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Wandelen

Het is wat je vroeger vaak ouders tegen hun kinderen hoorde zeggen: “Ga maar lekker buiten spelen, is gezond voor je”.
En inmiddels is in talloze onderzoeken aangetoond dat kinderen die vaak buiten spelen ook werkelijk gezonder zijn. Als 
bonus ontwikkelen ze ook nog eens allemaal eigenschappen die hen in hun latere leven goed van pas kunnen komen, 
zoals beter hoogtes in kunnen schatten. Het heeft zelfs een positieve invloed op hun IQ.
Maar ook voor volwassenen heeft de natuur veel te bieden. Wandelen in het bos of het park houdt het lijf soepel en 
gezond. Het is niet voor niets dat sommige verzekeraars flinke korting geven op wandelschoenen, alleen al om het feit 
dat deze mensen niet zo snel zullen aankloppen met bijvoorbeeld gewrichtsklachten. Ook voor de psyche van de mens 
is wandelen in de natuur goed. Je kent misschien wel de uitdrukking: even je hoofd leeg laten lopen. Dit gebeurt in je 
hoofd ook letterlijk; niet dat je je hersencapaciteit verloren bent na een wandeling van een uurtje. Wel calorieën trou-
wens.
Als je langer dan een klein uurtje wandelt in de natuur maken je hersenen een stofje je aan dat ervoor zorgt dat de 
gedachten die door je hoofd malen een plekje krijgen; ze worden letterlijk geordend in je systeem. Volgens onderzoek 
komt dit ook omdat de natuur een van de weinige ‘prikkelloze’ plekken is. Overal waar je komt in je dagelijks leven zijn er 
enorm veel prikkels: werk dat je aandacht vraagt, je telefoon, maar ook in de straten schreeuwen winkels: “Koop mij, eet 
dit, draag deze schoenen!” De natuur is arm aan prikkels, het verwacht niets van je, enkel dat je je welkom voelt.
Dit zou ook kunnen verklaren dat jongeren steeds vaker de rust van de parken opzoeken En al zullen ze dat in eerste 
instantie niet toegeven als je vraagt waarom ze in het park zitten: als je doorvraagt zullen ze zelf aangeven dat het een 
fijne plek is om te zijn en dat ze in hun drukke leventje graag de rust opzoeken in de natuur.
En - o ja - de natuur helpt ook je weerstand te verhogen en dat is in deze tijd van de gure herfststormen toch beter dan 
een griepprik halen. 


