
Geef kinderen het recht
om in de natuur te spelen
Steeds meer kinderen groeien op in de stad. Het is goed voor
hen in contact te komen met de natuur.
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Het internationale Verdrag
voor de Rechten van het Kind
bestaat deze maand twintig

jaar. Het bevat specifieke kinder-
rechten, zoals het recht op ontwik-
keling, onderwijs en spelen, maar
ook het recht op bescherming tegen
kindermishandeling, kinderprosti-
tutie en de inzet als kindsoldaat. Ge-
geven het feit dat wereldwijd meer
kinderen opgroeien in steden dan op
het platteland, moet er een nieuwe
bepaling in dit verdrag: het recht op
contact met de natuur.

De afgelopen decennia is sluipen-
derwijs een kloof ontstaan tussen
kinderen en de natuur. De tijd dat zij
op eigen houtje de natuur in konden
trekken, behoort hoe langer hoe
meer tot het verleden. De toekomst
zal een toenemende verstedelijking
brengen. Kinderen groeien steeds va-
ker op in een omgeving, waarin er
geen contact is met de natuur en de
oorsprong van hun voedsel. Hier-
door treedt vervreemding op.

Al Gore waarschuwt dat de samen-
leving iets heel wezenlijks aan het
verliezen is, doordat mensen nauwe-
lijks meer de kans krijgen om in con-
tact met de natuur te komen, en zelfs
vergeten dàt ze iets kwijt zijn. Op-
merkelijk is een Duits onderzoek,
waaruit blijkt dat een deel van de
kinderen denkt dat eenden geel zijn.
In Nederland noemden veel kinde-
ren de olifant als het meest bedreig-
de dier in ons land.

Kinderen hebben contact met de
natuur nodig voor een gezonde li-
chamelijke, geestelijke en morele
ontwikkeling. Uit onderzoek blijkt

dat natuurcontact in de eerste plaats
bevorderlijk is voor de lichamelijke
ontwikkeling van kinderen. De na-
tuur is oneindig gevarieerd en
scherpt de waarneming van álle zin-
tuigen. Dit in tegenstelling tot de
computer en tv, die een eenzijdig be-
roep doen op ogen en oren.

Iets simpels als in bomen klimmen
vereist een veelzijdiger motoriek
dan bijvoorbeeld de technische ap-
paraten in de sportschool. Kinderen
die opgroeien in arme landen zullen
door contact met de natuur meer
vaardigheden kunnen ontwikkelen
om mogelijke voedselcrises, maat-
schappelijke onrust en natuurram-
pen te overleven. Daarnaast werkt
een natuurlijke omgeving rustge-
vend, waardoor het concentratiever-
mogen wordt hersteld en een kind
weer helder kan denken. In die zin is
het bevorderlijk voor de intellectue-
le ontwikkeling van kinderen.

Verder heeft een natuurlijke omge-
ving ook een gunstige werking op de
ontwikkeling van sociale vaardighe-
den. Een ’groene’ ruimte stimuleert
de sociale interactie tussen kinderen

en de ontwikkeling van een gevoel
van eigenwaarde.

Tot slot heeft contact met de na-
tuur ook een positief effect op more-
le ontwikkeling van kinderen: zij
krijgen meer respect voor de natuur
en gaan er zorgzamer mee om.
Broodnodig in een tijd waarin de kli-
maatcrisis en de milieuproblemen
eindelijk in volle omvang tot ons be-
ginnen door te dringen. Juist doordat
contact met de natuur niet meer van-
zelfsprekend is, wordt steeds duide-
lijker hoe fundamenteel het is voor
een kindwaardig bestaan.

Een kinderrecht op natuurcontact
kan zorgen voor meer bewustwor-
ding en helpen veilige en voor kinde-
ren makkelijk bereikbare groene ge-
bieden in de steden te realiseren. Re-
levant daarbij is dat de 193 landen
die het Verdrag hebben ondertekend
verplicht zijn iedere vijf jaar verslag
uit te brengen aan het Kinderrech-
tencomité over de door hen geno-
men maatregelen. Wellicht dat ook
Nederland haar doelstelling om
meer groen in en om grote steden te
realiseren wat serieuzer neemt.

Natuur prikkelt meer zintuigen dan tv en computer. FOTO ANP
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