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Woord vooraf
Wij willen:
Meer jeugd en jongeren in de natuur!
Waarom:
Jeugd en Jongeren raken vervreemd van de natuur. Zij spelen nauwelijks buiten en hebben daardoor
weinig binding met natuur.
De natuur en een groene omgeving is belangrijk voor iedereen. Het is rustgevend, uitdagend,
grensverleggend, motiveert om te bewegen en stimuleert de creatieve geest. Groen is dus gezond!
Ook en zelfs juist voor opgroeiende kinderen. Voor ons is natuur alles dat groen is: planten, bomen,
(huis)dieren en buiten. Dus niet alleen de ongerepte natuur, maar zeker ook de boom aan het einde
van de straat, de bosjes in het park en het water dat door de wijk stroomt.
Wanneer de jeugd zich gaat vervreemden van de natuur komt het behoud van deze groene
omgeving, en daarmee de gezondheid van mensen, in gevaar. Want als de kinderen van nu geen
binding hebben met de natuur of de groene omgeving, simpelweg omdat ze nooit buiten komen,
zullen ze later in hun beslissingen natuur niet meer meewegen. Toekomstige generaties zullen
daardoor nog minder in aanraking komen met natuur en er nog meer van vervreemden. De vicieuze
cirkel is daarmee rond.
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Daarom:
Meer jeugd en jongeren in de natuur!
Jeugd- en jongerenorganisaties:
Veel jeugd- en jongerenorganisaties kunnen een rol hebben in het aanbieden van natuurervaringen.
Simpelweg door vaker naar buiten te gaan, door meer activiteiten te ontplooien in de natuur. Het gaat
dus om ervaringen in de natuur. Wanneer een kind daarvoor open staat, verschuift dit vanzelf naar
het beleven van natuur.
Veel jeugdorganisaties onderkennen dat de natuur, het groen en het buiten zijn meerwaarde geeft
aan hun activiteiten. Groen is dus niet alleen gezond voor jeugd en jongeren, maar ook goed voor de
jeugd- en jongerenorganisaties zelf. Het is gewoon spannender in het bos! Leuker op een echte rivier!
Het is uitdagender. Er kunnen avonturen beleefd worden en dat geeft intensievere sociale contacten.
Natuur geeft de activiteiten een meerwaarde. Organisaties kunnen zich hiermee profileren. Dat kan
bovendien meer leden en extra financieringsbronnen opleveren.
Voor veel jeugd en jongeren is het niet meer vanzelfsprekend om buiten te spelen. Via hun sportclub,
buitenschoolse opvang of andere georganiseerde vrijetijdsbesteding kunnen ze ontdekken hoe leuk
dit is. Wellicht trekken ze er dan op eigen houtje ook vaker op uit, en beleven zo hun eigen
topervaring in de natuur. Wij denken dat dit de weg is naar meer betrokkenheid bij en binding met de
natuur.

Sandra van der Wielen en Saskia Ruven
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1. Inleiding
Achtergrond
Recent onderzoek wijst uit dat spelen in de natuur essentieel is voor een goede ontwikkeling van
kinderen en jongeren. Niet alleen leren ze hierdoor hun eigen natuurlijke omgeving beter kennen, het
is ook gezond, grensverleggend, biedt uitdagingen op maat, motiveert om te bewegen en stimuleert
de creatieve geest. Het biedt tevens een basis voor betrokkenheid bij de natuur op latere leeftijd: een
belangrijke randvoorwaarde voor het in stand houden van een toekomstige groene leefomgeving. Het
ministerie van LNV probeert op verschillende manieren te werken aan meer binding van de jeugd met
de natuur. Op haar initiatief is het nationale programma ‘Jeugd, Natuur, Voedsel en Gezondheid’ tot
stand gekomen. LNV werkt daarin nauw samen met een aantal andere ministeries en
maatschappelijke organisaties. Recentelijk hebben ook een aantal natuurorganisaties, op initiatief van
Stichting wAarde, het doel omarmt om alle kinderen in Nederland de mogelijkheid te geven voor hun
12de jaar een topervaring in de natuur te beleven; zo’n ervaring die je nooit meer vergeet.
Aanleiding
Organisaties die met jeugd- en jongeren werken zouden wel eens veel kunnen betekenen voor de
relatie van jeugd met natuur. Een paar voorbeelden: de manege maakt buitenritten door de duinen,
de fotoclub geeft zijn jeugdleden een cursus natuurfotografie, de kanovereniging maakt tourtochten
door de natuur, de Scoutinggroep kampeert ieder jaar in het bos, de catechisatiegroep houdt elke
zomer bezinningsbijeenkomsten in de buitenlucht, het buurthuiswerk organiseert een speurtocht over
de heide en de voetbalvereniging doet de conditietraining op het strand. Deze organisaties hebben
natuurbeleving niet als doel op zich, maar gebruiken de natuur om hun activiteiten meerwaarde te
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geven. Daarmee krijgen jeugdleden ongemerkt een beetje natuurbesef mee. Op deze manier worden
veel jeugd en jongeren bereikt en dat is in deze digitale tijd van onschatbare waarde.
Onderzoek
Voor het ministerie van LNV is het belangrijk te weten welke organisaties een rol zouden kunnen
spelen en welke rol dit dan zou kunnen zijn. Door middel van een oriënterend onderzoek proberen we
deze vraag te beantwoorden. Doel van het onderzoek is dan ook het in kaart brengen van de
organisaties die met jeugd en jongeren werken en het achterhalen welke van deze organisaties een
kans bieden om mee te werken aan het versterken van de binding van jeugd en jongeren met de
natuur. Een nevendoel is het informeren van al deze organisaties over het belang van activiteiten in
de natuur voor jeugd en jongeren.
Parels
Het werkveld rond jeugd en jongeren is heel divers en complex. Veel organisaties zijn op hun eigen
manier, passende bij de doelstellingen, actief in de natuur. Doordat het onderzoek oriënterend van
aard was, hebben we maar een beperkte hoeveelheid informatie boven tafel gekregen. Toch zien we
nu al dat er binnen dit werkveld veel kansen liggen om kinderen en jongeren de natuur als
speelterrein te laten verkennen. En dat er zeker al goede voorbeelden, enkele parels zijn. Deze
parels staan in dit rapport beschreven.
Dit rapport is een verkorte weergave van het onderzoek en bevat tevens onze conclusies en
aanbevelingen aan zowel de overheid als de jeugd- en jongerenorganisaties. De verkregen
adressenlijst van jeugd- en jongerenorganisaties is als bijlage meegeleverd en is als toegevoegd
resultaat ook een waardevolle uitkomst van het onderzoek.
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2. Onderzoeksopzet
De onderzoeksvragen van dit oriënterend onderzoek zijn:
- Welke organisaties werken met jeugd en jongeren?
- Zijn niet-groene jeugd- en jongerenorganisaties geïnteresseerd in groene activiteiten in de
natuur?
- Willen en kunnen zij een rol spelen in de relatie tussen jeugd en jongeren en de natuur?
- Onder welke voorwaarden kan dit uitgevoerd worden?
De doelgroep van dit onderzoek zijn Nederlandse organisaties die met jeugd en jongeren werken.
Het oriënterend onderzoek bestond uit vier onderdelen.

a. Doelgroep informeren
De verwachting was dat een groot deel van de doelgroep niet of nauwelijks nadenkt over het thema
spelen in de natuur. Om deze interesse aan te wakkeren hebben wij zoveel mogelijk organisaties die
met jeugd en jongeren werken een folder toegestuurd met informatie over nut en noodzaak van
spelen in de natuur, de rol die elke organisatie hierin kan hebben en de achtergrond van ons
onderzoek. De folder is te vinden in bijlage 1. Een adressenlijst van de aangeschreven organisaties is
te vinden in bijlage 2.
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b. Telefonisch interview onder niet-groene organisaties die met jeugd en jongeren werken
Vervolgens hebben wij medewerkers van minstens 40 organisaties telefonisch geïnterviewd.
Daarvoor hebben we een zo evenwichtig mogelijke keuze gemaakt uit verschillende categorieën van
organisaties (zie hoofdstuk 3). De geselecteerde organisaties vindt u in bijlage 2. In bijlage 3 is een
overzicht opgenomen van de gestelde vragen.

c. Bijeenkomst ‘Met de jeugd de natuur in’
Uit de resultaten van het telefonisch interview zijn conclusies en aanbevelingen gedestilleerd, die op
10 september 2007 met een selecte groep van verscheidende organisaties en het ministerie van LNV
zijn besproken (zie bijlage 4). De bijeenkomst had als doel verder bekendheid te geven aan het
belang van natuur voor jeugd en jongeren, het aanscherpen van de conclusies en aanbevelingen en
daagde de betrokken organisaties uit tot het maken van afspraken over een mogelijke rol in het
versterken van de binding tussen jeugd en natuur.

d. Rapportage
De resultaten, conclusies en aanbevelingen uit de interviews en de bijeenkomst zijn samengevoegd
in een eindrapport. Het rapport wordt digitaal breed verspreid onder jeugd- en jongerenorganisaties,
ministeries en groene organisaties.
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3. Resultaten
De interviews die gehouden zijn onder minstens 40 jeugd- en jongerenorganisaties waren bedoeld
om een antwoord te geven op de onderzoeksvragen (zie ook de interviewvragen in bijlage 3).
De interviews zijn per categorie uitgewerkt op een drietal thema’s:
- welke activiteiten onderneemt een organisatie in de natuur en waarom;
- welke obstakels komen ze tegen bij het doen van activiteiten in de natuur;
- welke kansen en/of mogelijkheden liggen er om meer activiteiten in de natuur te ondernemen.
De categorieën zijn:
¾ Jeugd en Jongeren: organisaties die vooral bezig zijn met de ontwikkeling van jeugd en
jongeren.
¾ Religieus: organisaties die vooral bezig zijn met geloofsverdieping.
¾ Maatschappelijk: organisaties die met jongeren aan een maatschappelijk vraagstuk werken.
¾ Politiek: jongerenorganisaties die gelieerd is aan een politieke partij.
¾ Sport: sportbonden.
¾ Zorg en Welzijn: organisaties die zich met het welzijn van jeugd en jongeren bezig houden.
¾ Overkoepelende organisaties: organisaties die de belangen van verschillende andere
organisaties in dit werkveld vertegenwoordigen.
¾ Overig: enkele overige organisaties die niet in bovenstaande categorieën past.

12

In bijlage 2 is getoond welke organisaties geselecteerd zijn. Gestreefd is naar een evenwichtige
verdeling over de verschillende categorieën.
Onderstaande resultaten zijn een vrije weergave van de open (telefonische) interviews die gehouden
zijn met de jeugd- en jongerenorganisaties.

3.1 Jeugd en jongeren
De natuur is een belangrijk onderdeel voor Scouting Nederland en Jong Nederland. Scoutinggroepen
ondernemen heel veel activiteiten in de natuur, zoals kamperen, tochten lopen, buitenspelen, sport en
spel, speurtochten, maar ook educatief gerichte activiteiten. Bij Jong Nederland staat het buitenleven
en avontuur centraal. Beide organisaties vinden het belangrijk dat jeugd en jongeren veel in de natuur
komen. Lekker actief buiten zijn is een gezonder alternatief voor de tv, gamen of op internet rond
hangen.
NivonJong is een vereniging die de bewustwording van jongeren wil vergroten op het terrein van
natuur, cultuur en maatschappij. Daartoe biedt Nivon mensen een vrijplaats om te ontdekken,
ontmoeten, ontspannen en ontplooien. Jongeren geven zelf aan wat ze willen. Als het past binnen het
gedachtegoed van NivonJong, wordt het initiatief ondersteund.
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Obstakels
De afdelingen van Jong Nederland ondervinden geen belemmeringen t.a.v. spelen in de natuur. Ze
gaan naar buiten als ze dat willen. Voor Scoutinggroepen is dit anders, vooral voor groepen in grote
steden. Een grasveldje of klein parkje in de buurt biedt niet altijd de uitdaging die men zoekt. Voor
speciale activiteiten (dropping, avondspelen, van de paden af) moeten vaak vergunningen
aangevraagd worden, wat vaak veel werk met zich meebrengt. Natuurgebieden zijn goed beschermd,
maar daardoor vaak op slot voor kinderspel.

Kansen en mogelijkheden
De bevolking bestaat voor 35 tot 40% uit kinderen. Het is dus van belang dat er bij de inrichting van
een stad, dorp of gebied rekening gehouden wordt met en ruimte gemaakt wordt voor natuurlijke
speelplekken. De gemeente zou katalysator moeten zijn om ervoor te zorgen dat de jeugd meer naar
buiten kan. Aan de andere kant kunnen Scoutinggroepen veel winnen en gedaan krijgen als zij met
terreinbeheerders afspraken zouden maken over toegang tot natuurgebieden en wat daarin wel en
niet is toegestaan.
Jong Nederland is van mening dat ook de ouders een rol hebben in het hele verhaal. Zij kunnen veel
betekenen door met hun kinderen meer op pad te gaan in de natuur (ook buiten de paden) en hen
aan te moedigen ook alleen op pad te gaan.
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Veel van de jongerenreizen van NivonJong zijn in de natuur. Soms wordt er zelfs wild gekampeerd,
anders toch op z’n minst gewandeld, gezeild of spelletjes gespeeld tijdens een zomerkamp.

3.2 Religieus
De YMCA is een internationale, oecumenische vrijwilligersorganisatie en staat voor activiteiten en
programma’s met, voor en door jongeren. De YMCA biedt programma’s die kinderen en jongeren
uitdagen om grenzen te verkennen, om relaties aan te gaan en om verantwoordelijkheid te nemen
voor hun eigen leven en voor hun omgeving. Ze doen veel buiten en werken aan een educatief
programma gericht op de natuur. Voor Jong Katholiek is natuur belangrijk vanuit de gedachte van het
rentmeesterschap, maar is geen thema voor een specifiek programma. Weekendjes van EO-Ronduit
worden vaak in of bij een mooi natuurgebied gehouden.
Time to Turn is een zelfstandige christelijke groene jongerenorganisatie, die door EO-Ronduit en
Youth for Christ is opgericht en nog steeds door beiden wordt ondersteund en gefinancierd. Zij voeren
voornamelijk campagnes om jongeren bij natuur en milieu te betrekken.
De lokale jeugdgroepen die ondersteund worden door de Jeugdwerkbureau’s Lava en STAP,
organisaties die lokale kerkelijke jeugdwerk ondersteunen in respectievelijk Gelderland en Overijssel,
trekken tijdens de start- en slotdagen en weekenden vaak naar buiten. Kindergroepen en tiener- en
jongerensoosen gaan soms ook naar buiten voor droppings, nachtspelen, dauwtrappen, outdoor en
weekenden.
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Obstakels
De activiteiten van de catechese en kindernevendiensten (knutselen, tekenen, praten, lezen) vinden
vooral binnen plaats. Leren over de bijbel doe je niet buiten. Het organiseren van activiteiten is binnen
ook veel gemakkelijker. Daarnaast zijn vrijwilligers vaak bang om de controle over de groep kwijt te
raken, volgens Lava Gelderland. Men heeft het druk en heeft geen tijd, ruimte of aandacht voor iets
‘nieuws’.
YMCA vindt het moeilijk om buiten een plek van samenkomen te vinden. Zij zien elkaar vooral in
kerken daar is vaak weinig spannend groen te vinden.

Kansen en mogelijkheden
Jeugdbureau Lava en STAP organiseren activiteitendagen rondom de natuur als inspiratiebron.
Hiermee hopen ze dat de vrijwilligers en beroepskrachten die met de jeugd werken meer gaan doen
met de jeugd in de natuur. De belangstelling voor deze dag is gering. De jeugdbegeleiders hebben
natuur nog niet in het vizier.
Lava ziet mogelijkheden voor terreinbeherende organisaties om meer met kerkelijke organisaties
samen te werken vanuit het rentmeesterschap, verantwoordelijk zijn voor de aarde waarop je leeft.

16

Vanuit dat idee willen gelovigen zich inzetten voor de natuur. Ook vanuit het project Diaconnexion,
waarbij kerkelijke groepen iets goeds doen voor de samenleving, kan iets voor, met of in de natuur
gedaan worden. Dit geldt dan voor de wat oudere jongeren.

3.3 Maatschappelijk
SIW Internationale Vrijwilligersprojecten is een organisatie die vrijwilligers naar het buitenland zendt
en activiteiten voor buitenlandse jongeren in Nederland organiseert. Daarmee bevordert SIW
internationale contacten tussen jongeren. Door hen in te zetten in maatschappelijk nuttige activiteiten,
levert de organisatie een bijdrage aan de vorming van de jongeren. De natuur is geen doel van de
organisatie, maar ze ziet wel het belang ervan. Natuurprojecten zijn bijzonder populair onder
jongeren. Binnen Europa is zelfs 50% van de projecten in of met de natuur.

Obstakels
De stichting draait geheel zelfstandig en bijna volledig op vrijwilligers. Er is slechts voor een klein deel
subsidie nodig om de activiteiten te kunnen bekostigen. Ondanks dat de natuurprojecten heel populair
zijn, wordt het steeds lastiger om voor dit onderwerp financiering te vinden. Deze projecten vinden
vaak plaats in achteraf gelegen gebieden waardoor er weinig publiciteit gegenereerd kan worden.
Bovendien is de natuur op dit moment voor subsidiegevers en sponsoren geen hot issue.
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3.4 Politiek
Natuur heeft voor de politieke jongeren van de Jonge Socialisten geen prioriteit. Debatten lenen zich
nu eenmaal niet om in de buitenlucht te doen. Het pinksterkamp vindt plaats in de natuur. De
activiteiten zijn dan zingen, spelen en discussiëren. De Jonge Socialisten vinden het wel belangrijk
dat de jeugd veel buiten komt. Buiten zijn is gezond, vermindert stress en kinderen bewegen zich
meer.

Obstakels
De Jonge Socialisten hebben het idee dat ze binnen het thema jeugd en natuur weinig invloed
kunnen uitoefenen. Ook niet door te debatteren. Zij laten dat graag aan grote organisaties zoals
Natuurmonumenten over. Daarnaast vinden zij dat het gewoonweg niet gebruikelijk is voor de jeugd
om veel naar buiten te gaan. De natuur is ook nog eens moeilijk bereikbaar per openbaar vervoer.

3.5 Sport
Sommige sporten vinden buiten in de natuur plaats, zoals paardrijden, vissen, wandelen en kanoën.
Veel jeugd en jongeren zullen niet voor deze sport kiezen om van de natuur te genieten, maar krijgen
wel de broodnodige groenvitaminen mee. Veel jongeren sporten ook zonder lid te zijn van een
vereniging (bijvoorbeeld bij skaten). De meeste bonden zien wel het belang van voldoende
jeugdleden en zullen de verenigingen ondersteunen bij het werven en binden van jeugdleden. De
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NKB (kanoën) vindt dat activiteiten voor jeugdleden gericht moeten zijn op sociale contacten,
spanning en uitdaging (zoals Wild Water Raften en Branding Kanoën). Het hangt echter van de lokale
verenigingen af of ze werkelijk actief bezig zijn met het werven van jeugdleden.
Veel sportbonden hebben ook een aanbod aan scholen, zoals skate safe clinics, GPS clinics, kano
lessen, lessen over Nederlandse vissen etc.
Wandelen en vissen is laagdrempelig en kan altijd en overal. Vissen is ‘in’ onder de jeugd (500.000
jeugdleden). Voorheen leerden kinderen vissen van vader of opa. Nu neemt de
hengelsportverenigingen steeds vaker deze taak over. Wandelen wordt ook weer populairder, vooral
door Nordic Walking dat ook onder de jeugd populair is en GPS tochten, bijvoorbeeld Treasure Hunt,
die veel met het hele gezin gedaan worden.
De sportbonden die we hebben gesproken zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is dat de jeugd in de
natuur komt en achter de computer vandaan komt. Als kinderen meer in contact komen met de natuur
is dat goed voor de gezondheid, hebben ze meer respect voor de natuur en is dat goed voor hun
persoonlijke en motorische ontwikkeling. Dit contact kan bevorderd worden door te sporten in de
natuur, bijvoorbeeld door paardrijden (veel beweging, veel buiten in de natuur zijn en leren over de
omgang met het paard) of vissen (spannend en avontuurlijk, lekker buiten zijn, geconcentreerd bezig
zijn).

Obstakels
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Vooral de kanoërs en paardrijders hebben last van een beperkte toegankelijkheid van de natuur om
hen heen. Het is vaak niet mogelijk om dichtbij huis in de kano te stappen en zo naar een mooi
gebied te varen. Veel (natuur)gebieden zijn ook op slot voor kanoërs, omdat verhuurders er een potje
van maken (teveel verhuren, teveel overlast). Zij verpesten het dan voor de echte kanoliefhebber.
Paardrijden mag niet overal. Leuke routes zijn moeilijk te vinden, duinen zijn niet toegankelijk en in de
stad wordt het ook lastig. Bovendien worden steeds meer (onbewaakte) spoorwegovergangen
opgeheven. Maar ook het vissen is niet altijd overal mogelijk. Hoewel er viswater genoeg is, zijn de
oevers vaak te steil en niet veilig voor kinderen of juist natuurvriendelijk, zodat je er dus niet bij kan en
mag.
Sportorganisaties kunnen alleen kinderen en jongeren in contact brengen met de natuur als ze lid
zijn. Het werven en binden van de leden is de verantwoordelijkheid van de lokale verenigingen. Zij
hebben voldoende gemotiveerde vrijwilligers nodig om dit te kunnen realiseren. Hier schort het nog
wel eens aan. Vrijwilligers willen tegenwoordig ook iets voor al hun werk terugkrijgen. Dat hoeft niet
persé in een financiële bijdrage, maar onkostenvergoeding is toch wel een vereiste. Visverenigingen
krijgen vaak geen (sport)subsidie van gemeente omdat de sportvisserij niet is aangesloten bij
NOC*NSF.

Kansen en mogelijkheden
De gesproken sportbonden zijn van mening dat je kinderen meer de natuur in krijgt door een juiste
combinatie tussen mentaliteit (je gaat gewoon de natuur in, het hoort erbij) en voorzieningen (je kunt
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ook de natuur in). Ouders spelen hierin een belangrijke rol. Zij moeten in de eerste plaats stimuleren
dat kinderen veel naar buiten gaan.
Sportorganisaties kunnen ook bijdragen aan het meer naar buiten gaan. De KNHS (ruitersport) geeft
bijvoorbeeld aan dat een paard een stimulans kan zijn om de natuur in te trekken. Bewegen, buiten
zijn, kinderen en pony’s is een kansrijke combinatie.

3.6 Zorg en welzijn
Binnen de zorg- en welzijnssector wordt het belang van de natuur voor kinderen onderkent. Kinderen
ontwikkelen hierdoor respect voor de natuur en ook voor elkaar. Ze leren dat de natuur belangrijk is
voor het leven. Het is een goede plek om je uit te leven door te rennen, vliegen en draven.
Sommige organisaties geven de natuur een hele specifieke plek in het activiteitenaanbod. Zo biedt
Stichting Welzijn Hoogeveen in het kader van de verlengde schooldag veel activiteiten in de natuur
aan. Ook bieden ze hun groene activiteiten aan op scholen. PJ Partners geeft cursussen aan peuteren kleuterleidsters over dit onderwerp en organiseert spel-sportdagen om zo het buiten zijn en spelen
in de natuur te promoten. Anderen werken nauw samen met de kinderboerderij in de buurt, een NMEcentrum of een IVN-afdeling. Een voorbeeld hiervan is het buurthuis de Havelaar in Amsterdam. Er
zijn ook nog steeds welzijnsorganisaties die nauwelijks tot geen aandacht hebben voor spelen in de
natuur.
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De GGD Rotterdam-Rijmond is geen jeugdorganisatie. Zij zien zichzelf als 'behoeder van de
gezondheid' en willen in en om de stad mogelijkheden creëren voor contact met de natuur. Een van
de concrete zaken is dat ze proberen meer speeldernisachtige plekken in de stad te maken.

Obstakels
De laatste jaren is er veel bezuinigd op subsidies voor het jeugdwerk door gemeenten. Veel
welzijnsinstellingen zijn daardoor in de problemen gekomen en kunnen niet meer alle activiteiten
uitvoeren. Er is dan geen geld en/of tijd om ingewikkelde activiteiten in de natuur te ondernemen. Ook
ontbreken de spelideeën of activiteiten voor activiteiten in de natuur voor jongeren van 12 jaar en
ouder. Er is behoefte aan praktische tips.

Stichting Welzijn Hoogeveen doet veel in de natuur omdat twee medewerkers vanuit eigen interesse
betrokken zijn bij dit onderwerp. Ze steken er veel eigen tijd in om het allemaal goed te laten lopen.
Als deze persoonlijke interesse er niet zou zijn, zou natuur meer naar de achtergrond verdwijnen.
De GGD Rotterdam-Rijmond ervaart dat de bereikbaarheid van de natuur niet optimaal is. Betere OVontsluiting is noodzakelijk, bijvoorbeeld een tramlijn naar de Kralingse Plas.

Kansen en mogelijkheden
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De GGD ziet kansen om de natuur als oplossing aan te bieden aan scholen. Nu gaat er veel
aandacht naar bewegen, dikke kinderen en agressie, terwijl de natuur ook daar juist een oplossing
voor kan zijn. Natuur moet weer meer naar de voorgrond en op de politieke agenda komen.
Daarnaast moet de natuur een vanzelfsprekende plek krijgen in de kinderwereld.
Dat kan via scholen, maar ook buitenschools is er veel te regelen. Er is veel te bereiken door het
zoeken naar samenwerking met andere organisaties. Bijvoorbeeld: Natuurmonumenten heeft geld om
de activiteiten te kunnen uitvoeren en zoekt hiervoor de kinderen. Jeugdorganisaties kunnen kinderen
leveren, maar hebben vaak weinig geld voor speciale activiteiten.

3.7 Overkoepelende organisaties
Jantje Beton vindt het belangrijk dat jeugd en jongeren in de natuur komen. Jantje Beton ondersteunt
hiervoor onder meer lokale jeugd- en jongerenorganisaties om met de jeugd activiteiten in de natuur
te ondernemen door het verspreiden van kennis, het geven van subsidies en het behartigen van de
belangen van deze organisaties.
NUSO (Landelijke Organisatie voor Speeltuinwerk en Jeugdrecreatie) promoot het buitenspelen en
daarmee ook het spelen in de natuur. Het buitenspelen staat momenteel erg onder druk. Binnen het
NUSO is er bij de inrichting van speeltuinen steeds meer aandacht voor avontuurlijk en natuurlijk
spelen. Bij de renovatie van speeltuinen liggen hiervoor veel kansen, vooral als er jonge vrijwilligers
actief zijn in de speeltuinvereniging. In de grote steden willen de speeltuinverenigingen nog wel eens
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een uitstapje maken naar een natuurgebied in de buurt. NUSO werkt veel met kinderparticipatie bij de
ontwikkeling van een speeltuin.
De NISB (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen) houdt zich bezig met sport en bewegen door
andere organisaties te ondersteunen. Dit doen ze door het verspreiden van kennis en innovatie en te
helpen bij implementatie en professionalisering van verschillende doelgroepen, onder andere de
sportbonden. De natuur is de afgelopen jaren naar de achtergrond gedrukt, maar momenteel
verkennen zij de rol die natuur speelt in hun inhoudelijke programma’s, zoals ‘Jeugd in beweging’ en
‘Actieve Leefstijl’.
De ANWB staat voor verkeer, vervoer, recreatie en toerisme, maar voelt ook een maatschappelijke
verantwoordelijkheid voor een gezonde leefomgeving. Hier hoort (recreatief) groen onlosmakelijk bij.
De ANWB maakt zich sterk voor meer veilige groene plekken op loopafstand en voor meer recreatief
(speel)groen. Dit vermindert de autodruk in de stad en omgeving. De ANWB doet dit onder andere
door het verspreiden van informatie: gidsen en routekaarten, bijvoorbeeld stadsgidsen met mooie
groene plekjes in de stad.

Obstakels
De ANWB ziet dat het stedelijk gebied steeds dichter wordt bebouwd, doordat het landelijk gebied op
slot gaat voor woningbouw en gemeenten toch een woningbouwopgave hebben. Een mogelijke plek
om te bouwen zijn dan de plantsoenen. Groen wordt nu nog steeds als een kostenpost gezien zonder
dat het iets oplevert. Dus korte termijn denken in plaats van naar de lange termijn te kijken.
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Verder zien ze een (absurde) hoge zorg om veiligheid. Ouders durven hun kinderen niet meer
onbegeleid naar een speeltuin te sturen. De weg ernaar toe is niet veilig en de speelplek wordt ook
als onveilig ervaren. De wetgeving rondom de veiligheid bevordert natuurlijke speelruimte niet, aldus
de NUSO. De overheid moet voorkomen dat ze hierin doorslaan.
Het behoud van speelruimte staat onder druk. Ruimte, veiligheid en onderhoud is hierbij belangrijk,
niet alleen nu, maar ook vele jaren later. Vaak is er geen natuur dichtbij. Het is te lastig of duur om
ergens heen te gaan. Kinderen zijn daarom aangewezen op de kleine groene parkjes in de buurt, als
deze er nog zijn.

Kansen en mogelijkheden
Ook de overkoepelende organisaties beamen dat het belangrijk is dat groen weer op de politieke
agenda komt te staan. Hiervoor zou het ministerie van LNV nog harder kunnen lobbyen bij de ander
ministeries. Bijvoorbeeld door groen weer een thema te maken in het grote-stedenbeleid en te pleiten
voor een dossier recreatie.
Jantje Beton sponsort tekortkomingen voor extra materiele kosten bij welzijnsinstellingen. Dit kan
betekenen dat ze toch die activiteiten in de natuur kunnen doen.
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Binnen het welzijnswerk zijn veel vrijwilligers en beroepskrachten die geen affiniteit hebben met
natuur. Deze vrijwilligers zouden opgeleid kunnen worden voor dit onderwerp. Ook kan er meer
samengewerkt worden met NME-organisaties.
Naast het creëren van de mogelijkheid om in het groen te spelen en te bewegen moet er ook goed
geïnformeerd worden. Als het groen in de stad ook daadwerkelijk gebruikt wordt is er minder kans dat
het wordt volgebouwd.

De ANWB heeft de dag van het park in het leven geroepen. Zij stimuleren gemeenten iets leuks te
organiseren en regelen zelf de landelijke en regionale publiciteit en bemiddelen tussen contact van
gemeente met vrijwilligersorganisaties. Deze dag heeft 100.000 bezoekers!

3.8 Overig
Kansen en mogelijkheden
Op het verzenden van de folder heeft Technica 10 positief gereageerd. Zij denken dat je vanuit de
techniek leuke activiteiten met kinderen kunt doen. Zoals het maken van een zonnebloem of een
draaimolen, die op zonne-energie draait. Hiermee kun je ingaan op het gebruik van batterijen,
oplaadbare en niet-oplaadbare. Er worden programma’s ontwikkeld rond techniek en rekenen, maar
dat kan natuurlijk ook rond techniek en natuur.
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4. Conclusies
Uit de resultaten hebben we een aantal opvallende conclusies gehaald en hieronder verwoord.

4.1 Jeugd in de natuur
Met je organisatie de natuur in
Ongeveer de helft van de ondervraagde organisaties trekt regelmatig met hun jeugdleden de natuur
in of ondersteunen andere organisaties om dit te doen. De georganiseerde jeugd komt op deze
manier regelmatig in contact met de natuur. De ondervraagde organisaties vinden het belangrijk dat
de jeugd in de natuur komt. De bijdrage die organisaties daarin kunnen leveren verschilt.
Uit de resultaten kunnen we concluderen dat organisaties waarbij de persoonlijke ontwikkeling van
het kind centraal staat (Scouting, Jong Nederland en NivonJong) de natuur een belangrijke plek heeft
in het activiteitenaanbod.
Binnen de zorg- en welzijnsinstelling hangt het natuuraanbod sterk af van de persoonlijke interesse
van de (vrijwillige) medewerkers. Het kan variëren van heel regelmatig tot nauwelijks of zelfs niet.
Christelijke organisaties voelen zich vanuit het rentmeesterschap betrokken bij de natuur. Het ligt
echter niet altijd voor de hand om dit in concrete activiteiten om te zetten. Op regionaal of landelijk
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niveau wordt hier wel degelijk aandacht aan besteed. Kampen of weekenden vinden vaak plaats op
een mooie rustige plek in de natuur.
Binnen de sportorganisaties zien we een duidelijke tweedeling. Sporten die op het veld of in een zaal
plaatsvinden hebben vaak niets met de natuur. Het idee om meer buiten het veld of de zaal te gaan
ondernemen ligt niet voor de hand. Het kan natuurlijk wel, zoals de foto toont van het oefenen bij de
Rijn tijdens een karateweekend.
Daarnaast zijn er de buitensporten, sporten die buiten in de natuur plaatsvinden, zoals paardrijden,
vissen, wandelen en kanoën. Deze jonge sporters zijn veel in de natuur. De sportbonden stimuleren
het in de natuur zijn, het werven van jeugdleden en lobbyen actief om er voor te zorgen dat leden in
de natuur hun sport kunnen blijven uitoefenen.
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Tijdens het onderzoek hebben we veel organisaties gesproken. Om een zo goed en breed
mogelijk beeld te krijgen hebben we de organisaties onderverdeeld in categorieën. Van elke
categorie probeerden we organisaties te spreken. Soms zijn we verwezen naar andere
organisaties en is het adressenbestand geleidelijk completer geworden. Al deze gesprekken heeft
ons een beeld gegeven welke organisaties kansen bieden om samen te werken aan het
versterken van de binding van jeugd en jongeren met de natuur. Sommigen van hen zijn
koplopers en trekken al veel met hun jeugdleden de natuur in, sommigen bieden veel kansen en
mogelijkheden om activiteiten in de natuur te doen en van anderen hebben we nog geen goed
beeld, zodat we er weinig over kunnen zeggen.
Voorlopers:
Scouting Nederland, Jong Nederland, NivonJong en YMCA
Buitensporten als vissen, paardrijden, wandelen en kanoën
Overkoepelende organisaties als Platform Ruimte voor de Jeugd, NUSO en ANWB
Kansrijk:
Christelijke organisaties
Zorg en welzijnsorganisaties
Te weinig kennis:
Allochtone organisaties
Maatschappelijke en politieke jongeren organisaties
Culturele organisaties
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4.2 Randvoorwaarden
Natuurlijke speelruimte
Jeugd en jongeren kunnen alleen in de natuur spelen als er voldoende plekken zijn waar ze dat
kunnen doen. Bij natuurlijke speelruimte voor jeugd en jongeren zijn de volgende vier punten van
belang:

A) Voldoende
Er moet voldoende natuurlijke speelruimte komen zodat elke organisatie eenvoudig het groen in kan
gaan. Deze speelruimte is zowel in de stedelijke omgeving als ook in het buitengebied gewenst.

Er ontstaan steeds meer voorbeelden van slim multifunctioneel gebruik van de ruimte.
Schoolpleinen waar ook na schooltijd gespeeld kan worden, kerkpleinen worden omgetoverd tot
speelplekken voor kinderen en speeltuinen worden steeds vaker natuurlijk ingericht. In Rotterdam
is een flat afgebroken en zijn daarvoor in de plaats koopwoningen en een stuk groen met
jeugdhonk gebouwd. Een groot succes! Een belangrijk onderdeel van dit proces is de
toenemende mate van jeugdparticipatie hierbij.
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B) Bereikbaar
Organisaties zoeken naar speelruimte die eenvoudig en veilig te bereiken is voor hun jeugdleden,
zowel individueel als ook in groepsverband. In de bebouwde kom moet een kind er alleen naar toe
kunnen gaan. In het buitengebied is het belangrijk dat er een goede ontsluiting is. De ene organisatie
vraagt bijvoorbeeld om goed openbaar vervoer, de andere organisatie heeft meer belang bij goede en
veilige fietspaden.
Daarnaast pleiten enkele organisaties voor een goed netwerk van groene en blauwe natuur. Alleen
op die manier kan de jonge gebruiker eenvoudig van het ene naar het andere gebied, waardoor de
aantrekkelijkheid van de natuur zeker toeneemt.

Veel onbewaakte overgangen van de NS dreigde opgeheven te worden i.v.m. onveiligheid en
onderhoud. Dit leidt tot veel teleurstelling bij o.m. wandelaars, paardrijders en recreanten. De
KNHS werkt samen met het wandel en fietsplatform aan een project om deze onbewaakte
treinovergangen open te houden.

C) Toegankelijk
Bestaande natuur moet meer toegankelijk worden door (delen hiervan) open te stellen en regels te
versoepelen zodat er gespeeld kan worden. Om te kunnen spelen moet een kind bijvoorbeeld buiten
de paden mogen komen en in bomen mogen klimmen. Nu nog zijn natuurgebieden te vaak afgesloten
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of mag een kind in de natuur erg weinig. Alleen op de paden lopen is voor de jeugd niet aantrekkelijk
genoeg.

Samen met Federatie Particuliere Grondeigenaren en Stichting Recreatie inventariseert de KNHS
alle knelpunten om de toegankelijkheid van natuur in de buurt te verbeteren.

D) Veilig
Het is belangrijk dat kinderen veilig in de natuur kunnen spelen. Richtlijnen hiervoor zijn belangrijk. De
wet- en regelgeving schiet hierin echter in sommige gevallen door. Organisaties raken dan
lamgeslagen en kunnen weinig doen. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van natuurlijke en avontuurlijke
speeltuinen.

Financiën
Veel organisaties kampen met een financieel probleem. Dit komt onder meer doordat enkele jaren
geleden de subsidie vanuit de gemeente voor het jeugdwerk is weggevallen. Organisaties als Jantje
Beton vangen dit voor een deel op door lokale organisaties op hele praktische punten financieel te
ondersteunen, bijvoorbeeld financiering voor vervoer.
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4.3 Waardering voor de natuur
‘In de natuur’ wordt vaak geïnterpreteerd als educatie
‘Met jeugdleden naar buiten gaan, de natuur in gaan’ wordt door medewerkers van organisaties in
eerste instantie vaak opgevat als iets doen mét de natuur (educatieve activiteiten) of zelfs als
milieuzorggerelateerde activiteiten. Organisaties denken dat zij geen bijdrage kunnen leveren aan de
relatie tussen jeugd en natuur omdat ze geen educatieve activiteiten ondernemen, terwijl ze wel
regelmatig met jeugdleden de natuur in trekken.

Sinds enkele jaren bestaat de Omo Buitenspeelbond. Via de website van deze jeugdorganisatie
worden kinderen uitgedaagd om buiten te gaan spelen en lekker vies te worden. De site staat
boordevol activiteiten, kinderen kunnen ervaringen uitwisselen en er worden wedstrijden
georganiseerd. Dit is een hele nieuwe werkwijze om kinderen naar buiten te krijgen.

Natuur is goede speelomgeving
Regelmatig worden de risico’s van spelen in de natuur belangrijker gevonden dan de voordelen van
spelen in de natuur. Men vindt de natuur gevaarlijk, vies of ziet grote risico’s. De huidige cultuur lijkt
deze risico’s onaanvaardbaar te vinden. Kinderen mogen vaak niet alleen in de natuur spelen terwijl
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kinderen juist op die momenten dat ze zelf bepalen wat ze willen doen, de natuur intensief ervaren.
Bovendien hebben kinderen risico’s nodig om hun grenzen te leren kennen.
Ouders hebben de eerste verantwoordelijkheid om kinderen de natuur in te laten gaan. Maar zeker
ook welzijnsorganisaties en andere organisaties die met jeugd werken moeten zich realiseren hoe
belangrijk contact met de natuur is voor de jeugd. Zij kunnen voor zichzelf bepalen welke bijdrage zij
daaraan kunnen leveren.

De teek is in Nederland in opmars. De kans dat mensen een tekenbeet krijgen en besmet raken
met het Lyme-virus wordt steeds groter. Overal kun je tegenwoordig informatie over deze ziekte
vinden. Hierdoor wordt dit probleem hanteerbaar en krijgen mensen handvaten aangereikt om op
de juiste manier hiermee om te gaan.

De NUSO heeft samen met Jantje Beton de 3%norm ontwikkeld: 3% van de bebouwing wordt
gereserveerd voor speelruimte. Op gemeentelijk niveau moet deze norm doordringen zodat er een
speelruimtebeleid ontwikkeld wordt.
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(Vrijwillige) jeugdbegeleiders zijn belangrijke schakels
De jeugdbegeleider bepaalt voor een groot deel het programma. Het hangt daardoor vaak van de
persoonlijke interesse van deze jeugdwerker af of de jeugdleden in de natuur komen. Is de
jeugdwerker betrokken bij het onderwerp, dan zal hij kinderen stimuleren om met hem de natuur in te
gaan. Heeft de jeugdwerker echter geen belangstelling voor de natuur, dan zullen de kinderen die
onder zijn hoede vallen niet snel in de natuur komen. Spelen in de natuur kan een meer prominentere
plek krijgen in het aanbod van jeugdorganisaties, door jeugdwerkers de relevantie van natuur te laten
inzien. Dan zal een jeugdwerker ondanks zijn eigen interesses zich realiseren dat natuur belangrijk is
voor de jeugd. Daarnaast moet hij dan wel weten hoe hij een goed programma in de natuur kan
uitvoeren.

Jeugdbureau Lava en STAP organiseren samen een training voor vrijwilligers die met de jeugd
werken over het thema ‘de natuur raakt je, de schepping is prachtig’. Zo willen ze hun vrijwilligers
en beroepskrachten meer handvaten geven om met de natuur aan de slag te gaan. Binnen het
christelijke geloof wordt veel gesproken over het rentmeesterschap. Dit onderwerp leent zich bij
uitstek om samen met de kinderen in de natuur vorm te geven. Maar ook onderwerpen als
persoonlijke ontwikkeling, geloofsverdieping en toerusten voor de maatschappij krijgen een extra
dimensie als er in de buitenlucht mee gewerkt wordt.
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4.4 Gezamenlijk opereren
Jeugdwerk is versnipperd, niet georganiseerd
Jeugd- en jongerenorganisaties zijn weinig georganiseerd waardoor kennis en ervaring onvoldoende
verspreid wordt. Meer samenwerking versterkt het doel om meer de natuur in te (kunnen) trekken.
Mede door deze versnippering is het moeilijk om organisaties te bereiken en goede voorbeelden door
te geven. Daar waar al samengewerkt wordt, worden successen geboekt. Enkele van deze
successen zijn in dit document geselecteerd als pareltjes.

De ANWB, NOC*NSF, Zorgverzekeraars Nederland en Staatsbosbeheer gaan samenwerken aan
‘Nederland(ers) in beweging’. Meer groen om in te bewegen is niet alleen goed voor de
gezondheid, maar helpt ook mee aan een duurzamere leefwereld. Door middel van innovatie en
ontwikkeling, promotie en bewustwording, onderzoek en kennisdeling en beleidsadvisering willen
zij er samen voor zorgen dat er ook daadwerkelijk voldoende groen is om in te bewegen. Dus
onder andere meer aantrekkelijke groene ruimten (bijvoorbeeld in en rond steden), die beter
bereikbaar zijn voor sport en recreatie en vooral vrij toegankelijke zijn voor iedereen om buiten
actief te zijn. Dus ook voor de jeugd!
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5. Aanbevelingen
Uit de conclusies blijkt dat zowel overheden als ook organisaties die werken met en voor jeugd en
jongeren zich kunnen inzetten om de jeugd meer te betrekken bij de natuur. In onderstaande
aanbevelingen hebben wij dan ook een mogelijke rol voor de overheid en voor jeugdorganisaties
beschreven.

5.1 Jeugd in de natuur
Rol voor jeugdorganisaties
Jeugd- en jongerenorganisaties kunnen (nog) meer gebruik te maken van de natuur dan ze nu doen.
Zo kunnen ze hun activiteitenaanbod verrijken. Tevens leveren zij zo een belangrijke bijdrage aan de
betrokkenheid van de jeugd bij de natuur. Jeugdleden gaan met hun vereniging in hun vrije tijd
ongedwongen de natuur in. Ze doen leuke dingen die zeker leiden tot positieve natuurervaringen.
Mogelijk zelfs tot topervaringen.
Bij deze activiteiten gaat het niet zozeer om educatieve getinte activiteiten, maar staan beleving,
plezier, persoonlijke ontwikkeling, spiritualiteit en bewegen centraal. Allemaal redenen om buiten in
de natuur te zijn! Organisaties beseffen te weinig hoeveel positieve invloed ze daarmee uitoefenen op
de ontwikkeling en de gezondheid van jeugd en jongeren en hun betrokkenheid bij de natuur.
Organisaties zouden zich hier meer mee kunnen profileren. Niet alleen is dit goed voor de relatie
tussen jeugd en natuur, maar ook levert het voordelen op voor de organisaties zelf.
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5.2 Randvoorwaarden
Rol voor de overheid
Het ministerie van LNV kan zorgen voor voldoende, toegankelijke, bereikbare en veilige speelnatuur
door:
- terreineigenaren te stimuleren om daar waar het kan, hun gebieden open te stellen voor spelende
kinderen.
- gemeenten en provincies te stimuleren om voldoende speelruimte te creëren, te onderhouden en
voor de langere termijn te behouden. Een goed voorbeeld hiervan is de 3%-norm (zie kader).
- gemeenten te stimuleren om natuur rondom steden en dorpen bereikbaar te maken en te houden
voor bewoners en organisaties.
- gemeenten en provincies te stimuleren om groene en blauwe netwerken te creëren, te
onderhouden en te behouden, zodat de recreant, de sporter en de natuurliefhebber eenvoudig
van het ene naar het andere natuurgebied kan gaan.
- de speelnatuur bereikbaar te maken voor ouders, organisaties en kinderen.
Platform Ruimte voor de Jeugd zet zich hier voor in en is hiervoor een goed aanspreekpunt.

Er bestaat sinds enkele jaren een stimuleringsregeling voor terreineigenaren die opengestelde
wandelpaden over hun grond hebben lopen. Zij krijgen jaarlijks per strekkende meter wandelpad
een subsidie. Een dergelijke regeling zou ook ontwikkeld kunnen worden voor natuurlijke
speelruimte. Eigenaren van deze natuurlijke speelplekken krijgen dan bijvoorbeeld jaarlijks per m2
subsidie.
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Rol voor jeugdorganisaties
Op het gebied van randvoorwaarden is zeker ook een belangrijke rol voor jeugd- en
jongerenorganisaties weggelegd. Als een organisatie de mogelijkheid krijgt om in de natuur
activiteiten uit te voeren, dan zijn daaraan ook verantwoordelijkheden verbonden. Goede afspraken
maken met de terreineigenaar, deze naleven en zorg hebben voor de natuurlijke omgeving vormen
daarvan de basis. Daarnaast zal een terrein dat niet gebruikt wordt ook snel verdwijnen. Dus op pad,
naar buiten en maak vooral goed gebruik van de aangeboden ruimte.
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5.3 Waardering voor de natuur
Rol voor de overheid
‘Spelen in de natuur’ krijgt bij jeugd- en jongerenorganisaties, ouders en scholen niet de waardering
die het zou moeten hebben. Het is belangrijk dat er een mentaliteitsverandering in gang wordt gezet.
Spelen in de natuur zou de norm moeten worden. Vies worden door buiten te spelen is niet erg en
zelfs belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Onveiligheden in de natuur moeten worden
benoemd, maar kinderen moeten vooral leren hoe daarmee om te gaan, in plaats van dat ze ervan
worden afgeschermd.
Het ministerie van LNV is de aangewezen partij om deze waardering meer onder de aandacht te
brengen van de maatschappelijke actoren. Ook het ministerie van VWS en het departement ‘Jeugd
en Gezin’ kunnen hierin een rol hebben.

Rol voor jeugdorganisaties
Maar ook organisaties die met de jeugd werken hebben hierin een grote verantwoordelijkheid.
Trekken zij regelmatig met hun jeugdleden de natuur in, dan zal de natuur steeds meer een
vanzelfsprekende speelplek zijn voor de jeugd.
Verder blijkt dat jeugdwerkers een cruciale rol hebben in het al dan niet met jeugdleden de natuur in
trekken. Het is belangrijk dat alle (vrijwillige) jeugdwerkers van niet-groene organisaties, ongeacht
hun persoonlijke interesse, het belang van de natuur voor kinderen inzien. Dit kan worden bereikt
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door trainingen te verzorgen die handreikingen bieden om aantrekkelijke activiteiten in de natuur te
organiseren die passen bij de doelstellingen van de betreffende organisatie.

Behalve een training aan jeugdwerkers over het belang van de natuur voor kinderen, zouden deze
jeugdwerkers vooral zélf het belang van natuur moeten ervaren. Een eigen topervaring in de
natuur is een waardevolle aanvulling (en uitdaging). Jeugdwerkers die dit hebben meegemaakt
zullen er meer op uit trekken en beter begrijpen wat jeugd en jongeren aantrekt in de natuur.

5.4 Gezamenlijk opereren
Rol voor jeugdorganisaties en de overheid
Het werkveld van de organisaties die met jeugd en jongeren werken is zeer complex en divers.
Aangezien veel organisaties dezelfde doelen nastreven of elkaar op bepaalde onderwerpen kunnen
versterken, is het verstandig om hierin structuur te bieden. Mogelijkheden hiervoor zijn: het opzetten
van een platform, het organiseren van een goed werkend netwerk, en de jeugd meer centraal stellen
bij politieke thema’s.
Het gezamenlijk optrekken is in eerste instantie een taak voor de jeugd- en jongerenorganisaties zelf.
Maar het ministerie van VWS of het departement ‘Jeugd en Gezin’ kan hierin wel een stimulerende rol
hebben. Niet alleen voor het thema jeugd en Natuur, maar ook voor tal van andere onderwerpen zal
een goed georganiseerde koepel van jeugd- en jongerenorganisaties een positieve invloed hebben
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op de snelheid waarmee onderwerpen onderling besproken en behandeld kunnen worden en actie
ondernomen kan worden.
Het ministerie van LNV zal, zolang dergelijke netwerken onvoldoende functioneren, moeten omgaan
met dit ‘versnipperd’ veld. Een mogelijkheid hiervoor is het optimaal inzetten van reeds bestaande
organisaties en platforms die een goed beeld hebben van (een belangrijk onderdeel van) het veld.
Voorbeelden hiervan zijn Jantje Beton, Platform Ruimte voor de Jeugd, NISB, NUSO, NOC-NSF,
NOV-jeugd en de Nationale Jeugdraad. Zie hiervoor ook de adressenlijst in bijlage 2

NUSO zou graag vijf voorbeeldspeeltuinen inrichten waar avontuurlijk en natuurlijk spelen centraal
staat. Met deze voorbeelden kunnen andere speeltuinen ook gestimuleerd worden om op deze
wijze te werken. Hiervoor zoekt NUSO actief naar samenwerkingsverbanden met andere (groene)
organisaties zoals SBB
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“Richad Louv toont aan dat we
als individu, als vader of
moeder, in ons eentje soms
weinig kunnen doen. We
hebben een bredere visie
nodig. Een samenlevingsbrede
aanpak is vereist.”
Thomas van Slobbe (directeur
Stichting wAarde,
initiatiefnemer van de coalitie
Jongeren en Natuur als
Nationale Uitdaging)
Uit het voorwoord van de
Nederlandse vertaling van
Last Child in the Woods van
Richard Louv.
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Hoofdstuk 6: Initiatieven: Gewoon Doen!
Voortgekomen uit de bijeenkomst ‘Met de jeugd de natuur in’

Op 10 september 2007 hebben wij onze onderzoeksresultaten besproken met enkele jeugd- en
jongerenorganisaties en het ministerie van LNV. De opmerkingen en aanvullingen die daaruit
voortkwamen hebben we in de voorgaande hoofdstukken van dit boekje verwerkt. Daarnaast zijn uit
het gesprek van 10 september een aantal gezamenlijke initiatieven voortgekomen. We beschrijven
deze hieronder.
Vertrekpunt is dat er her de der al veel ondernomen wordt om de jeugd de mogelijkheid te geven in
de natuur te zijn. Maar deze acties zullen veel effectiever en krachtiger zijn als de betreffende
organisaties met elkaar samenwerken. Niet het wiel opnieuw uitvinden, want samen staan we veel
sterker!
Overigens moeten we wel oppassen met het kopiëren van een succesvol concept naar een heel
andere situatie. In de uitwerking van initiatieven is maatwerk geboden en dat lukt alleen als alle
betrokken partijen er achter staan. Kinderen, ouders, wijkbewoners, de gemeente en alle andere
betrokkenen moeten het gevoel hebben dat het plan en de aanpak bij hen past. Dus: denken vanuit
beproefde concepten, maar toetsten en aanpassen aan de specifieke omstandigheden.
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Initiatieven
We gaan ons sterk maken voor:
Lokaal samenwerken
Vaak treffen organisaties elkaar wel op landelijk niveau, maar ontbreekt het aan samenwerking op
lokaal niveau. Deze samenwerking kan gestimuleerd worden door elkaar te overtuigen van de
meerwaarde en deze op onderdelen ook concreet te benoemen. Zo kunnen we elkaars krachten
beter benutten en een sterker geluid laten horen in het overleg met lokale overheden,
terreinbeheerders, maatschappelijke organisaties, etc.
Een keer een straatspeeldag in het groen organiseren in samenwerking met de lokale natuur- en
milieuorganisaties.

Netwerken die samenwerken
Op landelijk niveau zijn verschillende netwerken rond ‘jeugd en jongeren’ en ‘groen en natuur’ actief.
Voorbeelden van deze netwerken zijn in dit rapport genoemd. Deze netwerken kunnen meer
samenwerken, zodat informatie gedeeld kan worden, ervaringen uitgewisseld en organisaties elkaars
ideeën en initiatieven kunnen versterken.
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Interdisciplinair samenwerken
De groene en niet-groene jeugd- en jongerenorganisaties kunnen veel van elkaar leren. Daar waar
samenwerking in gang gezet wordt, blijkt dat de cultuurverschillen erg groot zijn. Vaak loopt de
samenwerking moeilijk, of mislukt zelfs geheel. Het is belangrijk dat we ons over de cultuurverschillen
heen zetten en ons concentreren op de meerwaarde van het samenwerken. Het inleven in elkaars
doelstellingen en uitgangspunten kan hierbij helpen.
De boswachter verschaft een groep jongeren de mogelijkheid om in zijn natuurgebied een
nachtspel te spelen, op voorwaarde dat de jongeren zich houden aan de grenzen die de
boswachter daarvoor heeft aangegeven.

Ondoorgrondelijke veiligheid, onmogelijke aansprakelijkheid
Kinderen moeten veilig kunnen spelen. Hiervoor zijn veel richtlijnen. Maar de wet- en regelgeving
rondom veiligheid is erg ingewikkeld en ondoorgrondelijk. Daardoor laten veel organisaties zich
afschrikken. Daarnaast neemt de claimcultuur toe. Door deze twee ontwikkelingen raken organisaties
verlamd. Dit willen we tegengaan door:
- een goede voorlichting te geven aan medewerkers en vrijwilligers van organisaties over de
wet- en regelgeving zodat ze weten wat wel en niet kan. Maak de doelgroep, bijvoorbeeld de
ouders en kinderen, duidelijk wat de afspraken zijn.
- de claimcultuur tegen te gaan. Hierbij kan ingespeeld worden op de ‘Universele Rechten van
het Kind’. Een kind moet de mogelijkheid krijgen om te leren omgaan met gevaren. Worden
alle gevaren voor het kind weggehaald, dan kunnen ze zich deze eigenschap niet aanleren.
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-

Een omgeving is een goede speelomgeving voor een kind, als er mogelijkheid zijn om de
grenzen op te zoeken.
niet alleen te kijken naar de psychologische verantwoordelijkheid (zie boven), maar vooral ook
naar de pedagogische verantwoordelijkheid. Kinderen hebben speelplekken nodig waar zij
hun grenzen tegenkomen.

Dagelijkse Natuur
Veel kinderen leven in een omgeving waar de natuur niet als vanzelfsprekend aanwezig is. Door de
natuur een duidelijke plek te geven in de omgeving van het kind, wordt het kind er ongemerkt continu
mee geconfronteerd. We moeten voorkomen dat de natuur geïnstitutionaliseerd wordt, dat er alleen
op bepaalde plekken natuur is.
Fruitbomen langs de wegen naar school planten, zodat de schooljeugd notie krijgt van de
seizoenen en tegelijkertijd ook de mogelijkheid om uit de natuur te oogsten.

Werken met idolen
Een (sport)idool kan een bepaalde boodschap vertellen. Dan wel een sportidool, waarmee de
doelgroep zich kan identificeren.
Anky van Grunsven vertelt dat zij ook veel buiten heeft paard gereden en veel van haar training
om kampioen te worden daaraan te danken heeft.
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Edwin Rutten (Ome Willem), de ambassadeur van Jantje Beton, overtuigt de luisteraar van het nut
van (kunnen) buitenspelen.

De kracht van de vrijwilliger
Wanneer een bestuur, directie of landelijke (overkoepelende) organisatie het belangrijk vindt dat
jeugd en jongeren meer in de natuur komen, moeten zij dit ook uitdragen en doorgeven aan de
vrijwilligers die met de jeugd en jongeren werken. Deze vrijwilligers moeten een goede training of
opleiding krijgen, compleet met bruikbare ideeën voor buitenactiviteiten.
Mogelijk kan gebruik gemaakt worden van bestaande trainingen van bijvoorbeeld Scouting
Nederland, YMCA of Jantje Beton.

Jantje Beton heeft een training ontwikkeld voor vrijwilligers, docenten en ouders over het dilemma
tussen uitdagingen en veiligheid en hoe je hierover communiceert. Een brochure is via
www.jantjebeton.nl aan te vragen en heet: ''uitdaging en veiligheid" - dilemma’s rond het spelen -
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Buiten
Er is een maatschappelijke trend gaande waarin veilig binnen spelen overheerst. Veiligheid wordt
belangrijker gevonden dan het aangaan van uitdagingen, het prikkelen en ontwikkelen van de
zintuigen en het verleggen van de grenzen. Communicatiemomenten en -middelen kunnen gebruikt
worden om de meerwaarde van buitenspelen door te geven aan vrijwilligers, burgers, maar vooral
ook ouders.

Groene ruimtelijke speelstructuur
Het is belangrijk dat de doelgroep weet waar kinderen kunnen spelen in een groene omgeving, zoals
de natuurlijke speelplekken in een stad, een dorp en het buitengebied. Het is ook belangrijk dat men
weet wat daar te doen is en hoe je van de ene naar de andere plek kunt komen.

Het project ‘Groen in en om de Stad’ van LNV is bezig met het omrekenen in een MKBA wat de
meerwaarde van groen in de stad is.
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Bijlage 1: Folder (op te vragen bij s.vdwielen@cailin.nl)

Bijlage 2: Lijst met Jeugd- en Jongerenorganisaties (op te vragen bij
s.vdwielen@cailin.nl)
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Bijlage 3: Vragenlijst voor het telefonisch interview
-

Trekt uw organisatie regelmatig met jeugdleden de natuur in?
Waarom trekken jullie (niet) de natuur in?
Met welke activiteiten?

-

Wil uw organisatie vaker de natuur in trekken dan jullie nu doen?
Waarom wel / niet?
Welke activiteiten willen jullie doen?
Waarom lukt dat nu niet?
Wat is er nodig om dat wel te gaan doen? Redenen binnen en buiten de organisatie aangeven

-

Vindt uw organisatie het belangrijk dat jeugd en jongeren meer buiten komen?
Waarom vinden jullie dit wel / niet belangrijk?
Wat zou jullie rol hierin kunnen zijn? Wat kunnen jullie hierin doen / doen jullie hierin?
Wat zou er volgens jullie moeten gebeuren om de jeugd en jongeren meer naar buiten te krijgen?
Door wie?

-

Ken je nog andere organisaties / medewerkers die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp, er mee
bezig zijn, die we ook kunnen benaderen?
Wilt u een bijdrage leveren door mee te praten met een bijeenkomst? Evt. iemand anders van de
organisatie?

-
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Bijlage 4: Deelnemers van de bijeenkomst ‘Met de jeugd de natuur in’ op
10 september 2007 in Den Haag.

Organisatie

Contactpersoon

Jantje Beton

Froukje Hajer

Jantje Beton

Joanne Jobse

KNHS

Liesbeth Bronkhorst

KNHS

Jessica

Ministerie LNV

Martie van Essen

NISB

Willem van Montfort

NUSO

Henk Bleijendaal

NUSO

Pauline van der Loo

Scouting Nederland

Fedde Boersma

SIW

Gerard Meppelink

VSB fonds

Nelly Zuidam

YMCA Zuid-West

Anneke Koenis

Bureau Slinge

Saskia Ruven

Cailin Partners

Sandra van der Wielen

WING Process Consultancy

Joost Tersteeg
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