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Van buiten bezig zijn kan je beter slapen, foto’s Lucien Calle 
 
Kinderen die in een groene omgeving opgroeien zijn aanmerkelijk gezonder dan kinderen die in een 
versteende omgeving leven. Een indrukwekkend grote hoeveelheid recent wetenschappelijk 
onderzoek toont positieve effecten op het functioneren van kinderen. Dat geldt voor allerlei 
aspecten, zowel mentaal als fysiek. Spelen in de natuur geeft veel uitdagingen. Slootje springen, een 
hut bouwen, in een glibberige boom klimmen, verstoppertje in het bos spelen of even lekker 
uitrennen. Logisch dat daarmee de conditie, het evenwichtsgevoel en de soepelheid van het lijf 
verbeteren. In de tuin of natuur bezig zijn is goed tegen overgewicht. Kinderen die veel spelen in een 
groene omgeving slapen beter en hebben in vergelijking met kinderen die veel binnen zitten of in 
een versteende omgeving leven, veel minder vaak last van depressieve klachten en angststoornissen. 
Ze komen tot wel zes keer minder vaak bij huisartsen met depressieve klachten. Kinderen die leven in 
een groene omgeving hebben gemiddeld minder last van ADHD en gebruiken minder vaak 
medicijnen als Ritalin. Buiten spelen prikkelt meer de fantasie dan bezig zijn met de digitale wereld. 
De ogen worden lui van steeds naar een scherm staren, terwijl de oogspieren buiten fit blijven door 
het voortdurend aanpassen aan het ver en dichtbij kijken. Van buiten spelen wordt je vies, waaraan 
ouders soms een hekel hebben. Maar zelfs dat vies worden blijkt gezond. Als je met je handen in de 
aarde wroet kom je in contact met veel bacteriën. Door deze voortdurende aanraking wordt je lijf 
getraind en ben je minder kwetsbaar bij een agressievere bacterie. Datzelfde positieve effect is er bij 
aanraking van dieren. Natuurlijk zijn er ook wel negatieve puntjes aan spelen in de natuur, zoals kans 
op wonden of een tekenbeet. Maar een besmetting met de ziekte van lyme is effectief te voorkomen 
door voor het slapen gaan even te controleren op teken. Overigens gelden deze positieve effecten 
ook voor volwassenen. Op kantoor heeft u minder stress wanneer er uitzicht is op een groene 
omgeving en zelfs op een enkele boom. Uw huis is meer waard in een natuurlijke omgeving. Gelukkig 
zijn er veel mooie initiatieven van o.a. IVN Natuur Educatie en Stichting Landschapsbeheer Zeeland 
om schoolpleinen groener te maken, de aanleg van dorpsbosjes, snoeptuintjes en 
natuurspeelbossen. Een kleine rondgang langs een paar basisscholen in Zeeland maakt duidelijk dat 
er nog wel een weg te gaan is. De hoeveelheid tegels kan op veel plekken beslist nog flink omlaag.  
 

 
Omgaan met dieren blijkt gezond 


