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Baby's buiten, zegt Kind en Gezin 
Campagne wijst ouders en crèches op de vele voordelen van de openlucht 

Kleine kinderen komen te weinig in de openlucht, stelt Kind en Gezin. Een 

campagne moet daar verandering in brengen. 'De luchtverontreiniging mag 

geen excuus zijn, want die zit ook in huis.' 
FEMKE VAN GARDEREN 

Van de voordeur tot de autodeur naar de crèchedeur. Volgens Kind en Gezin zijn dat voor 

veel kleine kinderen op weekdagen de enige momenten waarop ze een beetje van de 

buitenwereld zien. Op die manier creëren we binnenbaby's, vindt de organisatie. 

 

Ze noemt dat zonde. De buitenlucht is gezond en goed voor de ontwikkeling, stelt 

woordvoerster Leen Du Bois. "Ze doen buiten heel andere ervaringen op dan in huis. Ze 

voelen de wind op hun gezicht en leren nieuwe materialen kennen. Het feit dat ze ver kunnen 

kijken is belangrijk, ook voor de allerjongsten." 

 

Met een nieuwe campagne, gisterochtend afgetrapt in Gent en Antwerpen, hoopt de 

organisatie verandering te brengen. Concrete richtlijnen voor hoe vaak buiten gespeeld en 

gewandeld moet worden, gaf ze niet. "We hopen vooral dat mensen sneller de reflex hebben 

om erop uit te trekken." 

 

Volgens Du Bois klopt het dat je in het weekend veel ouders met kinderwagens door de 

straten en in de natuur ziet rondlopen. "Maar meestal blijven die kinderen toch vooral in de 

kinderwagen. Dat is goed, maar het kan beter. Laat hen ook even over het gras kruipen, laat 

hen ontdekken." 

 

Ziektekiemen 

Maar steken baby's en peuters hun neus zo veel minder buiten dan vroeger? Een vergelijking 

maken blijkt moeilijk. 

 

Kind en Samenleving heeft wel gegevens waaruit blijkt dat het aantal kinderen dat geregeld 

buiten speelt tussen 1983 en 2008 halveerde. Volgens het onderzoekscentrum speelt 26 

procent van de kinderen minder dan een half uur per dag op straat of in de tuin. Maar, 

benadrukt het, die gegevens dateren van een hele tijd geleden en gaan over kinderen in de 

lagere school. Voor baby's en peuters zijn er geen data. 

 

Kind en Gezin beroept zich op resultaten van MeMoQ, een instrument dat de pedagogische 

kwaliteit in de kinderopvang meet en monitort. "Uit de nulmeting die we het afgelopen jaar op 

zo'n vierhonderd locaties uitvoerden, blijkt dat slechts 5 procent van de kinderopvangcentra 



met baby's en peuters buitengaat. Dat zijn zo'n 6.500 kinderen", zegt Du Bois. 

 

Kind en Gezin bevroeg naast begeleiders ook ouders, en hoorde vooral veel argumenten om 

toch maar binnen te blijven. Ze vinden het buiten te koud, te nat, te gevaarlijk of te vuil. "Dat 

zijn inderdaad nadelen. Maar ze wegen niet op tegen de voordelen", zegt Du Bois. Met zijn 

campagne probeert Kind en Gezin een aantal vooroordelen weg te nemen. Dat je niet per se 

ziek wordt door buiten te zijn. "Ook binnen zitten ziektekiemen." Of dat het praktisch wel 

degelijk haalbaar is voor crèches. "Je hoeft geen uren buiten te zijn met een groep van dertig. 

Een kwartiertje met een paar is ook al prima." 

 

De voordelen van de buitenlucht voor kleine kinderen zijn ook wetenschappelijk bewezen, 

zegt professor milieu-epidemiologie Tim Nawrot (UHasselt). "Buitenlandse onderzoeken 

toonden aan dat in de openlucht en het groen vertoeven de cognitieve ontwikkeling van een 

kind gunstig beïnvloedt." Zelf stelde hij onlangs vast dat lagereschoolkinderen die veel tijd 

achter beeldschermen doorbrengen moleculaire veranderingen vertonen die deels 

vergelijkbaar zijn met die van volwassenen met een grotere kans op hart- en vaatziekten. 

 

Autoluw 

Luchtverontreiniging is hoe dan ook geen excuus om binnen te blijven, zegt Nawrot. "Die 

verontreiniging wordt veroorzaakt door ultrafijne partikeltjes, en die raken via de ventilatie 

ook in onze huizen." 

 

Wel raadt hij aan om rekening te houden met de plekken waar je met je kroost gaat spelen of 

wandelen. "De directe omgeving van de singel en de ring in Antwerpen zou ik vermijden, 

bijvoorbeeld. Daar heb je piekconcentraties van zo'n 400.000 partikels per kubieke 

centimeter, en die zijn schadelijk voor de gezondheid. Trek liever naar autoluwe en groene 

plekken. In het Antwerpse Middelheimpark heb je vrij normale concentraties van 20.000 

partikels per kubieke centimeter. Dat is vergelijkbaar met die in een dorp of thuis." 
 


