
NOMADEN IN LENT

Sommigen komen in Lent hun
hand uitlaten ofom spulletjes
vanuit een rijdende winkel te
verkopen. Anderen schrijven hier
een boek of treden op tijdens
een theaterfestival. Deze keer

betrapten we Reinier de Nooij
uit Bemmel. Hij is een fervent
struiner en het is dan ook geen
wonder dat we hem aantroffen
aan de oever van de Waal.

Struinen zit me als het ware in het

bloed. Ik werk veel met mijn hoofd en
door te struinen maak ik mijn hoofd
leeg en kom ik meer in mijn lichaam.
Je hebt nu eenmaal tegenwicht nodig
om gezond te blijven. Van huis uit ben
ik milieukundige. Ik heb een proef-
schrift geschreven over bescherming
van natuur in riviersystemen. Nu
werk ik als zelfstandig professional en
wordt ingehuurd door universiteiten en
ziekenhuizen om mee te helpen met het
verduurzamen van deze organisaties.
Met de bijbehorende uiterwaarden zijn
de rivieren het meest ongeorganiseerde
deel van Nederland. Onderzoek laat

zien dat mensen zo n landschap nodig
hebben om mentaal gezond te blij-
ven. In opdracht van het Institute for
Science, Innovation and Society (ISIS)
van de Radboud Universiteit heb ik een

route ontwikkeld. De route is overigens
bedacht door Wouter de Groot, emeri-

tus hoogleraar Sociaal-wetenschappe-
lijke Milieukunde, en nu onderzoeker
bij ISIS. De route, die hij de naam 'Het
Pad' heeft gegeven, loopt ten zuiden
van de Waal vanafde Duitse grens naar
de kust. Het Pad is 240 km lang en niet
gemarkeerd. Je hoeft alleen de rivier
maar in de gaten te houden. Het idee is
dat van het struinen een therapeutische
werking uitgaat. In samenwerking met
Anne Speckens, hoogleraar psychiatric

eigen houtje te lopen zonder je aan te
melden bij de stichting. We hebben als
stichting van de meeste grondeigena-
ren langs de rivier toestemming om
over hun land te lopen. Mensen die via
de stichting lopen, kunnen daarvan
profiteren. Daarnaast heeft Recreatie-
schap Uiterwaarde aan beide zijden van
de Waal struinroutes ingericht. Aan
de Lentse kant van de Waal kan dus

op dezelfde manier gestruind warden.

Met de bijbehorende uiterwaarden
zijn de rivieren het meest
ongeorganiseerde deel van Neder and

met als specialisatie mindfulness, van
het Radboudumc, heb ik een groep van
33 mensen met klachten van depres-
sieve aard ofklachten ten gevolge van
werkstress gevolgd tijdens meerdaagse
tochten. Deze pilotstudie liet duidelijk
een heilzaam effect zien. Het meeste

profijt van het wandelen heb je als je
het meerdere dagen achter elkaar doet.
We hebben een stichting opgericht (Het
Pad.nu) en bieden de wandeling aan
belangstellenden aan. Het is mogelijk
in groepen ofalleen te lopen. Groepen
lopen onder begeleiding. De solo-
struiners krijgen informatie mee over
obstakels en overnachtingsmogelijkhe-
den onderweg, en begeleiding via de te-
lefoon. Hier zijn kosten aan verbonden.
Maar het is natuurlijk ook mogelijk op

Deze struinroute is nu klaar vanaf de

Duitse grens tot aan Slot Loevestein.
Deze routes zijn wel met paaltjes ge-
markeerd, zoals bijvoorbeeld net achter
Sprok. De route aan de Lentse kant is
meer gericht op toerisme en recreatie
terwijl 'Het Pad' natuur en gezondheid
probeert te verbinden. Alle routes zijn
laagdrempelig en voor elke wandelaar
geschikt. We hebben een onderzoek-
subsidie aangevraagd om meer onder-
zoek te doen. En wie weet vormt het

struinen op termijn een goed alterna-
tiefvoor de pillen die in de psychiatric
regelmatig warden gebruikt."
Meer weten? Zie: depaden.nl of
uiterwaarde. nl
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