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Zingen
In kinderboekhandel Casperle, Sarphatipark
99 in De Pijp, is woensdagmiddag een crea-
tieve zangsessie. Kinderen mogen hun favo-
riete knuffel meenemen, daar een liedje over
bedenken en dat zingen. Het begint om half
vier. De toegang is gratis. Voor ouders is er
koffie.
www.casperle.nl

Toptoets
Tot 30 maart kunnen basisschoolleerlingen
uit groep acht zich inschrijven voor de jaar-
lijkse Toptoets. Deze toets stimuleert intelli-
gente kinderen hun cognitieve talent verder
te ontplooien. De eerste ronde op 20 april
kan zowel op de basisschool als op diverse
universiteiten worden afgelegd. Er zijn ver-
schillende studiebeurzen te winnen.
www.toptoets.nl

‘Buiten spelen kan
eigenlijk altijd wel’

Minstens een uur per dag
buiten spelen is

onmisbaar voor de
ontwikkeling van

kinderen, stelt pedagoog
Annet Weterings.

tekst ANNEMIEK VERBEEK
foto JAN VAN BREDA

De natuur en het leven in een grote
stad: het lijkt een ongelukkige combi-
natie.
“De natuur is ook zon, regen, wind
en grassprietjes onder je voeten. Dat
voel en ruik je zodra je je neus bui-
ten de deur steekt. Dan maakt het
niet uit of je in de stad of op het plat-
teland woont.”

Wat missen kinderen als ze te veel
binnen zijn?
“Ze missen een belangrijk deel van
de wereld. Kinderen leren door hun
zintuigen te gebruiken. Buiten voel
je de wind, zie je de blaadjes dwar-
relen, kun je met je handen in de
aarde wroeten. Dat heb je binnen al-
lemaal niet. Er is ander licht, het
ruikt anders, je kunt er rennen,
springen en klimmen. En het aller-
belangrijkste: buiten is de omge-
ving niet ingericht door volwasse-
nen. Buiten wisselt de omgeving el-
ke dag, elk seizoen. Daardoor is er
buiten meer te ontdekken, het is
spannender.”

Het is bijna lente. Dan is het weer leuk
om buiten te spelen.
“Het is een makkelijke tijd voor op-
voeders die weinig ervaring hebben
met activiteiten in en met de natuur.
Je kunt met je kinderen bloemzaad-
jes planten in een bakje en dat op de
vensterbank zetten. Elke dag kijken
of er al iets groeit, dat vinden kinde-
ren prachtig. Maar contact met de
natuur gaat om meer dan alleen
‘leuk’. Zowel thuis als op scholen
en kinderdagverblijven gaan op-
voeders te veel uit van zichzelf.”

Hoe bedoelt u?
“Volwassenen willen vooral zelf
geen koude voeten krijgen. Je hoort
nogal eens van ja-maartypes dat ze
naar buiten gaan ‘wel belangrijk’
vinden, maar ja: te koud, te nat, te
veel gedoe.”

“Binnen is het overzichtelijk, heb-
ben ze alles onder controle. Maar je
doet kinderen in hun ontwikkeling
tekort als je ze de hele dag binnen

houdt. Dat geldt voor jongens mis-
schien wel meer dan voor meisjes.
Bovendien kan het kinderen echt
niet schelen als ze nat en vies wor-
den. Als je pas naar buiten gaat als
het zonnig en droog is, moet je voor-
al heel veel wachten.”

Afgelopen winter liepen er heel wat
verkleumde, huilende kinderen in het
park.
“Koop een paar goede laarzen en
een warm skipak, dan kun je elke
dag minstens een uur naar buiten.
In Zweden gaan ze vanuit de kinder-
opvang met min tien nog de hele
dag op pad met de kinderen. Het is
maar net wat ze gewend zijn.”

“Als het echt bar en boos is, neem
je de natuur mee naar binnen: zet
een bak slakken, boomschors, zand

met wormen of een vaas met bloe-
men op tafel en kijk er samen goed
naar. Hoe voelen de bloemblaadjes,
welke kleur heeft de slak, hoe ruikt
het zand, wat doen de wormen?”

Er is toch wel een verschil tussen bin-
nen- en buitenkinderen?
“In principe zijn álle kinderen bui-
tenkinderen. Vaak heeft het meer te
maken met wat je ze aanbiedt en
vooral hoe je eigen houding is. Als
jij enthousiast bent, zal een kind het
ook sneller leuk vinden.”

“Een kind dat buiten de hele tijd
hoort dat iets niet mag of dat hij uit
erop moet letten dat zijn schoenen
niet vies worden, denkt al gauw:
laat mij maar binnen spelen.”

U pleit ook voor buiten slapen op kin-
derdagverblijven.
“In de kinderwagen slapen ze toch
ook buiten? Uit onderzoek blijkt dat
kinderen die overdag buiten sla-
pen, ook ’s nachts beter slapen. Een
kind krijgt geen griep van nattig-
heid of kou, nog zo’n misverstand.
Griep krijg je door een virus. Door
veel buiten te zijn bouw je juist een
betere weerstand op.”

Journalist Richard Louv spreekt in zijn
boek Het laatste kind in het bos van
een ‘natuurtekortstoornis’.
“Hij gaat ver in zijn stelling dat kin-
deren die te weinig buiten spelen
een veel groter risico lopen op het
ontwikkelen van adhd, suikerziekte
en depressies.”

“Dat klinkt boud, maar is eigenlijk
heel logisch: kinderen leren door
het gebruik van hun zintuigen. Als
die zintuigen niet geprikkeld wor-
den, stokt dus hun ontwikkeling.
Met alle gevolgen van dien.”

Op die manier klinkt ravotten in de
natuur als een verplichting.
“Je krijgt er vanzelf plezier in als je
ziet dat kinderen het fantastisch
vinden. Veel mensen gaan er ten on-
rechte van uit dat kinderen zich in
de natuur snel vervelen. Maak ge-
bruik van wat er is. Zwaai naar je
schaduw, kijk wat groeit in de spleet
van een muur, ga op zoek naar
beestjes.”

“Zelf een hut bouwen komt tege-
moet aan de scheppingsdrang van
kinderen, een ijzeren klimrek is fan-
tasieloos en verveelt veel sneller.
Gelukkig komen er, juist in steden,
steeds meer wilde landjes waar kin-
deren onbespied hun gang kunnen
gaan.”

Onbespied?
“De nadruk ligt nu te vaak op veilig-
heid en hygiëne. Een kind mag niet
vies worden, niet vallen, zichzelf
geen pijn doen. We zijn zó bang dat
er iets mis gaat, dat we ze angstval-
lig in de gaten houden.”
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‘Zelf een hut
bouwen komt
tegemoet aan de
scheppingsdrang
van kinderen’

Teuntje
De leukste kinderwinkel van Amsterdam.

Met de nieuwe kindercollectie afdeling.
Kleding in de maat van 140 t/m 176.

Met 20% korting ter introductie.
Haarlemmerdijk 132, 1013 JJ Amsterdam

kijk op: www.teuntje.com


