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In deze tijd wordt 

de kloof tussen kind 

en natuur steeds 

groter. Als we onze 

kinderen gezond en 

gelukkig willen laten 

opgroeien, moeten 

we die kloof dichten. 

Dat kan in een (be)leefwereld waarin natuur 

een vanzelfsprekend onderdeel wordt van elk 

kinderleven; in hun vrije tijd, in de kinderopvang 

en in het onderwijs. Maar de natuur is voor 

veel kinderen ver weg, letterlijk en figuurlijk. 

Ook in de vrije tijd past natuur vaak niet in de 

drukke levens die kinderen leiden. Ouders zijn 

bovendien steeds bezorgder.

Verderop in dit magazine geeft natuur-

beschermer Richard Louv aan dat kinderen 

lijden aan een ‘natuurtekortstoornis’. En dat 

terwijl volgens hem iedere groene omgeving 

voordelen kan bieden voor onze mentale en 

fysieke gezondheid. Ook Lia Karsten betoogt 

op pagina 24 dat natuurbeleving dichtbij van 

belang is voor alle kinderen. Een vergroende 

stoep en een groen schoolplein hebben een 

positieve invloed op sociale minima. Mensen 

met iets meer budget hebben eerder de 

mogelijkheid om naar natuurgebieden verder 

weg te gaan.

De natuur is niet alleen goed voor kinderen, 

kinderen zijn ook goed voor de natuur. Betrok-

ken kinderen zijn de beste natuurbeschermers. 

Vorig jaar kregen 20 Zuid-Hollandse kinderen 

uit handen van Staatssecretaris Dijksma 

een Jonge Woudlopersmedaille voor hun 

inspanningen als ‘beste natuurbeschermer’. De 

Staatssecretaris zei bij deze gelegenheid: ‘Dit 

is een goed voorbeeld hoe kinderen op jonge 

leeftijd enthousiast worden gemaakt voor de 

natuur. De uitdrukking luidt niet voor niets; 

jong geleerd, oud gedaan.’

Met Groen doet goed brengen we met veel 

partijen onze kinderen weer in contact met de 

natuur. In dit magazine lees je hoe ontzettend 

veel moois dat al heeft opgeleverd. Laten we 

daar vooral mee door gaan!

Jelle de Jong, 

algemeen directeur IVN 
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De zware grondwerkzaamheden zijn door een 

hovenier uitgevoerd en vervolgens staken de 

kinderen zelf de handen uit de mouwen. 

En nu spelen maar!

Op 8 oktober 2016 is de vernieuwde 

natuurspeelplaats feestelijk geopend. De 

kinderen uit de wijk weten de plek inmiddels 

goed te vinden, maar Brökelmann heeft al 

gemerkt dat er nog wel sturing nodig is: “Zo’n 

speelplek is anders dan een speeltuin met een 

schommel en klimrek waar je even op zit en 

dan weer naar huis gaat. Kinderen hebben nog 

een beetje hulp nodig bij natuurlijk spelen.” 

Daar wordt in 2017 aan gewerkt. Er worden 

binnenkort moestuinbakken geplaatst en met 

financiering vanuit Groen doet goed worden 

er speelactiviteiten georganiseerd, zoals 

een speurtocht. Op die manier maken de 

kinderen kennis met de mogelijkheden van de 

natuurspeelplaats en ontdekken ze wat je er 

allemaal kunt doen.

Binding en eigenaarschap

Terugkijkend op vorig jaar merkt Brökelmann 

een aantal sterke punten op: “Wat heel 

sterk is aan dit project is dat het wordt 

georganiseerd rond een kern die al bestaat, de 

kinderwijkraad. Daar zit de kracht en daar kun 

je op voortbouwen.” Ook vindt Brökelmann het 

project veel rijker dan losse activiteiten. Door 

de kinderen actief te betrekken en hun eigen 

leefomgeving te laten ontwerpen, creëer je 

binding en eigenaarschap in de wijk.

Uitdagingen

Brökelmann heeft tijdens het proces een aantal 

hobbels ervaren en ziet voor aankomend 

jaar een aantal uitdagingen. Een belangrijke 

uitdaging is borging voor de toekomst. De 

natuurspeelplaats ligt er nu en wordt gebruikt 

door de kinderen, maar moet ook onderhouden 

worden. Hopelijk ontstaat er in de wijk een 

structuur om het onderhoud te regelen, maar 

dat vergt ook nog begeleiding en financiering. 

Daarnaast is er de wens om na de aanleg 

activiteiten te organiseren. Vanuit Groen doet 

goed is er, net als in 2016, subsidie beschikbaar, 

Brökelmann ziet dit als springplank. Voor 

het project de Wagenwerkplaats is extra 

cofinanciering nodig, ook daar wordt in 2017 

aan gewerkt. Andere aandachtspunten voor 

2017 zijn ouderparticipatie en de borging van 

het project in de toekomst. 

Dankzij de inzet van de kinderwijkraad, 

Samenwerkstad en verschillende partijen is 

Amersfoort nog groener en avontuurlijker 

geworden. Hierdoor kunnen meer kinderen 

kennis maken met de natuur en bewegen in het 

groen, een mooi doel waar Groen doet goed 

Amersfoort hard aan werkt!

van 
dromen 
naar 
spelen 
in de 
natuur

Het Soesterkwartier in Amers-

foort is een spannende natuur-

speelplaats rijker. Met heuvels, 

een waterspeelplek, grote 

buizen, verstopplekjes en een 

klim- en klauterparcours heeft 

de Wagenwerkplaats een impuls 

gekregen. Dankzij Groen doet 

goed Amersfoort heeft de 

kinderwijkraad onder leiding 

van Fabian Brökelmann van 

Samenwerkstad en Jolande 

Koelewijn en Sjaak Pols van 

Welzin Amersfoort een eigen 

avontuurlijke natuurspeelplaats 

ontworpen.

Dromen, ontwerpen, uitvoeren en 

gebruiken

De kinderen in het Soesterkwartier wilden 

graag een spannende buitenspeelplek in de 

wijk. Fabian Brökelmann nam de kinderen 

van de kinderwijkraad mee in een proces 

van dromen, ontwerpen, uitvoeren en 

gebruiken. Een van de belangrijkste fasen 

is het dromen: “We zijn met de kinderen 

naar andere natuurspeelplekken geweest 

om inspiratie op te doen. Ook kregen de 

kinderen een workshop moestuinieren en 

hebben ze zelf zaadbommen gemaakt.” 

Daarna was het tijd om de natuur-

speelplaats te ontwerpen en kwam de 

expertise van Brökelmann goed van pas. 

Samen met de kinderen vertaalde hij de 

dromen in tekeningen. Hoewel niet alle 

ideeën van de kinderen gerealiseerd 

konden worden, zorgde hij ervoor dat 

kinderen hun dromen erin herkenden. 

Dan is het eindelijk tijd voor de aanleg! 

EEN VERNIEUWDE 

NATUURSPEEL-

PLAATS IN 

AMERSFOORT
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