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in nederland verdwijnen groene speelplekken. Deze trend staat 
in schril contrast met de golf van aandacht die er nu voor is. 
De warme ontvangst van het boek “Het laatste kind in het bos” 
van Richard Louv (2007) illustreert die aandacht. in de studie 
die nu voorligt, verbinden we de kennis van Wageningen 
universiteit en Researchcentrum met de inzichten van de GGD 
Rotterdam-Rijnmond en combineren dit met de praktijk vanuit 
natuurspeeltuin de Speeldernis. Het resultaat is een bijdrage 
om de uiteenvliedende krachten meer in balans te brengen; 
om groene, natuurlijke speelplaatsen in de stad meer 
vanzelfsprekend te laten worden. 



7

Het gaat in essentie om de band tussen mens 
en natuur. Die band vraagt aandacht. We komen 
op steeds grotere afstand van de natuur te staan, 
terwijl er wel grote opgaven op natuur- en milieu-
gebied in het verschiet liggen. 

De studie geeft een terminologie voor speelnatuur 
en stelt criteria waaraan speelnatuur zou moeten 
voldoen. De toetsing van praktijkvoorbeelden 
daaraan laat zien dat de criteria werken. Ze leveren 
waardevolle infor matie op, en handvatten voor 
ontwerp. Kern begrippen zijn vrij spel, verander-
baarheid (spelen mét de natuur, in plaats van in de 
natuur) en een complexe ‘land schaps’ structuur. 
Dat is de basis om meer speelnatuur te maken.

Het huidige speel-veiligheidsbeleid is voor natuur-
spelen weinig stimulerend. Op verschillende 
manieren klinkt de roep om een andere insteek. 
Stop met het ontlopen en vermijden van risico’s, 
leer er mee leven, benut de kansen die uitdaging 
aan kinderen biedt op een evenwichtiger ontwik-
keling. Een nieuw veiligheids paradigma zal de stap 
naar meer speelnatuur makkelijker maken.

Speelnatuur biedt veel. Zoveel meer dan motori-
sche vaardig heden en bewegen, al zijn dat terecht 
belangrijke thema’s. Het gaat om spelen in al 
zijn rijkheid. Het gaat om een oase in het beton, 
het creëren van aantrekkelijke woon milieus, 
 vast houden van gewilde groepen in de stad, kind-
vriendelijkheid, werkelijk brede scholen. Het gaat 
om sociale ontmoeting, gezonde  ontwikkeling 
van de jeugd en letterlijk binding van mensen aan 
de stad. 
Het benutten van de kansen die speelnatuur biedt 
aan de verschillende beleidsdoelen vraagt op 
rijksniveau betere samen werking en eenduidigere 
agendering. Lokaal moet speelnatuur worden 
 verankerd in het groen- en speelruimte beleid 
en zijn aanspreekpunten nodig met expertise. 
De studie reikt hiertoe instru menten en sugges-
ties aan. Zo maakt de overheid meer speelnatuur 
mede mogelijk.

Speelnatuur maken is nog vaak het werk van 
een creatieve eenling. Inmiddels heeft het zoveel 
potentie dat meer partijen er mee aan de slag 
moeten, en ook gaan. Gedachtenloze herhalingen, 

Prof. dr. M.J. Kropff 
Rector Magnificus/vice voorzitter 

Raad van Bestuur Wageningen Universiteit  
& Researchcentrum

zoals indertijd bij de trimbanen, zijn echter voor 
speelnatuur funest. Aandacht voor context en 
randvoor waarden maken het juist tot een succes. 
Het draagvlak moet worden verbreed met behoud 
van de kernwaarden van speelnatuur. Die waarden 
staan in deze studie goed omschreven voor de 
verschillende disciplines.

Goede speelnatuur spreekt kinderen aan. 
Het is niet voor geprogrammeerd of verplicht. 
Het gebeurt vanuit het kind zelf. Dat is de krach-
tigste motivatie. Speel natuur moet dan wel 
 voldoende kwaliteit bieden. Zeker in de stad is 
het niet makkelijk speelnatuur dicht bij huis te 
creëren. Het ontwikkelde gereed schap, met 
onder meer patterns, een duurzame veiligheids-
aanpak, excursies op maat, handleiding voor 
onderhoudsplan, is bruikbaar voor ontwerpers, 
beheerders en proces begeleiders. Zo kunnen 
zij uiteindelijk meer speel natuur maken in de stad. 

Wij wensen u lees-, kijkplezier en vooral goede 
speelnatuur toe,

Mw. prof.dr. M.C.H. Donker 
Algemeen directeur

GGD Rotterdam-Rijnmond

Klaas Huls 
Secretaris 

De Speeldernis
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De afgelopen jaren zijn veel goede voorbeelden van speelnatuur 
in een stedelijke omgeving gerealiseerd, zowel in nederland als 
in het buitenland. Ook is een aantal publicaties over de voordelen 
van speelnatuur verschenen. Goede voorbeelden inspireren. 
Maar de stap van inspiratie naar daadwerkelijke realisatie blijkt 
minder eenvoudig te zetten. Juist die stap krijgt aandacht in 
deze studie. 

SPeeLnAtuuR in De StAD, 
HOe MAAK Je DAt?

Deze studie brengt de aanwezige kennis in kaart, creëert 
overzicht en legt verbanden tussen theorie en praktijk rond 
de realisatie van speelnatuur in de stad. Ter verduidelijking is 
een aantal bestaande projecten geanalyseerd en zijn con-
cepten, terminologie en instrumenten voor de realisatie van 
speel natuur ontwikkeld. Dankzij een interdisciplinair 
onderzoeks team, werk zaam in de praktijk en in de weten-
schap, kon een heterogene aanpak worden gevolgd. Zowel 
in onderwerpen als in methodiek is deze combinatie van 

praktijk (analyses, bezoek aan voorbeeld locaties, interviews 
etc.) en theorie (deskstudies) toegepast. 
De studie is opgebouwd uit zeven hoofdstukken die stuk 
voor stuk een aspect rond de realisatie van speelnatuur 
behandelen. Zo kunnen de diverse betrokkenen, bijv. 
bestuurders, ontwerpers, ouders, wijkverenigingen, 
beheerders e.a. toegang vinden tot informatie die voor 
hen relevant is. 
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In hoofdstuk 1 wordt speelnatuur van een  heldere termino logie voorzien 
en wordt  duidelijk gemaakt wat de kenmerken van speel natuur zijn. Dit is 
belangrijk voor iedereen die met kinderen en speel natuur te maken heeft.

In hoofdstuk 3 komt de kennis over spelen in het groen in relatie tot 
gezond opgroeien aan bod, en wat dit oplevert voor de inrichting van 
speelnatuur. 
Dit is van belang voor diegenen die de ontwikkeling van kinderen ter harte 
gaat, en voor mensen die met de ruimte lijke inrichting van speel natuur 
bezig zijn om een betere focus te krijgen op de verschillende behoeftes 
van kinderen. 

In hoofdstuk 4 gaat het om de sociale inbedding van speelnatuur en de 
spin-off ervan. In de stad is de sociale inbedding van speelnatuur minstens 
zo belangrijk voor goed functioneren als een goede ruimtelijke inrichting. 
Dit is waardevol voor iedereen die bij het proces rond de realisatie van 
speel natuur betrokken is, of het nu de kinderen zelf, de ouders, de praktijk 
of de gemeenten zijn. Voorbeelden en interviews bij dit hoofdstuk maken 
de mogelijk heden en belemmeringen duidelijk.

Hoofdstuk 5 richt zich op het beleid en de regelgeving die invloed hebben 
op de realisatie van groene speelplekken in de stad. 
Dit hoofdstuk richt zich vooral op gemeenten en de mensen uit de praktijk, 
die dagelijks met regelgeving te maken hebben. Ook in dit hoofdstuk illus-
treren voorbeelden en interviews het maken van speelnatuur in de stad. 

In hoofdstuk 6 worden communicatiemiddelen voor gesteld. Gerichte 
communicatie is een belangrijk bestand deel van succesvol oprichten, 
inrichten, beheren en  onder houden van speelnatuur. Er is aandacht voor 
de verschillende doelgroepen en fasen in het project. 
Enkele communicatie middelen zijn uitgewerkt en bieden praktische 
ondersteuning.

In hoofdstuk 7 staan de aanbevelingen voor verschillende bestuurs-
niveaus. Daar kunnen de randvoorwaarden worden gecreëerd voor 
meer speelnatuur in de stad die bovendien van goede kwaliteit is. 

LeeSWiJzeR

hoofdstuk 1

hoofdstuk 2

hoofdstuk 3

hoofdstuk 4

hoofdstuk 5

hoofdstuk 6

hoofdstuk 7

In hoofdstuk 2 worden bestaande natuurspeelplekken, hun ontstaans-
proces en ruimtelijke inrichting geanalyseerd. 
Dit is interessant voor ieder die met het proces rond ruimte lijke inrichting 
van speelnatuur te maken heeft, vanuit het perspectief van de gebruiker, 
ontwerper of beleidsmaker. 
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Voor groene, natuurlijke speelplekken en voor het spelen op die 
plekken zijn veel verschillende termen in omloop. in dit eerste 
hoofdstuk gaat het erom duidelijk te zijn over wat speelnatuur 
is en wat het inhoudt. een basale terminologie is nodig om 
spraakverwarringen en vaagheid bij de verschillende betrokken 
partijen te voorkomen. 

1.1 doel van de studie
Kinderen spelen veel en graag. Gelukkig maar, want spelen is 
niet alleen leuk, het is ook belangrijk voor de ontwikkeling en 
gezond heid van kinderen. De plek waar kinderen spelen is in 
belangrijke mate bepalend voor het soort activiteiten dat ze 
ondernemen. Denk alleen al aan het verschil tussen buiten 
en binnen spelen. Buiten kunnen kinderen meer, 
gevarieerder en intensiever bewegen dan binnen. Hoeveel 
tijd kinderen buiten doorbrengen verschilt van kind tot kind. 
Het is afhankelijk van persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, 
karakter, gezondheid, sekse, klasse en etniciteit, en van 
sociale en ruimtelijke kenmerken van de omgeving. Er is een 

duidelijke trend te zien naar minder buiten spelen. Dat komt 
onder andere doordat de agenda’s van kinderen voller 
worden waardoor zij minder tijd overhouden om ‘gewoon’ 
te spelen, maar ook doordat ouders minder de risico’s 
accepteren die buitenspelen met zich meebrengt 
en doordat de binnenruimte per kind groter is geworden 
en bovendien voorzien van aantrekkelijke alternatieven. 
Een andere reden is dat er buiten simpelweg steeds minder 
ruimte beschikbaar is voor kinderen. De openbare ruimte 
wordt intensiever benut en strakker geordend; er zijn weinig 
‘restruimtes’. Denk aan de bouw van woningen en kantoren 
en de aanleg van wegen, parkeerplaatsen en voorzieningen 
(Platform Ruimte voor de Jeugd, 2005). 

1. GROene, nAtuuRLiJKe 
SPeeLPLAAtSen in De StAD
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Ruimtes waar kinderen kunnen spelen in de stad hebben 
veelal eenzelfde opzet. Het zijn traditionele speelgebieden 
bestaande uit een vlak terrein met meerdere speeltoestel-
len. Hoewel regelmatig sprake is van een ‘groene setting’ 
(een grasveld en enkele bomen of struiken) kan van een 
natuurlijke omgeving meestal niet worden gesproken. 
Het groen is geen onderdeel van de feitelijke speelruimte 
en ook geen object van spel, het is decor. Dat is jammer, 
want spelen in de natuur is niet alleen uitdagender en inspi-
rerender dan op de meeste traditionelere speelplekken, 
het levert ook belangrijke voordelen op voor de ontwikkeling 
en gezondheid. Niet voor niets spelen natuurlijke elementen 
een belangrijke rol bij de inrichting van ziekenhuizen als 
 ‘healing environment’. Helaas zijn in de directe woonomge-
ving van kinderen nog maar weinig plaatsen waar kinderen 

intensief en lijfelijk de natuur kunnen beleven. In- en uitbrei-
ding leiden er toe dat woningen, kantoren en wegen de plaats 
innemen van de onbeheerde ‘landjes’ waar de natuur jaren-
lang z’n gang heeft kunnen gaan. Natuur elders, ver van huis, 
compenseert niet voor kinderen, omdat ze er meestal niet 
zelfstandig naar toe kunnen. Er is daarom dringend behoefte 
aan meer speelnatuur in de woonomgeving. Dat kunnen 
speelbossen aan de rand van de stad zijn, maar ook fanta-
sierijk en avontuurlijk ingerichte buitenruimten in de stad: 
bij scholen en kinderopvangcentra, in de wijk, als speeltuinen 
of zones in het park. Over het laatste, de groene, natuurlijke 
speelplaatsen in de stad gaat deze studie. 

Spelen in de natuur is niet alleen uitdagender en inspirerender dan op 
de meeste traditionelere speelplekken, het levert ook belangrijke voordelen 
op voor de ontwikkeling en gezondheid.

1.2 stand van zaken 
Hoe staat het met groene, natuurlijke speelplaatsen in de 
stad? Hoe is de kennis, de houding, de aandacht, de praktijk 
ten aanzien van de realisatie van speelnatuur anno 2009?

Media
In landelijke kranten en tijdschriften wordt met bescheiden 
regelmaat geschreven over avontuurlijke groene speelplek-
ken, zowel in ingezonden brieven als achtergrondartikelen en 
reportages. Het gaat bijna altijd om een pleidooi of een initia-
tief voor speel natuur. De positieve kanten voor de ontwikke-
ling van kinderen worden belicht: “Hutten bouwen is het bes-
te medicijn” (Richard Louv in NRC, 9 sep 2007); de veilig-
heidsdiscussie wordt aange stipt - niet echt gevoerd met 
pro’s en contra’s: “Hyperouders maken zwakke kinderen” 
(Steven Pont in de Volkskrant, 10 jan 2008). De sfeer rond 
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speelnatuur in de media is eerder licht romantisch dan zake-
lijk of beleidsgericht, op ‘ballonnetjes’ na zoals: “Het morele 
besef (om de relatie natuur-gezondheid te bewaken en 
te benutten-red) begint met de jeugd” , waarmee voorzitter 
van Menzis, Roger van Boxtel hardop denkt dat een 
ziektekosten verzekeraar misschien wel moet investeren in 
speelnatuur (NRC, 4 okt 2008). Op radio of televisie is geen 
aandacht voor het onder werp. Wel kregen de boeken Het 
laatste kind in het bos (Richard Louv, 2007) en Vrij spel voor 
natuur en kinderen (Leufgen en van Lier, 2007) een warme 
ontvangst. Ze hebben tot effect dat de teloorgang van het 
contact met de natuur bij de jeugd landelijk op de agenda is 
gezet en dat inspiratie om er wat aan te doen binnen hand-
bereik is. Deze studie bouwt hierop verder.

Praktijk 
In 2006 is het Handboek gemeentelijk speelruimtebeleid 
Spelen met ruimte uitgebracht, bedoeld voor gemeenten. 
Er staat algemene informatie in die ook nuttig is voor 
natuurlijke speelplaatsen, onder meer over financiële 
 randvoorwaarden, over participatie en over ontwikkelings-
behoeften en hun vertaling naar ruimte. Het boek is 
gespekt met korte voor beelden uit gemeenten. Praktische 
tools ontbreken. Over groen spelen wordt weinig gezegd, 
evenals over beheer.
Een scan langs de gemeenten (VROM, 2007) laat zien dat 
zo’n 40% een vorm van speelruimtebeleid heeft. Het is niet 
duidelijk in hoeverre er inhoudelijke combinaties zijn met 
het groenbeleid, het jeugdbeleid of het gezondheidsbeleid. 
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In veel gemeenten zijn de budgetten voor groenbeheer 
en onderhoud krap. Afwijken van de routine brengt extra 
kosten met zich mee. Een heuvel in het gras kan niet met 
de grote machine gemaaid worden; een boom niet tot drie 
meter opsnoeien vergt specifieke instructies. Wel spreekt 
het veel groenbeheerders aan hun vakmanschap in te 
 zetten voor speelnatuur, mits het vanuit de gemeente 
wordt ondersteund en zij niet ieder voor zich het wiel 
 moeten uitvinden. Op het gebied van veiligheid voelen 
zij zich onvoldoende zeker.
Er is een start gemaakt met een nascholing voor hoveniers 
op het gebied van onder andere speelnatuur (Elyseum, 
stichting Oase); het voornemen is deze opleiding te ver-
breden naar natuurspeel werkers. De pedagogische acade-
mie (PABO Arnhem) in Arnhem heeft voorlopig als enige 
een module voor de inrichting van een groene school-
omgeving ontwikkeld. Enkele hogescholen volgen op hun 
manier met aandacht voor het onderwerp. Er zijn voor als-
nog geen (landelijke) maatschappelijke organisaties die 
gericht middelen inzetten of een fonds hebben gevormd 
om speel natuur te helpen realiseren. Op lokaal niveau zijn 
zulke relaties er mogelijk wel.

Wetenschap
Vanuit de wetenschap ontstaat er interesse voor speel-
natuur. In het buitenland is dat al wat langer zo. Het is een 
gevolg van de toenemende aandacht voor de relatie tus-
sen natuur en gezondheid. De aandacht komt vooral uit 
de groene hoek en vanuit beweegperspectief, nog weinig 
uit de (ortho)pedagogische of ontwerphoek. Bij de weinige 
experimentele studies en studies rond ‘natuurlijke experi-
menten’ (zoals de transformatie van een schoolplein) 
 worden bescheiden positieve resultaten gevonden. 
In hoofdstuk 3 staat meer hierover. Daarnaast verschijnt 
er steeds meer beleidsliteratuur over ‘groen opgroeien’ 
en zijn er studiedagen voor verschillende doelgroepen. 
Eind 2008 is een studie afgerond naar richtlijnen voor 
 veiligheid in speelbossen (Visser e.a. 2008).
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Politiek 
Vanuit het rijk komt de stimulans voor natuurrijk buitenspel 
nu vanuit het ministerie van LNV. VWS richt vooralsnog de 
blik, en de financiën, op sport. Ook VROM/WWI en OCW 
zijn niet aangehaakt, ondanks aanknopingspunten. Het 
 programmaministerie voor Jeugd en Gezin heeft de hand-
schoen om hen samen te brengen, nog niet opgepakt. 
Gemeenten kunnen inspiratie vinden bij elkaar via onder 
meer het netwerk Kindvriendelijke Steden (aangehaakt bij 
de VNG), dat de rechten van het kind als vertrekpunt heeft. 
Een paar gemeenten hebben beleid ontwikkeld voor groene 
speelplekken in de stad; in hoofdstuk 5 is dit beschreven.

Ouders/opvoeders 
Vooral hoger opgeleide ouders zoeken met hun kinderen 
groene, natuurlijke speelplekken bewust op. Zij vinden het 
belangrijk dat kinderen buiten spelen, zijn zich bewust dat 
kinderen plezier vinden in uitdaging en vinden zelf het verblijf 
een welkome afwisse ling, een rustpunt. Deze ouders willen 
ook dat hun kinderen contact hebben met natuur, en met 
seizoenen. Daarnaast zijn er veel gebruikers voor wie louter 
het speelplezier van de kinderen telt. Ook uitstapjes en 

schoolreisjes horen daarbij. Als er in de woonbuurt een 
natuurlijke speelplaats is, maken net als bij een traditionele 
speelplek in principe alle kinderen en gezinnen er gebruik 
van. Er zijn wel meer drempels. De belangrijkste zijn naast 
eventuele slechte bereikbaarheid, onbekendheid met 
de manieren van spelen, niet vies willen/mogen worden 
en vrees voor onveilige situaties waarin het kind misschien 
verzeild raakt. In steden groeit de groep ouders die “avon-
tuurlijk speelgroen” in de buurt willen (Smart Agent, 2008, 
Rotterdamse Jongerenraad, 2007). Het past bij de waarden 
van de nieuwe stedelijk georiën teerde gezinnen.
De verschillen in houding zijn ook te zien bij kinderleidsters 
en leerkrachten. Zolang ‘natuurspelen’ in hun beroeps-
opleiding geen aandacht krijgt, hetgeen nu het geval is, is 
hun houding afhankelijk van hun eigen ervaringen als kind. 
Een professionele, gedeelde visie ontbreekt.
Ouders en opvoeders die graag groene speelplekken in de 
buurt willen, kunnen zich oriënteren op wat al voor handen 
is (bijvoor beeld met “Vrij Spel voor natuur en kinderen” 
Leufgen en van Lier, 2007) en partners zoeken, vanuit 
het besef dat tot nu toe de meeste speelnatuur tot stand 
is gekomen vanuit de kracht van betrokken mensen.

•	 Het	onderzoek	richt	zich	met	name	op	grote	en	
middel grote steden met als voorbeeldlocaties 
Amersfoort, Maastricht en Rotterdam.

•	 De	studie	doet	geen	eigen	effectonderzoek,	maar	
brengt kennis in kaart, creëert overzicht en legt 
 verband tussen theorie en praktijk. Het ontwikkelt 
concepten, terminologie en instrumenten voor 
de realisatie van speelnatuur. 

•	 De	studie	richt	zich	specifiek	op	kinderen	en	natuurlijke	
speel plaatsen. Andere onderzoeken hebben vaak een 

zijde lingse insteek, zoals bewegen in het groen, natuur 
beleven in steden of participatie door jeugd in natuur 
en milieu. 

•	 Er	is	een	heterogene	aanpak	gebruikt	om	het	onder-
werp in zijn geheel te bestrijken, zowel in onderwerpen 
als in methodiek; een combinatie van praktijk (bezoek 
van voorbeeldlocaties, interviews met actoren, etc.)  
en theorie (deskstudies). 

•	 Dit	was	mogelijk	dankzij	het	interdisciplinair	
onderzoeks team, werkzaam in praktijk en wetenschap.

hoe onderscheidt deze studie zich 
van eerdere publicaties?
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1.3 uitgangspunten
De realisatie van groene, natuurlijke speelplaatsen in de stad 
is geen routine. Het is nodig helder te zijn over de uitgangs-
punten. In deze studie gaan we uit van het volgende: 

natuurlijk-avontuurlijk spelen is 
van fundamenteel belang voor de 
gezonde psychische, motorische, 
 emotionele en cognitieve ontwik-
keling van kinderen in alle leeftijden.

ontwikkeling vrij spelen

inrichting risico’s
voor een rijke natuurervaring is 
 voldoende ruimte met een hoge 
natuurwaarde noodzakelijk, natuur 
moet niet alleen decor voor het 
spel zijn, maar onderwerp ervan.

er moet volop ruimte en mogelijk-
heid zijn voor vrij spelen 
met zo min mogelijk voorwaarden 
of bepalingen.

uitdaging en risico’s zijn onlos-
makelijk verbonden aan boeiend 
kinderspel en zij dienen door 
 volwassenen geaccepteerd 
en gerespecteerd te worden. 
Kinderen moeten de mogelijkheid 
krijgen te leren zelf risico’s in te 
schatten en daarmee om te gaan.
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De basisbehoeften van kinderen
Kinderen beleven hun omgeving anders dan volwassenen. 
Zij leven in een wereld waarin alles eigenlijk veel te groot is. 
Ook is hun gevoelswereld gedifferentieerder dan die van 
 volwassenen. Daarom is het belangrijk rekening te houden 
met hun perspectief: ruimtes die zijn toegesneden op de 
leefwereld van de kinderen, die mogelijkheden bieden om 
te ontdekken, uit te proberen en eigen initiatief te ontwikke-
len. Het directe, het voelbare, zichtbare en veranderbare is 
daarbij belangrijker dan de dingen die verder weg zijn, later 
komen, groter, abstracter en onverander baar zijn. Daarom 
hebben kinderen gedetailleerdheid, gelaagd heid, nissen, 
hoeken, hoogte verschillen en veelvormigheid nodig. 
Stenen die je in het water kunt gooien zodat het spat, gaten 
waar je iets in kunt stoppen, wiebelende trottoirtegels, 

 hekken waar je op kunt klimmen: het zijn allemaal belangrijke 
ontdekkingen en interessante speelaanleidingen. 

De criteria bij de vormgeving van ruimte voor volwassenen 
verschillen van die van ruimte voor kinderen. Voor volwasse-
nen gaat het meer over hoe de ruimte gebruikt kan worden, 
waarvoor ze bedoeld is; voor kinderen is het meer wat een 
plek vertelt, hoe zij een plek ervaren. “Children use the 
 environment to improve themselves; adults use themselves 
to improve the environment. Children work for the sake 
of process, adults work to achieve an end result.” (P.Lillard, 
in Day 2007) 

De Duitse pedagoog en psycholoog Otto Herz heeft de 
basisbehoeften van kinderen voor ruimtes en landschappen 
samengevat in een essay over schoolarchitectuur. Daarin 
heeft hij een leidraad opgesteld met de behoefte van 
 kinderen en jongeren aan:  
•	 rusten
•	 lawaai	kunnen	maken
•	 zich	bewegen	en,	uitleven
•	 ”boven”	en	”beneden”	zijn
•	 zich	verstoppen
•	 vormgeven,	veranderen	
•	 de	resultaten	van	hun	bezigheden	laten	zien
•	 gezelligheid	beleven
•	 de	elementen	ervaren:	aarde,	water,	vuur,	lucht
•	 risico	ondergaan
•	 verantwoordelijkheid	nemen
•	 zich	thuis	voelen	

Bij de ontwikkeling van ruimtes voor kinderen is het belang-
rijk om op deze behoeften en belevingswereld in te kunnen 
spelen. Een wereld waar de meeste ‘grote’ mensen verder 
van verwijderd zijn geraakt dan ze zelf denken. 
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1.4 terminologie 
speelnatuur 
Voor groene, natuurlijke speelplekken en voor het spelen 
op die plekken zijn veel verschillende termen in omloop. 
Dat is logisch voor een fenomeen dat vanuit verschillende 
oorsprongen/contexten in ontwikkeling is.  Zie figuur. 
Inmiddels is het feno meen de pioniersfase ontgroeid. 
De huidige fase van adaptatie en de vervolgstap naar 
 algemeen aanbod, is gebaat bij eenduidig woordgebruik. 
Duidelijke terminologie verheldert de communi catie tussen 
de verschillende betrokken disciplines en settings en tussen 
verschillende bestuurslagen. Het vergemakkelijkt daarmee 
de implementatie van groene, natuurlijke speel plaatsen in 
de stad.
Daar komt bij dat de populariteit van spelen in het groen 
en natuurspeelplekken groeit. De termen duiken op bij 
speel plekken die niet meer groen bieden dan de bomen 
en struiken die als decor de plek omzomen plus wellicht 
een vlot dat over een water partij is gelegd, of voor (houten) 
toestellen die in een verder groen gebied geplaatst zijn. 
Dat is niet de beoogde speelnatuur-kwaliteit. Om te voor-
komen dat straks iedere schommel die tussen heesters 
staat als ‘natuurspelen’ wordt neergezet, moeten de 
begrippen helder zijn. Dan kan speelnatuur een duurzame 
inbedding krijgen in plaats van een hype worden die weer 
overwaait, verloedert of instort. Deze paragraaf geeft een 
bruikbare terminologie, gebaseerd op de praktijk.

Om te voorkomen dat straks iedere schommel die tussen heesters staat 
als ‘natuurspelen’ wordt neergezet, moeten de begrippen helder zijn. 
Dan kan speelnatuur een duurzame inbedding krijgen.

Definitieprobleem: iedereen heeft het erover, maar wat bedoelt men ermee?
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Begrippen

Spelen 
is een bezigheid van actief samenspel van een levend wezen 
met zichzelf en zijn omgeving. Tijdens spel worden cruciale 
ervaringen opgedaan, reacties aangeleerd, vaardigheden 
ontwikkeld en kennis opgebouwd. Speels bezig zijn is een 
opeenvolging van actie en reactie. De speelwaarde van 
een omgeving is hoger naarmate de aanwezige elementen 
afwisselender zijn en naarmate ze dichter bij de werkelijk-
heid staan.  
De (re)acties die tijdens spel min of meer aan bod komen, 
zijn:   
a) creatief / constructief       
b) sociaal / communicatief        
c) zintuiglijk        
d) motorisch    
e) natuurervaring / wereldoriëntatie

natuurspelen 
is een vorm van spel dat plaatsvindt in een natuurlijke 
(al dan niet ingerichte en onderhouden) omgeving, waarbij 
eventuele gebruikte materialen door de spelers zelf ver-
kozen worden en afkomstig zijn uit deze omgeving. Om de 
speelwaarde te vergroten/ het gebruiksgemak te vergroten/ 
het gebied aantrekkelijker te maken/ het gebied af te perken, 
kan voor inrichting van het gebied gekozen worden. Wanneer 
een gebied speciaal wordt ingericht voor het natuurspelen 
wordt daarbij gebruikgemaakt van natuurlijke materialen.

Groen 
omvat alle soorten begroeiing. Het zegt niets over de soort 
beplanting, ontwerp, onderhoud of de gebruikswaarde.

natuurlijk groen 
is een specifieke vorm van groen: het wordt volgens ecologi-
sche principes aangelegd en onderhouden, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van inheemse planten en materialen.

Speelnatuur 
is een omgeving die natuurlijke materialen en vormen en 
inheemse beplanting combineert met creatief vormge-
geven reliëf, met het doel een complex samenspel van 
natuurlijke en inrichtingselementen te creëren dat kinderen 
uitdaagt en fascineert en hen, terwijl zij spelen, leert over 
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de wonderen en subtiliteiten van de natuurlijke wereld. 
Goed toegankelijke speelnatuur biedt een prachtige 
om geving voor buitenspel en voor leren. Onderdelen 
voor spel kunnen bijvoorbeeld bestaan uit grondvormen 
en sculpturen, landschapskunst, inheemse beplanting 
(bomen, struiken, grassen, bloemen, korstmossen, 
 mossen), keien of andere steenstructuren, zand en andere 
bodemsoorten, natuurlijke afscheidingen (stenen, wilgen, 
hout), onverharde paadjes en natuurlijke watervormen. 
(‘Natural playgrounds’ 1). 

Speelnatuur heeft natuurlijk groen als onderwerp en 
omgeving van het spel. Dus niet alleen als randbekleding 
of decor voor gewone speelvoorzieningen. Speeltoestellen 
zijn er niet, of alleen in deelgebieden of incidenteel verspreid 
aanwezig (maximaal 20% van het oppervlak). Kinderen 
 kunnen delen van de plek zelf vormgeven of veranderen 
(minimaal 20%), bijvoorbeeld door spel met losse elemen-
ten, water, zand, leem. 

nB 
1 natuurspelen is niet spelen ín natuurlijk groen, 

maar spelen mét natuurlijk groen.
2 natuurspelen kan op verschillende schaal plaats 

vinden. in principe overal waar natuurlijk groen 
aanwezig en toegankelijk is.

3 er zijn mengvormen van conventionele speel-
gebieden en natuurspeelgebieden mogelijk. 
Dit heet speelnatuur als minimaal 80% van 
het totale oppervlak echte (toestelloze) speel-
natuur is.

typologie 
Er zijn vier typen natuurspeelplekken in de stad te 
 onderscheiden. Ze verschillen met name van elkaar op 
de kenmerken openbare toegankelijkheid en beheer. 

1 Natuurspeelzone (deel van een grotere groenvoor-
ziening zoals speeltuin, park of bos)

2 Natuurspeelplaats (openbaar, ingericht terrein)
3 Natuurspeeltuin (omheind, ingericht terrein met 

vorm van toezicht)
4 Natuurspeelterrein (informeel, openbaar natuurlijk 

 terrein, niet specifiek ingericht)

In het schema op de volgende pagina zijn de terminologie 
en de typologie voor natuurspeelgebieden uitgewerkt. 
De typen zijn op relevante kenmerken naast elkaar gezet. 
In hoofdstuk 2 wordt van elk type speelnatuur een voor-
beeld geanalyseerd.

Praktisch gebruik van de typologie speelnatuur
De typologie, of ‘nomenclatuur’, voor speelnatuur schept 
duidelijkheid 
•	 bij	ouders,	kinderen,	scholen	en	andere	gebruikers	

 (verwachtingen en gedragsregels)
•	 bij	beheerders	(richtlijnen	voor	beheer)
•	 bij	beleidsmakers	en	bestuurders	(keuzes)
•	 bij	ontwerpers	(verheldering	opdracht)	
•	 ten	aanzien	van	veiligheidsniveaus

In de communicatie kan bij de typologie worden aange-
sloten, bijvoorbeeld: 
•	 een	gids	welke	speelnatuur	er	per	provincie/	regio/stad	

te vinden is, per type
•	 een	handboek(site)	voor	beheerders	met	richtlijnen	

voor onderhoud en beheer
•	 een	uitnodigende	informatiefolder	voor	kinderen	

en begeleiders. Hierin kunnen ook verwachtingen 
over uitdaging en veiligheid aan de orde komen. 

In hoofdstuk 6 staan diverse instrumenten voor communi-
catie beschreven.

1 ‘Natural playgrounds’ are 
environ ments that blend natural 
materials, features, and indigenous 
vegetation with creative landforms 
to create purposely complex 
interplays of natural, environmental 
objects in ways that challenge and 
fascinate  children and teach them 
about the  wonders and intricacies 
of the natural world while they play 
within it. A totally accessible natural 
playground creates a beautiful, 
outdoor play and learning 
 environment. 
Play components may include earth 
shapes (sculptures), environmental 
art, indigenous vegetation (trees, 
shrubs, grasses, flowers, lichens, 
mo¬sses),  boulders or other rock 
structures, dirt and sand, natural 
fences (stone, willow, wooden), 
textured pathways, and natural 
water features. (Wikipedia 2008)
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nAAM / ASPeCt ALLe SOORten SPeeLnAtuuR

karakter spel - bevordering vrij spel
- ruimte voor zelfstandig beslissen, individuele zingeving en handelen op eigen initiatief
- ruimte die de mogelijkheid biedt om te ontdekken, uit te proberen en vooral eigen initiatief te ontwikkelen 

karakter groen - divers, bespeelbaar, inheems, avontuurlijk

inrichting - divers, onoverzichtelijk, veilig, goed te onderhouden
- min. 20% vormbaar/ veranderbaar door de gebruikers
- max. 20% met toestellen/ meubilair/ voorzieningen
-  het directe, voelbare, zichtbare en veranderbare is belangrijker dan dingen die verder weg zijn, 

later komen, groter, duurder, abstracter en onveranderbaar zijn 

materiaalgebruik - kindvriendelijk, spaarzaam, weinig milieubelastend, multifunctioneel, effectief, hergebruik

veiligheid - evenwicht van uitdaging en veiligheid
-  ‘duurzaam, natuurlijk veilig’ als principe (kinderen leren omgaan met aan natuur verbonden  

risico’s in beschermde omgeving)
-  veiligheidsbevorderende vaardigheden trainen (alertheid, ervaring, reactievermogen, kracht, 

behendigheid, verantwoordelijkheid etc.)

onderhoud - bevordering van diversiteit en afwisseling 
- ontwikkeling speelwaarde en veiligheid als prioriteit
- volgens ecologische principes, gesloten kringloop, gif- en mestvrij e.a.
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vervolg pagina 18  > nAtuuRSPeeL-

type speelnatuur - plek/zone - plaats - tuin - terrein

omschrijving  een deelgebied van een 
groenvoorziening of natuur-
gebied (tuin, speeltuin, park, 
schoolplein, bos, duinen, 
strand etc), dat voor natuur-
spelen geschikt (gemaakt) is

 een openbaar toegankelijk 
gebied, meestal bij of 
 tussen (woon)bebouwing 
met natuurspelen als 
hoofd bestemming

 een omheind gebied, dicht 
bij de (woon)bebouwing en 
zelfstandig bereikbaar voor 
kinderen met natuurspelen 
als hoofdbestemming

een groot, extensief 
 ingericht en beheerd 
gebied, meestal aan 
de rand van de (woon)-
bebouwing met natuur-
spelen als hoofd-
bestemming

grootte enkele 10m2 tot enkele 
10000m2

enkele 100m2 enkele 100 tot enkele 
1000m2

vanaf ca. 10000m2

toegankelijkheid afhankelijk van omgeving,
kan in principe tot elke van 
de hiernaast genoemde 
categorieën behoren 

openbaar afgesloten openbaar

bereikbaarheid zelfstandig vanaf +/- 4jaar zelfstandig vanaf +/- 6jaar zelfstandig vanaf +/- 8 jaar

organisatievorm geen of overheid,  
bewoners initiatief of  
vereniging/stichting

particuliere of maatschap-
pelijke organisatie of 
 vereniging/ stichting

geen of overheid, 
bewoners initiatief  
of vereniging/ stichting

soorten spel sociaal, beweging, fantasie, 
creatief 

beweging, creatief,  fantasie, 
sociaal,  constructie, 
 verzorgend 

ravotten, ontdekken, 
 constructie, struinen, 
 verkennen, fantasie

toezicht - incidenteel
- informeel/ sociaal 
-  mogelijk in combinatie 

met ‘natuurdrop’

- formeel en continu
-  professioneel geschoold 

en/of vrijwilligers

- incidenteel en
- informeel/ sociaal

lees verder op pagina 20  >
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- plek/zone - plaats - tuin - terrein

EHBO evt ‘pleisterplek’ en telefoon 
bij omliggende winkel, 
 restau rant, bewoners 
afspreken

 EHBO en telefoon altijd 
aanwezig

niet / evt een EHBO-kist 

inrichting/ onderhoud intensief intensief, mogelijk gedeeltes 
extensief

extensief

groeninrichting aanplant en inzaai aanplant en inzaai, deel-
gebieden spontaan

spontaan, deelgebieden 
aanplant en inzaai

ervaarbare natuurwaarde laag middel hoog

ecologische ontwikkelings-
potentie

laag middel hoog

belastbaarheid hoog middel hoog

beheer intensief intensief extensief

kosten voor aanleg/ 
onderhoud

hoog middel laag

voorbeelden -  Schoolplein OBS 
Bloemhof / Rotterdam*

- Prettige Wildernis/ Gent* 
-  Speelbossen 

Staatsbosbeheer 
-  Speeltuin Plan West/ 

Amsterdam
-  Natuurspeelbos Klein 

Zwitserland/ Tegelen 
-  Natuurspeelplekken 

Klein Zwitserland en 
Nimmerdor/ Amersfoort

-  Stellenbos Pendrecht/ 
Rotterdam*

-  Schoolplein 
Daltonschool de 
Margriet, Rotterdam

-  Woeste Weide/ 
Sliedrecht

- Speeldernis Rotterdam*
- Ruige Plaat, Hoogvliet

-  Natuurpark Varsseveld/ 
Leerdam*

-   Natuurpark De 
Noorderriet/ Kommerzijl  
(gemeente Zuidhorn)

*  Deze voorbeelden zijn nader geanalyseerd in hoofdstuk 2 van deze studie.
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1.5 voorwaarden en 
kwaliteitscriteria
Vrij spel
In speelnatuur staat vrij spel centraal. Dat lijkt gemakkelijk 
en vanzelfsprekend. In de praktijk geven inrichting en/of 
begeleiders al snel sturing aan spel. Daarom wordt er hier 
nadrukkelijker bij stilgestaan.

In het vrije spel zijn de eigen persoonlijkheid, de eigen  
(on-)moge lijk heden en de eigen fantasieën altijd het 
 uitgangspunt. In het vrije spel leren kinderen hun eigen 
grenzen ontdekken (en mogelijk overstijgen), leren ze 
op hun eigen manier  oorzaak en gevolg, samenwerken 
en  conflicten oplossen. Intrinsieke  motivatie is 
 vanzelfsprekend aanwezig; anders doen ze niets.
Vrij spel onderscheidt zich van begeleid spel  door het 
persoon lijke initiatief van het kind en de ongebreidelde 
 voorzetting daarvan. Alleen de eigen (morele) overwegingen 
van het kind, mogelijke groepsdruk en de fysieke onmogelijk-
heden zowel van het kind als van de omgeving kunnen het 
spel inperken. Vrij spel (met en zonder toezicht) is zeker zo 
belangrijk als begeleid spel, vanwege de invloed die dit spel 
heeft op de zelfstandigheids- en identiteitsontwikkeling van 
kinderen.

Vrij spel ontstaat door wat de kinderen in hun hoofd hebben 
(alleen of in samenspraak met andere kinderen) en/of door 
wat de omgeving biedt: de vaste fysieke structuur en 
 elementen, als ook de losse materialen/ gereedschappen 
(takjes, steentjes, speelgoed, sport- en bouwmaterialen). 
Vrij spel kan binnen en buiten; met en zonder toezicht. 
Het meeste vrije spel vindt thuis plaats, en in de eigen tuin, 
in de speeltuin en in de openbare buitenruimte. Doordat 
de omgeving van invloed is op het vrije spel is het mogelijk 
met de buitenspeelruimte voorwaarden te organiseren 
die leer- of ontwikkelingsdoelen nastreven. 

Karakteristiek voor het vrije,  
ongeorganiseerde spel is dat 
 kinderen activiteiten kunnen 
 ontplooien
- in hun eigen tijd
- op hun eigen wijze
- in hun eigen ritme
- naar hun eigen voorkeur
- associatief 
-  met kinderen naar  

eigen keuze

Dat kan door:
- de inrichting van de ruimte
- de gebruikte materialen (bijvoorbeeld verharde  

of zachte ondergronden) 
- de vaste (speel)elementen en 
- losse elementen/ speelgoed/ sportbenodigdheden 

(dit kan worden aangereikt door ouders, door 
 begeleiders (school, club) of door  toezichthouders). 

De exploratieve aspecten van het vrije spel (het “associa-
tief verkennen”) komen het best tot uiting in een fysieke 
omgeving met veel variatie in ruimten en in spelmogelijk-
heden (Steemers, 2006). Daarnaast moet de sociale 
omgeving zelfstandig beslissen en individuele zingeving 
en handelen op eigen initiatief mogelijk maken. Wat is voor 
kinderen toegestaan, kunnen ze zelf voor bepaalde activi-
teiten kiezen en in hoeverre wordt hun behoefte aan 
beweging en uitdaging door volwassenen getolereerd?
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Een unieke kwaliteit van spelen op groene natuurlijke speel   plaatsen, 
in vergelijking met spelen op conventionele speel plaatsen, is het ervaren 
van het ambivalente karakter van de natuur. Er gaat een fascinerende 
aantrekkelijkheid van uit.

Kwaliteitscriteria van speelnatuur
De combinatie van vrij spel en natuurlijk groen zijn kenmer-
kend voor speelnatuur. In de Duitse literatuur (de Guenther, 
2008) worden criteria genoemd om de speel- en natuur-
waarde van een plek nader te bepalen. Voor de 
Nederlandse situatie van speelnatuur in de stad zijn dat: 
- ontwikkelingspotentie
- beleefbaarheid en veranderbaarheid
- zelfstandigheid bij natuurontmoeting
- bereikbaarheid/ toegankelijkheid
- herkenbaarheid/ bekendheid
- natuurnabijheid
- diversiteit/ verwevenheid
- onoverzichtelijkheid/ aanwezigheid van plekken om 

je terug te trekken
- onderhoudsvriendelijkheid
- belastbaarheid
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Een belangrijk notie is de grootte van de plek in verhouding 
tot het (verwachte) gebruik. 

Hoe kleiner een oppervlakte:
- hoe intensiever het gebruik
- hoe minder natuurervaring mogelijk
- hoe hoger de nodige investeringen in vormgeving, 

inrichting en onderhoud
- hoe kleiner de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan 

met planning en inrichting
- hoe kleiner de pedagogische en ecologische waarde

Dus hoe groter een terrein:
- hoe groter de ontwikkelingskans van het terrein
- hoe minder eisen aan inrichting en onderhoud

De twee gezichten van natuur
Een unieke kwaliteit van spelen op groene natuurlijke speel-
plaatsen, in vergelijking met spelen op conventionele speel-
plaatsen, is het ervaren van het ambivalente karakter van 
de natuur. Er gaat een fascinerende aantrekkelijkheid van uit.

geur en stank 
zachtheid en prikkels,
doorns, stekels 
zomerse kleurenpracht 
en winterse grauwheid 
leven en dood
warmte en kou 
droogte en nattigheid 
aaibaarheid en walging
Deze ervaringen moeten niet worden weggenomen door 
overdreven veiligheid of netheid (de Guenther 2008).
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Weet je nog hoe eindeloos je speelde op dat veldje, 
met die geurende struiken, die boom waarvan 
het je lukte erin te klimmen, hoe je het ijs voelde 
kraken bij die sloot? Hoe je daar met je vriendjes 
je fantasie kon laten gaan en de tijd vergat?

Ondanks de toenemende aandacht en zorg 
voor het opgroeiende kind,  verdwijnen groene, 
avontuurlijke speelplekken en -plekjes steeds 
meer uit de woonomgeving. Dat moet veranderen.

Speelplezier, natuur ervaren, ruimte voor  
creativi teit en bewegen, sociaal-emotio nele 
ontwikkeling, frisse buitenlucht,  uitdaging: 
 allemaal zaken die belangrijk zijn om je als kind 
gezond te ontwikkelen. En allemaal  zaken die 
speelnatuur te  bieden heeft!

speelnatuur  
in de stad 
                                hoe maak je dat

Maar hoe ziet goede, beheersbare,  uit dagende 
speelnatuur er uit? Hoe initieer je, ontwerp je, 
maak je, beheer je deze in de woonomgeving?

Voor een antwoord op deze vragen combi neert 
dit boek de kennis van Wageningen Universiteit 
en Researchcentrum en de inzichten van de GGD 
Rotterdam-Rijnmond met de praktijk ervaringen 
van Natuurspeeltuin de Speeldernis.

Het resultaat is een zeer leesbaar, rijk geïllu  streerd, 
overzichtelijk verhaal, dat speelnatuur van al zijn 
kanten belicht. Het nodigt uit zelf het avontuur 
van het realiseren van speelnatuur in de stad aan 
te gaan: als initiatiefnemer, als ambtenaar, als 
ontwerper, als  beheerder, als ouder of gewoon 
als ‘homo ludens’, de spelende mens...

Uitgeverij Jan van Arkel
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