this interval are considered less 

reliable and less ecologically valid (Delespaul 1995). Experience sampling periods (control or 

intervention period) with less than 33% valid reports were excluded from the analysis.  

 

Statistical Analyses 

All analyses were performed in SPSS 22.0 (Corp 2013). Regarding the questionnaire data, missing values 

were imputed, using multiple imputation method with 10 iterations. ANCOVA analyses were performed 

adjusted for age, sex, education level, living situation and number of days walked. Cohen’s d for within 

subject measurements was chosen as effect size, based on the mean delta of the pre- and post-

measurements (Morris and DeShon 2002). ESM data have a hierarchical structure: multiple observations 

are clustered within participants. To take the variability associated with each level of nesting into 

account, we used mixed effect multilevel regression analyses (Snijders 2012). Because baseline level 

naturally influences the extent to which an outcome can increase (ceiling effect), the analyses were 

corrected for individual baseline levels. All time-lagged analyses used auto-correlated covariance 

structures with a random slope. For the analyses testing the effect of the intervention and for the 

within-moment correlations, random intercept models without random slope were used due to the 

large number of measurements. In the ESM data analyses, several hypotheses were tested. First, we 

examined the effect of mindful walking on mood, coping and mindfulness compared to the control 

period. Second, we examined the extent to which mindfulness and positive mood were correlated at the 

same measurement moment. Third, we examined whether higher mindfulness in the previous moment 

(t-1) predicted improved mood in the following moment (t), and vice versa. Fourth, we aggregated the 

ESM data to represent average levels of mindfulness and mood per subject per day and examined 

whether higher mindfulness during the previous day (t-1) predicted improved mood in the following day 

(t), and vice versa. Fifth, we examined whether walking more days led to added benefits, compared to 

the first day of walking.  
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Annex 2.1 Vragenlijst Mindful wandelen 
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Annex 2.2 ESM vragenlijst  

 

Zou u bij de volgende vragen op een schaal van 1 tot 7 willen aangeven hoe u zich op dit moment voelt? 1 

betekent dat u zich niet zo voelt, 4 matig en 7 zeer. Omcirkel het getal wat bij u van toepassing is. 

 

Ik voel me op dit moment..   matig 

Verdrietig Niet 1 2 3 4 5 6 7 Zeer 

Onzeker  Niet 1 2 3 4 5 6 7 Zeer 

Prikkelbaar Niet 1 2 3 4 5 6 7 Zeer 

Gespannen Niet 1 2 3 4 5 6 7 Zeer 

Opgewekt Niet 1 2 3 4 5 6 7 Zeer 

Tevreden Niet 1 2 3 4 5 6 7 Zeer 

Energiek  Niet 1 2 3 4 5 6 7 Zeer 

Kalm  Niet 1 2 3 4 5 6 7 Zeer 

Moe  Niet 1 2 3 4 5 6 7 Zeer 

Ontspannen Niet 1 2 3 4 5 6 7 Zeer 

 

Ik voel spanning in mijn lichaam. 

  Niet 1 2 3 4 5 6 7 Zeer 

 

Wilt u bij de volgende vragen aangeven in welke mate het bij u op dit moment van toepassing is? 1 betekent 

niet, 4 matig en 7 zeer. Omcirkel het getal wat bij u van toepassing is. 

 

Mijn gedachten laten me niet los 

  Niet 1 2 3 4 5 6 7 Zeer 

Ik probeer mijn gedachten te negeren 

  Niet 1 2 3 4 5 6 7 Zeer 

Ik word door mijn gevoelens meegesleept 

  Niet 1 2 3 4 5 6 7 Zeer 

Ik probeer mijn gevoelens te onderdrukken 

  Niet 1 2 3 4 5 6 7 Zeer 

 

Momenteel (vlak voor de piep afging)... 

Omcirkel het getal wat bij u van toepassing is. 

 

ben ik me bewust van zintuigelijke waarnemingen, zoals de wind in mijn haar of de zon op mijn gezicht 

  Niet 1 2 3 4 5 6 7 Zeer 

kan ik mijn gevoelens en gedachten toelaten zonder er een oordeel over te hebben. 

  Niet 1 2 3 4 5 6 7 Zeer 

merk ik mijn gevoelens en gedachten op en kan ik ze laten gaan. 

  Niet 1 2 3 4 5 6 7 Zeer 

kan ik  moeilijk mijn aandacht erbij houden bij wat er op dit moment gebeurt. 

  Niet 1 2 3 4 5 6 7 Zeer 

ben ik vriendelijk en zacht voor mezelf 

  Niet 1 2 3 4 5 6 7 Zeer 
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Annex 2.3 Vragenlijst Beleving Het Pad 

 

1. Deze wandeling liep grotendeels buiten de gebaande pad en soms moest ik mijn eigen weg vinden. 

Dat vond ik:  

2. In deze wandeling bood de rivier een kader van ruimte, landschap en natuur die anders is dan 

'gewone' natuur zoals bos of hei. Het is ruiger en soms minder mooi. Ten opzichte van die 'gewone 

natuur' ervoer ik dit als:  

3. [Voor wandelaars die langer gelopen hebben dan een dag:] Het feit dat de wandeling langer duurde 

dan een dag ervoer ik als:  

 

 

Annex 2. 4 Analyse van dagboeken 

Aan enkele meerdaagse lopers van de pilot werd gevraagd een informeel dagboekje bij te houden. Het 

aantal is zo laag dat een formele analyse geen nut heeft. Daarom is gekozen voor een weergave van 

veelzeggende fragmenten, geordend naar enkele thema’s die naar boven kwamen – zie Annex 3. 

 

Annex 2.5 Methode van de Interviews  

Kenmerken interviews:  

• Telefonisch 

• Focus op de ervaring te leggen 

• Duur: 20 – 60 minuten  

• 6-9 maanden na de wandeling 

 

15 Deelnemers: 

• 4 p. 1 daags (groep) 

• 10 p. 3 daags (groep) 

• 5 p. solo, 3, 6 of 10 daags 

 

We werkten met meerdere ronden: 

1. interviews eerste selectie, 2-3 uit elke groep 

2. analyse, waaruit interessante topics naar voren komen 

3. interviews tweede selectie, 3 uit elke groep, met doorvragen op topics uit 2. 

4. analyse, met check op verzadiging. Als uit analyse blijkt dat er nog geen verzadiging bereikt is, 

worden er aanvullende interviews afgenomen. Bij het indienen van dit rapport was deze analyse 

nog niet afgerond. 

 

Uitwerking: verbatim 

 



23 

 

Codering:  

• op topic niveau (onderwerp) en op inhoudelijk niveau (wat zegt iemand er over) 

• dubbel gecodeerd (Reinier, Rhoda, Nina) en besproken 

• Daarna invoer in ATLAS-ti (Nina) 

• Interpreteren, thematiseren en beschrijven resultaten: Rhoda, Nina en Anne 

 

Topic guide: Proces  

• Hoe hebt u de deelname aan het Pad ervaren? 

• Hoe ervoer u het toen?  

• Hoe kijkt u er nu op terug, hoe heeft het doorgewerkt in uw leven? Vraag naar hoe sterk, 

hoe vaak, en hoe gaat dat dan? 

• Checken (als factoren voor de benoemde ervaring): 

- Mindfulness 

- Wandelen 

- Natuur  

- Obstakels 

- Meerdaagsheid 

- Psychisch welbevinden, depressie, zelfcompassie, piekeren etc. 

• Wat zijn tijdens de wandeldag(en) de belangrijkste momenten geweest voor uw innerlijk? 

Bijvoorbeeld afhaakmomenten, waar u zich overheen heeft gezet. Hoe ging dat? 

• Wat is de waarde van het Pad voor u? 

 

Topic guide: Organisatie en vorm (van uitnodiging tot wandeldagen)  

• Wat vond je goed/helpend aan de organisatie en vorm?  

• Wat maakte het moeilijk/kon beter?  

• Checken: 

-          Communicatie vooraf, bij bijeenkomst, tijdens dag zelf, achteraf 

-          Mindfulness oefeningen 

-          De Rol, routebeschrijving 

-          ESM 

-          Het ruige rivierenlandschap 

-          Groep of alleen 

• Wandelt u nog steeds? Is er een organisatie nodig voor het onderhouden? 
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Annex 3: Uit de dagboekjes 

 

Some participants in the pilot were asked to keep a short and informal diary on their experiences. These 

were especially people who all walked alone and for six days. Below are a number of significant 

quotations, ordered by theme. 

The quotations are translated as verbatim as possible. They skip a sentence here and there for the sake 

of brevity however. 

Meeting free-roaming cattle and horses 

“A small problem: the advice is to keep a distance of 25 meters between you and the animals – but what 

if one suddenly emerges from the greenery a few meters in front of you?  After a few minutes of waiting 

it fortunately disappeared again, so that I could resume my way. But not for long, because after a short 

while three others stepped out of the bush, fortunately at a place where I could take a turn to the river 

beach, where more were present but with room for us all. “ (TV) 

“The sky was great, there was wind but no rain and from time to time the sun warmed my face. I stayed 

on the alert for barking dogs, the frightened cow and her bull husband, or the over-enthusiastic (hungry) 

herd of horses but really I was not so afraid any more.” (JS) 

Obstacles and choices 

Obstacles and their negotiation are a unique feature of the Path. Below are the most salient obstacle 

experiences. Note that obstacle experiences do not appear to generate depressive mood. 

“…. on a broad path to the river that however quickly changed into a slippery clay slope and also ran 

dead. Back I struggled with the help of many tree branches and I decided to follow a hardly visible path 

[that in the end went right]. After a challenging but beautiful walk I finally arrived at my lodging address 

at 8.30 PM.” (TV) 

“…. I come at a very wide ditch, where I meet X purely by accident, who had been a Path explorer earlier 

in the year and had taken that ditch by wading through, after undressing. I followed the Roll advice here 

that declares “just go back a bit” – which turned out to be a 5 km detour, but though a splendid natural 

area. The barbed wire obstacles there turned out to be much higher than they used to be, so that I 

ended up walking past it towards the dyke, accompanied by ten curious cows.” (TV) 

“I had time enough, five full days still ahead, no need to go anywhere. Therefore I took ample time to 

negotiate the obstacles I encountered along the way, exploring their ‘spiritual’ meaning. [For instance] I 

felt somewhat afraid of a free-roaming herd of cattle, and decided to evade them by crossing a whole 

field of thistles and stinging nettle, despite my bare legs and sandals … I have never been a hero at 

making choices, but now I decided between two evils, discarding the easy option 3 which was to walk 

back to the dyke, which I found non-adventurous. …. I came to the conclusion that a goal is necessary for 
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choosing a course. How symbolic it then is to walk a Path that has no goal, at least no goal one can reach 

in six days.” (JS) 

“That afternoon I left my backpack in the bushes to explore a dead-end route and then come back. This 

turned out quite an ordeal because every path I took was a cul-de-sac forcing me back. But it made no 

difference; it was just quiet and beautiful there.” (JS) 

Solitude 

“… through a great landscape, peaceful and quieting. (…) Having arrived at the river I searched a place to 

dry my socks and shoes, and to my surprise ran into a children party at the river beach. The mothers 

invited me to join and made me share in the drinks, sweets, fruit and wine. It gives a peaceful feeling 

that a thing like that is still possible among strangers these days.” (TV) 

“This is not about the goal. It is about the way.” (5) 

“I see people walking, cycling, driving, I walk along a busy industrial area. I have the feeling that I am no 

part of it: I have no goal, no time schedule, no social obligations. I am now a single person walking in 

silence. Even greeting passers-by takes energy, and I don’t do it.” (5) 

Day after day 

Two diary writers reported inner feelings on every day. Here are the sequences: 

[Day 1] “Many feelings crop up: uncertainty, anxiety, depressed mood, I want to go home, how will I 

pass the coming days? (5) 

[Day 2] “Normally I would love those views, the silence, the old buildings. This however is not normal, I 

feel thrown back upon myself …. I walk with my eyes down, only watching my feet …. Further on, I feel 

alone and without hope …. This is only the second day, four yet to go; can I do this, do I dare this? I take 

a rest, doing the mindfulness exercises. I sms my wife that I am afraid. She tells me back that I should go 

the untracked way. I try this for an hour, then continue on the dyke, the easy way. I take care of myself.” 

(5) 

[Day 3] “Today I had the feeling for the first time that my head was emptying out. Wonderful! I pause 

and feel no time pressure and can look around me.” (5) 

[Day 4] “A good morning …. In the afternoon, I feel my energy drain away (due to  lack of sleep the 

previous nights). I see a bus, and think I can take that one to go home. But I don’t want to, I want to 

know what six days of walking alone will bring me, good or bad. I take a rest, do my exercises, and 

continue. …. I reach my destination exhausted. Two days still to go, yet I am looking forward, I get more 

confidence in myself. Bad periods will come, but they will pass, because I take time to reflect and let 

them be. This is part of me now.“ (5) 

[Day 5] “A misty, beautiful day. I cross a No Trespassing area; fun! Many birds, and sheep that first flee 

and then, when I stand still, approach curiously. …. I enjoy all of it, in the afternoon I take a long swim. 
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At my destination, I first walk to the village for the next-day groceries. Back at my B&B, I find they don’t 

cook and have to walk back to the village again. In the evening I explore the village on foot. In the 

rhythm of these hiking days, I take things as they come. This is really good.” (5) 

[Day 6] “Twenty-five last kilometers today …  I now know the value of walking all the way to Santiago de 

Compostela ….. A very beautiful route today, through fenced nature areas, beach and dunes …. I come 

to the insight that I can walk six days on end in spite of my physical and mental limitations. I can do 

more than I think or dare. The final end of the Path is at Freedom Dune.  I feel that way too, I am free of 

my gloominess. I have not felt gloomy or depressed for six days.” (5) 

…. 

[Day 1] “So this whole day I have been philosophizing about all those possibilities in my life and many 

more truisms and little theories.” (JS) 

[Day 2] “This [less good] day I am much less concentrated and my [distractive] impulses are more 

forceful. An interesting question thrown up by this day was if my impulsivity is connected with my 

feelings. I decided they are. Exhausted after four hours I decided to be mild to myself and hitchhiked to 

Tiel, where I went to the cinema.” (JS) 

[Day 3] “Much better rested today. I wanted to become quieter in my head than yesterday. I sat down 

more, to meditate. This worked, and still now when writing this I still feel how clear I am in my head, 

more reflective.” (JS) 

[Day 4] “There was an emergency with a friend of mine, who called me in to help. I could only resume 

the Path in the afternoon, after coming back. Yet is was a splendid day. I took my time for everything, 

the sky was great, ….” (JS) 

[Day 5]  “Just like yesterday, a great day again.  I have the idea that I enter into that hiking flow, and I 

find it easier to stick to my sensory experiences. I sit down regularly, looking, listening, feeling what 

happens outside and inside me.” (JS) 

[Day 6] “Last day. I walked in all serenity. I swam, I took pictures, I gathered nuts, I meditated, letting 

everything take its course.”(JS) 

The end 

“I became a bit melancholic that it was over, feeling I would miss the river and its rhythm. The rustling 

sound of the shells on the beach when the waves move them, the strong clapping of the waves when a 

big boat has passed ….” (JS) 

“I thank you and myself for these special six days. I would do it again tomorrow!” (5) 

 


