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HET WANDELINTERVIEW

ERIK SCHERDER

‘GA 
SAMEN 
MEER 

BEWEGEN’
Tekst: N

ienke P
leysier Fotografie: A

rjaan H
am

el V
isagie: N

iels W
ahlers

Wandelen is gezond, vooral als je er 
flink de pas in zet, zegt professor Erik 

Scherder. ‘Je hart gaat beter werken en 
je emoties blijven in bedwang.’
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‘Ik kom hier eigenlijk alleen in de 
weekenden, en niet als ik aan het 
werk ben.’

De ‘beweegprofessor’ aan 
de wandel in het Amster-
damse Bos.

HET WANDELINTERVIEW

Hoogleraar neuropsychologie en bewegingsweten-
schappen Erik Scherder is onberispelijk, maar ook 
wat ongebruikelijk gekleed voor een wandeling. 
Hij draagt een gesteven pantalon, lange wollen jas 
en leren schoenen met glimmende neuzen. Alsof 
hij nog maar eens wil bewijzen dat er geen enkele 
reden is om niet iedere dag, altijd en overal, aan 
de beweegnorm te kunnen voldoen. Nette schoe-

nen en een overvolle agenda zijn geen excuus. 
Vanmorgen stond hij om kwart voor zeven op en 
zat hij om acht uur aan zijn bureau op de Vrije 
Universiteit om te videobellen met de krant, die 
gebruik wilde maken van zijn expertise. Een uur la-

ter bevindt hij zich voor dit wandelinterview in het 
Amsterdamse Bos, om de hoek bij de universiteit. 
Straks keert hij terug om les te geven, in de mid-
dag werkt hij verder aan een groot onderzoek en 
dan aan het eind van de dag op de fiets weer naar 
huis. Oh, en de dagelijkse norm van een halfuur 
matig intensief bewegen vinkt hij dus ’s morgens 
meteen al af tijdens het fietstochtje naar zijn werk. 
Thuis vraagt zijn vrouw zich regelmatig af ‘Waar 
doe je het toch allemaal voor jongen?’ Erik Scher-
der is een man met een missie: Nederland door-
dringen van het gegeven dat voldoende bewegen 
letterlijk van levensbelang is. En dus laat hij geen 
kans voorbijgaan om zijn gospel te verspreiden. Zo 
zat ‘de beweegprofessor’ meer dan twintig keer 
aan tafel bij De Wereld Draait Door, schrijft hij 
populairwetenschappelijke boeken, is mede-initia-
tiefnemer van het manifest ‘Bewegen het nieuwe 
normaal’ en het gezicht van de razend populaire 
wandelapp Ommetje van de Hersenstichting. Hier-
in spoort hij mensen aan hun brein fit te houden 
door te bewegen. 
Hoog tijd voor een efficiënt ‘dertig minuten stevig 
doorstappen’ ommetje door het door hem zo ge-
liefde Amsterdamse Bos.

Wat betekent deze plek voor u?
‘Zeg alsjeblieft ‘jij’ hoor. Ik ben dan wel net ze-
ventig geworden, maar ‘u’ vind ik zo afstandelijk. 
Het Amsterdamse Bos is een plek waar ik al heel 
lang kom. Vroeger, toen onze drie kinderen nog 
klein waren, kwamen we hier vaak op zondag met 
mijn ouders. Dan maakten we een stevige wan-
deling, de kinderen op hun fietsjes, en dan gingen 
we daarna bitterballen eten in de uitspanning die 
vroeger hier langs de Bosbaan zat. Inmiddels zijn 
mijn kinderen allemaal volwassen en sinds een 
halfjaar ben ik zelfs opa van mijn eerste kleinkind. 
Dat is geweldig hoor. Als ik nu weer zo’n hummel-
tje in mijn armen heb, voelt het werkelijk als giste-
ren dat onze kinderen zo klein waren. Maar goed, 
ik heb warme herinneringen aan deze plek. We zijn 
hier trouwens ook om de hoek van de universiteit 
waar ik werk. Maar eigenlijk kom ik hier alleen in 
de weekenden, en niet als ik aan het werk ben.’

Waar loop je dan je dagelijkse aanbevolen 
‘Ommetje’?
‘Ik zal je vertellen dat de Ommetjes-app helemaal 
niet op mijn telefoon staat, omdat ik te weinig 
geheugen beschikbaar heb. Hoe vind je die? Ik krijg 
altijd de afdankertjes van mijn kinderen. Zo heb ik 
mijn huidige telefoon van mijn jongste zoon ‘ca-
deau’ gekregen, maar daar moest hij dan wel een 
nieuwe voor terug hebben haha. Maar eerlijk is 
eerlijk; ik heb die app ook niet nodig, want ik haal 
de beweegnorm makkelijk. Ik zit iedere dag ruim 
een uur op de fiets en trap dan flink door. De app 
is juist bedoeld voor mensen die niet uit zichzelf 
genoeg bewegen.’ 

Dan onderbreekt de hoogleraar het gesprek. ‘Sorry, 
maar we moeten trouwens iets sneller lopen nu, 
anders heeft het wandelen niet het beoogde ef-
fect’, zegt hij terwijl hij er flink de pas in zet. ‘Brisk 
walking, noem ik dat: stevig doorstappen zodat je 
je hartslag voelt versnellen.’ Een tempo dat aan-
merkelijk hoger ligt dan ‘gewone’ wandelsnelheid. 
‘Hou je het bij?’, informeert hij betrokken.

Kun je uitleggen wat er nu precies in ons 
brein gebeurt?
‘In een notendop komt het erop neer dat door te 
gaan lopen je hart beter gaat werken. Hierdoor 
wordt er via de halsslagader meer bloed naar je 
brein gepompt. Een goede doorbloeding versterkt 
de communicatie tussen de verschillende hersen-
gebieden en de stofwisseling in het brein; signaal-
tjes gaan sneller over van het ene naar het andere 
breindeel. Hoe actiever die stofwisseling, hoe ac-
tiever de hersenen. Je raakt aroused. In zo’n staat 
van ‘opwinding’ ben je geconcentreerd en gefocust 
omdat je hersenschors actief is. En in het voorste 
gedeelte van die schors, de prefrontale cortex, hui-
zen belangrijke executieve functies zoals plannen, 
snel schakelen, problemen oplossen en emoties in 
bedwang houden.’

’SORRY, MAAR 
WE MOETEN IETS 

SNELLER LOPEN NU, 
ANDERS HEEFT HET 
NIET HET BEOOGDE 

EFFECT’

‘Maak van genoeg bewegen 
prioriteit nummer een.’
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Dit voorjaar van single 
naar ANWB stelletje?

In samenwerking met

Ben jĳ  single en durf jĳ  een mooi 
liefdesavontuur aan te gaan?
Geef je dan nu op voor een gloednieuwe datingshow. 
Vertel per mail iets over jezelf, met een leuke foto, 
omschrĳ f je ideale partner en je ontvangt spoedig 
meer informatie. Je hoeft geen doorgewinterde 
kampeerder te zĳ n.

Kĳ k voor meer informatie op 
anwb.nl/k1singles 
of stuur je mail direct naar
casting@bombilate.nl

Bombilate Media B.V.
www.bombilate.nl

GEZOCHT: 
SINGLES!

My love
for you is
 in-tents

Zelf zin gekregen om 
te wandelen? Zoek 

een mooie route op: 
anwb.nl/ 

k1wandelroute of 
scan de QR-code.

SCAN & ONTDEK

HET WANDELINTERVIEW

‘In de natuur kom je allerlei ‘multi-senso-
rische stimuli’ tegen: prikkels die verschil-
lende zintuigen stimuleren.’ 

En maakt dan de plek waar je loopt nog uit? 
En wat je tijdens het lopen doet?
‘Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat wande-
len in de natuur meer positieve effecten heeft dan 
wandelen in de stad. Dit komt doordat je in de na-
tuur allerlei ‘multi-sensorische stimuli’ tegenkomt: 
prikkels die verschillende zintuigen stimuleren. 
Denk aan takken waar je overheen moet stappen, 
de geur van natte bladeren, de wind die door je 
haren gaat, vogels die je hoort kwetteren. Als je 
vervolgens ook nog je telefoon even uitzet en je je 
brein even ‘rust’ geeft, wordt het zogenaamde De-
fault Mode Network (DMN) actief. In deze modus 
is je prefrontale cortex wel actief doordat je aan 
het wandelen bent, maar er is geen actieve cogni-
tieve belasting (cognitie is het vermogen om kennis 
op te nemen en te verwerken, red.). Het activeren 
van het DMN leidt tot het ontstaan van nieuwe 
ideeën, oplossingen en creativiteit.’

Hoe staat het met jouw eigen default net-
work? Kun je goed ontspannen?
‘Jawel. Als we met de kinderen optrekken, lukt het 
mij goed om met mijn gedachten nergens anders 
mee bezig te zijn. Dus ik kan aanwezig zijn in het 
moment, maar ik ben nooit een dag niet bezig 
met mijn werk. Ook wanneer ik op vakantie ben, 
lees ik vakliteratuur. Ik hou van mijn vak, maar ik 
ben ook steeds meer gedreven om het belang van 
bewegen op de agenda te houden. Heel Nederland 

zat al teveel en sinds de coronacrisis zijn veel men-
sen nog minder gaan bewegen, omdat ze aan huis 
gekluisterd zijn. Dit heeft grote directe en indirecte 
gevolgen voor de gezondheid. Voldoende bewe-
ging verhoogt namelijk de weerstand, productivi-
teit en creativiteit, vermindert stress en zorgt voor 
een betere stemming. Daarnaast stimuleert het de 
aanmaak van nieuwe hersencellen. Er is mij alles 
aangelegen om deze epidemie aan te grijpen om 
daadwerkelijk wat te veranderen.’

Het lijkt erop dat je niet van plan bent om 
het rustiger aan te gaan doen?
‘Ik pieker er niet over. Bovendien ken ik de studies 
waaruit keer op keer blijkt dat het van groot be-
lang is om actief te blijven en bezig te zijn, wil je 
vitaal blijven. En ik vind mijn werk ook gewoon 
te leuk en te belangrijk. Voorlopig zeg ik dus geen 
‘nee’ tegen dingen die bijdragen aan de missie. Ook 
als dat betekent dat mijn wekker om kwart voor 
zeven afgaat.’

‘WANDELEN IN DE 
NATUUR HEEFT MEER 
POSITIEVE EFFECTEN 
DAN WANDELEN IN 

DE STAD’

Het nieuwe jaar is begonnen, en daarmee 
worden ook de goede voornemens weer van 
stal gehaald. Welk goed voornemen wil jij ie-
dereen wensen?
‘Ik dacht dat je het nooit zou vragen. Het is mis-
schien een inkopper, maar maak van genoeg be-
wegen prioriteit nummer een. En dat is tweeledig: 
onderbreek het zitten zo vaak mogelijk, met een 
loopje naar de koffiemachine of wandelend tele-
foneren. En zorg daarnaast dat je een keer per dag 
een halfuur matig intensief beweegt. Uit onder-
zoek blijkt dat voornemens langer worden volge-
houden als je je bewust bent van het effect: in dit 
geval een algehele verbetering van je lichamelijke 
en geestelijke gezondheid. En ook wanneer je je 
voornemens deelt met anderen is de kans groter 
dat je ze volhoudt. Dus betrek je omgeving erbij en 
ga samen bewegen. Dat wens ik iedereen van har-
te toe voor het komende jaar.’ 


