
 

 

 

NAAR BUITEN! 

Capelse Courant 

Recreëren in het groen 

Capelle aan den IJssel behoort tot een van de meest dichtbevolkte gebieden van Ne-
derland. We wonen hier centraal, op slechts 10 minuten van Rotterdam. Toch heeft 
onze gemeente, ondanks de verstedelijking, nog steeds een groen karakter. 

Rond 1974 begon de aanleg van het Het stadsdeelpark heeft ons zoveel te 
Schollebos. Hierdoor ontstonden bieden: waterpartijen, wandel-, fiets- en 
recreatiemogelijkheden voor de omliggende ruiterpaden, een natuurpad, fietscrossbaan 
woonwijken. Het bos is 100 hectare groot en verschillende speeltuinen, zoals de 
en telt zo’n 130.000 tot 160.000 bomen. Watervallei: een speelplaats met zes door 
Inmiddels is het Schollebos niet meer water aangedreven speeltoestellen. 
weg te denken, het hoort bij Capelle. Naast het Schollebos is de IJssel een parel 

buitenmens.’’ 

Door het coronavirus is Naomi, die nu 
aan haar laatste maanden van groep 8 
bezig is, extra lang kinderburgemeester 
geweest. Er kon nu eenmaal weinig worden 
georganiseerd en dus mocht het hele 
kindercollege nog even blijven zitten. 

Tijd genoeg 
In haar tijd als burgemeester mocht ze een 
speech geven, was ze net voor corona op 
een feest bij de Koperwiek en moest ze - 
zoals ook het ‘grote’ college vaak doet - zo 
nu en dan vergaderen. Maar gelukkig is 
er genoeg tijd over om een frisse neus te 
halen. En dat kan in Capelle aan den IJssel 
heel goed, vindt ze. 
“Ik ben af en toe best een buitenmens’’, 
geeft Naomi gelijk toe. ”Meestal speel 
ik gewoon in de buurt. Ik woon vlakbij 
de Slotlaan en er is een pleintje vlakbij 
ons huis. En ook een parkje waar ik met 
vriendinnen vaak heen ga. Om te chillen? 
Nou, niet echt. Meer gewoon lekker kletsen 

en een beetje schommelen.’’ 

Speeltuintjes 
Als ze er écht op uit gaat, dan is ze het 
liefst in het populaire Hitland te vinden. 
“Ik vind het superfijn om daar te zijn’’, legt 
Naomi uit. “Het is een groot bos en mijn 
opa en oma wonen er vlakbij. Het is ook 
heel leuk dat er steeds meer speeltuintjes 
bij zijn gekomen. Daar ben ik wel blij 
mee.’’ Kortom: als het om buitenspelen, 
wandelen en van de natuur genieten gaat, 
ontbreekt het Capelle aan niets, vindt de 
kinderburgemeester. Maar natuurlijk is 
er wel wat ruimte voor verbetering als ze 
buiten loopt. 

Containers 
“Bij mijn opa en oma staan ondergrondse 
containers. Die zie je hier nog niet overal 
en dat zou van mij wel mogen. Ze zijn 
ook wat groter, dus er kan meer in. De 
bovengrondse bakken zitten vaak vol en dan 

We zijn op zoek naar een nieuw kindercollege! 
Geef je op bij Inge Heiligers:  i.j.l.heiligers@capelleaandenijssel.nl. 

Meer weten? 
Kijk dan op www.facebook.com/kindercollegecapelle of op Instagram: kindercollegecapelle 

om trots op te zijn. Ook in natuurgebied 
het Hitlandbos kunt u heerlijk wandelen 
en fietsen. Bovendien is er in iedere 
Capelse wijk voldoende groen en water 
te vinden. Wel is het belangrijk dat we 
zorgen dat Capelle aan den IJssel ook in 
de toekomst een fijne, aantrekkelijke en 
groene leefomgeving blijft met voldoende 
recreatiemogelijkheden. 
In deze Capelse Courant gaan we hier 
verder op in. Zo kunt u lezen welke 

Pagina 2 

Column wethouder Marc Wilson 

Speurtocht in het Schollebos 

Pagina 3 

Hart voor buitenruimte 

Capellenaren aan het woord 

Pagina 4 

De Watervallei is weer open! 
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recreatiemogelijkheden er in Capelle aan 
den IJssel zijn. Kinderburgemeester Naomi 
Vermeulen vertelt over haar ervaringen en 
wensen voor het groene Capelle. U leest 
bovendien waarom het zo belangrijk is om 
te recreëren in de buitenlucht. 
Geniet van de zomer! 

“Ik vind het superfijn om in Hitland te zijn” 
Kinderburgemeester Naomi Vermeulen (11) uit Capelle aan den IJssel kan wel 
genieten van een gezond portie buitenlucht. Hoewel ze niet dag en nacht buiten 
te vinden is, zijn de uurtjes die ze er wél is, altijd goed. ”Ik ben af en toe best een 

Foto: Jan Kok 

zwerft het afval op straat.’’ 
Als er minder afval op straat ligt, 
denkt Naomi dat het buiten zijn ook 
een beetje leuker wordt. “Maar als 
kinderburgemeester kan ik niet zeggen: 
‘dit moet je doen’. Maar ik hoop wel dat er 
wat gebeurt. Capelle mag soms wat beter 
opgeruimd worden. Dat zou de stad nog 
zoveel leuker maken.’’ 

Opfleuren 
En om het helemaal af te maken, pleit 
Naomi voor meer bloemen en planten in 
de straten. “Dat zou Capelle aan den IJssel 
echt opvrolijken.’’ 
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COLUMN  

Buitenruimte van, voor en 
door alle Capellenaren 

De buitenruimte en preciezer de openbare buitenruimte. Wat is dat? Een verzamelnaam van allerlei 
plaatsen waar mensen buiten vertoeven. Het trottoir waarop je loopt, het fietspad langs de IJssel, 
de straat waar verkeer zijn weg kan vinden en waar de afvalcontainer en de straatverlichting staan, 
maar ook het speelplein voor de kinderen, het Schollebos, het sportpark met de sporttoestellen en 
het Vuykpark met de schaaktafel langs de IJssel. Ruimtes die voor iedereen toegankelijk zijn met 
een praktische functie, veilig en zo aantrekkelijk mogelijk. 

Als wethouder Buitenruimte, maar ook Volksgezondheid en aanpak eenzaamheid zoek ik naar het 
beste van en voor meer werelden. Natuurlijk moet het veilig zijn en aan functionele eisen voldoen. 
Maar een prettige buitenruimte is meer dan dat. Het gaat ook om ontmoeting en beleving. Een 
boom die op het punt staat van omvallen moet helaas vervangen worden, maar we gaan niet zomaar 
allerlei bomen vervangen: een groene omgeving is goed voor de mentale en fysieke gezondheid. Een 
ontoegankelijke straat met obstakels voor mensen met een lichamelijke beperking voldoet niet aan 
de eisen die wij aan een goede buitenruimte mogen stellen. 

Daarom vind ik het heel belangrijk dat Capellenaren meedenken over de inrichting van de 
buitenruimte. Wat heeft u nodig om op een goede manier gebruik te kunnen maken van de 
buitenruimte? Een aangepaste stoeprand voor de rollator of de kinderwagen? Een bankje onderweg 
van huis naar de winkels om even uit te 
kunnen rusten, en waar dan wel?  Meer 
prullenbakken of op een betere plek? Een extra 
lantarenpaal omdat er een vervelend donker 
hoekje is in de straat? Minder parkeerplaatsen 
om meer ruimte te creëren voor de kinderen 
om te spelen? Voldoet het speeltuintje dat ooit 
zo leuk was voor de ukkies in de straat nog 
wel aan de wensen van opgroeiende jongeren? 
Ziet u plekken in de wijk waar tegels kunnen 
worden vervangen voor groen of wilt u een 
stukje openbaar groen zelf beheren?  Dit zijn 
nog maar een paar voorbeelden. We horen het 
ook graag van u, de Capellenaar. 

Bij het project Schollebos heeft de Capellenaar 
goed van zich laten horen en daar zijn we 
nu mee aan de slag. Ook meepraten over de 
buitenruimte van de toekomst? Lees verderop 
een uitgebreid artikel hierover. Ik hoop van 
harte dat we bedolven worden onder de 
ideeën! 

Marc Wilson 
Wethouder Buitenruimte Foto: Guus Schoonewille 

SPEURTOCHT IN HET SCHOLLEBOS 
DOE MEE! 

Kent u alle pareltjes in het 
Schollebos al? Doe samen met uw 
(klein) kinderen mee aan de 
speurtocht in het Schollebos.  
De speurtocht brengt u en de 
kinderen langs alles schatten die 
het Schollebos rijk is. 

De speurtocht  
De speurtocht is er in twee versies.  
De kabouterroute voor kinderen tot 
6 jaar en de Piratenroute voor 
kinderen vanaf 6 jaar. 

U kunt de informatie en het 
antwoordformulier voor de 
speurtocht downloaden via de 
website: 
www.capellebouwtaandestad.nl/ 
schollebos. 

‘Ploggen’: goed voor je 
gezondheid en het milieu 

Een trend die in Zweden al jaren wordt toegepast en we ook in Capelle meer 
hopen te zien: Ploggen. Het woord ploggen komt van het Zweedse ‘plocka 
upp’ dat oprapen betekent, en joggen. U werkt zo aan uw eigen conditie én 
tegelijk doet u iets goed voor het milieu. In Nederland ontstond ook een eigen 
woord: plandelen. Hetzelfde idee, maar dan wandelend en niet joggend. 
Ploggen is nu de perfecte bezigheid in de buitenlucht. Zo houden we samen 
de buitenruimte schoon! 

Groen en gezond 
Nu we tijdens corona veel meer thuis zijn, gaan we graag de buitenlucht in. 
Wilt u ook een rondje ploggen proberen? Trek een paar sportschoenen aan. 
Pak een afvalzak erbij. Kies vervolgens een mooie looproute uit, en combineer 
het wandelen of joggen met het oprapen van zwerfafval. Bij de gemeentewerf 
kunt als Capellenaar gratis een afvalgrijper en -ring ophalen. 

Zwerfafval tegengaan 
Plastic afval is misschien wel het ergste zwerfafval dat er is: dit vergaat op 
straat nooit meer. Via de rivieren komt het zwerfafval in zee terecht. Afval 
dat in de natuur blijft liggen, is schadelijk. Dieren kunnen het aanzien voor 
voedsel, stikken of raken verstrikt in het plastic zakje waar een lekkere 
boterham in zit verstopt. En via de vissen die we eten, krijgen ook mensen 
kleine plasticdeeltjes binnen. Dus voor het milieu, voor de dieren en voor 
onszelf gaan we lekker ploggen. Doet u ook mee? 

OVER DE SPEURTOCHT 

WIST JE DAT... 
Wat leuk dat je mee doet  
met deze speurtocht!  
Je kunt kiezen tussen twee routes: 

Alle dieren hebben de 
drie V’s nodig hebben? 
Voedsel, Veiligheid 
en een Verblijf. 
Hebben mensen dat 

 

LEVER HET LOSSE 
ANTWOORDENBLAD  

IN BIJ HET  
PANNENKOEKENHUIS 

EN ONTVANG EEN 
CERTIFICAAT EN IETS 

LEKKERS. 

ook nodig?          KABOUTERROUTE  
 Circa 3,5 km | advies: tot en met 6 jaar  

          PIRATENROUTE  
 Circa 5 km | advies: vanaf 6 jaar 

Heb jij je makkelijkste schoenen aan? Een 
rugzak met drinken bij je? Dan ben jij er hele-
maal klaar voor!
 
Op de schatkaart zie je de route. Deze kun je 
ook stapsgewijs teruglezen op de achterkant van 
het antwoordenblad. Er zijn verschillende leuke 
opdrachten die je kan doen in het Schollebos. 
Je komt onderweg vanalles tegen: de gekleurde 
vlinders, reigers, insecten, mooie hutten en 
nog veel meer! 
Op de schatkaart zie je meteen veel leuke plekjes 
van het Schollebos staan. 

Wanneer je klaar bent mag je het boekje houden. 
Het losse antwoordenvel lever je in bij het  
Pannenkoekenhuis. Je ontvangt dan een mooi 
certificaat en iets lekkers. 

Let op: als de achteringang van de Volkstuin niet 
open is kun je via de ooievaarspaal en de fruit-
bomen je route vervolgen. Je moet dan misschien 
wel een stukje over dezelfde route teruglopen. 

GA JE MEE OP AVONTUUR? 
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Hart voor buitenruimte 
HOE GEVEN WE DE CAPELSE BUITENRUIMTE VAN DE TOEKOMST SAMEN VORM? 

Zonnen in de natuur, een fietstocht maken, buiten sporten of elkaar ontmoeten 
tijdens een event in het park. Recreëren in de buitenruimte is heel divers, vrijetijds-
voorzieningen moeten dat dus ook zijn. De maatschappelijke trend is al jaren dat 
Capellenaren hun leefomgeving steeds belangrijker vinden en het groen intensiever 
en gevarieerder gebruiken. In deze tijd met Corona is dit alleen maar toegenomen. 
Een fijne, aantrekkelijke en groene leefomgeving biedt vele recreatiemogelijkheden 
én is goed voor de gezondheid. 

Om te zorgen dat we ons groen koesteren 
terwijl we tegelijkertijd actief kunnen 
recreëren is een functionele inrichting van 
de buitenruimte belangrijk. Wat functioneel 
is hangt af van heel veel verschillende 
factoren. Bijvoorbeeld de belangen van de 
gebruikers van de Capelse buitenruimte. 
De ontwikkeling, inrichting, het beheer en 
de kwaliteit van het water, groen, straten 
en pleinen moet daarom goed aansluiten 
bij de vraag van zowel bewoners, als 
ondernemers, bezoekers, belangengroepen 
en maatschappelijke organisaties. Nu én in 
de toekomst. 

Programma Buitenruimte 
Om deze belangen bij elkaar te brengen 
werkt de gemeente mét de Capellenaar 
aan het Programma Buitenruimte. 
Projectleiders Erwin Heeringa en Linde 
Nouwens leggen uit: “Vorig jaar zijn we 
met het Programma Buitenruimte van 
start gegaan. Voor het opstellen van 
een breed gedragen uitwerking van de 
Stadsvisie is het ophalen van informatie 
binnen het programma essentieel. Via 

gesprekken met inwoners, Wijk Overleg 
Platforms, ondernemers, belangengroepen 
en maatschappelijke organisaties krijgen 
we een completer beeld van wat mensen 
waarderen én missen in de buitenruimte 

Capellenaren aan het woord 
In iedere editie van de Capelse Courant leggen we een stelling voor aan drie Capellenaren. Deze keer een stelling die aansluit bij het thema ‘Naar buiten’ 
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‘De Capelse buitenruimte biedt voldoende recreatiemogelijkheden’ 
Alida Vreden-Cyrus 
Woont in de wijk Schollevaar en is medeoprichter en 
voormalig voorzitter van de Ondernemersvereniging ZZP 
Capelle. Daarnaast is zij op dit moment voorzitter van 
stichting Themater. 

“De Capelse buitenruimte biedt voldoende mogelijkheden. 
En toch merk ik dat ik net zo makkelijk voor vermaak in de 
buitenruimte naar andere steden ga. Vroeger ging ik met de 
kinderen regelmatig naar het Schollebos. Dat was dichtbij 
en als we op de fiets naar de speeltuin gingen, dan fietsten 
we vaak door het Schollebos. Nu onze kinderen volwassen 
zijn, is het minder vanzelfsprekend geworden dat we naar 
het Schollebos gaan. Tegenwoordig geniet ik nog steeds 
van de rustige omgeving in Capelle. Deze rust zorgt er 
tegelijkertijd voor dat ik op bepaalde tijdstippen van de 
dag minder geneigd ben om in de Capelse buitenruimte te 
vertoeven. Dan doel ik voornamelijk op het Schollebos waar 
in de avonden weinig publiek is, waardoor ik me afvraag 
of mijn veiligheid voldoende wordt gewaarborgd. Je ziet in 
andere steden dat er meer mogelijkheden zijn om ook in de 
avonduren (na werktijd) je in de buitenruimte te vermaken. 
Omdat het in het afgelopen jaar minder makkelijk was 
om elkaar te ontmoeten, heb ik zeker overdag veel van de 
Capelse buitenruimte gebruik gemaakt. De buitenruimte 
was tijdens de quarantaine een ideale tussenoplossing om 
mensen te ontmoeten. Ik heb regelmatig netwerkafspraken 
met ondernemers uit mijn netwerk gecombineerd met een 
wandeling in de buitenlucht.” 

Newroz Guclu 
Woont in de wijk Oostgaarde en is sinds 2018 voorzitter van 
de Capelse Jongerenraad (CJR). Newroz wil graag de stem 
van Capelse jongeren vertegenwoordigen en meebeslissen 
over onderwerpen die voor hen van belang zijn. 

“Dit is voor de meeste doelgroepen zeker waar, maar 
in mijn ogen niet voor jongeren van 18 t/m 25 jaar. Voor 
zowel volwassenen (boven de 25 jaar) als kinderen is 
er in iedere wijk voldoende te doen. Ik vind alleen dat 
jongeren te weinig gezien worden. Ieder jaar komen er 
nieuwe recreatiemogelijkheden in de wijken, maar hierbij 
worden de jongeren vaak vergeten. Zeker voor jongeren 
die met een groepje bij elkaar willen komen zijn er weinig 
mogelijkheden. Op straat hangen is geen optie en de 
meeste plekken zijn geopend tot 18.00 uur, bijvoorbeeld 
winkelcentrum de Koperwiek. Juist na 18.00u moet er 
voor jongeren iets te doen zijn, omdat ze daarvoor naar 
school gaan of een (bij)baan hebben. Om toch af te kunnen 
spreken merk ik dat jongeren zich verplicht voelen om 
bijvoorbeeld Rotterdam te gaan. Naar mijn idee gaat 
Capelle zeker vooruit, vergeleken met andere steden. Zo 
zijn er veel grote speelparken bijgekomen in de wijken 
Middelwatering en Oostgaarde voor kinderen. Daarnaast 
hebben we een prachtige Watervallei in het Schollebos 
voor dezelfde doelgroep. Maar graag zou ik ook wat meer 
zien voor jongeren. Waar de jongeren bijvoorbeeld blij 
mee waren en nog steeds goed gebruik van maken is 
het Calisthenicspark. Dat soort voorzieningen zijn voor 
jongeren heel fijn.  De gemeente is vaak met ons in gesprek 
gegaan over wat er precies nodig is en wat wij merken als 
Jongerenraad in Capelle. Op die manier is de CJR de stem 
voor de jongeren in Capelle!” 

van Capelle aan den IJssel. Recreatie, en 
het kunnen recreëren op verschillende 
manieren, komt daarbij naar voren als 
een belangrijke kwaliteit. Vervolgens is de 
vraag hoe we deze kwaliteit verder kunnen 
versterken, uitbreiden en passend maken 
bij de aard en schaal van Capelle aan 
den IJssel. Ook dát beschrijven we in het 
Programma Buitenruimte.“ 

Optelsom 
Het Programma Buitenruimte werkt aan 
een integrale visie die met slimme en 

aantrekkelijke combinaties recht doet 
aan het veelzijdige karakter van onze 
buitenruimte. Waarbij de achterliggende 
drijfveer helder blijft: een buitenruimte 
waar iedereen zich thuis voelt! 

Ideeën voor de buitenruimte? 
Meepraten over de Capelse buitenruimte? 
Neem dan contact op met Erwin 
Heeringa via hartvoorbuitenruimte@ 
capelleaandenijssel.nl voor een 
kennismaking. 

Paul van Gink 
Woont in de wijk Schollevaar en is secretaris van WOP 
Schollevaar en de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) 
Capelle aan den IJssel. Daarnaast is hij Voorzitter 
Cliëntenraad Gezondheidscentrum Spoorlaan. 

“We zijn in Capelle best verwend met voldoende 
recreatiemogelijkheden in samenhang met een beperkte 
natuur, zeg ik als fietser door de Capelse wijken. We zijn 
weliswaar door Moeder Natuur niet zo rijk gezegend als 
anderen delen van Nederland, zoals de Veluwe of de oevers 
van de rivier de Maas, maar op het postzegeltje aarde wat 
Capelle heet, proberen we er toch allemaal het beste van te 
maken.  Een historische lap moeras bovenop een soppige 
stuk veen is in de loop der eeuwen toch omgevormd 
tot eerst groen grasland en later tot bescheiden 
recreatiegebied. En daar is best wat te zien en te doen. 
Kunnen we overigens ons geluk niet vinden in het Capelse, 
dan wijken we makkelijk uit naar Hitland, het Lage Bergse 
Bos, het Kralingse Bos of de Zevenhuizerplas. 

Onze jeugd vroeg genoeg bewust laten genieten van de 
natuur, dat lijkt mij als gemeente belangrijk om door te 
geven aan een volgende generatie Capellenaren.” 
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De Watervallei is weer open 
De zomermaanden komen er weer aan! Daarom is op maandag 3 mei de Watervallei 
weer open gegaan. De Watervallei is een speelplaats met zes door water aangedreven 
speeltoestellen. Kinderen van alle leeftijden kunnen hier in de zomermaanden heerlijk 
met water spelen. De Watervallei is tot 1 november dagelijks geopend van 10:00 uur tot 
20:00 uur. Toegang is gratis. 

Bereikbaarheid Watervallei 
De Watervallei ligt in het Schollebos aan de rand van het evenemententerrein, 
nabij de klimpiramide. Komt u met de auto naar de Watervallei? Dan kunt u uw auto 
gratis parkeren op één van de parkeerplaatsen aan de Bermweg, bijvoorbeeld bij 
het Pannenkoekenhuis. Op de navigatie kunt u hiervoor het beste Bermweg 133 
aanhouden. 

Buiten schaken in alle Capelse wijken 
Capelle krijgt 13 schaaktafels in de buitenruimte. 10 reguliere schaaktafels met aan bijdragen aan ontmoetingen, aan de sociale spelen. Ook dit is weer een stap naar een 
beide zijden banken (met drie schaakborden) en drie stuks waaraan mensen in een cohesie. Eenzaamheid is een probleem inclusieve gemeente: een gemeente waar 
rolstoel ook kunnen plaatsnemen (met 1 schaakbord). Op het Vuykpark bij restau- dat door corona is toegenomen. De iedereen zonder belemmering kan en 
rant Fuiks werd in mei de eerste tafel geplaatst. schaaktafels zijn een uitstekend middel om mag meedoen, ook de bewoners met een 

ontmoeting mogelijk te maken. Als twee lichamelijke beperking.” 
In alle wijken komt één reguliere tafel Schaken is voor iedereen mensen schaken aan zo’n tafel is er al snel 
te staan; de grotere wijken (Oostgaarde, Wethouder Marc Wilson is enthousiast belangstelling van omstanders. Zo kan er Iedereen kan gebruik maken van de tafels. 
Middelwatering en Schollevaar) krijgen over de mogelijkheden die de schaaktafels een gesprek ontstaan en interesse om zelf De bijbehorende schaakstukken zijn gratis 
er twee. Voor de drie schaaktafels voor bieden: “Schaken is voor iedereen, jong ook een partijtje te schaken. Goed voor het te lenen in de nabijheid van de schaaktafel. 
rolstoelgebruikers worden zorgvuldig en oud, ieder op zijn of haar eigen niveau hoofd en de sociale contacten. Ik ben ook Uiteraard mogen ook eigen schaakstukken 
locaties gezocht die goed bereikbaar en én iedereen kan het leren. Doordat de ontzettend blij met de 3 schaaktafels waar worden meegebracht. 
centraal gelegen zijn. tafels in de buitenruimte staan, gaat dit rolstoelgebruikers hun potje schaak kunnen 

Wethouder Marc Wilson speelt een potje schaak met Capellenaren foto: Frank de Roo 

Redenen om de buitenlucht op te zoeken 
Regelmatig de buitenlucht opzoeken is 
pure noodzaak voor je gezondheid. Acht 
redenen om je sportmomenten naar buiten 
te verplaatsen. 

1. Met dank aan de zon: vitamine D 
Door het UV-licht maakt je lichaam 
vitamine D aan in de huid. Vitamine 
D is essentieel voor je botten en je 
immuunsysteem. 

2. Je slaapt veel beter 
Door buiten te bewegen, profiteer je van 
het buitenlicht. Dat licht is veel krachtiger 
dan het licht van lampen. En dat helpt bij 
het afstellen van je biologische klok en je 
hormoonhuishouding. 

3. Pak die winterdip aan 
Buitenlicht laat ook een verband zien 
met de kans op een depressie. Ook 
dat heeft mogelijk te maken met de 
hormoonhuishouding: zon- en daglicht 
stimuleren de aanmaak van serotonine in 

de huid. Deze neurotransmitter heeft een 
positief effect op onze stemming. 

4. Lucht in het park is schoner 
Als je gaat sporten in een park of in het 
bos profiteren je longen. De lucht in de 
buurt van bomen en planten is schoner. 
Omwonenden van parkjes of bossen lijden 
daarom minder aan longklachten – en 
overigens ook minder aan depressies, hart- 
en vaatziekten en diabetes. 

5. Doen: kijken naar de kleur groen 
Het zien van bomen en de kleur groen 
maakt dat bewegen nog krachtiger helpt 
ontspannen. 

6. Goed voor de motivatie 
Sporten en bewegen in een groene 
omgeving blijkt ‘verslavender’ te zijn en 
sterker te motiveren dan sporten in de stad 
of in een sportcentrum. Mensen vinden het 
simpelweg leuker, prettiger en aangenamer 
om rondjes te rennen in het park dan op 

de lopende band en daarom houden ze het 
langer vol. 

7. IJskoud? Dat helpt bij afvallen 
En als het buiten ijskoud is? Ja, ook dan is 
buiten bewegen extra goed voor je. Een lage 
omgevingstemperatuur zet vetweefsel aan 
tot het verbranden van lichaamsvet. 

Colofon 
Deze Capelse Courant is een uitgave van 
de gemeente Capelle aan den IJssel. 

Redactie: 
Afdeling BCO, unit Communicatie, 
woordvoering en kabinet 

8. Train de oogspieren 
De ogen kunnen buiten meer ronddwalen, 
verder wegkijken, waardoor meer 
afwisseling optreedt tussen ver en nabij 
kijken, wat de oogspieren traint. Kinderen 
en jongeren die meer tijd doorbrengen 
in de buitenlucht, hebben mede daarom 
waarschijnlijk minder kans om bijziend te 
worden. 
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