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Onderzoek iongeren
houdenvan frisse lucht
AMSTERDAM longeren heb-
ben meer met natuur dan al-
gemeen wordt aangenomen.
Dat is althans de conclusie
van een TNS NlPo-onderzoek,
uitgevoerd in opdracht van
stichting wAarde, dat van-
daag wordt gepresenteerd.
Uit het onderzoek De natuur
leeft onder jongeren; onder-
zoek naar beleving v sn spor-
ten in de vrtje natuur,blijlft
dat acht op de tien iongeren
bewust de'wiie natuur' op-
zoeken om te sporten.

Als belangrijkste toege-
voegde waarde van het bui-
ten sporten in de vriie na-
tuur wordt door 91 procent
van de onderwaagden'frisse
lucht'genoemd. En ook de
mooie omgeving, de ruimte,
de stilte en de rust wordt ge-
waardeerd door veel van de
etg onderwaagden.

Volgen Thomas van Slobbe,
directeur van Stichting
wAarde, houden iongeren
vaak de boot afals hun op
straat wordt gevraagd wat ze
van natuur vinden. 'Het liil<t
ze weinig te kunnen schelen.
Als ie doorwaagt blijlct dat
niet te kloppen. fongeren
sporten en dat doen ze het
liefst in de wiie natuur.'

Van Slobbe - een paar iaar

geleden de uitvinder van
'smulbossen' voor allochto-
nen - pleit op basis van het
onderzoek voor het inrich-
ten van'volledig wije sport-
natuurzones' in natuurge-
bieden bij de grote steden en
voor het aanbieden van ex-
cursies door'actief meespor-
tende boswachters'.'We ho-
ren dat paardriiders het leuk
zouden vinden als een bos-
wachter meeging om over de
natuur te vertellen.'

De Stichting wAarde ge-
looft dat de natuur een grote
'maatschappelij ke meer-
waarde' kan hebben. Maar
veel jongeren groeien niet
meer als vanzelfsprekend op
met natuur. Van Slobbe: 'Ze

fietsen niet meer door wei-
landen naar school en de di-
gitalisering houdt veel ion-
geren binnen. Toch moeten
ze hun energie kwiit.'

De natuur moet'dus aan-
trekkeliiker' worden voor
jongeren, aldus Van Slobbe.
'Het hoeft heus niet overal
rustig en stil te zijn. En bord-
jes met vrij wandelen is toe-
gestaan, ziin achterhaald. Er
moet helemaal geen bordie
staan. Of een bordie met de
tekst:'Vriie natuur'.
CasparJanssen


