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Jeugd de natuur in
Jeugd en natuur, en dat een half
Vakblad lang, is dat nou wel nodig?
Roel van Raaij van het Ministerie
van LNV vindt van wel. Kinderen
en jongeren komen steeds minder
in de natuur en in het onderwijs
staan andere onderwerpen hoger
op de prioriteitenlijst. En dat is een
probleem, niet alleen voor de jeugd
zelf, maar ook voor het draagvlak
voor natuurbeleid.
—Marjel Neefjes

Hans van den Bos | Stadswaard Nijmegen

Z

elf ziet Roel van Raaij er uit als een echte bioloog die
dagelijks in het bos te vinden is. Bioloog is hij inderdaad, maar als senior-beleidsmedewerker ‘strategie
en kennis’ bij het team ‘mens en natuur’ van het ministerie
zit een dagelijkse boswandeling er niet in. Maar de passie
voor natuur is er niet minder om, en in zijn werk kan hij die
zeker kwijt. Sinds de nota ‘Natuur voor mensen, mensen voor
natuur’ uit 2000 richt het Ministerie van LNV zich niet meer
alleen op de bescherming van natuur, maar ook op de relatie
tussen natuur en maatschappij. Jeugd is daarbij een apart
aandachtspunt.
Die aandacht voor jeugd en natuur is hard nodig, vindt Van
Raaij. Het is namelijk een feit dat kinderen en jongeren
steeds minder in de natuur komen. “In de natuur kom je
vooral mensen boven de 40 tegen, en ook wel gezinnen met
kleine kinderen. Als die in hun schaarse vrije tijd geen andere
dingen willen doen tenminste, want de strand- of boswandeling ondervindt grote concurrentie van winkelcentra en
pretparken. De ‘eftelingisering’ van de vrije tijd, noem ik dat
maar. Ook is buitenspelen geen automatisme meer, kinderen brengen hun vrije tijd liever door achter hun gameboy of
computer. Het wordt ze ook niet altijd gemakkelijk gemaakt
overigens, want rommelplekken waar je lekker je gang kunt
gaan vind je nauwelijks nog, en een ﬁkkie stoken mag al
helemaal niet meer. Die straatschofﬁes van vroeger kwamen
misschien niet zo vaak de stad uit, maar ze speelden wel op
braakliggende terreintjes, en mochten bovendien van hun
ouders al veel jonger op hun ﬁets op verkenning uit. Nu is de
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buitenruimte vol met rijdende en geparkeerde auto’s, en vinden sommige ouders het - al dan niet terecht - te onveilig om
buiten te spelen.”
Overgewicht
Ook op school neemt de aandacht voor natuur af. “Daar zijn
best allerlei redenen voor”, meent Van Raaij. “Scholen krijgen
zo veel taken op zich afgewenteld, moeten kinderen voorlichten over tolerantie, drugs, verkeer en ga zo maar door. De
natuur schuift daarmee steeds een stukje naar onderen.” Wel
is aan deze lange lijst van maatschappelijke problemen inmiddels een onderwerp toegevoegd waar de natuur een groot
raakvlak mee heeft: overgewicht. Onlangs heeft de Tweede
Kamer aangegeven dat kinderen meer zouden moeten leren
over de herkomst van hun voedsel, als onderdeel van de strijd
tegen overgewicht. Dat biedt dus mogelijkheden voor groen
onderwijs.
Maar is het nou eigenlijk zo erg, dat kinderen niet in de natuur komen en er weinig van weten? Misschien is het voor
een natuurgebied wel veel beter als kinderen er uit blijven. Is
er wel een probleem? “Jazeker!”, vindt Van Raaij. “Kinderen
moeten zich geworteld voelen, verbonden voelen, rust vinden. Zo zijn er in onderzoek aanwijzingen te vinden dat dat
natuur ADHD helpt verminderen.” Naast dit gezondheidsaspect spelen er ook directe problemen voor natuurbeheer. “Het
vrijwilligersbestand van natuurorganisaties vergrijst, en voor
inventarisatie en beheer zijn vrijwilligers van cruciaal belang.
En dan is er nog het draagvlakprobleem. Nu maken beslissers
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Nota NME
De Ministeries van LNV, VROM, OCW, in samenwerking met provincies en
waterschappen, werken aan de Nota NME die aan de Tweede Kamer wordt
aangeboden. Een aantal hoofdlijnen uit deze nota:
• NME voor iedereen - Er is veel materiaal voor basisscholen, maar minder
voor het voortgezet onderwijs en vrije tijd. Je moet niet alleen de gemakkelijk bereikbare groepen willen bedienen, maar juist die groepen zoeken die
nog niet enthousiast zijn.
• NME overal - lang niet alle gemeenten hebben een lokaal NME-centrum.
In Drenthe zijn die er bijvoorbeeld vrijwel niet. Een provinciale natuurclub
vult dit gat met een mobiele service.
• NME actueel -Al Gore heeft klimaat hot gemaakt, en NME-organisaties
zouden daar snel op moeten inspelen, maar de ﬁnancieringsstructuur met
lange aanvraagprocedures maakt dat erg moeilijk.
• NME samen - Er zijn meer dan 80 organisaties en 200 NME-centra, de
regie en samenhang kan en moet beter.
• NME professioneel - Nieuwe kennis en methoden sijpelt (te) langzaam
door naar de praktijk.

Jeugd, natuur, voedsel, gezondheid
In 2005 startte de toenmalige minister van LNV Veerman het programma
‘Jeugd, natuur, voedsel, gezondheid’. De huidige minister Verburg gaat
daar van harte mee verder. Programmaleider Martie van Essen: “We willen
zorgen dat mensen zich verbonden voelen of blijven voelen met de natuur.
In dit programma richten we ons daarbij op de jeugd, en wel vanuit het hele
werkgebied van LNV. Naast voedsel en natuur hoort gezondheid daar ook
bij, omdat het LNV-werkgebied de randvoorwaarden schept voor gezond
leven.
Mijn taak is om verbindingen te zoeken binnen en buiten het ministerie.
Een voorbeeld is de maatschappelijke stage waar het nieuwe kabinet mee is
gekomen. Wij willen zorgen dat er ook groene stages worden aangeboden,
bijvoorbeeld bij terreinbeheerders. Binnen het programma zijn we nu nog
aan het inventariseren welke vragen er zijn. Vervolgens gaan we kijken hoe
we de antwoorden kunnen vinden en hoe we die kennis zo goed mogelijk
kunnen verspreiden.”

zich nog druk over natuur, maar we moeten wel zorgen dat
dat over 20 jaar nog steeds zo is.” De nieuwe LNV-minister
Gerda Verburg heeft al bij verschillende gelegenheden benadrukt dat natuur en maatschappij verbonden moeten worden,
en daarbij ook de jeugd als speerpunt genoemd. Daarbij
neemt ze wel de maatschappelijke behoefte als uitgangspunt.
Cito-toets
Een van de manieren om een verbinding tussen jeugd en
natuur te bereiken is via natuur- en milieueducatie, beter
bekend als NME, waarover momenteel de Nota NME in de
maak is (zie kader). Van Raaij: “Maar ondanks alle nota’s kan
de overheid scholen niet dwingen om meer natuuronderwijs
te geven, en basisscholen krijgen per jaar wel 200 lespakketten aangeboden over allerlei onderwerpen.” Van de 58 kerndoelen waaraan een leerling aan het eind van de basisschool
moet voldoen, zijn er twee die over natuur gaan (kerndoel 39:
‘De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu’ en
kerndoel 40: ‘De leerlingen leren in de eigen omgeving veel
voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen
en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving’). “Maar
die worden niet getoetst in bijvoorbeeld de Cito-toets, dus er
is geen zicht op of ze ook daadwerkelijk gehaald worden.”
Al met al zijn de mogelijkheden van de rijksoverheid beperkt.
Gemeenten beslissen bijvoorbeeld over subsidies aan NMEcentra. Het rijk subsidieert wel ontwikkelingskosten van educatieprogramma’s en biedt eventueel programmasubsidies
voor opschaling, maar de jaarlijkse exploitatie moet uit de

gemeente komen. “En dat is wel eens lastig”, weet Van Raaij.
“In een aantal gemeenten staat de ﬁnanciering aan het NME centrum, de schooltuin of de kinderboerderij ter discussie,
want het is geen verplichte gemeentelijke kerntaak. Eigenlijk
zou ieder kind in de basisschoolperiode minimaal één werkweek in de natuur moeten doorbrengen. Daar zijn veldstudiecentra voor, maar een aantal gemeenten heeft (of had)
ook een eigen ‘schoolbuitenhuis’. Bijvoorbeeld Den Haag en
Rotterdam hebben nog wel zulke centra, maar die kunnen
nooit alle basisschoolkinderen bedienen. En dat terwijl inmiddels wel duidelijk is wat het meest effectief is om een positief gevoel over natuur te creëren: een meerdaagse activiteit,
buiten. Een ‘topervaring’ noemen we dat.”◆
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Kinderen en
natuur op de
Hoge Veluwe
Moet natuur voor kinderen altijd
liefdewerk-oud papier zijn, of
mag je daar ook geld voor vragen?
En zo ja, valt er geld mee te
verdienen? Op de Hoge Veluwe is
daar inmiddels de nodige ervaring
mee opgedaan. Voor bijzondere
natuurbelevenissen voor hun
kinderen blijken ouders best geld
over te hebben.
— Henk Ruseler, boswachter in
Nationaal Park De Hoge Veluwe

Stichting het nationale park de Hoge Veluwe (Henk Ruseler )

V

olgens de gedachte van het echtpaar Kröller moest
het Nationale Park De Hoge Veluwe na de oprichting
in 1935 ‘ten nutte komen van het algemeen’ en zich
verder ontwikkelen tot het centrum van Natuur en Cultuur in
Nederland. Binnen het ruim 5.000 hectare grote park is een
enorme verscheidenheid aan landschapen en daarbij behorende, vaak zeldzame, ﬂora en fauna te vinden. Sinds jaar en
dag is het beleid erop gericht om zoveel mogelijk categorieën
bezoekers hiervan te laten genieten. Kinderen vormen voor
het Nationale Park een belangrijke doelgroep. Immers: wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst.
Wat is er mooier dan kinderen met hun (groot-)ouders of
school voor het park te interesseren door hen tijdens een
bezoek een breed aanbod aan speurtochten, werkboekjes en
begeleide activiteiten aan te bieden? Op deze manier kunnen ze op een speelse manier de natuur en in het bijzonder
De Hoge Veluwe ontdekken. Door deze kinderen een mooie
jeugdherinnering te bieden, komen de kinderen op latere
leeftijd in het Nationale Park terug.
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Maar kinderen zijn voor het Nationale Park niet alleen belangrijk in verband met de educatieve doelstellingen. Het
Park is voor het overgrote deel afhankelijk van de betalende
bezoeker en ouders blijken maar wat graag bereid te zijn
extra te betalen voor leuke activiteiten voor hun kinderen! De
afdeling Marketing en Communicatie van het Park is samen
met derden actief om natuuractiviteiten voor jeugdigen in de
markt te zetten.
Slapen tussen de wilde dieren
In de voorjaars-, herfst- en kerstvakantie organiseren gidsen
van de Vereniging van Vrienden van De Hoge Veluwe speciale
activiteiten voor 8- tot en met 12-jarigen. Thema’s als overleven in de natuur, diersporen, het leven van dassen en vossen,
uilenballen en het maken van je eigen nestkastje zijn in de afgelopen jaren aan de orde gekomen. Tijdens deze thema-activiteiten krijgen kinderen in het Bezoekerscentrum informatie
en gaan ze vervolgens met een routebeschrijving het veld
in. Veel van deze activiteiten zijn gratis (buiten de reguliere
entreekosten) en hebben de afgelopen jaren vele honderden
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is er ontbijt op het kamp en tenslotte wandelen de kinderen
rond 10 uur terug naar de ingang. Moe maar een hele ervaring rijker worden zij daar door hun ouders opgewacht. Het
Kindersafarikamp is met € 35 per kind een kostendekkende
activiteit. In de afgelopen drie jaar hebben er een paar honderd kinderen aan deelgenomen.

“Ik ben ook
natuur, want ik zit
er nu in en kan het
ruiken en voelen”
Youri (11 jaar)

Speuren en ﬁlosoferen
Voor wie met kinderen het Park bezoekt en wat hulp wil
hebben bij het ontdekken van de natuur zijn er in het
Bezoekerscentrum twee beschreven speurtochten te koop
(voor minder dan € 2). De ‘Suske en Wiske’- avonturentocht
is gebaseerd op een eerder verschenen album van het tweetal
dat zich afspeelt op de Hoge Veluwe. De ﬁets/wandelspeurtocht gaat langs de verschillende locaties uit het stripalbum
“Het verraad op de Veluwe” en de vragen of opdrachten zijn
vooral gericht op het zelf ontdekken en beredeneren. De
Moefﬁe-ontdekkingstocht is een kleurrijk uitgevoerde wandeltocht waarin naast de leuke opdrachten ook veel informatie wordt gegeven.
Natuur vormt een dankbaar onderwerp om over te ﬁlosoferen. Het vorig jaar verschenen werkboek ‘Filosoferen met
Natuur’ biedt een vernieuwende benadering van natuur voor
schoolkinderen vanaf groep drie. De kinderen worden uitgedaagd om te werken met hun eigen gedachten en ideeën. Het
samen praten en nadenken vergroot de betrokkenheid met de
natuur en het zorgt er ook voor dat de kinderen worden gestimuleerd om zelfstandig na te denken en om verschillende
standpunten met elkaar te vergelijken. Vragen als “Kun je de
natuur voelen, ruiken, zien?”, “Is dat gevoel bij natuur voor
iedereen het zelfde?” of “Is het gevoel bij natuur dan jouw
bezit?” helpen daarbij.

kinderen met hun ouders naar het Park gebracht.
Naast deze meer wat meer traditionele kinderactiviteiten zijn
ook andere activiteiten bedacht om kinderen te boeien. Deze
activiteiten zijn verrassender, maar ook arbeidsintensiever
voor de organisatoren. Daarom moeten de (ouders van de)
deelnemers ervoor betalen. In de zomervakantie vindt dit jaar
voor de vierde maal een Kindersafarikamp plaats. Kinderen
in de leeftijdsgroep van 8 t/m 12 jaar trekken samen met de
Boswachter van het Park het veld in. Het avontuur begint om
18:00 uur, als zij zich verzamelen bij de ingang. Daarna maken ze onder begeleiding een tocht dwars door bos en heide
op weg naar het kamp. Overnachten gebeurt midden in het
bos in een grote legertent, maar bij gunstig weer blijken verreweg de meeste kinderen de voorkeur te geven aan slapen
onder de sterrenhemel. Het kamp is voor de deelnemers het
vertrekpunt voor een buitengewone natuurbeleving. Tot ver in
het donker speuren ze samen met de boswachter naar dieren
en luisteren ze naar de geluiden van de nacht. Om te ervaren hoe de natuur ontwaakt, gaan de kinderen de volgende
ochtend alweer voor dag en dauw het veld in. Ter afsluiting

Het werkboek is kleurrijk en met grappige tekeningen geïllustreerd en bestaat uit twee delen. Het eerste deel is bedoeld
voor de leerkracht of begeleider van de kinderen. Het bevat
lesmateriaal voor op school en vragen en opdrachten die
tijdens een ﬁets- of wandeltocht aan de kinderen kunnen
worden voorgelegd. Het tweede deel bestaat uit een aantal
kopieerbare bladen. Door ze te bundelen is een leuk werkboek samen te stellen, waarmee de kinderen zelf in het park
aan de slag kunnen. ‘Filosoferen met Natuur’ is een uitgave
die volgt op ‘Filosoferen met Beelden’, dat al eerder werd
geïntroduceerd door het Kröller Müller Museum. Het is in de
Parkwinkel en via de webshop verkrijgbaar.
Nog lang geen ontgonnen landschap
Op het gebied van natuurbeleving voor de jeugd is nog veel te
realiseren en Het Nationale Park De Hoge Veluwe zal daar in
de toekomst een actieve rol in blijven spelen. De hoogste prioriteit blijft het bewaren en beschermen van het landschap en
de aanwezige ﬂora en fauna, maar zonder daar afbreuk aan te
doen zal er voor de jeugd veel spannends te beleven zijn.◆

Henk Ruseler, boswachter@hogeveluwe.nl

5

juni-juli 2007

n kinderen voor natuur + + + special jeugd en natuur + + + natuur voor kinderen en kinderen voor na

Natuur voor kinderen,
kinderen voor natuur
Wie kent niet de verhalen over kinderen
die niet weten waar de melk vandaan
komt, of waar brood van wordt gemaakt.
Die nog geen mus van een merel kunnen
onderscheiden of simpelweg nog nooit
op het strand zijn geweest. Is dat nu
anders dan vroeger? Zeker weten doen we
het niet, maar een aantal trends maken
aannemelijk dat er een kloof is ontstaan
tussen kinderen en hun natuurlijke
leefomgeving.
—Jana Verboom en Mirjam Broekmeyer, Alterra

Jana Verboom

W

aar komt die kloof tussen kinderen en natuur vandaan? Ten eerste wonen veel meer kinderen in de
stad dan vroeger (100 jaar geleden 20%, tegen 60%
nu). Doordat er minder boeren zijn, zijn er ook minder kinderen met ‘roots’ op het platteland, met bijvoorbeeld een opa
of oom die boer is. De afstand tot het platteland is letterlijk en
ﬁguurlijk groter geworden. Ten tweede is er minder veilige,
toegankelijke speelnatuur in de omgeving van kinderen. Als
er al natuur is, ervaren ouders dat als vies (poep, afval) en
gevaarlijk (verkeer, criminaliteit) waardoor kinderen minder
de kans krijgen om buiten te spelen in een natuurlijke omgeving. Ten derde is de vrijetijdsbesteding sinds de opkomst van
kabeltelevisie, mobiele telefoons, dvd’s en computers totaal
veranderd: menig kind (en ouder) brengt per dag vele uren
aan een beeldscherm gekluisterd door. De vanzelfsprekend-
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heid om met het gezin de natuur in te trekken is daarmee
verdwenen. Tenslotte kennen we in Nederland een onderwijssysteem waarin natuureducatie nauwelijks prioriteit heeft. Al
deze factoren samen zorgen ervoor dat kinderen meer kunnen vertellen over krokodillen en pijlgifkikkers dan over de
natuur in hun eigen omgeving. Is dat erg? Hoe beïnvloedt dit
de verhouding tussen kind en natuur en welke gevolgen heeft
dit voor het kind als volwassene? En welke rol kunnen scholen hierbij spelen?
Gezonde geestelijke en lichamelijke ontwikkeling
In Nederland hebben we geen gegevens waarmee we iets
kunnen zeggen over trends in de verhouding tussen kind en
natuur. In Duitsland blijkt uit dergelijk onderzoek dat kennis
en enthousiasme voor natuur afnemen, terwijl een realistisch

atuur + + + special jeugd en natuur + + + natuur voor kinderen en kinderen voor natuur+ + + special j
natuurbeeld vervangen wordt door een sentimenteel, romantisch natuurbeeld (‘Bambi-syndroom’). Een kleinschalig
onderzoek in Nederland, gebaseerd op het Duitse onderzoek,
toonde aan dat de situatie in Nederland niet veel anders is.
Maar weinig kinderen wisten bijvoorbeeld de kleur van bloeiende heide correct te benoemen. De omgang met natuur in
de kinderjaren bepaalt in grote mate welke relatie mensen in
hun verdere leven met natuur hebben.

Renske Schulting

Uit onderzoek blijkt dat natuureducatie in het basisonderwijs
ook op langere termijn positief is voor gedrag en houding van
mensen ten aanzien van natuur. Ook is groen in de dagelijkse
leefomgeving belangrijk voor een gezonde geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen, en heeft het een positief effect op hun gedrag. Binnenkort wordt er een advies over
natuur en gezondheid uitgebracht aan drie ministers door de
Raad van Gezondheids Onderzoek, de Raad voor Milieu en
Natuur Onderzoek en de Raad voor het Landelijk Gebied.

Het kind de natuur in
Kinderen en natuur lijken dus een vruchtbare combinatie. Hiervoor is actie gewenst vanuit verschillende hoeken.
1. Ouders en opvoeders moeten ervan doordrongen raken dat buitenspelen en
verblijven in de natuur goed is voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van hun kinderen. De keuze om de kinderen voor de dvd te parkeren
lijkt uit oogpunt van veiligheid een goede, maar heeft een prijs waarvan
ouders zich misschien nog niet bewust zijn. Ouders kunnen ook scholen en
clubs stimuleren en ondersteunen bij het inrichten van groene terreinen en
het organiseren van buitenactiviteiten.
2. Gemeenten en planologen moeten zorgen voor uitdagende groene buitenspeelmogelijkheden in woonwijken, voor alle leeftijden. Veel gemeenten halen de groennorm uit de Nota Ruimte niet (m2 groen per woning). Met slim
plannen van scholen en clubgebouwen in de nabijheid van parken, tuinen
en speelterreinen is al een hoop gewonnen. Als het kind niet naar de natuur
komt, moeten we de natuur naar het kind toe brengen.
3. Natuurorganisaties moeten beseffen dat draagvlak bij de volgende generaties belangrijk is en meer toestaan op hun terreinen, daar waar dat mogelijk
is zonder kwetsbare natuurwaarden in gevaar te brengen. Dus: van het pad
af, hutten bouwen, in bomen klimmen en bessen en kastanjes verzamelen
en plaatselijk ook vuur maken en overnachten.
4. Bij het onderwijs liggen veel onbenutte kansen. Via scholen zijn immers álle
kinderen te bereiken. Lessen in en over de natuur dragen bij aan belevingsgericht onderwijs én komen ten goede aan sfeer, concentratie en motoriek
van kinderen.

Natuur in de klas
Hoe kunnen scholen hun rol verstevigen? In het huidige
basisonderwijs heeft de natuur een lage prioriteit, weliswaar
met grote verschillen tussen scholen, afhankelijk van schooltype, (natuur in) de omgeving en de individuele voorkeuren
van schoolhoofd en leerkrachten. Recent onderzoek wijst op
1 uur per week milieu- en natuuronderwijs waarvan 90% ín
de school: kinderen kijken naar de ‘Nieuws uit de natuur’ of
‘Huisje boompje beestje’ of vullen een werkblad in. Terwijl
natuuronderwijs zich bij uitstek leent voor onderwijs met
‘hart, hoofd en hand’. De Biologische Raad pleitte daarom in
2003 voor niet alleen kennisoverdracht, maar ook doe-activiteiten (proefjes) en natuurbeleving (eerstehands natuurervaring met al je zintuigen).
Momenteel lijkt er sprake van een tweestrijd in het basisonderwijs waarbij de aandacht voor cognitieve vakken (rekenen,
lezen en taal) strijdt met aandacht voor meer belevingsonderwijs, inclusief aandacht voor natuur. Amerikaans onderzoek
suggereert dat natuureducatie leidt tot een betere score voor
lezen, schrijven en rekenen. Dit zou een belangrijke ondersteuning zijn voor een ‘natuurlijke’ integratie van natuur in
het onderwijs.
Juf en meester de natuur in
Om ook daadwerkelijk meer natuuronderwijs te bewerkstelligen zal het onderdeel biologie/leefomgeving bij de lerarenopleiding uitgebreid moeten worden: als juf of meester weinig
kennis over en binding heeft met de natuur valt er immers
nauwelijks iets over te dragen. Pabo’s lijken dit signaal op te
pakken in het kader van duurzame ontwikkeling (www.duurzamepabo.nl).
Kinderen zélf zijn uiteindelijk gebaat bij meer natuurprojecten in en met de eigen klas. Dat kan via lespakketten,
excursies, lesdagen en lesweken op locatie. Actieve organisaties zijn lokale NME-centra, het IVN, Veldwerk Nederland
en SME-advies. Sprekende voorbeelden zijn Het Bewaarde

Land of de recente pilot Natuur-Wijs van Staatsbosbeheer,
Universiteit Utrecht en het Natuurcollege (zie op pagina 15 in
dit blad). Maar al deze inspanningen zijn nog niet genoeg om
alle kinderen de natuur in te krijgen. Werk aan de winkel dus.
Immers, door contact met de natuur op jonge leeftijd voel je
je later, als volwassene, verantwoordelijk voor de natuur.◆
Jana Verboom en Mirjam Broekmeyer werken als onderzoeker bij
Centrum Landschap van Alterra, Wageningen UR. Hun weblog over
jeugd en natuur: www.groenetoekomst.nl. Verder is Verboom nauw
betrokken bij de Nederlandse vertaling en bewerking van het boek ‘Last
child in the woods; saving our children from nature deﬁcit disorder’
van Richard Louv, dat in september 2007 bij Uitgeverij Jan van Arkel
wordt uitgebracht.
Verder lezen: ‘Topervaringen in de natuur’, te downloaden via www.
waarde.nl/Topervaringen.pdf
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Over gele eendjes en
paarse koeien
Natuur in de belevingswereld
van de jeugd
Veel natuurliefhebbers en natuurorganisaties
maken zich zorgen over de rol die natuur
tegenwoordig speelt in de belevingswereld
van kinderen en jongeren. Is dit terecht? En
wat zouden we kunnen doen om kinderen en
jongeren meer te betrekken bij natuur?
—Yvonne van Sark, YoungWorks

Hans ven den Bos | Oma met kleindochters

B

• Kinderen vinden het jammer dat natuur in Nederland
steeds meer verdwijnt.
• Op school leren kinderen van alles over natuur, vooral
binnen de muren van hun klaslokaal. Dit biedt voordelen een hoog kennisniveau - maar ook nadelen: Natuur is vaak
verbonden met ‘moeten’. Als je op school moet luisteren
naar een boswachter die een saai praatje houdt over
uilenbraakballen en je in je weekend als verplicht nummer
met je ouders in de natuur gaat wandelen of ﬁetsen, dan
weet je wel wat je gaat doen zodra je het zelf meer voor het
zeggen krijgt. Juist! Niet de natuur in, maar spelen met
vriendjes op straat, of rondhangen in je eigen kamer.

erichten over het natuurbesef van kinderen en jongeren
vinden meestal plaats vanuit een problematische invalshoek: kinderen zouden steeds minder hebben met
de natuur. Onderzoeken die aantonen dat kinderen denken
dat alle koeien paars zijn en alle eendjes geel, krijgen volop
aandacht in de media. Als je echter met kinderen en jongeren
praat over natuur, zul je merken dat dit excessen zijn en hoor
je veel genuanceerdere geluiden:
• De meeste kinderen en jongeren hebben wel ‘iets’ met
natuur. Van de hond uitlaten in het bos tot schelpen zoeken
aan het strand.
• Natuur heeft vooral positieve associaties: rust, buiten,
dieren, frisse lucht, spelen. Maar negatieve associaties zijn
er zeker ook: vies, saai, enge beesten, slecht weer.
• Kinderen zien natuur als puur en ongerept. Het plantsoen
waar ze de hond uitlaten, of het parkje waar ze vaak
voetballen, scharen ze er niet onder. “Een grasveld is
aangelegd, dat is niet echt.”
• Ze reageren wel vrij lauw op de Nederlandse natuur. Mooie
natuur vind je in het buitenland, in Zuid-Frankrijk of in
Costa Rica, waar je op vakantie naar toe gaat. “Het is hier
minder bijzonder dan in de jungle.” Als je iets oudere
kinderen (vanaf een jaar of 10) vraagt voorbeelden te
noemen van natuurgebieden in Nederland, dan noemen ze
vooral de Veluwe en de Wadden.

Marketingbril
Vooral bij jongeren vanaf een jaar of 12 is natuur niet prominent aanwezig in hun belevingswereld. Als we natuur eens
zien als een product dat we aan de man moeten brengen, wat
is er dan nodig voor zo’n mindshift? Met welke usp’s, ofwel
unieke verkooppunten, kunnen we veel meer kinderen en
jongeren dan nu enthousiasmeren voor natuur?
Vrijheid
Natuur biedt ruimte en vrijheid. Je kunt er je gang gaan zonder dat iemand gelijk op je vingers kijkt en tijdens het spelen
volop je eigen grenzen verkennen.
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Leeftijden
De relatie met natuur is natuurlijk erg leeftijdsgebonden. Hier een grove indeling:
• 0 - 6: Kleine kinderen bevinden zich in de magische fase, waarin feeën en spoken echt bestaan en waarin dieren kunnen praten.
• 6 - 12: Rond hun 6e, 7e verlaten kinderen die magische fase en worden ze razend nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Bij basisschoolkinderen zie je
een brede interesse, ook voor natuur. Zij kunnen vaak honderduit vertellen over
natuurverschijnselen, van de oerknal tot kikkerdril. In die leeftijd worden sommige kinderen ook lid van de Rangers of de Dierenbescherming, om zich fanatiek en belangeloos in te zetten voor Maleisische tijgers of asielhonden.
• 12 - 15: Vanaf 11, 12 jaar dient de puberteit zich aan, een onzekere fase vol verandering. In die tijd zijn jongeren ontzettend bezig met de vraag wat anderen van
hen vinden. Ze ontworstelen zich steeds meer aan de invloed van hun ouders en
willen het liefst met leeftijdsgenoten de tijd doorbrengen. Dus àls je gek bent
van natuur, zul je dat meestal niet in gezelschap laten merken. Tenzij je natuurminded vrienden hebt, natuurlijk.
• 16 - 23: Als jongeren hun puberteit achter zich laten, ontwikkelen ze gaandeweg
hun eigen identiteit, met ruimte voor eigen interesses. Ze ondernemen steeds
meer activiteiten los van hun ouders: van uitgaan tot op vakantie gaan. Dit is
een moeilijke fase om jongeren te bereiken. Ze zijn doorgaans heel druk, door
school, bijbaantjes, eerste baan. En tegelijk zijn ze ook moeilijk te werven als
donateur.

Avontuur
In de natuur kun je avontuur beleven. Dit moet je als natuuraanbieder wel actief laten zien, want de jeugd van nu is
heel wat gewend qua vrijetijdsbesteding. Als natuurgebied
concurreer je in feite met de pretparken, winkelcentra, computergames en verenigingen. Voeg daarom elementen toe aan
de standaardwandel- of ﬁetstocht: GPS-tochten, nachtelijke
droppings, kampeerweekends, nachtspelen.

voor natuur in Nederland? En wanneer vindt het eerste natuurfestival plaats, waarmee jongeren een 24 uurs-duik in de
natuur kunnen nemen? Laat dj’s en vj’s los op het thema natuur, en bied zo een avontuurlijke programmering, in - uiteraard - een duurzame setting. Met biologische tussendoortjes
en zonder wegwerpmaterialen. De Rotterdamse disco Off
Corso heeft zelfs een dansvloer, die de dansbewegingen opslaat in energie. De volgende ochtend, als iedereen brak uit
z’n tentje is gekropen, kan het jonge publiek zichzelf opladen
met TaiChi en yoga of een wandeling langs het strand. Om als
natuurambassadeur weer naar huis te gaan.◆

Rumoer creëren
Het meest belangrijke is wel: rumour around the brand.
‘CoolPolitics’ maakte politiek weer cool via talkshows met
onder anderen Ruud Lubbers op Lowlands. ‘Dance4Life’
agendeerde hiv/aids bij middelbare scholieren, door het organiseren van grote dancefestivals. Dj Tiësto wijdde er zelfs een
nummer aan. Beide initiatieven wisten maatschappelijke thema’s succesvol te verbinden aan de jongerencultuur. En dat
bleef niet onopgemerkt: met succesvolle activiteiten bereik je
niet alleen ter plekke honderden of duizenden jongeren, maar
wordt er tot in nadagen over nagepraat. “Zie je wel, jongeren
zijn bést geïnteresseerd in aidsproblematiek.”

yvonne@youngworks.nl
YoungWorks is een advies- en reclamebureau gespecialiseerd in het
bereiken van kinderen en jongeren (circa 8 - 24 jaar). Recent deed
YoungWorks onderzoek naar de natuurbeleving van kinderen in opdracht van o.a. Raad voor het Landelijk Gebied en Wildzoekers.
Ter inspiratie:
Er verschijnen steeds meer interactieve sites en games over de natuur:
de site van de zeeverkenners (www.kustenzeeverkenners.nl), de game
Junglejacht (www.wnf.nl), een playstationgame en tv-serie rond de
Global warming superhero (game.adventureecology.com), natuurgames op de BBC-site ( www.bbc.co.uk/sn/games), de populaire Duitse
dj Dominik Eulberg die technotracks combineert met vogelgeluiden
(www.dominik-eulberg.de).

In de natuurwereld blijft het daarentegen vrij rustig. Hoe zit
het met multiplayer natuurgames, zodat jongeren zich massaal in hun vrije tijd kunnen storten op natuurdilemma’s?
Welke - voor jongeren - aansprekende BN’ers zetten zich in
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Hoe vertellen we het
onze kinderen?
Natuur voor een nieuwe generatie
Elders in dit nummer breken Verboom
en Broekmeyer een lans voor de
hereniging van kinderen en natuur. In
dit essay gaat de aandacht uit naar
wat kinderen van nu kunnen betekenen
voor de natuurbescherming van de
toekomst. Maar vooral ook naar wat
natuurbeschermers van nu kunnen
doen om natuur, letterlijk en ﬁguurlijk,
toegankelijk te maken voor de nieuwe
generatie.
— Kris van Koppen, hoogleraar NME, Universiteit Utrecht

Hans van den Bos | Bezoekerscentrum de Meinweg

N

atuur- en milieueducatie (NME) werkt. In een recent
evaluatieonderzoek naar de effecten van het NMEproject ‘Het Bewaarde Land’ in Noord-Brabant kwam
tot uiting dat kennis, houding en gedrag van schoolkinderen
ten opzichte van natuur zeer signiﬁcant vooruit gingen na
drie dagen van activiteiten in een natuurgebied. In een ander
onderzoek, ‘Hoe duurzaam is NME?’, toonden Stichting
Veldwerk Nederland in samenwerking met de Universiteit
Utrecht statistisch aan dat dergelijke positieve effecten van
natuur- en milieueducatie ook op lange termijn - zelfs na
15 jaar - werkzaam blijven. In het onderzoek werden basisscholen die veel aan NME deden (in de klas en in buitenactiviteiten) vergeleken met scholen die daaraan relatief weinig
deden. Ruim 700 ex-leerlingen die 1,7 of 15 jaar geleden de
school hadden verlaten werden telefonisch geïnterviewd.
Daarbij bleek dat met name houding en gedrag ten aanzien
van natuur en milieu signiﬁcant positiever scoorde bij de
groep met veel NME. Bovendien bleek dat het positieve effect niet minder werd over de jaren. Ook voor kennis werd
een positief verband gevonden, zij het minder sterk. Deze en
andere onderzoeken - zie ook het betoog van Verboom en
Broekmeyer - ondersteunen het streven om meer aandacht te
besteden aan de natuureducatie van onze kinderen. Behalve
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voor de eigen ontwikkeling van kinderen is dat ook belangrijk
voor het realiseren van voldoende draagvlak voor natuur en
natuurbeleid in de toekomst. Een vraag die daarbij echter
blijft staan is: wat voor kennis en houding streven we eigenlijk na als het gaat om draagvlak? Welk verhaal willen we onze
kinderen vertellen over natuur? Daarover zijn wel enkele kritische noten te kraken.
Afblijfnatuur
Zo stuitten we bij het opstellen van vragenlijsten voor bovenstaand onderzoek op de vraag: “Breek je wel eens takken van
bomen?” Met die vraag was in eerder onderzoek de natuurhouding van kinderen gemeten. Het antwoord ‘ja’ gaf daarbij
een negatieve houding aan. Ik denk dat dit voorbeeld typerend is voor een verhaal over natuur dat vaak - gelukkig niet
altijd - aan kinderen wordt verteld. Natuur is zo kostbaar en
kwetsbaar dat we eraf moeten blijven. Maar wie van de oude
generatie heeft vroeger niet zelf takken losgerukt bij het spelen in natuur? Speelnatuur is spannender voor kinderen dan
afblijfnatuur. En hoe nuttig de nieuwe speelbossen ook zijn,
zij accentueren eens te meer dat spelen in de ‘echte’ natuur
minder gewenst is. Enigszins in het verlengde hiervan ligt het
sentimentele verhaal over het lot van dieren in natuur, waarin
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jagers de schurken en dieren de heiligen zijn. Dit beeld van
‘Bambi-natuur’ - zoals ook Verboom en Broekmeyer zegt houdt een vorm van vervreemding van natuur in. Maar Bambi
is niet door kinderen uitgevonden. Ook in de emotionele
appèls die vanuit natuurorganisaties worden gedaan is het
Bambi-gehalte soms aanzienlijk. Zeker, dergelijke beelden
kunnen heel effectief zijn in hun impact op kinderen. En er
kunnen ook heel plausibele redenen zijn om struinen en ravotten in natuur te verbieden. Maar uitnodigend is het verhaal
van de afblijfnatuur niet.

zeldzame soorten en natuurgebieden kunnen we overleven.
Maar we kunnen natuur niet missen om vele andere redenen.
Om met Jacques P. Thijsse te spreken: we kunnen wel leven
zonder vrije natuur, maar “het zou een leven zijn van lager
allooi; zonder vlucht van de verbeelding, zonder innigheid
van beschouwing en met slechts weinig kans op hernieuwing
van ons zieleleven.” Naast de inspirerende functie van natuur
waarop Thijsse hier doelt, kunnen we ook de pedagogische
functie van natuur en haar positieve invloed op geestelijke en
lichamelijke gezondheid noemen.

Hoofdstructuurnatuur
Verschuiven we onze blik van kinderen naar jongeren, dan
komt ook het ‘volwassen’ verhaal over natuur in het geding. Welke boodschap geven we jongeren als we uitleggen
waarom natuur de moeite waard is? Dat het gaat om natuurgebieden binnen de EHS en om speciﬁeke soorten, die we
beschermen vanwege hun intrinsieke waarden en vanwege
internationale verdragen, zoals het in beleidsnota’s wordt
verwoord? Of kunnen we laten zien dat natuur spannend,
mooi, ontroerend, wreed, onthutsend, en intrigerend kan
zijn? En dat zij ontspanning kan bieden, troost, inspiratie,
inzicht, uitdagingen of rust in je hoofd? Dat laatste verhaal is
een stuk beter uit te leggen aan een nieuwe generatie. Maar
het kan zich dan niet beperken tot de EHS, of tot een lijst van
beschermde soorten. Als jurylid bij de jongerenessays voor de
Westhofﬂezing (een jaarlijkse lezing in Nijmegen over actuele
natuurthema’s) viel mij op dat veel van de jonge auteurs natuur juist bewonderen vanwege haar spontane, niet gereguleerde karakter en daarbij ook natuur in de stad en zelfs die
van exoten omarmen.
Er is nog een andere reden waarom ons verhaal over natuur
zich niet langer kan beperken tot de hoofdstructuurnatuur. In
het Nederland van nu is natuurbescherming niet langer een
kwestie van het opzijzetten van gebieden. Voor bescherming
op lange termijn zijn stevige maatschappelijke keuzes nodig,
op het gebied van landbouw, wonen, mobiliteit, participatie
en, ja, ook het betalen van belasting. Natuureducatie begint
met ervaringen van kinderen in natuur, maar houdt daar niet
op. Als het gaat om educatie van jongeren is de grootste uitdaging juist het leggen van deze maatschappelijke verbanden
tussen natuur enerzijds, en eigen keuzes in consumptie en
politiek anderzijds. Ook dat is iets waarin niet alle natuurorganisaties het goede voorbeeld geven, beducht als ze soms
zijn voor maatschappelijke controverse.

Slotsom
Op basis van dergelijke culturele - inspirerende, pedagogische, gezondheidsbevorderende - waarden kan natuur
toegankelijk worden gemaakt voor de nieuwe generatie.
Letterlijk: door natuur dichter bij kinderen te brengen, via
school en wilde landjes in hun woonomgeving, en door het
openstellen van natuurgebieden voor avontuurzoekende
jongeren. Figuurlijk: door het beeld van een tere afblijfnatuur
te vervangen door dat van een ‘hands-on’-natuur die mooi,
spannend en hard tegelijk kan zijn. Speciﬁek voor jongeren:
door het ‘volwassen’ verhaal over natuur niet te verbergen
achter beleidsnotajargon, maar door het te vertellen en te
laten beleven in concrete en aansprekende vormen. En bovendien: door verbanden te leggen met de maatschappelijke
keuzes die in het geding zijn en deze keuzes ook zelf - wat
jongeren doorgaans haarscherp in de gaten hebben - in praktijk te brengen.

Cultuurnatuur
In de EHS-special van dit Vakblad van oktober 2006 hield
Paul Opdam een pleidooi tegen de verenging van natuurbehoud tot ethische motieven en vóór het stimuleren van natuur buiten de EHS. Voor het beschermen van natuur deed
hij een beroep op haar functionaliteit. Mijn betoog over een
natuurverhaal voor een nieuwe generatie gaat diezelfde kant
op. Tenminste, als we onder de functies van natuur ook
uitdrukkelijk en prominent de waarde van natuur als vitaal
onderdeel van cultuur vatten. De productiefuncties van de
beschermde natuur in Nederland zijn beperkt, en ook zonder

Al deze ontwikkelingen zijn gaande. Ze worden bedacht en
in praktijk gebracht door verschillende NME-organisaties en
vele enthousiaste vrijwilligers. Maar zij hebben meer steun
nodig om werkelijk een verschil te kunnen maken. Zelfs een
zeer succesvol programma als ‘Het Bewaarde Land’, hierboven aangehaald, kan nauwelijks de middelen bijeenkrijgen
om het aanbod naar nieuwe scholen uit te breiden. Er is dus
grotere maatschappelijke inzet vereist, ook vanuit de terreinbeheerders en andere natuur- en milieuorganisaties.
Terugkomend op de eerste vraag in mijn betoog: hun inzet
is tevens een investering in hun eigen draagvlak van de toekomst.
Het is uit onderzoek voldoende duidelijk dat NME op langere
termijn aan dat draagvlak bijdraagt. Ook is het duidelijk dat er
bij de nieuwe generatie van een prima voedingsbodem is voor
aansprekende vormen van educatie. Het is aan de oudere generaties - ‘ons’, met verontschuldiging aan jonge lezers - om
dat actief te steunen en daarbij ook hernieuwde aandacht te
besteden aan het verhaal dat we de nieuwe generatie vertellen
en daadwerkelijk voordoen.◆

Kris.vanKoppen@wur.nl
De genoemde (onderzoeks)publicaties zijn te downloaden op www.
nmeonderzoek.nl. Informatie over de Westhofﬂezing op www.ru.nl/
westhofﬂezing, over ‘Het Bewaarde Land’ op www.bewaardeland.nl.
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Vrij spel voor het
speelbos
Tips voor inrichting, beheer en
ﬁnanciering
Lekker spelen in de natuur. In bomen
klimmen, hutten bouwen, kliederen met
water. Waar kan dat nog? De laatste
decennia op steeds minder plaatsen.
Daar komt nu verandering in. Her en
der in Nederland zijn stukken natuur
ingericht waar kinderen zich wel kunnen
uitleven en waar ze spelenderwijs
de geheimen van de natuur kunnen
ontdekken: de speelbossen. In het boekje
‘Vrij spel voor het speelbos’ zijn de
ervaringen tot nu toe verzameld. In dit
artikel een bloemlezing uit het boekje.

Staatsbosbeheer | De Speeldernis, Rotterdam

vaak de gronden waar een speelbos gerealiseerd kan worden.
Voor gemeenten vormen het welzijn en de gezondheid van
hun jongste burgers belangrijke argumenten om een speelbos aan te leggen. Groene speelplekken worden schaarser,
kinderen spelen steeds minder buiten en het overgewicht
onder kinderen neemt toe. Voor natuurbeheerders is de aanleg van een speelbos een goede manier om kinderen kennis te
laten maken met de natuur.
De brochure ‘Vrij spel voor het speelbos’ is gestuurd naar
alle Nederlandse gemeenten, terreinbeherende instanties en
organisaties die zich bezig houden met buiten spelen. Die
organisaties kunnen weliswaar zelf geen speelbossen realiseren, maar ze kunnen wel bij gemeenten of terreinbeheerders
pleiten voor de aanleg ervan. Om de besluitvorming over de
aanleg van een speelbos te vergemakkelijken, is in de brochure een stappenplan opgenomen (zie kader). Daarin zijn
alle stappen omschreven, vanaf de eerste behoeftepeiling tot
de ﬁnanciering en aanleg van het speelbos. Het is belangrijk
om bij alle stappen zoveel mogelijk toekomstige gebruikers,
jeugdclubs, (vrijwilligers-)organisaties en bedrijven te betrekken. Dat vergroot de kans dat het project slaagt en dat het
speelbos in de toekomst blijft bestaan.

— Rob Berkers en Hanneke Gijsbertse, Stichting Recreatie,
Kennis- en Innovatiecentrum

N

ederland telt momenteel ongeveer veertig speelbossen, en dat worden er elk jaar meer. Dit tot genoegen
van het Ministerie van LNV. Want spelen in de natuur
is niet alleen leuk, het is ook gezond. Bovendien leren kinderen zo al vroeg de natuur kennen en waarderen. Dat maakt de
kans groter dat zij op latere leeftijd de natuur een warm hart
toedragen.
Samenspel
Ongeveer de helft van de speelbossen is aangelegd door
Staatsbosbeheer. Daarnaast zijn er speelbossen bij andere
terreinbeherende organisaties, particulieren en een aantal
gemeenten. Voor de toekomst zijn de ogen vooral gericht op
gemeenten en andere natuurbeheerders. Zij bezitten namelijk

12

Touwslingers en boomhutten
In een speelbos is de natuur zelf het spel. Bomen, struiken, paadjes en watertjes maken het speelbos avontuurlijk.
Speelvoorzieningen zoals klimbomen, touwslingers en
boomhutten maken het avontuur compleet. Door moeilijkheidsgraad van de speelelementen te variëren en de kinderen
de kans te bieden er hun eigen betekenis aan te geven, ontstaan speelmogelijkheden voor verschillende leeftijden.
Het beheer en onderhoud van een speelbos is anders dan
het beheer van ‘gewone’ natuur of een reguliere speeltuin.
De natuur moet extra worden onderhouden in verband met
de veiligheid. Er is daarom ook een voortdurende afweging
nodig tussen veiligheid en de vrijheid om te ontdekken.
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Wat is een speelbos?

Ervaringen van Staatsbosbeheer

Speelbos is een verzamelnaam voor veel soorten natuur die zijn ingericht
om te spelen. Andere termen die gebruikt worden zijn bijvoorbeeld speelnatuur, natuurspeeltuin of beleefpad. De variatie aan speelbossen is groot.
Soms is het daadwerkelijk een bos, soms een meer open, waterrijk gebied.
In sommige speelbossen zijn kunstmatige speelvoorzieningen aangebracht,
in andere geen enkele. Maar alle speelbossen hebben gemeen dat kinderen
er in en met de natuur kunnen spelen.

Stap 1 Peil de behoeften, Stap 2 Zoek een terrein, Stap 3 Zoek samenwerking (gemeente, bewoners,organisaties, bedrijven), Stap 4 Maak een ontwerp, Stap 5 Regel het beheer en onderhoud, Stap 6 Zet de kosten op een
rij, Stap 7 Zoek ﬁnanciering, Stap 8 Realiseer!

Staatsbosbeheer heeft inmiddels twintig speelbossen gerealiseerd,
verspreid over het land, veelal in samenwerking met gemeenten. In de
speelbossen van Staatsbosbeheer spelen elk jaar inmiddels tienduizenden
kinderen.
Kinderparticipatie speelt bij de planvorming van een speelbos een grote
rol. Voor de aanleg legt Staatsbosbeheer zijn spelconcept voor aan een
team van zeer deskundige miniprojectontwikkelaars. Zo krijgt elk speelbos
een uitdagend en speels karakter. Het blijkt daarnaast een uitstekende
manier om omwonenden bij hun leefomgeving te betrekken.
Boswachter Sonja Vrijenhoek: “Het is zo leuk om te zien dat op een gegeven moment de ouders naar huis willen, maar dat zij de enigen zijn. De
kinderen krijgen er geen genoeg van. En waar we als Staatsbosbeheer ook
heel blij mee zijn, is dat het speelbos steeds vaker als bestemming voor
een schoolreisje wordt gekozen.”

Speelvoorzieningen die worden aangebracht, zoals een
slingertouw of een trekpontje, moeten altijd voldoen aan de
normen voor technische veiligheid in het Warenbesluit attractie- en speeltoestellen en regelmatig geïnspecteerd. In de
meeste speelbossen is geen toezicht geregeld. Daarom is het
belangrijk zitplekken voor de ouders te creëren waarvandaan
ze goed zicht hebben op hun kinderen. Ook de ligging van
het speelbos kan bijdragen aan het gevoel van veiligheid. Zo
kan een speelbos worden ingericht vlakbij een plek waar veel
mensen komen, zoals een kinderboerderij of bezoekerscentrum. Dat maakt ze bovendien goed bereikbaar.

Speelzones bij onze zuiderburen

Het maken van een speelbos in acht stappen

Kosten en ﬁnanciering
De aanleg- en inrichtingskosten van de speelbossen van
Staatsbosbeheer variëren van 25.000 tot 150.000 euro. Deze
kosten hangen af van de ligging en grootte van het terrein
en de keuze van de speeltoestellen. Door rekening te houden
met de natuurlijke omstandigheden, zoals hoogteverschillen
en de waterhuishouding, kunnen de kosten van aanleg en beheer relatief laag blijven. Als een speelbos eenmaal is aangelegd, moeten de natuur en speelvoorzieningen goed worden
onderhouden. Daarom is het belangrijk ook de beheerkosten
voor de komende jaren mee te begroten.
Samenwerking met andere instanties en bedrijven kan kosten
besparen. De gemeente Sliedrecht laat bijvoorbeeld scholieren helpen met maaien en schilderen. Het speelbos de Balij
in Zoetermeer werkt samen met de nabijgelegen kinderboerderij. Maar ook sponsoring is mogelijk. Bijdragen aan een
speelbos levert goodwill en publiciteit op. Zo heeft een wegenbouwer de parkeerplaats en de wegen en paden van ‘het
Lions speelbos’ in Klundert aangelegd. ◆
Het boekje ‘Vrij spel voor het speelbos’ is te bestellen via de website van
de Stichting Recreatie: www.stichtingrecreatie.nl.
Voor meer informatie en het bestellen van de handleiding ‘speelzones’:
www.vbv.be, www.bosspel.be, www.tandemweb.be.

Ook in Vlaanderen staan speelbossen in het middelpunt van de belangstelling, maar dan onder de ofﬁciële term ‘speelzones’. De Vereniging voor
Bos in Vlaanderen heeft onlangs een ‘actiehandleiding Speelzones’ uitgebracht. In deze handleiding wordt stap voor stap omschreven hoe je als
boseigenaar een deel van je bestaande bos kunt omvormen of een geheel
nieuwe speelzone kunt realiseren. Naast een handige lijst criteria voor het
realiseren van speelbossen worden tips gegeven om het bos een ‘echt boskarakter’ te laten houden.
Speelzones hebben in Vlaanderen een meer formele status dan in
Nederland. Zo moet deze in een bosbeheerplan zijn opgenomen of er
moet een positief advies verkregen zijn van de Woudmeester van de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos.
Voor de realisatie van een speelzone wordt in alle gevallen geadviseerd een
participatieproces te organiseren; in openbare bossen is het zelfs wettelijk
verplicht de gemeentelijke jeugdraad te betrekken. Verder dient de speelzone te worden opgenomen in het toegankelijkheidsreglement voor het
betreffende boscomplex. Speelzones dienen ten slotte herkenbaar te zijn
aan bordjes met het ofﬁciele speelzone-pictogram.
Tegenover al deze plichten staat dat de Vlaamse Overheid diverse subsidiemogelijkheden biedt voor realisatie en beheer. Particuliere boseigenaren
kunnen een vergoeding van 100 euro per hectare per jaar krijgen. Lokale
besturen kunnen 50% tot 70% van de kosten voor de aankoop van gronden voor speelzones. Ook voor de inrichting zijn er subsidies. Tenslotte
biedt het Agentschap voor Natuur en Bos een gratis aansprakelijkheidsverzekering.
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De natuur ontdekken met GPS

Scouting en natuur, onmisbaar voor elkaar

Gps is een prachtig hulpmiddel om kinderen van nu in aanraking te brengen met natuur. Kinderen vinden een gps ‘vet
cool’ en wandelen is met een
gps niet meer saai, maar spannend en leuk. Met die gedachte
organiseert JaTi allerlei gps-activiteiten voor kinderen. De populairste activiteit is het zoeken
van een schat met een gps (geocaching), voor kinderen vanaf 9
jaar. Spelenderwijs komen kinderen in contact met planten
en dieren. Naast ‘eigen’ events,
ondersteunt JaTi ook anderen
die gps willen gebruiken bij
hun activiteiten. Zo werken we mee aan natuureducatieprojecten waarbij kinderen gps gebruiken om opdrachten over de
natuur te vinden. Daarnaast zet JaTi voor natuurbeheerorganisaties leerzame en leuke gps-routes uit. Deze routes worden
veel gelopen door gezinnen. Zo kunnen ouders en kinderen in
De Hoge Veluwe lekker zwerven over het Otterlose zand. Jong
en oud, samen de natuur beleven, samen plezier hebben, daar
gaat het toch om! www.jati.nl

Scouting Nederland is met 90.000 jeugdleden en 30.000 vrijwilligers, georganiseerd in 1.300 Scoutinggroepen, de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van
het land. Scouting
Nederland draagt
bij aan de ontwikkeling van kinderen
en jongeren door
het organiseren van
een veelzijdige, actieve en plezierige
vrijetijdsbesteding.
Naast spel, sport en
creatieve activiteiten, bieden we kinderen via natuuractiviteiten
de kans om bijzondere ervaringen op te doen in de natuur. Dat
zijn niet alleen typische natuur- en milieueducatie-activiteiten,
maar ook actieve, avontuurlijke en ontwikkelingsgerichte activiteiten, zoals kamperen, outdooractiviteiten, lopen van tochten met kaart, kompas en gps, koken op houtvuur, vlotvaren,
nachtspelen, kanoën en zeilen. Veel Scoutinggroepen werken
mee aan de Natuurwerkdag of onderhouden natuurterreinen
in hun omgeving, in samenwerking met natuurbeheerorganisaties. www.scouting.nl

Finn Snaterse

Inspiratie uit de praktijk

Leren door beleven in de natuur

G. Ganzenbeek | Holleweg in Savelsbos

Natuurwerkweken Wilhelminaoord
Op het Haagse Buitencentrum in Wilhelminaoord (Drenthe)
komen de leerlingen van groep 8 van de helft van de basisscholen uit de gemeente Den Haag
voor een natuurwerkweek. In 30 jaar hebben ongeveer 75.000
leerlingen een werkweek meegemaakt! In
Wilhelminaoord leven
stadskinderen
een
week op het platteland
en midden in de natuur. Ze zoeken er dieren, werken in het bos,
ﬁetsen door het landschap en leven een dag
in de prehistorie. We
willen dat de kinderen
veel beleven en zelf
dingen doen in de natuur: zélf op zoek naar
paddestoelen, vogels,
bodemdieren, en waterdieren. In het nagebouwde prehistorische dorp ervaren ze hoe het is om met materiaal uit de natuur
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Ien Rappoldt

Veldwerk Nederland, landelijk kenniscentrum op het gebied
van natuureducatie, probeert vooral kinderen en jongeren te
betrekken bij de natuur door ze te laten beleven en leren in
die natuur. Zo maken kinderen op schoolkampen in de natuur op onze accommodaties in Apeldoorn en Orvelte actief
kennis met de natuur door
bijvoorbeeld slootje baggeren, kleine beestjes te vangen
en een natuurtentoonstelling
te maken. Vaker bereiken we
kinderen indirect door leerkrachten, begeleiders in de
kinderopvang, recreatiewerkers of natuurbeheerders te
trainen in het uitvoeren van
natuurbelevenissen met kinderen. Deelnemers zijn vaak
verbaasd hoe eenvoudig het
eigenlijk is om natuurbelevenissen uit te voeren.
Door onze praktijkervaringen zien we ook wat het effect is van
natuuractiviteiten op kinderen. Zelfs de grootste druktemaker
wordt stil als hij boven een nestkastje hangt en de jonge vogeltjes ziet. Kinderen ontwikkelen zo niet alleen waardering
en zorg voor de natuur, maar leren ook beter samen te werken
en meer te vertrouwen op hun eigen waarnemingen. www.veldwerknederland.nl
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van alles te maken. Tijdens de vrije uurtjes kunnen ze sporten
of een hut bouwen in het bos. Eén van de belangrijkste doelen
is om de kinderen te leren kijken; dan gaan ze als vanzelf meer
ontdekken en...... worden ze steeds enthousiaster. Zo’n week
in de natuur is een topervaring voor de leerlingen; leerkrachten
die jaren geleden als kind de werkweek meemaakten, praten
daar nu nog vol enthousiasme over. Zo’n week kan iemands
kijk op de natuur veranderen en de blik aanzienlijk verruimen.
www.denhaag.nl/schoolinbos

Jonkheer Ravilla brengt kinderen op een hoger level
Voor inwoners van de gemeente Venray, waar Stichting De
Marke de bossen beheert, is het activiteitenprogramma ‘Puur
Natuur’ ontwikkeld. De meest spectaculaire activiteit van Puur
Natuur is ‘Het Ravillaraadsel’. Uit de folder: “Nergens in de hele
wereld vind je een computerspel waarin je levels hoger komt
door buiten in de bossen opdrachten uit te voeren. In Venray
wel!
Superdetective
Bubblegum krijgt een
mailtje met een noodkreet van jonkheer
Ravilla van Oirlo. De
jonkheer heeft geen
cent meer, alleen torenhoge
schulden.
Zijn enige hoop op
redding is het vinden
van een schat die bijna
tweeduizend jaar geleden door een verre
voorvader is verstopt.
Maar daarvoor moet
een ingewikkeld raadsel worden opgelost.”
Berichten dat de jeugd
te weinig beweegt en te
weinig aandacht heeft
voor de natuurlijke
leefomgeving waren
voor ons aanleiding om Puur Natuur te ontwikkelen. Maar ook
een ﬁnancieel duurzaam beheer van de bossen die de Marke
beheert speelde een rol. Naast inkomsten uit subsidies en
houtinkomsten zien we kansen om uit de exploitatie van Puur
Natuur extra inkomsten te verwerven die ten goede komen aan
het beheer van de bossen. www.demarke-puurnatuur.nl

Van Luchtkasteel tot Dassenburcht
Nederland telt 1600 particuliere grondbezitters met elk een
areaal van 5 tot 500 hectare. Dankzij het programma ‘Van
Luchtkasteel tot Dassenburcht’ ontdekken kinderen van basisscholen nu deze unieke locaties. Met het programma beleven

kinderen landgoederen in al hun facetten: planten en dieren,
gebruiksnatuur als bosteelt en landbouw, het landhuis en de
stallen, het leven van vroeger en nu, maar ook hoe je het landgoed moet behouden. Het is voor kinderen een grote openbaring dat de eigenaar het landgoed grotendeels zelf moet
onderhouden. Daardoor zijn ze ook zelf bereid tot meer zorg
voor de natuur in hun directe omgeving. Het vandalisme is bijvoorbeeld
op een aantal landgoederen afgenomen.
Na vijf jaar hebben op
70 landgoederen zo’n
30.000 kinderen deelgenomen. Om het jaar
komen de scholen terug, soms met een klas,
maar soms ook met de
hele school. Veel liever
zouden ze elk jaar terugkomen. Zoals Sjoerd schreef: “Beste mevrouw de landgoedeigenaresse, ik vond het hartstikke leuk en ik hoop dat er gauw
twee jaar voorbij zijn want dan zit ik in groep 7 en dan kom ik
weer....” www.vanluchtkasteeltotdassenburcht.nl

Natuur-Wijs: voelend, proevend en ruikend de natuur
terug in het onderwijs
De natuur, die leer je niet uit een boekje, natuur is er om te
voelen, proeven en ruiken! Daarom zijn Universiteit Utrecht,
NatuurCollege en Staatsbosbeheer gestart met Natuur-Wijs.
Natuur-Wijs wil samen met scholen bij 4-18 jarigen een groter bewustzijn realiseren van de relatie tussen mens en natuur
vanuit kennis, beleving en bezieling. En dat als standaard
onderdeel van het basis- en voortgezet onderwijs. De kinderen gaan leren de natuur te beleven met hun hoofd, hart en
handen. Meer naar buiten stimuleert bovendien beweging en
creativiteit. Ook gaan kinderen meer samen spelen en samen
werken in plaats van de solo-activiteiten achter de computer of
voor de televisie.
Natuur-Wijs bestaat uit het ontwikkelen van een meerjarig lesprogramma met buitenactiviteiten voor basisscholen, en een
trainingsprogramma voor (onder meer) leerkrachten, pabostudenten, boswachters en vrijwilligers van Staatsbosbeheer.
Tijdens de huidige proeffase krijgen schoolklassen van tien
tot twaalf basisscholen twee of drie lessenseries. Elke serie bestaat uit een voorbereidende les in de klas, een buitendag met
de boswachter in de natuur en een verwerkingsles in de klas.
De eerste reacties van leerlingen, leerkrachten en boswachters
zijn enthousiast...!
◆
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Hoe ziet jouw ideale bos er uit?
jongen met hut

boomchirurg

boswachter

loslopende hond

beuk

verbodsbord

foto’s Hans van den Bos, Aukje Gorter illustraties Jean Dulieu, Walt Disney, Aukje Gorter

wandelaars

Paulus de boskabouter

vliegend hert

heide

bankje

prullenbak
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Leeftijd . . . . . . . . . .
houtduif

merel
mestkever

dalkruid

dotterbloem

bos

jeneverbes

Bambi

grote heideplagsel-machine

