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Alternatieve
Vierdaagse
Als ‘Nijmegen’ niet door kan 
gaan, kies je toch gewoon
je eigen pad
P15

Wandelen
zaterdag 17 juli 2021 De favoriete vrijetijdsbesteding

Nederland
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11 miljoen landgenoten doen
het voor hun plezier  P3

Zitten is het
nieuwe roken
Sta op en wandel:
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Op pad met
beperkingen
Lopen kan Ilse van Kemenade 
niet, maar ze trekt er wel
graag op uit  P12
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E
en quizvraag. Wat doen
Nederlanders liever in
hun vrije tijd: wandelen
of winkelen? Onder-
zoek laat zien dat wan-
delen op één staat, uit
eten gaan en shoppen

volgen op twee en drie. Jaarlijks
 ondernemen Nederlanders maar
liefst 116 miljoen wandelsportactivi-
teiten. Van dagtochten voor goede
doelen tot Kennedymarsen en
 natuurlijk vierdaagsen, waarvan ver-
reweg de bekendste die in Nijmegen
is. De 104de Vierdaagse gaat deze
 zomer vanwege corona niet door,
maar de Alternatieve Vierdaagse is
voor het tweede jaar een populair
 alternatief (zie pagina 15). Deel -
nemers lopen dezelfde afstanden als
ze normaal zouden doen, maar dan
op een plek naar keuze. En keuze is
er genoeg, want Nederland kent
42.000 kilometer wandelnetwerk. 
,,De echte vierdaagse heeft zóveel
sfeer’’, vertelt tweede luitenant
 Thomas Kloosterman van Defensie.
Hij was in 2019 een van de 5900 mili-
taire deelnemers. Zo’n 47.000 lopers
liepen er dat jaar mee, afkomstig uit
73 landen. ,,Ik was een beetje scep-
tisch toen ik over de Alternatieve
Vierdaagse hoorde. Je mist de
 mensen langs de route en ik was
 benieuwd hoe dat zou zijn. Maar
 vorig jaar hadden we een gave groep,
we hebben elkaar gemotiveerd.’’
Het beviel zo dat dezelfde militaire
groep deze zomer weer op pad gaat,
opnieuw in militair ornaat en weer

met bepakking op de rug. Net als
 vorig jaar maken de militairen
 tussenstops op bijzondere plekken.
Toen op militaire begraafplaatsen,
waar ze ceremonies hielden. ,,Het is
net alsof we teruggaan naar waar de
Vierdaagse ooit is ontstaan: toen
 liepen er ook militairen, en was het
allemaal nog niet zo groot.’’

Schitterend
Waar ter wereld je ook zoekt, ner-
gens anders vind je een fenomeen
als de vierdaagse. Dat ontdekte de
Amsterdamse sporthistoricus Jurryt
van de Vooren. ,,Vierdaagsen, be-
doeld om met z’n allen een geza-
menlijke prestatie van  formaat te
verrichten, zijn echt een fenomeen
van hier.’’ Toch kent hij één  andere
plek waar ook een vierdaagse is
 gelopen: in Guinee-Bissau. ,,De
 vierdaagse begon daar toen de
 Nederlandse honorair consul zich 
er in 1998 wilde voorbereiden op 
de Nijmeegse Vierdaagse. Een
 volkomen schitterend verhaal,
 natuurlijk.’’
Gewandeld werd er al langer, maar
een sportieve uitdaging werd wan-
delen voor het eerst rond 1910, toen
nog onder een selecte groep die
lange afstanden wilde lopen. Van
Rotterdam naar Nijmegen bijvoor-
beeld, of van Parijs naar Straatsburg.
Het was een verzuilde  bezigheid:
 lopers gingen met gelijkgestemden
de weg op. Arbeiders bij arbeiders,
katholieken bij katholieken. Net als
nu vonden wandelaars toen al dat

Liefst 11 miljoen landgenoten gaan voor hun plezier de paden op de
lanen in, zelfs jongeren, en het aantal groeit. Niet gek, want wandelen

is goed voor lichaam en geest. En nog ‘cool’ ook.

TEKST ANTON SLOTBOOM

Voorwoord Naar buiten

Koos de Wilt
is samensteller 
van deze bijlage

I
k zat vast in de modder met mijn linkervoet en
was bang dat mijn laatste uur geslagen had, 
zo hard zoog de modder. Gelukkig had ik mijn
andere voet nog niet op de aarden wal gezet die
door  regen van de  helling was gespoeld en over
de weg gegleden, en waar ik dacht even overheen
te wippen. Ik hurkte, leunde naar achteren en

zette af, de linkervoet kwam met een plop vrij, de
schoen was verloren. Net zo goed herinner ik me dat 
op een wandeling met een schoonzus en haar kinderen
een woest wild zwijn op ons af kwam rennen. Mijn
hond was erbij. Meestal was ze wat sullig maar nu 
ontwaakte de wolf in haar; ze ging de confrontatie aan.
En mooi was die keer dat een broer en zijn zoon in een
helikopter van een berg werden gehaald in Baskenland.
Ze waren verdwaald, buiten gsm-bereik, maar gloeiden
na hun redding nog lang na van de sensatie. En de ver-

zekering hoefde niet
eens te worden aan-
gesproken. 
Nog ouder is de
herinnering aan het
 rottende ei dat ik 
gevouwen in een
pop van brood rond
moest dragen op 
een stok. Iets met
Pasen en een 
optocht – terwijl 

wij als protestanten aan dat soort roomse fratsen niet
deden. Of de warme bloemstelen in mijn  zwetende
kinderhanden tijdens de Avond vierdaagse. Een zonne-
steek. Eindeloos verdwalen. Het geluid van gier -
zwaluwen op een stadse avond. 

Het zijn herinneringen zoals iedereen die wel heeft.
En ze hebben alle te maken hebben met wandelen. 
De meest beoefende lichamelijke activiteit van Neder-
landers, de makkelijkste van alle sporten. Het is een 
inspanning die gelukkiger maakt, ook al lijken mijn
herinneringen soms anders te vertellen. In deze extra
bijlage nemen we het daarom op voor de Alternatieve
Vierdaagse.  ‘Nijmegen’ is vanwege corona afgeblazen,
maar wie wil kan vanaf 20 juli zelf vier dagen in bewe-
ging komen – ook als je gekluisterd bent aan een rol-
stoel. Gewoon vanuit huis of waar je ook bent. Dat 
kan alleen of samen met anderen, het is sowieso in de
buitenlucht en  gezond, leidt volgens deskundigen tot
een langer leven, werkt kalmerend en is soms avon-
tuurlijk –we zijn  ervoor gemaakt. Als het meezit, raak
je vast in een  modderstroom of loop je tegen wild aan. 
En verdwalen hoeft niet meer, zolang je de app van
de Alternatieve Vierdaagse gebruikt (pag. 15). Veel 
plezier met lezen, maar blijf er niet te lang bij zitten.

METERS
VOOR EEN
BETER LEVEN

‘Het geluid van
gierzwaluwen 

op een 
stadse 
avond’
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� Ochtendzon op de Waalbrug bij Nijmegen: de ‘echte’ Vierdaagse wordt ook dit jaar opgeschort.FOTO HH/ANP

COLOFON 
Deze bijlage is een uitgave van ADR Nieuwsmedia in
samenwerking met de Koninklijke Wandel Bond Nederland,
Stichting DE 4DAAGSE en House of Sports. 
Aan deze bijlage werkten o.a. mee Tim van Boxtel, 
Flip van Doorn, Elbrich Fennema, Bart Hoogveld (fotoredactie),
Leo van Marrewijk, Egbert Jan Riethof (eindredactie), Mariska
Schotman (vormgeving), Anton Slotboom en Koos de Wilt.
Directie Erik van Gruijthuijsen en Bart Verkade.
© DPG Media NL.

42.000
� kilometer wandelnetwerk hebben
we in Nederland ter beschikking.

96%
� van 1600 ondervraagden maakt
 regelmatig tot dagelijks een om-
metje tijdens de (thuis)werkdag.
 Cijfer van januari (coronatijd).

Nederland 
wandelland
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naar buiten

deze beweging goed was voor lijf 
en leden. ,,Lucht en licht, daarom
vonden mensen dat ze naar buiten
moesten’’, zegt Van de Vooren.
,,Vooral de arbeider zat toen nog hele
dagen in het donker en in de herrie
om vieze dingen te doen en repete-
rende handelingen te verrichten.’’

Filelopen
De verzuiling verdween: wandelen
werd ook iets om zelf te doen, alleen
of in klein comité, helemaal niet
 georganiseerd. Tegenwoordig
 wandelen Nederlanders gemiddeld
een keer per week, en dan het liefst
met z’n tweeën. Maar de laatste jaren
zijn ook collectieve ervaringen
 opvallend in trek. Trajecten als het
Limespad, dat 275 kilometer lang
langs Romeinse overblijfselen voert,
of de 500 kilometer van het Pieter-
pad (van Pieterburen in Groningen
tot de Sint-Pietersberg in Limburg)
staan op veel bucketlists. Bij de
 startpunten is het op drukke dagen
soms zelfs ‘filelopen’.

,,Ik liep onlangs op een zaterdag
de eerste twee etappes van het
 Pieterpad’’, vertelt Paul Sanders,
 directeur van de Koninklijke Wan-
delbond Nederland. ,,Er rijdt daar
een busje waar zes mensen in
 kunnen naar de start van het traject,
stond er in het boekje. Dat past
nooit, dacht ik! Ik zag veel te veel
 andere lopers bij de halte. Maar toen
stopte er opeens een enorme Arriva-
bus, die al tot de nok toe vol zat met
wandelaars.’’ De directeur paste er
nog nét bij. ,,Vroeger leek de wandel-
sport voorbehouden aan vrouwen
met afritsbroeken en oranje haar. 
Nu zien we dat jonge mensen het
hebben ontdekt. Wandelen is hip.’’
Uit onderzoek blijkt dat mannen

het inmiddels net zoveel doen als

vrouwen. ,,Wij onderscheiden drie
types wandelaar’’, doet Sanders uit
de doeken. ,,De gezondheidswande-
laars: dat zijn er zo’n 4,5 miljoen. Die
wandelen om fit te worden of fit te
blijven. Ook is er een enorme groep
recreatiewandelaars, zo’n 6 miljoen.
Die groep wil contact met de natuur,
en vindt het sociale van wandelen
belangrijk. De derde groep bestaat
uit sportwandelaars. Dat zijn de
mensen die kilometers vreten en
medailles sparen.’’ In totaal zijn dat
er 2,5 miljoen, schat Sanders, die zegt
dat vooral de recreatiegroep groeit.
,,Mensen zijn op zoek naar een
 prikkelarme omgeving. Zeker het
 lopen van langere afstanden is een

spirituele ervaring, je wordt erg op
jezelf aangewezen.’’ 
In veel gevallen zijn dat soort

 langere wandeltochten er voor een
goed doel. Neem de Nacht van de
Vluchteling, een 40 kilometer lange
sponsorloop. Of de Egmond Wandel
Marathon, 30 kilometer wandelen
voor het Reumafonds. Op dewandel-
date.nl zijn tochten te vinden bij
bijna ieder goed doel, van kanker -
onderzoek tot het diabetesfonds. 
Overigens: afritsbroeken zijn nog

niet uit de mode, ze zijn overal volop
te koop. Winkels liggen daarnaast
vol wandelschoenen in allerlei soor-
ten, wandelrugzakken, heuptassen,
drinksystemen en regenhoezen. 
Het wandelen, in potentie de
 goedkoopste sport van allemaal, is
een indrukwekkende miljoenen -
industrie geworden. 879 miljoen
euro ging erin om, bleek al in 2015.
Wandelnet.nl houdt het voor nu
zelfs op 1,8 miljard euro.

therapie
Toch hoef je geen 40 kilometer te 
lopen om er ook mentaal van op te
kikkeren. ,,Vijf minuten wandelen
loont al de moeite’’, vertelt Agnes
van den Berg, hoogleraar natuur -
beleving aan de Universiteit van
 Groningen. ,,Het groen heeft een
therapeutisch effect op mensen. Heb
je een opkikker nodig? De eerste vijf
minuten hebben de sterkste effecten
op je stemming. Die geven je meteen
een boost. Als je gestrest bent, kun je
zo tot rust komen. Twee uur per
week wandelen in een rustige,
groene  omgeving is de aanbevolen
dosis voor positieve effecten.’’ 
Daarom wordt wandeltherapie

steeds populairder. De patiënt gaat
op pad met de therapeut. Al pratend
komen ze tot nieuwe inzichten.

‘twee uur 
per week is de

aanbevolen dosis
voor positieve

effecten’

—Agnes van den Berg,
hoogleraar natuurbeleving

� In 1991 loopt Annie Berkhout de
 Nijmeegse Vierdaagse voor de 
55ste keer. FOTO HH/ANP

� In 1949 zijn er in Nijmegen veel
geüniformeerde groepen. Daarin
valt verzuild Nederland te her -
kennen. FOTO ANP

de ex-topsporter

‘t
ijdens mijn carrière legde ik
ieder jaar een basis voor het
schaatsseizoen door lange
wandeltochten te maken.
Dan liep ik zeven of acht uur

door de bergen omhoog naar de gletsjers. De
dag daarna had ik enorm veel spierpijn, voor-
namelijk door het afdalen. 
Ik wandel thuis ook graag. Ik stel mezelf

daarbij altijd een doel. Zo ben ik na het 
wintertje van dit jaar een lange tocht gaan
maken: een route van 20 kilometer langs het
IJsselmeer. Het is dan de uitdaging om het
eindpunt te bereiken, waar mijn vrouw me
op komt halen.
En het is niet
saai: je loopt
over dijkjes en
basaltblokken.
Ik vind het
heerlijk om dan
echt even hele-
maal alleen te
zijn, over het
water te kijken
en me in de natuur te begeven. Het is daar-
naast natuurlijk heel gezond.
Als je elke dag wandelt, word je fit. Ik heb

vorig jaar al één dag meegelopen met de 
Alternatieve Vierdaagse en doe dat dit jaar
weer. Ik loop daarbij samen met zakelijke re-
laties. Wandelen is dé ideale manier om lek-
ker te kletsen en lol te maken. Dat gaat een
stuk  lastiger als je intensief aan het sporten
bent. Of ik ooit aan de Nijmeegse Vierdaagse
mee ga doen, weet ik nog niet. Het lonkt al-
tijd wel, wie weet.’’ -Tim van Boxtel

OvEr dijkjEs En
basaltblOkkEn

‘Even echt
helemaal

alleen 
zijn’

Rintje Ritsma (51) heeft zowel tijdens als
na zijn carrière regelmatig gewandeld. 
De oud-wereldkampioen en olympisch
 medaillewinnaar schaatsen vindt het
heerlijk om alleen in de natuur te zijn.
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 Lopen en nadenken: filosofen als
Friedrich Nietzsche (1844-1900)
zwoeren erbij. Hij liep zeven uur per
dag, onderweg maakte hij aanteke-
ningen. En hij was lang niet de enige
grote denker die bewegen hoog in
het vaandel had. ,,Mijn geest werkt
niet goed als de benen hem niet in
beweging zetten’’, schreef de Franse
filosoof Michel de Montaigne (1533-
1592). ,,Al bij de tweede sessie wan-
deltherapie is er resultaat, blijkt uit
onderzoek’’, zegt Van den Berg.

Grenzen verleggen
Wandelaars van uitdagende tochten
als de Vierdaagse van Nijmegen of
de Kennedymars (80 kilometer in 
24 uur) herkennen dat effect. Pietsje
Hannema uit Friesland is daar een
van: zij loopt de Vierdaagse van
 Nijmegen jaarlijks op een prothese.
Op haar 25ste werd een tumor in
haar been ontdekt. ,,Ik stond midden
in het leven’’, zegt Hannema, nu 54.
,,Ik had drie jonge kinderen. De
jongste was 2, de oudste 11. Ze had-
den me heel hard nodig. Maar mijn
onderbeen moest worden geampu-
teerd, en ik belandde opeens in een
rolstoel.’’ Hannema raakte ‘totaal
 geïsoleerd’, vertelt ze. ,,Daar had ik
het verschrikkelijk moeilijk mee. 
Als het wandelen niet meer vanzelf-
sprekend is, en je op een dag niet
meer kunt lopen, dan heeft dat zo’n
impact op je leven.’’
Na tien jaar kreeg ze een prothese.
Er werd een pin in haar bovenbeen
verankerd om het kunstledemaat
aan vast te klikken. De gewenning
verliep moeizaam en het was ook
spannend: accepteert een lichaam
zo’n ingreep wel? ,,Ik heb keihard
 geknokt om die prothese te kunnen
gebruiken. Ik wist: ik krijg mijn
 leven weer een beetje terug. Op den

duur haalde ik de 10 kilometer. Toen
dacht ik: er zit dus meer in dan ik
dacht. Ik ben de grenzen verder gaan
verleggen en 20 kilometer gaan 
lopen. Toen zei mijn revalidatiearts,
die het wonderbaarlijk vond dat dit
lukte en die graag in het openbaar
wilde laten zien wat zo’n prothese
kan betekenen: ‘Loop de Vierdaagse,
dan ga ik je verzorgen.’ Ik ben kei-
hard gaan trainen om vier dagen
achter elkaar 30 kilometer te kunnen
lopen. Dat was helemaal niet van-
zelfsprekend.’’
Maar het lukte, en in 2017 liep
Pietsje Hannema bij de Vierdaagse
vier keer 30 kilometer, zij het veel
langzamer dan andere lopers. ,,Men-
sen zeiden: doe het niet, kijk nou
wat je nu al kan. Ik werd een beetje
tegengehouden, maar dat heb ik niet
toegelaten. Je kunt soms dingen
waarvan je zelf denkt dat het er niet
inzit; het is mijn doel dat te laten
zien. Ik wilde mezelf terugvinden 
in het leven.’’
Ze genoot van de gesprekken tij-
dens het lopen. Wat ze leerde: iedere
wandelaar heeft wel een verhaal. Als
het kan keert ze daarom volgend jaar
terug naar Nijmegen. Dan zal ze
zelfs 40 kilometer per dag doen, ver-
wacht ze. ,,Ik had nooit gedacht dat
ik de kracht zou hebben om dit te
kunnen. Dat is echt een openbaring
voor me geweest.’’

De sportlerares

‘S
porten is altijd mijn leven
 geweest, als sportlerares. Ook
nadat ik in 2009 de Mexi-
caanse griep kreeg en daar-
door een van mijn longen

nooit meer kan gebruiken. Ik ben toen gaan
wandelen. Ik word er rustig van, kom men-
sen tegen en zie steeds nieuwe dingen. Ik zag
een kans om wandelen te combineren met
geld inzamelen voor een goed doel. Ik was al
vrijwilliger bij Make-A-Wish, dat wensen
van kinderen met ernstige ziektes vervult. Ik
ben de Nijmeegse Vierdaagse voor hen gaan
lopen, heb me
laten sponsoren.
Dat deed ik met
mijn tweeling-
zus, maar zij
kreeg tijdens de
editie van 2015
een hartaanval.
Gelukkig is alles
goed gekomen.
Afgelopen jaar
liep ik met kinderen met bijzondere achter-
gronden. Bijvoorbeeld een meisje met het
syndroom van Down. En een kind dat
 alvleesklierkanker heeft. Ook liepen drie
 generaties oud-leerlingen uit één familie
mee. Ik wil ze laten zien waartoe ze in staat
zijn: tot veel, echt. Dit jaar neem ik jongeren
uit achterstandswijken op sleeptouw tijdens
mijn Alternatieve Vierdaagse. Ik loop de 
30 kilometer voor Make-A-Wish en wil hen
een stuk meenemen. Zo maken zij kennis
met kinderen die het nog zwaarder hebben.
Hopelijk kan ik hen overtuigen om vaker te
wandelen.’’ -TvB

‘MENSEN ZIJN TOT
VEEL IN STAAT’

‘Wandelen
combineren

met een 
goed doel’
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Phemia de Boer (68) uit Alphen aan den
Rijn loopt de Alternatieve Vierdaagse
voor haar eigen gezondheid en voor die
van anderen. Ze ontving eerder al een ko-
ninklijke onderscheiding voor onder meer
haar inzet om mensen te laten bewegen. 

7 UUR
� per dag liep de filosoof 
Friedrich Nietzsche, onderweg
 aantekeningen makend.

33%
� van de vaderlandse wandelaars
houdt  zorgvuldig het  aantal  
genomen stappen bij.

� Met bepakking en in uniform, dan is
verkoeling welkom.
FOTO GETTY IMAGES

� Pietsje Hannema liep bij de
 Vierdaagse van 2017 vier keer 
30 kilometer met een prothese.
FOTO RAPHAËL DRENT

� De vierde
dag, het is
volbracht. 
FOTO GETTY

IMAGES
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Blik in de berm
Een van de leuke dingen aan wandelen is dat je snel ogen tekort
komt. Zeker nu de laatste jaren overal in Nederland de bermen

aanzienlijk fleuriger zijn geworden. Waar moet je op letten?

TEKST ELBRICH FENNEMA  FOTO’S GETTY IMAGES

O
oit waren
 bermen vooral
intensief be-
maaide stroken
gras, maar dank-
zij ecologisch
 beheer krijgen

 allerlei planten nu de kans zich
daar ook een plekje te veroveren.
En dat doen ze massaal. Van de
1400 wilde planten in Nederland
vind je al meer dan de helft terug
in bermbegroeiing. Goed nieuws
voor vlinders, insecten en bijen;
voor wandelaars is die rijkdom een
feest. Vooral bij hoogzomer, als
 alles in bloei staat.
Sommige planten springen in

het oog door hun kleur. Andere
zijn de moeite waard vanwege hun
bijzondere eigenschappen. En
 vergeet vooral de moeder aller
bermplanten niet: het gras.

Bijvoet
Maar eerst een bermplant die elke
wandelaar zou moeten kennen:
bijvoet (Artemisia vulgaris �).

Naar het schijnt stopten Romeinse
soldaten de blaadjes van de bijvoet
in hun schoenen tegen vermoeid-
heid en pijn bij hun dagmarsen.
Daar zou de plant ook haar naam
aan te denken hebben. Een andere
fijne eigenschap van bijvoet is dat
ze muggen weert. Bijvoet groeit
met gemak uit tot een manshoge
plant, soms met struikpretenties.
De stelen zijn paars, het opval-
lendst zijn de blaadjes: aan de
 bovenkant glad en groen, aan de
onderkant wit en zacht behaard. 

Berenklauw
De reuzenberenklauw (Hera-
cleum mantegazzianum �) is de
koning van de bermplanten. Hij

wordt met gemak 2 tot 4 meter
hoog en is tijdens de bloei in de
zomer te herkennen aan de
 markante witte schermbloemen.
De berenklauw groeit graag op
plekken die niet gemaaid of
 begraasd worden. Bermen, sloot-
kanten, tussen vangrails: daar
voelt hij zich thuis. Hij is zo groot
en opvallend dat je hem al van
verre determineert. Maar goed
ook, want afstand houden is aan 
te raden. De bladeren bevatten
 gifstoffen die brandwonden
 kunnen veroorzaken.

Wilde peen
De zomer is een uitgelezen kans
om een bloeiende wortel te zien.
Wilde peen (Daucus carota �) is
de voorouder van ons oranje wor-
teltje. Alleen is de wortel van de
wilde peen wit, vertakt en vezelig,
in tegenstelling tot de oranje,
rechte, sappige wortel van zijn
doorgekweekte achterneef. Peen
of wortel is een tweejarige plant,
die het eerste jaar van zijn leven
besteedt aan het opslaan van veel
voedingsstoffen in de onder-
grondse delen. Het jaar erop loopt

hij uit tot een kniehoge plant met
grillige witte schermbloempjes.
Onze geteelde worteltjes komen
nooit toe aan fase twee, want die
worden geoogst voordat de plant
zijn energie gaat steken in bloei.
Maar de wilde peen kan volop haar
gang gaan en die bloeit in de zo-
mer dan ook volop. Dan zie je de
verschillende fases van de bloei.
Hij begint schuchter, met de
 buitenste bloemen beschermend
om de binnenste. Dan ontvouwt
het witte scherm zich voluit. Het
is de moeite zo’n opengeklapt
wortelscherm eens van dichtbij te
bekijken. Vaak zit in het midden
een zwarte stip. Daardoor lijkt het
alsof er al een insect op zit, en
 vermoedelijk is dat precies de
 bedoeling. Om zo andere insecten
op het idee te brengen dat er iets te
halen valt. Eenmaal uitgebloeid
vouwt het scherm zich weer
enigszins dicht, waardoor het op
een soort vogelnestje gaat lijken.

Teunisbloem
De teunisbloem (Oenothera �) is
een attractie voor wie ’s avonds
wandelt. Het is een nachtbloeier,
die in de loop van de avond zijn
fluorescerend gele bloemen opent.
Zo is hij in het donker makkelijk te
vinden voor nachtvlindertjes of
andere insecten. Na een nacht
bloei verwelken de
bloemen al en die han-
gen er de volgende dag
verlept bij. Maar in de

avond gaan er nieuwe bloemen
open. In misschien twee minuten
ontvouwen de in een knop op -
gekrulde bloembladeren zich tot 
een lichtgevend geel  schoteltje.

Gras
Gras (Gramineae of Poaceae �)
is een merkwaardig gewas: het
groeit onvermoeibaar door. Van-
daar dat het zo geliefd is voor
 weilanden en gazons. Laat je gras
 ongemaaid, dan produceert het

voedingsrijke zaden: rijst, tarwe,
haver en maïs (foto) zijn allemaal
 doorgeteelde grassoorten. In
 on gemaaide bermen kunnen we
een grote variatie aan grassoorten
 vinden. Ze bloeien niet kleurrijk
of sierlijk, maar hun variatie aan
bloemvormen, aren, pluimen en
zaaddoosjes is enorm. Ze vallen
 ieder voor zich niet op, maar let je
op de verschillen, dan heb je bin-
nen de kortste keren een boeketje
met tien soorten.

In de zomer 
kun je een 
wortel in 

bloei zien 

De bladeren 
ontvouwen zich

tot een
lichtgevend 

geel schoteltje

� Elbrich Fennema schrijft 
graag over groen en is auteur 
van Het grote moestuinierboek. 

FOTO JACQUELINE DE HAAS

Dat kan iedereen 
met deze app. ObsIdentify
herkent meer dan 22.000
wilde dieren en planten
(geen potplanten). Hoe?
Gewoon, een foto nemen.

Alles gratis.

Determineer!

Natuur
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V
orig jaar moest 
de Vierdaagse al
worden afgelast,
dit jaar weer. In
hoeverre is het 
nu anders?
Henny Sackers: ,,In

2020 liepen de emoties hoog op.  We
hadden al 40.000 inschrijvingen en
iedereen was volop aan het trainen.
En hoewel verreweg het overgrote
deel van de wandelaars vol begrip
was, waren er ook mensen boos. We
hebben toen alle zeilen moeten bij-
zetten om het positieve gevoel vast te
houden, en gelukkig konden we het
inschrijfgeld deels terugbetalen. Dit
jaar kan de Vierdaagse weer niet
doorgaan, maar is er meer berusting,
meer begrip, dat is echt anders. 
Wat ook anders is: dankzij de snel
stijgende vaccinatiegraad hebben we
nu weer perspectief. Dat geeft de
burger  moed.’’

U heeft eerder al gezegd dat de
Vierdaagse geen financiële buffers
heeft. Hoe vangen jullie het gemis
aan inkomsten op? 
,,Onze financiële huishouding is voor
75 procent afhankelijk van inschrijf-
geld. Dat missen we nu voor het
tweede jaar op rij. En wij hebben
weliswaar sponsors, maar bijvoor-
beeld in het contract met onze
hoofdsponsor staat dat ze bij een
 afgelasting maar 10 procent van 
het afgesproken bedrag hoeven te
 betalen. Serieuze aderlatingen dus.
Wij hebben gelukkig wel overheids-
steun gekregen via de NOW, maar
we hebben onze broekriem flink
moeten aanhalen.’’

In coronatijd is iedereen gaan
 wandelen, lijkt het wel. Wat
 verwacht u van de belangstelling
als de Vierdaagse volgend jaar 
wel weer doorgaat?
,,Moeilijk te beantwoorden. De
 belangstelling voor de wandelsport is
zeker gestegen, dat was ook al voor de
coronapandemie aan de gang. En als
iedereen die zich in 2020 heeft
 ingeschreven gebruikmaakt van de
mogelijkheid om in 2022 mee te
doen, zitten we zo vol. Maar ik heb
geen glazen bol, misschien krijgen
we in 2022 wel een aangepaste editie
met teststraten. In elk geval moeten
we het wandelcomfort van 47.000
wandelaars kunnen garanderen.’’

Is het daarom ook goed dat er 
van 20 tot en met 23 juli weer 
een Alternatieve Vierdaagse is?
Misschien een surrogaat voor de
echte ‘hoogmis van het wandelen’,
maar zo blijven jullie ook een
beetje op de radar.
,,Ja, de Alternatieve Vierdaagse, een
initiatief van de KWBN, juichen we
toe omdat je investeert in de relatie
met de wandelaar. Er is weer iets te
beleven, ook al is het zonder grote
groepen en op een andere manier
dan we gewend waren. Maar de
boodschap is: ga bewegen, werk aan
je gezondheid, ga weer meerdaags
wandelen. Op die manier kun je,
waar ook ter wereld, toch het
 Vierdaagsegevoel beleven.’’

Een bijzondere combinatie: u bent
in het dagelijks leven hoogleraar
strafrecht en criminologie aan de

Radboud Universiteit en daarnaast
bestuursvoorzitter van de Vier-
daagse. Wat vinden uw studenten
daar eigenlijk van? 
,,Ze vinden het wel grappig, al leidt
het soms tot verwarring. Ik heb wel

meegemaakt dat ik als marsleider
héél vroeg op pad was, en er net wat
studenten uit de kroeg rolden met
een blik van: ‘Hé, die man kennen we
ergens anders van.’ Maar ik probeer
het netjes te scheiden. Op de univer-
siteit ben ik hoogleraar, tijdens de
Vierdaagse Henny.’’

De functie van marsleider, de
‘baas’ van de Vierdaagse, is een
vrijwilligersfunctie. Waarom steekt
u er zoveel uren in? 
,,Sommige mensen denken dat je als
hoogleraar in een ivoren toren leeft.

Dat is niet zo, ik sta midden in de
maatschappij. Ik wil graag iets
 betekenen voor de samenleving, en
dat geldt ook voor de 360 collega-
 vrijwilligers van de Stichting De
4Daagse – samen met de mensen van
het Rode Kruis en sportmassage erbij
zitten we ver over de duizend vrij-
willigers. Nadat ik zelf niet meer kon
meedoen als wandelaar, ben ik min
of meer vanzelf de organisatie van
Stichting De 4Daagse ingerold. 
Iedere vrijwilliger kan iets toevoegen
en dat geldt ook voor mij: met mijn
juridische achtergrond kan ik

Henny Sackers, 
marsleider 
zonder mars

In het bureau van Stichting DE 4DAAGSE is het ijzig stil, ziet Henny Sackers. 
De ‘baas’ van het topevenement dat opnieuw moest worden afgelast over toewijding,

hoog oplopende emoties en de Alternatieve Vierdaagse (20 t/m 23 juli).

TEKST LEO VAN MARREWIJK  FOTO BART HOOGVELD

‘We hebben onze 
broekriem 

flink moeten
aanhalen’

1417
� van de 47.000
deelnemers aan
de Vierdaagse 
in 2019 waren
 tussen de 11 en 
15 jaar.

� Henny Sackers
voor het Vierdaagse-
monument, vlakbij 
de Wedren waar 
de  Vierdaagse 
doorgaans start.
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De jongste

‘W
andelen is binnen onze
familie populair. Mijn
opa wandelde vroeger
ook al. Hij moedigde
mijn moeder aan om

aan de Vierdaagse mee te doen, toen zij in
Nijmegen ging studeren. Inmiddels heeft
mama hem zestien keer uitgelopen. Vorig
jaar liep mijn zus Merel ook mee. Volgens mij
was dat zó leuk. Ze kwamen iedere dag thuis
met leuke verhalen over de mooie dingen die
ze hadden gezien. Ik wilde graag meedoen.

Ik heb zelf ook veel gewandeld. Ik liep 
eerder al de 10 kilometer van de avondvier -
daagse via school. Dat ging goed. Ik denk dat
15 kilometer ook nog goed gaat, de laatste 
5 kilometer zal zwaarder zijn. Maar we heb-
ben in Argentinië op vakantie 20 kilometer
gelopen en een deel daarvan ging ook nog
eens bergop. Als ik thuis kom na een dag
wandelen, ga ik gewoon lekker chillen om
energie te spa-
ren. Zodat ik er
de dag daarna
weer tegenaan
kan. 

Ik vind het
heel leuk om de
 Alternatieve
Vierdaagse met
mijn moeder en
zus te doen. Het
is jammer dat er geen publiek is, maar we
kunnen nu zelf de routes bepalen. En af en
toe stoppen bij een terrasje. Hopelijk is het
leuk. Dan ga ik vanaf mijn 12de aan de échte
Vierdaagse meedoen.’’ -TvB

‘WEL JAMMER
DAT ER GEEN
PUBLIEK IS’

‘Af en toe
stoppen 
bij een

terrasje’

 bijvoorbeeld iets betekenen als het
gaat om reglementen en contracten.
Ik geloof in de kracht van vrijwilli-
gersorganisaties. Dat werk is niet
vrijblijvend, het vergt enthousiasme
en toewijding. Zonder vrijwilligers
zou ons evenement onbetaalbaar zijn
voor de deelnemers.’’ 

Als marsleider staat u vaak in de
spotlights. In de goede tijden, maar
ook als er bijvoorbeeld gedoe is
over inschrijfgeld. Wat doet dat
met een mens?
,,Ik wist dat voordat ik eraan begon.
Die schijnwerpers zijn leuk als het
 allemaal goed gaat, maar als er iets
niet goed gaat, krijg je ook alle shit
over je heen. Ik ben daar tamelijk
nuchter in. Dat hoort gewoon bij
mijn taak. Toen we het inschrijfgeld
voor de Vierdaagse in 2020 niet hele-
maal konden teruggeven, toonde 
95 procent van de mensen begrip.
Een aantal mensen niet. En als jurist
zeg ik: in de kern hebben ze gelijk
met ‘wij betalen voor een dienst en u
levert niet’. Maar wij hadden te
 maken met exceptionele omstandig-
heden; een deel van het inschrijfgeld
hebben we terugbetaald. Uiteindelijk
is gelukkig niemand naar de rechter
gestapt.’’

U bent zelf 25 keer gefinisht bij 
de Vierdaagse. Als u uw eerste
deelname vergelijkt met recente
edities, wat is er dan vooral
 veranderd?
,,Volgens mij deed ik in 1974 voor 
de eerste keer mee. Opvallendste
 verandering is de koersdrukte: toen

waren er 28.000 deelnemers, nu
 zitten we al jaren aan het maximale
aantal van 47.000. Ik liep op stevige
lederen schoenen, nu zijn schoeisel
en kleding veel meer afgemeten en
professioneler. En in 1974 moesten
we het onderweg doen met een paar
hamburgertenten. Nu is er vermaak
voor elke doelgroep. Of je nu houdt
van jazz of metal, het is er allemaal.’’

Na die 25ste keer kon u niet meer
meedoen vanwege een blessure,
begreep ik. Wat was er loos?
,,Ik deed nogal fanatiek aan tafelten-
nis en liep daarbij een hardnekkige
kraakbeenblessure op. De arts advi-
seerde me om geen 50 kilometer per
dag meer te wandelen. Dat was een
hard gelag hoor, want ik ben een
echte Nijmegenaar en deed elk jaar

graag mee. En hoewel ik natuurlijk
het gevoel ken dat alles pijn doet - 50
kilometer wandelen op een dag is en
blijft een heel end - gaf het me ieder
jaar zóveel voldoening. Dus toen dat
niet meer kon, was dat zuur. Ik miste
het saamhorigheidsgevoel, de gezel-
ligheid, de voldoening dat het – on-
danks de spierpijn, de tegenslagen –
toch weer is gelukt. Gelukkig voel ik
die voldoening nu ook weer, maar op

een andere manier: als een editie
zonder incidenten is verlopen.’’

Daarover gesproken: bij de edities
die wél doorgingen, hoe vaak doet
u schietgebedjes in de week van
de Vierdaagse? 
,,Best vaak. Het gekke is: tot twee jaar
geleden gingen die schietgebedjes
bijna altijd over het weer. We hebben
natuurlijk een aantal zomers gehad
met extreme temperaturen. Als het
40 graden is, kunnen we het wel
schudden met de Vierdaagse. In 2019
hadden we zo’n incidentloze editie,
met 84 nationaliteiten aan de start,
dan kun je je met recht ‘Walk of the
World’ noemen. Dat geeft een kick
hoor, als alles zo goed verloopt. Maar
toen wisten we nog niet dat er met
corona een bedreiging uit een heel
andere hoek zou komen.’’

Wat gaat u eigenlijk doen in de
Vierdaagseweek, van 20 tot en
met 23 juli? 
,,Vorig jaar was het uitgerekend in
die Vierdaagseweek bijna perfect
wandelweer. Dat voelde wrang, ik
heb even moeten slikken. Voor de
 komende week is mijn agenda vol. 
Ik heb veel afspraken staan voor die
week, er zijn veel verzoeken om in-
terviews en andere representatieve
taken. Alleen hoef ik niet om half
vier ’s nachts m’n bed uit. Maar als
het straks 20 juli is, zal ik ongetwij-
feld weer denken: ik hoor hier niet te
zitten, ik moet bij de wandelaars zijn.
En we zullen nóg nadrukkelijker
reikhalzend uitkijken naar de
 volgende editie.’’

‘50 kilometer 
wandelen op een

dag is en blijft 
een heel end’

De Nijmeegse Fleur Jansen is met 9 jaar
een van de jongste deelnemers aan de
 Alternatieve Vierdaagse. Ze loopt in 
een groepje fanatieke dames, met ook
 moeder Wendy en zus Merel (11). 

� Een groet voor Henny Sackers (rechts) op de Via Gladiola tijdens de 102de editie. 

FOTO HOLLANDSE HOOGTE / ANP
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V
reemd, maar niet eens
zo heel lang geleden
gold wandelen als een
luxe. Daar kwam ik
achter toen ik onder-
zoek deed voor mijn
boek De eerste wan -

delaar. Wandeltoerisme nam een
vlucht dankzij de doopsgezinde
 predikant Jacobus Craandijk. Tussen
1875 en 1888 schreef deze ‘wande-
lende dominee’ tientallen verslagen
van de voettochten die hij maakte.
De prikkelende schrijfstijl van
Craandijk bracht voor het eerst grote
aantallen wandelaars
op de been. Wande-
len gold niet langer
als luxe tijdverdrijf
voor de elite. Het was
de tijd waarin een
sociale midden-
klasse  ontstond, de
eerste sportvereni-
gingen werden op-
gericht en vrije-
tijdsbesteding een
rol begon te spelen. 
Inmiddels staat
wandelen boven-
aan de lijst met
 favoriete vormen
van vrijetijdsbesteding in Nederland,
populairder dan winkelen en uit eten
gaan bij elkaar. Dat komt doordat het
zo goedkoop en ook laagdrempelig is.
Je trekt je schoenen aan, stapt de deur
uit en je bent weg. Daar komt bij dat
het je gezondheid ten goede komt. 

Balans en ritme
In zijn boek Te Voet, hoe twee benen 
de mens verder brengen legt de Ierse
neurowetenschapper Shane O’Mara
uit waarom wandelen zo gezond is.
Eigenlijk zo eenvoudig: we hebben
ons altijd te voet voortbewogen. Ons
lichaam is gebouwd voor regelmatige
beweging en heeft daar profijt van.
Zodra we opstaan en ons ene been
voor het andere plaatsen, zetten we
van alles in gang. In feite trekken we
ons lichaam uit de sluimerstand en
zetten het ‘aan’. Bloeddruk, stofwis-
seling en hersenactiviteit verande-
ren. Een korte dagelijkse wandeling
is al voldoende om de veroudering
van onze hersenen tegen te gaan. Het
verhoogt de creativiteit en verscherpt
ons denkvermogen. 
Volgens O’Mara komt dat doordat
rechtop lopen een essentieel onder-
deel vormt van onze ontwikkeling,
zowel van onze soort als van het indi-
vidu. Een kind dat leert lopen, door-
loopt in feite de evolutie tot homo
 sapiens. Toen de eerste mensachtigen
zich op twee benen verhieven, kreeg
hun brein een onwaarschijnlijke

 hoeveelheid informatie te verwerken.
Vanuit het zenuwcentrum in het
hoofd, helemaal bovenaan het
 lichaam geplaatst, moesten ineens
 allerlei zaken gecoördineerd worden:
informatie van buitenaf, informatie
van het lichaam zelf en sociale inter-
actie met de groepsgenoten. Daarbij
moest het brein ervoor zorgen dat 
het lichaam in balans bleef en een
ritme vond waarin het zich kon
voortbewegen. 
Net als bij een kind, is bij de mens
als soort de motorische ontwikkeling
onlosmakelijk verbonden met de

cognitieve en de
sociale ontwikke-
ling. Het vermo-
gen om complex,
abstract en sociaal
te  denken, hebben
we ontwikkeld
doordat we rechtop
zijn gaan lopen en
daarmee ons brein
uitdaagden. 

Op twee
benen
Zo bezien is het
 zittende bestaan dat
de meesten van ons
leiden simpelweg

 tegennatuurlijk. Als onze ruggen-
graat ergens niet voor is gebouwd,
dan is het wel de zittende houding.
We zijn de enige wezens waarvan,
behalve het brein, ook het lijf zich
volledig heeft aangepast aan een
 manier van voortbewegen met een
verticale ruggengraat. Het feit dat we
ons op twee benen verplaatsen,
maakt dat we veel meer zien dan de
meeste viervoeters en onze handen
vrij hebben voor andere zaken. Lang
geleden waren dat jagen en voedsel
verzamelen, maar ook het maken en
gebruiken van hulpmiddelen als een
speer of een pijl en boog. En omdat ze
te voet lange afstanden konden afleg-
gen, hebben de eerste mensen zich
over allerlei leefgebieden kunnen
verspreiden. Waren onze kwetsbare
verre voorouders op vier poten
 blijven lopen, dan had de mens als
soort misschien niet eens overleefd. 
Nog altijd werkt dat oerinstinct
door. ,,Ons brein beloont ons wanner
we bewegen’’, stelt GZ-psycholoog

Actief
nietsdoen

Als onze ruggengraat ergens niet voor is
gebouwd, dan is het zitten. Het brein en het
lichamen belonen ons als we opstaan en in

beweging komen. Hoe zit dat allemaal?

TEKST FLIP VAN DOORN FOTO’S GETTY IMAGES Sta op en wandel

Gidsen en apps
Niets is zo hinderlijk als
verkeerd lopen en om
moeten keren, vooral
aan het einde van een
lange wandeldag. Sta-
pels gidsen vol met de
mooiste wandelroutes
liggen op je te wachten,
en anders zijn er de on-
line routeplanners en
wandel-apps. Daar komt
bij dat wandelen ook bij
schrijvers en lezers snel
aan populariteit wint. In
de boekhandel vind je
niet alleen praktische
gidsen waaruit je inspira-

tie kunt put-
ten, maar
ook literaire
verhalen
waarin het
wandelen
centraal
staat. Zorg bij lange dag-
marsen dat je een po-
werbank bij je hebt. Veel
frustrerender dan een
beetje extra gewicht, is
het om aan het einde van
een vermoeiende wan-
deldag je route-app niet
meer te kunnen raadple-
gen.

Denk eerst even aan de voorbereiding!

‘Het vermogen complex,
abstract en sociaal te denken,

hebben we ontwikkeld
doordat we rechtop zijn gaan
lopen en daarmee ons brein

uitdaagden’
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� Jacobus Craandijk
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Het nieuwe roken
Zitten zou het nieuwe roken zijn,
maar helemaal kloppen doet dat
niet. Roken is altijd ongezond; zitten
is comfortabel. Lang inactief zijn leidt
wel tot vroegtijdige sterfte.

Ulrika Leons. Zij is directeur van
Skils, een bedrijf dat psychische aan-
doeningen en werkstress behandelt
en deel uitmaakt van het netwerk
Zorg van de Zaak. Skils integreert het
wandelen in de begeleiding, om
 psychologische behandelingen te
 ondersteunen en te versterken. 
Het ogenschijnlijke comfort van
een zittend leven maakt ons kwets-
baarder dan we denken. Niet voor
niets geldt zitten als het nieuwe
 roken. Leons: ,,Het is belangrijk dat
we  bewegen op het werk stimuleren,
 bijvoorbeeld door wandelend te
 vergaderen, te lunchen of het aantal
gezette stappen per dag te belonen.
Dankzij de lockdown hebben veel

Kleding en
bepakking
Kies voor een wandeling
liefst kleding die licht is en
los om je lijf zit. Zit een broek
of shirt te strak, dan kan het
onderweg gaan knellen of
schuren. Een rugzak is juist
het prettigst wanneer hij
strak op je lijf past.
Niets zo hinderlijk als
een ding op je rug dat
bij elke stap heen en
weer schommelt. En
verder: slecht weer 
bestaat niet, alleen
slechte kleding. Met
een ademend regen-
jack en waterdichte
schoenen wordt elk
weer wandelweer.
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Schoenen en sokken
Onderschat nooit het be-
lang van goede wandel-
schoenen. Een blokje om
kan prima op je dagelijkse
stappers, maar zodra je
iets verder aan de wandel
gaat, maken schoenen het
verschil tussen een plezie-
rige tocht en een lijdens-
weg. Een wandelschoen
koop je niet online, maar in

een gespecialiseerde

zaak waar mensen werken
die je adviseren, die je voet
opmeten en verstand van
zaken hebben. Ook goede
wandelsokken zijn geen
overbodige luxe, al was het
maar omdat het ontbreken
van naden helpt voorkomen
dat je blaren krijgt. 

3 � van de meest
genoemde rede-
nen om niet te
gaan wandelen:
slecht weer, te
 druk en te
 donker.

1,8
� miljard euro
geven wande-
laars jaarlijks uit
aan hun activiteit.
Wandelen is daar-
door goed voor
de economie.  

De hondenbezitter

‘I
k ben niet zo sportief aangelegd. 
Ik fietste sowieso liever, vond wan-
delen veel te langzaam gaan. Dat
 veranderde toen we in 2014 Pluto
namen. Hij werd al snel te sterk voor

mijn vrouw en kinderen, dus kreeg ik hem in
mijn pakket. Sindsdien loop ik iedere dag een
paar keer met hem.’’

,,Wij wonen aan de rand van Kloetinge en ik
stap zo de polder in. Ik vind het heerlijk om
daar tussen de boerderijen en bomen te 
lopen. Zonder zou ik nu zeker al 100 kilo
hebben gewogen. Maar het is ook goed voor
mijn hoofd. Ik kan echt uitkijken naar dat
rondje. Ik ben soms de hele dag met allerlei
dingetjes bezig. Dan mis ik de grote lijn. Als
ik met de hond een lange route loop, kan ik
alles ordenen in mijn hoofd. Ik neem dan ook
de belangrijkste
beslissingen. Zo
kreeg ik als free-
lancer in 2015
een vaste baan
aangeboden. Ik
weet nog op
welke plek ik 
de knoop heb
doorgehakt.
 Helaas duurt
een honden leven niet zo lang als dat van een
mens. Ik ga Pluto vreselijk missen als het 
zover is, maar zal wel blijven wandelen.
Voorlopig geniet ik nog volop van onze 
avonturen samen. Lekker afdwalen en dan
twee uur later pas thuiskomen. Dan  hebben
we een heerlijke avond gehad.’’ 
-TvB

WEG VAN 
EEN RONDJE
LOPEN DANKZIJ
PLUTO

‘Afdwalen 
en pas twee

uur later
thuiskomen’
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Van golden retriever Pluto leerde Sven
Remijnsen (46) uit Kloetinge hoe leuk
wandelen is. Het houdt hem fit en helpt bij
het nemen van belangrijke beslissingen.

mensen het wandelen herontdekt. En
het beloningssysteem van ons brein
maakt dat we het makkelijker op-
nieuw doen, het geeft een positieve
vibe.’’

Shane O’Mara definieert wandelen
als ‘actief nietsdoen’. Hij gaat de deur
niet uit zonder zijn stappenteller;
9500 stappen per dag is voor hem het
minimum, zijn streven is 14.000. Hij
pleit ervoor dat we onze infrastruc-
tuur, en vooral ook de steden, meer
inrichten op wandelaars: bredere
trottoirs, groene en autovrije zones en
corridors vanuit de buitenwijken naar
de binnensteden. Alle essentiële
 winkels en diensten zouden te voet
goed bereikbaar moeten zijn. En

 vrijwel iedereen met kleinere fysieke
of mentale aandoeningen zou er vol-
gens hem mee geholpen zijn wanneer
een wandeling het doktersvoorschrift
wordt, al dan niet gecombineerd met
een andere remedie. Je stopt niet met
lopen omdat je oud bent, je wordt pas
oud wanneer je stopt met lopen.  

Humeur
Anders dan hardlopen geeft een
 wandeling weinig kans op blessures.
Sterker: sporters die herstellen van
 fysiek ongemak beginnen vaak met
lichte fiets- en wandeltrainingen.
Kortere en hevige piekbelastingen
kunnen op den duur zelfs schadelijk
zijn voor de gezondheid. 

Wandelen is altijd goed voor je, een
incidentele blaar of  verzwikte enkel
daargelaten. Het kan vrijwel overal en
op allerlei manieren: in een groep of
alleen, in de stad of in de natuur, een
blokje om – al dan niet met de hond –
of over een lange  afstand, op kuier-
tempo of stevig doorstappend. Wie
beschikt over benen die functioneren,
heeft eigenlijk geen enkel excuus om
niet elke dag een wandeling te maken.
En als we Shane O’Mara mogen
 geloven gaat zelfs ons humeur ermee
op vooruit. Een land waar veel wordt
gewandeld, is een land waar de
 mensen het goed hebben.

‘Wandelend
vergaderen en

lunchen, het aantal
gezette stappen per

dag belonen’

—Ulrika Leons,
GZ-psycholoog

Eten en drinken
Je zult verbaasd staan
hoeveel vocht je ver-
bruikt op een wandeling,
zelfs op een koude dag.
Neem daarom genoeg te
drinken mee, reken min-
stens een halve liter per
uur, of zorg dat je onder-
weg iets kunt drinken en

je drinkfles kunt bijvullen.
Water is prima, een sport-
drank kan zorgen voor de
aanvullende voedingsstof-
fen. Sportrepen zijn licht
van gewicht en licht ver-
teerbaar, maar dat geldt
ook voor een appel of een
banaan. 
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V
oor veel mensen is 
’s avonds een eind
wandelen vaste prik.
Wat een geluk als je
dan in Eersel woont,
een oer-Brabants dorp
bij Eindhoven, om -

geven door parken, bossen en land -
goederen. Ilse van Kemenade (32) is
als velen verslingerd aan de natuur.
Dat ze in een rolstoel zit, doet daar
niets aan af. Ze wil naar buiten, het
liefst elke dag, overtuigd als ze is van
de voordelen die het  buiten zijn
biedt. Ze heeft daarvoor alleen wel
een harde ondergrond nodig. En een
wildrooster of klaphek, heel gewoon
in de Brabantse bossen, zijn voor Van
Kemenade no-go’s. 

Een op de tien Nederlanders heeft
een beperking en is aangewezen op
aangepast pad. Wie zoekt op de

 website van Staatsbosbeheer kan
‘Mindervaliden’ aanvinken, ook op
de site van Natuurmonumenten en
HandicapNL vind je speciale wandel-
paden. Voor wie zich niet alleen redt
bestaat er ‘biowalking’: wandelen
voor mensen met een chronische
ziekte of beperking, begeleid door
een natuurgids en een medicus. En
zelfs gestrekt kan de natuur worden
bezocht dankzij ‘hippotherapie’. Pa-
tiënten kunnen liggend in een huif-
wagen, door paarden getrokken, de
natuur in. ‘Een uitkomst voor men-
sen met ernstig verminderde mobili-
teit’, stelt de Federatie Paardrijden
Gehandicapten. Bij deze fenomenen
doen duizenden vrijwilligers mee.

Van dag tot dag
Van Kemenade heeft al die hulp niet
nodig. ,,Rolstoelroutes zijn vaak 

ongeveer 2 kilometer lang en dat vind
ik eigenlijk te kort’’, zegt ze. ,,In de
bossen hier in Brabant is gelukkig
een fietspad in het groen aangelegd.
Ik parkeer dan bij een restaurantje en
dan maak ik een ronde van ongeveer
5 kilometer.’’

Die wandeling maakt ze ook van-
daag. In haar rolstoel houdt ze even
halt om op haar hondje te wachten.
Twiggel, heet de Franse bulldog.
Kwispelend snuffelt hij aan een
boom. ,,Een knapperd is het niet,
maar wel heel lief’’, lacht Ilse. ,,Twig-
gel is echt mijn kameraadje.’’

Voor Van Kemenade, die met haar
vriend in Eersel in een aangepast 
appartement woont, is met Twiggel
de hort op gaan vaste prik. ,,Als je een
hond hebt, móet je wel naar buiten.
En dat is geen straf.’’

Van Kemenade is grotendeels

Op pad met
beperkingen

Voor de meeste mensen is wandelen volkomen vanzelfsprekend, wie
een beperking heeft moet op zoek naar de mogelijkheden. En belandt

soms op een fietspad waar e-bikes gevaarlijk voorbij suizen.

TEKST ANTON SLOTBOOM  FOTO’S BART HOOGVELD

De militair

‘A
ls militair moet je je lichaam
blijven prikkelen. De 
Nijmeegse Vierdaagse is daar
ideaal voor. Maar het is vooral
een heel gezellige week. Je

moet er overigens wel voor trainen. Als je dat
doet, loop je de 40 kilometer makkelijk uit. 

Ik begon één keer niet goed voorbereid, dat
was mijn tweede deelname. Toen kwam ik
mezelf wel tegen. Je geniet dan minder van
de lolletjes onderweg. Ik vond de eerste deel-
names sowieso het zwaarst. Dan weet je nog
niet wat je kunt verwachten. Inmiddels heb
ik zoveel ervaring met de Vierdaagse, dat ik
precies weet hoe hard ik moet lopen en wat
ik nodig heb om het leuk te houden. 

We verblijven tijdens de reguliere Vier-
daagse altijd op Kamp Heumensoord. Dat is
fantastisch. Je zit daar met militairen uit 
allerlei landen,
maar het voelt
als één groot
 leger. Ik ben blij
dat we nu de 
Alternatieve
Vierdaagse
 kunnen doen.
Wij lopen met
een gemixte
eenheid van de
luchtmacht en marine van Rotterdam naar
Nijmegen. We slapen onderweg op een aan-
tal kazernes. We wandelen de Alternatieve
Vierdaagse voor het goede doel: Just in Time 
4 Heroes. Normaal wandel je voor jezelf, om
dat Vierdaagsekruisje te halen. Dit is net zo
mooi. Nu kunnen we gezinnen met kinderen
die niet lang meer leven blij maken met een
geheel verzorgd weekend op 
Terschelling.’’ 

-TvB

MET GEMIXTE
EENHEID VAN
ROTTERDAM
NAAR NIJMEGEN 

‘Het voelt 
als één 
groot 
leger ’

Militair Theo van Kaathoven (56) uit Den
Bosch heeft de Nijmeegse Vierdaagse al
zeventien keer uitgelopen. Hij geniet van
de sfeer onderweg en de saamhorigheid
tussen militairen uit allerlei landen. 
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 gebonden aan haar rolstoel. Ze heeft
de progressieve spierziekte MDC1A,
die zo zeldzaam is dat in Nederland
maar een handvol mensen eraan lijdt.
MDC1A is zo ernstig dat lang aan
haar levensverwachting werd getwij-
feld: toen ze 30 werd in 2019 schreef
de lokale krant blij dat dat ‘heel bij-
zonder’ was. 
Haar spierkracht is de afgelopen ja-
ren inderdaad achteruit gegaan, zegt
ze. ,,Ik ben meer afhankelijk van mijn
rolstoel. Dat ging niet van de ene op
de andere dag hoor, het gebeurde
 geleidelijk aan. Ik sta er niet al te vaak
bij stil, het is zoals het is. Ik leef van
dag tot dag. Dat moet ook wel: de ene
dag gaat het heel goed met me, maar
de volgende kan ik heel moe zijn.
Dan kan ik gewoon iets minder. Ik
hoop dat er snel een medische
 behandeling komt, waardoor het
 allemaal een beetje stabiel wordt,
maar dat is voorlopig afwachten.’’

International 
Leer Ilse van Kemenade kennen. Ze
heeft ‘vechtersmentaliteit’, prees de
lokale krant, en zal zich nooit zomaar
neerleggen bij haar lot. Op school
ontdekte ze het rolstoelhockey: 
tegenwoordig is ze international in
het Nederlands team. Het is geen
olympische sport – ze is niet op weg
naar Tokio – maar volgend jaar is het
WK in Zwitserland. ,,Ik hoop daar te
kunnen spelen’’, zegt ze. 
Van Kemenade rijdt tegenwoordig
in een aangepaste auto. Voorheen
moest ze nog haken aan haar rolstoel
vastbinden om in de auto te kunnen
komen, nu heeft ze een liftje dat haar
met rolstoel en al de auto in trekt.

ze konden me er zo heen rijden. Door
die opvoeding ben ik zelfstandig
 geworden. Daar ben ik wel heel blij
mee. Ik probeer ook alles uit het
 leven te halen.’’

Kinderkoppen
Ilse van Kemenade is blij dat er ook
voor mensen met een beperking
steeds meer mogelijkheden zijn 
om zich in de natuur te begeven.
 HandicapNL en Natuurmonumen-

ten zetten in 2019 het project Natuur
voor iedereen op. ,,Ik kijk er nuchter
naar hoor’’, zegt Van Kemenade.
,,Hier in het dorp liggen bijvoorbeeld
kinderkoppen op de markt. Ver-
schrikkelijk voor iemand in een rol-
stoel. Dat hobbelt heel erg. Maar het
is tegelijkertijd authentiek en mooi.
Ik zou daarom niet willen dat dat
 verandert.’’ Ze past zich liever zelf
aan. ,,Dan gaan we toch lekker dingen
doen die wel kunnen?’’

Daarin kan ze, samen met Twiggel,
op goede dagen naar een bos in de
buurt rijden. Zalig, zegt ze. 
Fietsers komen op deze zonnige
dag massaal voorbij. Sommigen rij-
den elektrisch en doen dat in volle
vaart – het lijken wel wervelwinden
die passeren. ,,Op het fietspad moet
ik alert zijn’’, zegt Van Kemenade. ,,Ik
heb de hond graag los, dat is voor
hem ook fijn, maar op een fietspad is
dat lastig. Twiggel luistert goed, maar
ik moet zo opletten dat er geen fiet-
sers aankomen. Dat is wel jammer.
Soms vind ik het moeilijk. Mijn broer
en zus gaan weleens met de hond
wandelen in de bossen vlakbij. Dan
sturen ze me foto’s en denk ik: zo, dat
is echt mooi daar! Daar wil ik dan ook
wel eens naartoe met onze hond. Dat
app ik dan ook terug. ‘Waar was dat?
Daar wil ik heen!’ Maar dan is het
antwoord al snel: ‘Nee, daar kun je
echt niet naartoe. Die paden zijn te
smal, er is een opstap, een heel krap
poortje.’ Leg ik me daarbij neer? Ja,
dat wel. Ik kan er zo weinig aan doen.
Het is niet anders.’’

Zelfstandig
In het dorp waar ze opgroeide trok-
ken kinderen er al jong op uit: er zijn
meer boomhutten en minder beeld-
schermpjes dan elders in het land.
,,Mijn broer en zus zijn gezond en
ook al kon ik als kind niet alles, ik ben
wel zo normaal mogelijk opgevoed.
Ik moest ook gewoon meehelpen in
huis, op mijn manier. En als ik
 brutaal was, kreeg ik ook gewoon
straf. Moest ik naar mijn kamer.’’
Grappend: ,,Makkelijk voor mijn
 ouders, want ik zat in een rolstoel: 

‘De paden
zijn te smal
of er is een

opstap’

� Ilse van Kemenade
met Twiggel: ,,Als je
een hond hebt, móet
je wel naar buiten. En
dat is geen straf.’’ 

Een pad voor mensen met
een fysieke beperking moet
aan meerdere eisen vol-
doen. Zo’n pad kan bijvoor-
beeld geen wildroosters
hebben, onverwachte
 klap hekjes of een zachte
ondergrond. 

Alleen op die manier kunnen
wandelaars met hulpmiddelen
als rollators, rolstoelen en
handbikes er op een goede
manier gebruik van maken. De
laatste jaren zijn er gelukkig
steeds meer mogelijkheden.
Wie geschikte wandelpaden

voor rolstoelers zoekt, kan
 terecht op rolstoel.nl en
 handicap.nl. Ook voor mensen
met een visuele beperking 
zijn er geschikte paden. Zo is
een park in Zwolle speciaal
 toegankelijk gemaakt voor
blinden.

Kaapse Bos, Doorn 
Het Nationaal Park Utrechtse
Heuvelrug is een natuurgebied
met een rijke geschiedenis.
Hier loopt een route van bijna
2 kilometer lang. Deze voert
over brede lanen en verharde
paden. Parkeren kan bij Châlet
Helenaheuvel, bordjes met het
rolstoelsymbool wijzen de weg.

Nationaal Park Drents-Friese
Wold, Diever
Eén van de grootste natuur -
gebieden in het land. Hier
loopt het familiepad 

2 kilometer lang door bos, over
heide en langs beekdalgras-
landen. De natuur zien is al
iets, maar die ook voelen is
voor bezoekers met een
 beperking vaak een uitdaging.
Daarom is hier een drijfsteiger
aangebracht. ‘Met een beetje
geluk krijgt u natte voeten of
wielen’, laat de organisatie
weten.

Bergherbos bij Beek
Dit bos in Gelderland is heuvel-
achtig en grenst aan akkers
met graan, korenbloemen en
klaprozen. De wandeling volgt
een half verhard pad dat vol-
gens de makers geschikt is
voor buggy’s en rolstoelen. In
restaurant ’t Peeske kun je 
bijkomen: in een speciaal
speelbos kunnen kinderen 
met én zonder beperking 
elkaar flink afmatten.

Wanneer is een pad geschikt?
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De verbinder

‘I
n 2017 liep ik een tocht door Neder-
land om geld in te zamelen voor
VluchtelingenWerk. Ik kwam zo
 iemand van de organisatie van de
Nijmeegse Vierdaagse tegen. Hij

 nodigde me uit om de 50 kilometer te lopen,
die uitdaging ben ik aangegaan. Ik was over-
weldigd door het evenement, vond het zo’n
feest. Het viel me wel op dat er weinig wan-
delaars van kleur meeliepen, uit Afrika en
het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Mensen
die ik in het dagelijks leven wel zie. Ik be-
dacht: ik wil zoveel mogelijk nationaliteiten
mee laten lopen. In 2018 liepen we al met 25
nationaliteiten, we zijn ook een vereniging
begonnen als World Team. Ik mik nu op
honderd. Het belangrijkste is de verbinding.
Ik merk dat die ontstaat tijdens het lopen.
We lopen in koppeltjes, Nederlanders met
mensen met een andere achtergrond. Door
het wandelen neemt iedereen de tijd om
 elkaar te leren
kennen. 
Ik zie in het

dagelijks  leven
weleens proble-
men  ontstaan,
omdat Neder-
landers directe
vragen stellen
als: waarom ben
je gevlucht? Sa-
men wandelen maakt een relaxt gesprek mo-
gelijk. Nu loop ik de Alternatieve Vierdaagse.
We staan wel weer te trappelen voor een
‘normale’ editie. Sommigen hebben de data
voor de Vierdaagse 2022 al aangekruist.’’ -TvB

ALLE TIJD OM
ELKAAR TE
LEREN KENNEN

‘Wat 
wás die

Vierdaagse
een feest’
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Wandelen is voor Eindhovenaar Mo Hersi
(36) een manier om nationaliteiten te
 verbinden. Hij vluchtte zelf uit Ethiopië en
wil met zijn World Team iedereen samen
laten lopen. 

Wanneer is de Alternatieve 
Vierdaagse?
Van 20 tot en met 23 juli. Je kiest 5, 
10, 20, 30, 40 of 50 kilometer, en die
 afstand doe je alle vier de dagen
 volgens een traject dat je zelf kiest. Je
gaat alleen of in een groepje, conform
de regels van het RIVM. 

Wat doet de app?
De Alternatieve Vierdaagse-app, te
downloaden tot en met 20 juli (de
eerste dag), registreert de gewan-
delde kilometers met behulp van de
gps-functie. De app legt vervolgens
vast dat je vier keer je target hebt 
gehaald. Maar de app biedt meer:
wandeltips, nieuws. Je kunt hem 
blijven gebruiken, ook bij volgende
wandel events. 
Heb je hem nog van 2020, dan is

downloaden niet nodig; je krijgt een
update. Meestal gaat dat vanzelf.

Schrijf ik me ook in via de app?
De bedoeling is dat je je inschrijft via
de site dealternatievevierdaagse.nl.
Bij het openen van de app vul je het
 opgegeven e-mailadres in, waarna
het account tot stand komt. Maar
 inschrijven kan ook vanuit de app,
bijvoorbeeld als je je op het laatste
moment opgeeft. Nadeel: dan kun 
je geen medaille bestellen.

Er is toch een Vierdaagsekruis?
Dat krijg je in 2021 helaas niet. Dat is
een officiële koninklijke onderschei-

ding, en dit jaar voldoen we niet aan
de regels om die te mogen ontvan-
gen. Wel kun je bij de inschrijving op
de site – dus niet in de app – kiezen
voor een pakket met (eventueel)
wandelartikelen en een medaille
voor als je je targets haalt. Een aan-
denken. Bij 5, 10 en 20 km hoort een
zilveren, bij 30, 40 en 50 km een
 gouden medaille. Een  medaille kost

9,95 euro (KWBN-leden met 1 euro
korting). Gratis meedoen kan ook,
dan zonder medaille.

Waarom deze Alternatieve 
Vierdaagse?
‘Wandelen brengt je verder’, is het
motto. De Koninklijke Wandelbond
Nederland (KWBN) wil zoveel mo-
gelijk mensen in beweging brengen
en wandelen is de meest laagdrem-
pelige en duurzame manier. Het kost
niets en geeft energie. Wandelen
zorgt voor verbinding met jezelf 
en anderen.

Verbinding met anderen... Geen
massa’s wandelaars om je heen
om contact mee te leggen. 
Het is niet anders. Foto’s uploaden 
in de app kan helaas niet, maar de
KWBN hoopt dat je beelden en
 ervaringen plaatst op sociale media
met #dealternatievevierdaagse als
hashtag. Kijk ook af en toe op
 wandel.nl, alles staat in het teken 
van de Alternatieve Vierdaagse.

Waar moet ik die dagen extra 
op letten?
Je loopt op eigen risico, er zijn geen
verzorgingsposten. Hou er rekening
mee. Wees realistisch over wat je
aankan.

Kan ik lopen voor een goed doel?
Dat kan zeker, raadpleeg de site.
–Egbert Jan Riethof

De Alternatieve
Vierdaagse

De Vierdaagse van Nijmegen gaat vanwege covid-19 niet door. Maar
de Alternatieve Vierdaagse van 2020 was een succes en krijgt

daarom dit jaar een vervolg.  Download de app en vertrek waar jij wilt!

20.841
� deelnemers telde de Alternatieve
Vierdaagse in 2020. Van hen finish-
ten er 20.373.

62%
� koos in 2020 voor de 10 kilometer;
24% voor 20, 10% voor 30, 3% voor
40 en 1% voor 50 kilometer.

� Zie ook dealternatievevierdaagse.nl en wandel.nl
� Inschrijven kan t/m 20 juli
� De app downloaden ook
� De Alternatieve Vierdaagse is een initiatief van KWBN,
Stichting De 4Daagse en House of Sports

STAP 1
Schrijf je in op de site: kies de afstand die 
je wilt en betaal eventueel de medaille

STAP 2
Download de app op je mobiel en 

bevestig je account

STAP 3
Start je eerste wandeling

Drie stappen,
en gaan




