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Buiten slapen: als de vogels je wekker zijn
Slapen onder de
naakte sterrenhemel. Ingrid Koetzier kent geen betere plek en organiseert buitenslaapexcursies. Dit
keer in de Chinese
tuin van Hortus
Botanicus Haren.

‘Het idee van
buiten slapen
spreekt veel
mensen aan’

GIULIA FABRIZI

P

ikkedonker en windstil.
„Kan ik hier wel langs? Waar
is het pad? Is dit water?”,
roept een blonde jongedame iets te hard als ze vrijdagavond
rond half elf door de Chinese tuin
van Hortus Botanicus in Haren
loopt. Zoekend naar een plek om
haar veldbed op te zetten, verbreekt
ze de nachtelijke stilte van de tuin.
Met haar nog 25 avonturiers.
„Jullie mogen overal liggen”,
spreekt organisatrice Ingrid Koetzier de groep tien minuten eerder in
het theehuis toe. Achter haar een
stapel veldbedjes, bivakzakken, matjes en kruiken. „Alles wat je nodig
hebt om je bed op klaar te maken”,
zegt ze. Buiten miezert het. „Vanaf
elf uur zou het droog moeten blij-

Leuk en gezond: wakker worden na een nacht in Hortus Botanicus Haren.

ven. Voor wie dat toch niet vertrouwt, zijn er voldoende afdakjes te
vinden.”
De Chinese tuin van de Hortus is
deze maand de aangewezen plek
voor haar buitenslaapavonturen.
„Het idee van buiten slapen spreekt
veel mensen aan”, zegt ze. Maar ze
weet: het daadwerkelijk doen, dat
schiet er vaak bij in. Omdat mensen
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kuddedieren zijn, maakte ze er een
groepsactiviteit van. Elke derde vrijdag van de maand slapen twintig tot
dertig personen op een bijzondere
Groninger locatie.
Aan de rand van de vijver, in de
hoek van de tuin staat een open
huisje met een rood puntig dak. „Dit
noemen we de boot”, legt een vrijwilligster van de Hortus uit. De licht-

jes van het paviljoen aan de overkant reflecteren in het stille, donkere water. Een mooie plek om een
nacht door te brengen. Bij toeval ook
de plek waar een vriendelijke muzikante de groep op de klanken van
haar fluit in slaap zal sussen.
Na zes uur slaap luidt een koor
van verschillende soorten vogels de
nieuwe dag in. Koude voeten. En een

uitgerust gevoel. Om de vijver liggen
mensen op allerlei plekjes nog te slapen. De eerste zonnestralen verlichten het scala aan groen, roze en rood
van de bloeiende planten. De vogelzang en sereniteit van het uitzicht
verjagen de neiging op te staan. Nog
heel even de ogen dicht. Nog heel
even naar de natuur luisteren. En
stiekem weer wegdommelen.
Een uur later zijn de meeste vogels weer stil. Koetzier loopt rustig
door de tuin. Wie nog niet wakker is,
mag dat nu worden van het vriendelijke geluid van haar klankschaal. Als
de slaap uit de ogen is gewreven, bezorgt de organisatrice iedereen een
kopje thee. Iedereen voelt zich meer
uitgeslapen dan normaal.
„Buiten slapen is heel gezond”,
zegt Koetsier. „Je krijgt veel meer
zuurstof binnen dan in een stoffige
kamer. En je bent midden in de natuur.” Volgens Koetsier komt deze
manier van slapen dichterbij de
menselijke aard. „Volgende maand
gaan we naar het Lauwersmeergebied. Daar hebben we geen afdakjes”, zegt de vrouw lachend. „Daar
komen we nog dichterbij de natuur.”

