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weg te gaan.

groter. Als we onze
kinderen gezond en
gelukkig willen laten

De natuur is niet alleen goed voor kinderen,

opgroeien,

moeten

kinderen zijn ook goed voor de natuur. Betrok-

we die kloof dichten.

ken kinderen zijn de beste natuurbeschermers.

Dat kan in een (be)leefwereld waarin natuur

Vorig jaar kregen 20 Zuid-Hollandse kinderen

een vanzelfsprekend onderdeel wordt van elk

uit

kinderleven; in hun vrije tijd, in de kinderopvang

een Jonge Woudlopersmedaille voor hun

en in het onderwijs. Maar de natuur is voor

inspanningen als ‘beste natuurbeschermer’. De

veel kinderen ver weg, letterlijk en figuurlijk.

Staatssecretaris zei bij deze gelegenheid: ‘Dit

Ook in de vrije tijd past natuur vaak niet in de

is een goed voorbeeld hoe kinderen op jonge

drukke levens die kinderen leiden. Ouders zijn

leeftijd enthousiast worden gemaakt voor de
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bovendien steeds bezorgder.
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Met Groen doet goed brengen we met veel

lijden aan een ‘natuurtekortstoornis’. En dat

partijen onze kinderen weer in contact met de

terwijl volgens hem iedere groene omgeving

natuur. In dit magazine lees je hoe ontzettend

voor elkaar

voordelen kan bieden voor onze mentale en

veel moois dat al heeft opgeleverd. Laten we

fysieke gezondheid. Ook Lia Karsten betoogt

daar vooral mee door gaan!
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Leidse Hooidagen

cynthia,
Ouafa,
Yassine en Zineb
Bijna 70.000 kinderen en ouders
hebben de afgelopen jaren kennis
gemaakt met de natuur in hun eigen
omgeving. Op het Rotterdamse
platteland, in een Utrechts stadspark,
tijdens de Leidse Hooidagen of in de
sloot tussen de flats. Daar mogen we
best een beetje trots op zijn.

Leiden, Leidschendam-Voorburg, Nieuwegein,
Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Utrecht,
Waddinxveen, Woerden, Zeist, Zoetermeer en
Zwijndrecht.
Groen doet goed is maatwerk, in elke gemeente
een andere aanpak. We experimenteren, we
vallen en staan weer op, we boeken prachtige
resultaten. En we laten andere gemeenten

Vier jaar geleden begon het Groen doet goed-

leren van elkaars fouten, meevaren op elkaars

avontuur in een versteende wijk in Den Haag.

successen. Dat was niet mogelijk geweest

Daar maakten we kennis met Cynthia en

zonder onze belangrijkste accelerators: de

Ouafa, twee Haagse meisjes die nog nooit op

Provincie Zuid-Holland en de Provincie Utrecht.

het strand waren geweest. Een paar jaar later

Hulde en dank, namens alle kinderen die dankzij

leerden zes Utrechtse gemeenten Yassine en

Groen doet goed de natuur hebben beleefd!

Zineb kennen. Yassine is dan nog nooit in een
Nederlands bos geweest, maar hij verwacht

Met het Groen doet goed Magazine staan we

dat hij er ijzer en goud kan vinden – net als in

stil bij wat we met elkaar bereikt hebben, én

zijn favoriete spel Minecraft.

kijken we naar de toekomst. We willen blijven
experimenteren, blijven groeien. Er zijn volop

Cynthia, Ouafa, Yassine en Zineb: dat zijn de

kansen: kinderambassadeurs, vloggen, gezond

kinderen waar we het voor doen. Wij laten hen

eten, bewegen in het groen, sociale marketing.

de natuur ontdekken, waardoor zij gezonder en

Want we zijn er nog niet. Naast Cynthia, Ouafa,

gelukkiger opgroeien. Dat doen we inmiddels

Yassine en Zineb zijn er nog anderhalf miljoen

voor alle kinderen in Alphen aan den Rijn,

kinderen in Nederland. Kinderen die een

Amersfoort, Barendrecht, Delft, Den Haag,

waardevolle natuurervaring verdienen. Laten

Dordrecht,

we daar met z’n allen voor blijven gaan!

Hendrik-Ido-Ambacht,

Houten,
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van
dromen
naar
spelen
in de
natuur
EEN VERNIEUWDE
NATUURSPEELPLAATS IN

Het Soesterkwartier in Amersfoort is een spannende natuurspeelplaats 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.

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

natuurspeelplaats

is

feestelijk

de

vernieuwde

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

leefomgeving te laten ontwerpen, creëer je

speelplek is anders dan een speeltuin met een

binding en eigenaarschap in de wijk.

schommel en klimrek waar je even op zit en
dan weer naar huis gaat. Kinderen hebben nog

Uitdagingen

een beetje hulp nodig bij natuurlijk spelen.”

Brökelmann heeft tijdens het proces een aantal

Daar wordt in 2017 aan gewerkt. Er worden

hobbels ervaren en ziet voor aankomend

binnenkort moestuinbakken geplaatst en met

jaar een aantal uitdagingen. Een belangrijke

financiering vanuit Groen doet goed worden

Dromen, ontwerpen, uitvoeren en
gebruiken

er

De kinderen in het Soesterkwartier wilden

kinderen kennis met de mogelijkheden van de

graag een spannende buitenspeelplek in de

natuurspeelplaats en ontdekken ze wat je er

wijk. Fabian Brökelmann nam de kinderen

allemaal kunt doen.

speelactiviteiten

georganiseerd,

uitdaging is borging voor de toekomst. De

zoals

natuurspeelplaats ligt er nu en wordt gebruikt

een speurtocht. Op die manier maken de

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.

van de kinderwijkraad mee in een proces
van dromen, ontwerpen, uitvoeren en

Binding en eigenaarschap

gebruiken. Een van de belangrijkste fasen

Terugkijkend op vorig jaar merkt Brökelmann

is het dromen: “We zijn met de kinderen

een aantal sterke punten op: “Wat heel

naar andere natuurspeelplekken geweest

sterk is aan dit project is dat het wordt

om inspiratie op te doen. Ook kregen de

georganiseerd rond een kern die al bestaat, de

kinderen een workshop moestuinieren en

kinderwijkraad. Daar zit de kracht en daar kun

hebben ze zelf zaadbommen gemaakt.”

je op voortbouwen.” Ook vindt Brökelmann het

Daarna was het tijd om de natuur-

project veel rijker dan losse activiteiten. Door

speelplaats te ontwerpen en kwam de

de kinderen actief te betrekken en hun eigen

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.

expertise van Brökelmann goed van pas.

AMERSFOORT

Dankzij

Samen met de kinderen vertaalde hij de

inzet

van

de

kinderwijkraad,

Samenwerkstad en verschillende partijen is

dromen in tekeningen. Hoewel niet alle

Amersfoort nog groener en avontuurlijker

ideeën van de kinderen gerealiseerd

geworden. Hierdoor kunnen meer kinderen

konden worden, zorgde hij ervoor dat

kennis maken met de natuur en bewegen in het

kinderen hun dromen erin herkenden.

groen, een mooi doel waar Groen doet goed

Dan is het eindelijk tijd voor de aanleg!
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Amersfoort hard aan werkt!
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Ontdek het
rotterdamse
platteland

10 KEER GENIETEN VAN HET
ROTTERDAMSE PLATTELAND

Appels plukken en survivallen
De Stad Uit heeft een programma speciaal

1.

voor gezinnen en een programma gericht op

2. Kieviten kijken in de poldernatuur van de

scholen. Tijdens natuurexcursies met school
ontdekken

leerlingen

weilanden,

Noordrand

strand,

3. Struinen door de duinen van Oostvoorne

rivieren en bossen. Dit programma sluit aan

3. Natte voeten halen in Klein Profijt, het getij-

op de natuur- en milieueducatielessen van de

denbos langs de Oude Maas

kinderboerderijen. “Veel kinderen ervaren hier

4. Spelen in de Broekpolder en het ruige avon-

voor het eerst de natuur van Zuid-Holland.
Op

boerderijen

ontdekken

turenbos bij de Vlaardingse Vlietlanden

schoolkinderen

5. Met de tram naar de Speelpolder midden in

de echte landbouw: zo plukken ze appels en

de weilanden tussen Schiedam en Delft

koken moes. Lekker bewegen doen ze in de

6. Op slootjestocht in de Krimpenerwaard

speelnatuur, bij de survival in de Broekpolder

7.

en Outdoor Valley. Daarmee sluiten we aan

Appels plukken bij boerderij de Buytenhof

8. Wilde dieren spotten met Rotta Vogelwacht

bij Lekker Fit.” Het programma wordt ook

“Alle kinderen de stad uit! Elk kind
zou op zijn minst één keer de stad uit
moeten mogen.” Dat is het motto van
Gudrun Feldkamp, projectleider van
De Stad Uit in Rotterdam. De Stad Uit
is de Rotterdamse vertaling van Groen
doet goed.

Ravotten in de speelnatuur op Tiengemeten

in het Bergse Bos

enorm gewaardeerd door leerkrachten, aldus

9. Naar de stadsjungle op het Eiland van

Feldkamp. “Lianne Limam, docent van OBS

Brienenoord

Over de Slinge, zei zelfs: ‘Bel de pretparken
maar af, dit is veel leuker!’”

Ook in de winter naar buiten

JURIAAN VAN LEEUWEN
over de Stad van Straks

‘De Stad Uit met je ouders’ is het

Die vertaling is echt Rotterdams: veel resultaat,

aanbod

ook met weinig middelen. De Stad Uit neemt

de zomer van 2016 hielden we

kinderen uit stenige wijken mee naar de

het

natuur rond Rotterdam. Daarin werken ze

van Straks in het park bij de

ik het belangrijk dat kinderen naar buiten gaan

samen

Euromast.

en van de natuur genieten. Maar voor velen zijn

met

agrariërs,

natuurorganisaties

buiten

grote

schooltijd.

Natuurfestival
De

boswachters

“In

Als boswachter van Natuurmonumenten vind

Stad
van

“In

Natuurmonumenten trokken de stad

onze natuurgebieden niet bereikbaar, door ge-

Rotterdam zijn er steeds meer wijktuinen

in en bouwden samen met tientallen

brek aan een auto, door de afstand, of omdat ze

en natuurspeeltuinen. Ook heel belangrijk,

partners een bruisend feest voor

simpelweg niet van het bestaan van het natuur-

maar wat de stad niet kan bieden zijn unieke

meer dan 1000 kinderen. En we

gebied weten. Gelukkig vind je ook in de stad

natuur-

organiseren dit jaar voor de tweede

groen in de stadsparken. Wij wilden weten hoe

keer

Rotterdamse kinderen de Stad van Straks zien

en

terreinbeheerders.

dieren,

en

Feldkamp:

plattelandservaringen.

weidevogels,

koeien

en

Wilde

schapen,

de

Winterspelen.

Daarmee

moerasplanten en rietkragen, die kom je tegen

trekken we een heel divers publiek,

en vroegen ze hun toekomstidee voor een groen

op het Rotterdamse platteland.”

dat zorgt voor een supergezellige

Rotterdam in te sturen. Meer dan 300 kinderen,

sfeer”, vertelt Feldkamp enthousiast.

die we samen met De Stad Uit konden bereiken,

Via de agenda van NaarBuiten op

deden mee aan workshops en gesprekken met

Rotterdam.nl kunnen gezinnen de

de boswachters van Natuurmonumenten over

groene stadsuitjes makkelijk vinden.

het Rotterdam van nu en hun ‘stad van straks’.

FOTO’S: DE STAD UIT
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de klassen
uit, de tuinen
in
Basisschool de Toonladder Galecop in
Nieuwegein heeft een duidelijke visie:
minder boeken, meer ervaren. “Kinderen leren het meest als ze zelf ook iets
mogen doen”, aldus schooldirecteur
Leendert Jan Meijwaard. Hij ondernam
actie en zorgde er samen met leraren
en (groot)ouders voor dat er moestuinen voor de bovenbouw en een belevingstuin voor de kleintjes kwamen.

mogen zelf poten, onderhouden en oogsten.

dat de eerste oogsten een succes waren. Bijna

Hoe past dit project bij jullie visie?

Het is echt hun eigen tuin.

alle kinderen hebben er heel veel plezier aan

Bij veel scholen is er niet veel aandacht voor

beleefd. Ze kijken uit naar het volgende poot-

natuur en de omgeving. Dat is jammer, het is

seizoen.

volgens ons een belangrijk onderdeel in de

Wat leverde de bijdrage van Groen doet goed
op?

ontwikkeling van kinderen. Wij hebben dan

Het opzetten van de moestuinen was best een

Hoe reageerden de leerlingen op dit nieuwe

ook een bewuste keuze gemaakt om dit juist

flinke klus. We hadden zelf de expertise niet in

programma?

wel te doen. We onderscheiden ons daarmee

huis, dus de subsidie van Groen doet goed was

Wat heel gaaf was om te zien, was dat de kin-

op van andere scholen en we merken dat het

een uitkomst. Als school is het moeilijk om bin-

deren zich zo verbaasden

nen het budget ruimte te maken voor extraa

over wat er allemaal uit de

tjes als een moestuin. De financiering zorgde

grond kon komen. Als ze een

Wat was jullie aanpak?

ervoor dat professionals konden helpen met de

volgroeide pastinaak uit de

Onze bovenbouwkinderen zitten altijd in het-

aanleg van de tuinen. Zo konden we een goede

tuin haalden stonden ze het

zelfde lokaal en kijken elke dag uit op hetzelf-

basis leggen.

ding vol verwondering aan te
staren. “Hebben we dit zelf la-

de stukje groen. Het leek ons daarom slim om

werkt. Het zou denk ik goed

Kinderen leren
het meest als
ze zelf ook iets
mogen doen

zijn als meer scholen die keuze zouden maken. Boeken zijn
goed, maar alles wat kinderen
zélf zien groeien en bloeien
beklijft echt veel beter. Natuur moet je beleven en niet

de stukjes grond direct naast de vijf lokalen te

Het project trok ook enthousiaste (groot)ou-

ten groeien en kan je dit echt

gaan benutten voor moestuinen, zodat elke

ders met verstand van tuinieren aan, die hun

eten?” vroegen ze zich hardop af. De ervarin-

visie op natuuronderwijs. We hebben heel veel

klas zijn eigen tuin kon adopteren. Eigenlijk zijn

kennis en ervaring graag deelden. Er is nu zelfs

gen die ze op deze manier opdoen vergeten ze

plezier beleefd aan dit project, we hebben de

de klaslokalen daarmee groter geworden, door

een tuincommissie. Samen hebben we een

nooit meer. En ik ook niet trouwens.

kans gekregen om te investeren in iets waar we

onze omgeving erbij te betrekken. De kinderen

mooi programma gemaakt en ervoor gezorgd

10

uit een boek halen. Dat is onze

in geloven.

11

Hoe we onze kinderen
weer in contact
brengen met de natuur
Nooit eerder in de geschiedenis was de
kloof tussen kind en natuur zo groot,
schreef Richard Louv in ‘The Last
Child in the Woods’. Louv bracht dit
opgroeien zonder natuur in verband
met de verontrustende toename
van overgewicht, concentratiestoornissen en depressies bij kinderen. Ze
zouden lijden aan een ‘natuurtekortsyndroom’. We spreken met Louv over
waar we nu, twaalf jaar later, staan.

zijn als kerken, synagogen, moskeeën, et cetera

Met Groen doet goed richten we ons specifiek

met programma’s zouden komen om gezinnen

op stadskinderen met een lage sociaal-

meer de natuur te laten ontdekken.

economische status. Heeft u advies om juist
deze gezinnen te betrekken?

Welke onderzoeken uit de afgelopen jaren

Verbindingen tussen mens en natuur verdwijnen

hebben u het meest verrast?

snel, hand in hand met de biodiversiteit. Maar

Ik vind het moeilijk om het meest intrigerende

we hoeven niet ver te reizen om natuur te

onderzoek te kiezen. Onderzoek toont aan dat

vinden en te koesteren. Elke groene omgeving

ervaringen in de natuur grote invloed hebben

biedt

In ‘Vitamin N’ vind je 500 activiteiten die je

op onze mentale en fysieke gezondheid en

fysieke gezondheid. In stedelijk gebied ga je

kunt doen om de gezondheid en geluk van

op vermogen om te leren, zowel bij kinderen

bijvoorbeeld op zoek naar een stadspark, een

je familie en de gemeenschap te bevorderen.

als volwassenen. De resultaten wijzen uit dat

groene binnenplaats, of een rustgevende plek

Ik hoop dat dit nieuwe boek niet alleen een

tijd doorbrengen in de natuur veel kinderen

met zicht op de hemel en de wolken.

handreiking zal zijn voor ouders, maar ook voor

kan helpen om zelfverzekerder te worden.

bijvoorbeeld grootouders, leraren, kinderartsen

De symptomen van ADHD nemen af, de

en burgemeesters.

natuur kalmeert en helpt focussen. Kinderen

voordelen

voor

onze

mentale

en

OVER RICHARD LOUV

op scholen met natuurlijke speeltuinen en
In uw boeken beschrijft u dat de verandering

buitenlokalen presteren beter. Er zijn ook

bij

moeten

indicatoren die erop wijzen dat op een groene

beleidsmakers,

speelplaats minder wordt gepest. De natuur

ouders, leerkrachten, artsen en stedelijke

kan helpen om obesitas tegen te gaan, en heeft

U publiceerde ‘The Last Child in the Woods’

ontwikkelaars. Gebeurt dat ook?

nog veel meer voordelen voor onze fysieke

in 2005. Wat is er in de tussentijd veranderd?

Onder

en

gezondheid. Al deze onderzoeken verzamelen

De kloof tussen mens en natuur blijft een

gemeentes zien we hernieuwde aandacht.

we op het Children & Nature Network Web:

uitdaging, maar ik zie wel wat veranderen.

Er

ontstaan

www.childrenandnature.org/research-library.

Onder

de

maatschappij,

verschillende

plaatsvinden:

partijen

zou

politici,

ouders,

scholen,

kinderartsen

alternatieve

Een recent voorbeeld: zes jaar lang werden

bedrijven, maatschappelijke organisaties en

natuurgeoriënteerde scholen. We richten onze

905 openbare basisscholen in Massachusetts

overheidsinstellingen.

gezins-

huizen en organisaties op natuurlijker wijze in,

onderzocht. Daaruit bleek dat kinderen hogere

natuurclubs: gezinnen die afspreken om samen

en moestuinieren en stedelijke landbouw is in

cijfers haalden voor taal en rekenen op scholen

de natuur in te gaan. Regionale campagnes

opkomst. Als deze bewegingen samenkomen,

met meer ruimte voor natuur in de lessen. De

brengen mensen samen, over de grenzen van

leiden ze ons naar een andere blik op de

eerste resultaten van een nog te publiceren

Nature-Deficit Disorder’. In 2016 verscheen

politiek, religie en economie, om kinderen

toekomst. Natuurlijk zijn er dan nog barrières

tienjarig onderzoek van de Universiteit van

‘Vitamin N: The Essential Guide to a Nature-Rich

en natuur te verbinden. We staan op een

te overwinnen, maar het creëert meer hoop. Ik

Illinois laten vergelijkbare resultaten zien. Het

Life’. Momenteel werkt hij aan zijn tiende boek,

cruciaal moment in, wat ik noem, de New

denk ook dat we de religieuze gemeenschap

effect is het sterkst bij de laagst scorende

over de veranderende relatie tussen mensen en

Nature

nog meer bij onze beweging kunnen betrekken.

kinderen. Naar aanleiding van deze resultaten

groter, maar we moeten sneller overstappen

Veel

naar de actiemodus. Zowel op gezins- als op

intuïtieve

bij

Movement.

wetgevers,
Er

Het

scholen,

ontstaan

bewustzijn

wordt

groeperingen

toename

Richard Louv is medeoprichter en emeritusvoorzitter van het ‘Children & Nature Network’
en

schrijver

van

‘The

Nature

Principle:

Reconnecting With Life in a Virtual Age’ en ‘Last
Child in the Woods: Saving Our Children from

andere dieren.

hebben

het

concluderen onderzoekers dat het vergroenen

begint

met

van de schoolomgeving misschien wel de meest

We zouden ons dagelijks met de natuur moeten

maatschappelijk niveau. Met mijn boek ‘Vitamin

verwondering. En juist onze natuur is de eerste

kosteneffectieve manier is om de resultaten

verbinden. Als wij onze steden in harmonie

N’ probeer ik die versnelling in gang te zetten.

stap naar die verwondering. Het zou zo goed

van leerlingen te verhogen.

met de natuur en biodiversiteit inrichten,

12

religieuze

de

in
van

andere

zoals

stromingen

gevoel

dat

alles
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natuur wordt
mooier als mensen
ervoor zorgen

dan kan dit een alledaags patroon worden.

meer bewust zijn van het instrument dan van

Hoe groter de biodiversiteit in een stadspark,

de natuur om ons heen. Een iPod-tour gaat

hoe groter het psychologisch voordeel, blijkt

ten koste van je zintuiglijke ervaring. Om te

uit

decennia

peilen of je nog aan de goede kant van de

fundamentele

grenslijn staat, zou je moeten kijken hoe lang

veranderingen eisen in onze levens. We hebben

het duurt voor iemand van zijn of haar scherm

leiders nodig die begrijpen hoe we als mens

opkijkt, voor mensen het instrument vergeten

Dat natuur heel belangrijk is,

onlosmakelijk met de natuur verbonden zijn.

en echt van de natuur genieten, en voor pure

weten we allemaal: voor de

verwondering kan plaatsvinden.

planten en dieren en voor

onderzoek.

zullen

In

de

komende

milieuvraagstukken

Een veelbesproken onderwerp in natuur-

ons mensen. Het is gewoon

educatie is het wel of niet gebruiken van

Heeft u een advies voor alle mensen die Groen

erg leuk én gezond om in de

smartphones in de natuur. Wat is uw standpunt

doet goed mogelijk maken?

natuur te zijn!

in deze discussie?

Elke regio is anders. Dus als we een toekomst

Technologie overheerst bijna elk aspect van

inbeelden, waarom dan niet in de vorm van

Wij willen als provincie dan ook dat zoveel mogelijk mensen

ons leven. Technologie op zichzelf is niet de

een beweging die traditionele milieutheorie

genieten van de natuur. En als je er wat meer van weet, zie

boosdoener, het probleem is dat we de balans

en duurzaamheid betrekt maar ook verder

je hoe bijzonder de natuur is en wil je er ook goed voor

kwijt zijn. Tijd doorbrengen in de natuur brengt

gaat. Een beweging kan elk onderdeel van de

zorgen. Natuur wordt nog mooier als mensen er goed voor

die balans terug. Hoe meer technologie in ons

samenleving bereiken. Een eerste stap is om

zorgen. Daarom vinden we het belangrijk dat kinderen de

leven, hoe meer natuur wij nodig hebben. Het

politici, beleidsmakers, partners, vrijwilligers,

natuur ontdekken en spelenderwijs meer leren over de

toppunt van multitasking is om gelijktijdig in

maar ook leerkrachten, landschapsarchitecten,

natuur. Het Groen doet goed-programma geeft kinderen

zowel de digitale als de fysieke wereld te leven:

stedelijke ontwikkelaars, artsen en andere

die ervaring. Van hutten bouwen, waterdieren vangen, zelf

we maken gebruik van computers om ons

professionals bij elkaar te brengen om samen

groente kweken tot een blotevoetenpad beleven. Op veel

vermogen om data te verwerken te vergroten en

de beste benadering te kiezen om de natuur

verschillende manieren zijn kinderen, die misschien anders

gebruiken tegelijkertijd de natuurlijke omgeving

weer terug te brengen in de samenleving.

niet in de natuur komen, buiten met veel plezier actief.

om al onze zintuigen te stimuleren en ons

Met als gemeenschappelijk doel: een reünie

vermogen om te leren en voelen te versnellen.

tussen mens en natuur die zowel menselijk als

Groen doet goed is het voorbeeld van een mooie

Zo combineren we de ‘primitieve’ krachten van

economisch potentieel zal creëren of versterken.

samenwerking tussen provincie, gemeenten, natuurterrein-

onze voorouders met de digitale snelheid van

Deze partijen kunnen samen een recept voor

beheerders en IVN. Wat het extra bijzonder maakt, is

onze tieners. We hebben mensen nodig die dat

gezondheid in de stad voorschrijven, een

dat de initiatieven voor projecten vaak vanuit lokale

kunnen, mensen met een hybride stel hersens.

recept dat evolueert tot een praktisch plan. Dat

werkgroepen ontstaan. Activiteiten worden uitgevoerd

plan kan gaan over het herbouwen van lokale

samen met vrijwilligers en betrokken buurtbewoners.

Techniek in de natuur is niet nieuw: een kompas

voedselketens, over het planten van een bos in

of verrekijker gebruiken we om de natuur

de stad om de lucht te zuiveren en schaduw

te ontdekken. Vandaag de dag gebruiken

te bieden, over het stimuleren van stedelijke

gezinnen hulpmiddelen als geocaching of

wildernis. Het kan gaan over het vergroenen

Mirjam Maasdam,

natuurfotografie als excuus om buiten te zijn.

van fiets- en voetpaden, over het aanbieden

gedeputeerde Landelijk gebied, Natuur, Transformatie-

Maar smartphones zijn niet altijd het antwoord.

van openbaar vervoer, over het ontwerpen van

opgaven en Omgevingsvisie, Provincie Utrecht

Ik ben niet enthousiast over instrumenten die

groene daken, wanden en schoolpleinen. Zo

over de grens gaan, de grens waar we ons

worden steden de motor van diversiteit.
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Ik sta dan ook van harte achter dit programma.
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Een groen
doet goed
rugzakje

we wat er nog meer in de tas zit. Een echte

zomer gezellig met elkaar te picknicken. Buiten

bingokaart! Ayszeack moet alle 20 dingen die

kun je veel nieuwe dingen leren en doen, hè

op de kaart staan proberen te vinden. Hij wordt

Ayszeack?”

meteen enthousiast, want een aantal dingen
op de kaart had hij al gevonden. Snel zoeken

We hebben nog niet alles gevonden!

we verder naar paddenstoelen, steentjes en

Als we teruglopen zegt Ayszeack: “Ik wil nog

helikoptertjes. Tussendoor loopt Ayszeack op
omgevallen bomen, klimt in bomen en gooit
takken in het water. Maar als hij een veertje
vindt, moet dat wel meteen afgestreept worden
van de bingolijst.

Eerste keer bij de Papaver
Moeder Margerey gaat nauwelijk met haar
kinderen de natuur in. “We hebben weinig
tijd doordeweeks, kinderen gaan naar school,

Bij
Duurzaamheidscentrum
De
Papaver
in Delft kan je een Groen
doet goed rugzakje afhalen, een
rugzakje vol met ideeën en materialen
waarmee kinderen de natuur rondom
de Papaver kunnen ontdekken. Samen
met Margery en haar vijfjarige zoontje
Ayszeack gaan wij op pad.

zien kan je er daarna wel op inspringen, door
te zeggen ‘wat goed dat je dit ontdekt hebt!’,
en door vragen te stellen over de paddenstoel
of het soort vogel dat ze zien bijvoorbeeld.”

Op pad met de rugzak
Ayszeack vermaakt
zich met de plassen
die er door de vele

Het is een koude en regenachtige dag, maar

regen

gelukkig deert dit moeder en zoon niet. Als

we even later het

we naar buiten lopen, sprint Ayszeack vooruit

rugzakje

en stampt de plassen in. Wij hoeven niets te

om te kijken wat

doen of te zeggen, Ayszeack kiest wat er gaat

erin zit is het eerste

gebeuren. Precies het doel van het Groen doet

wat hij er uit haalt

goed-rugzakje. In tegenstelling tot veel andere

een loepje. Met het

excursies, is het rugzakje bedoeld voor kinderen

loepje in de hand

om te bepalen wat zij willen doen. Kinderen

rent

mogen de leiding nemen. Jack Boogmans van

naar her, de bodem

De Papaver ziet het als volgt: “Met het rugzakje

wordt bekeken, de

zorg je voor het gevoel van een avontuur, dat

takken en de gaatjes

losse is wat kinderen aanspreekt. Als ze iets

in de blaadjes. Iets
later
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liggen.

hij

Als

openen

van

hot

ontdekken

maken huiswerk en dan is het alweer bedtijd,
en in het weekend zijn ze vaak bij oma.” Ook
het weer in de vakanties nodigt voor Margery
niet uit om naar buiten te gaan. Toch staat ze
hier vandaag, in de kou en druppels, met een
kind dat het erg naar zijn zin heeft. En dat voor
de eerste keer met haar zoon in de
Delftse Hout, een natuurgebied bij
haar om de hoek.

Museum of bos?
In de vakanties en weekenden
neemt Margery haar kinderen wel

een keer in een boom klimmen!” Dat vond hij

vaak mee naar het Omniversum,

het allerleukste vandaag, samen met vogels

Sealife of Avifauna. Dit vinden ze

kijken en takken in het water gooien. Naar huis

heel leuk. Als Margery moet kiezen

wil Ayszeack niet. “Het is nog niet genoeg, we

wat haar kinderen leuker vinden,

hebben nog niet alles gevonden!” roept hij.

het Omniversum of buiten spelen in

Een goede reden om in de zomer nog een keer

het bos, denkt ze dat het voor haar

terug te komen, als er meer mieren, slakken

kinderen niet uit maakt. Margery:

en insecten te vinden zijn. En dan wil hij ook

“Spelen in het bos is net zo leuk. Ik

fietsen! Moeder Margery komt zeker nog een

vind het een fijn gevoel als ze buiten

keer terug, ze belooft haar zoon dat hij de

zijn en lekker genieten, en om in de

volgende keer zelf mag fietsen.
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groen doet goed
breidt uit
In 2016 zijn vier nieuwe Zuid-Hollandse gemeenten aangesloten bij Groen
doet goed. Hoe ervaren zij het programma? We gaan in gesprek met de lokale
projectleiders (‘trekkers’) van de nieuwe gemeenten: Hendrik-Ido-Ambacht,
Leidschendam-Voorburg en Barendrecht & Ridderkerk.

HENDRIK-IDO-AMBACHT

BARENDRECHT EN RIDDERKERK
In gesprek met Stefan van der Worm
Wat is Groen doet goed voor jou?

agendering binnen het groen (sociale) domein.

Groen doet Goed zorgt er voor dat we in

Het feit dat er aandacht, focus en ruimte is

Ridderkerk en Barendrecht kunnen werken aan

vanuit de provinciale overheid maakt dat

tien groene schoolpleinen. De buitenruimte

dit onderwerp steviger op de agenda komt.

bij de betrokken scholen wordt aangepakt,

Daarnaast merk ik nu al dat er binnen Groen

vergroend en krijgt een bredere functie voor

doet goed veel uitwisseling onderling is. Dat

de directe omgeving. Door Groen doet Goed

zorgt ervoor dat er in een vroeg stadium met

hebben we het proces kunnen inzetten en

elkaar wordt nagedacht over een mogelijk

de betrokken partijen kunnen motiveren en

vervolg van het programma en de speerpunten

ondersteunen.

daarin.

In gesprek met Renate du Buisson
Wat is Groen doet goed voor jou?

aan een prachtig natuurgebied gaan we hier

Groen doet goed zorgt ervoor dat onze jeugd

van alles doen. We beginnen met het uitzetten

de natuur gaat ontdekken en in beweging komt.

van rugzak- en GPS-tochten, en we ontwikkelen

Computer en smartphone aan de kant, en weer

educatieve wandel- en fietsroutes. Op het

lekker vies worden! Niet alleen leuker, maar ook

Jeugdspeelpark komt een amfitheater om

veel gezonder. Samen met je vriendjes spelen

ontmoetingen te organiseren van natuurlijke

in de natuur. Ontdekken met al je zintuigen en

en culturele aard. Een plek waar alle inwoners

intussen respect krijgen voor alles wat groeit

van Hendrik-Ido-Ambacht samenkomen.

en bloeit. De normen en waarden die je hierbij
Wat maakt Groen doet goed sterk?

leert, helpen je in de rest van je leven.

Groen doet goed wordt sterk door krachten
Hoe ga je te werk?

te bundelen. Daarom gaan we samenwerken

De thuisbasis van Groen doet goed in Hendrik-

met de regiopartners om zo van elkaar te leren

Ido-Ambacht

een

en een zo groot mogelijk aanbod te krijgen.

waar

Zo ontstaat bijvoorbeeld de mogelijkheid om

kinderen én ouders elkaar ontmoeten. We

een fietsroute uit te zetten die van de ene

hebben een plan van aanpak gemaakt om

gemeente naar de andere gaat, waarbij op één

activiteiten te ontplooien met een grote

dag meerdere activiteiten gedaan worden.

kinderboerderij

is

het
en

Jeugdspeelpark:
natuurspeeltuin

diversiteit. De focus ligt op veel variatie en
aantrekkelijke, eigentijdse activiteiten voor de

Wat zou je tegen je burgemeester willen

jeugd. We maken buitenlessen rekenen en taal

zeggen?

voor basisschoolleerlingen én hun leerkrachten,

Ik zou zeggen: ‘Jan: ambtsketen af en rugzak

om zo de drempel om buiten les te geven te

op! Ga gezellig mee de natuur in, en zie wat het

verlagen. Omdat het Jeugdspeelpark grenst

met de kinderen doet!’
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Hoe ga je te werk?
De kern zit ‘m voor mij in het betrekken
van de gebruikers. Uiteraard gaat het dan
om kinderen, maar ook om leerkrachten,
ouders, omwonenden - van jong tot oud -,
maatschappelijke

organisaties,

bedrijven,

professionals in de wijk en medewerkers van
de gemeente. Het ontwikkelen van zo’n groen
schoolplein verbindt, mensen leren elkaar
kennen en komen tot een gezamenlijk belang:
een groene buitenruimte voor de buurt. Het
traditionele ‘school’plein, als plein voor de
school, is dan nog maar één van de functies.

Wat zou je tegen je burgemeester willen

Zelf kom ik er steeds meer achter dat mensen het

zeggen?

belang van groen gevoelsmatig allang inzien. Ik

Bij mijn project zijn nu twee gemeenten en dus

hoef het belang niet vaak wetenschappelijk toe

ook meerdere wethouders betrokken. Tegen

te lichten. Het is wel zo dat mensen het soms

Marten Japenga (Ridderkerk) en Dirk Vermaat

lastig vinden om de praktische vertaalslag te

(Barendrecht) zou ik willen zeggen: fijn dat

maken. Met de ontwikkeling van de groene

we dit samen doen! Dit soort participatieve

schoolpleinen zetten we het belang van groen

projecten kun je niet alleen uitvoeren, goed om

in de directe omgeving echt op de kaart.

te merken dat beide gemeenten écht onderdeel
zijn van het geheel.

Wat maakt Groen doet goed sterk?
Groen doet goed stimuleert lokaal, maar
zorgt tevens voor regionale vernieuwing en
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LEIDSCHENDAM-VOORBURG
In gesprek met Harrie Ozinga

Wat is Groen doet goed voor jou?

Hoe ga je te werk?

Groen doet goed is een samenwerkingsplatform

Een groep van tien basisscholen die samen-

met

en

werken in het Techniekmenu heeft het initiatief

buiten

genomen tot Naar Buiten Leidschendam-

als

doel

laagdrempelig

om

kinderen

natuur

binnen

lokaal
en

schooltijd te laten beleven en ontdekken.

samen krijgen we
het voor elkaar
‘Groen doet goed’ begon 2013 met
een indrukwekkend verhaal van twee
meisjes, Cynthia en Ouafa, die terwijl
ze in Den Haag woonden, nauwelijks
aan het strand of in de duinen waren

Voorburg. In samenwerking met Suzanne

geweest. Dit greep me enorm aan.

Wardenaar zijn we gekomen tot vier pijlers:

En ik was niet de enige. Samen met
lokale bestuurders en natuurorganisaties besloten we hier wat
aan te doen en een programma te starten waarmee kinderen op

1.

We ontwikkelen natuurprojecten waarbij onderzoekend en ontwerpend leren centraal staat.

avontuur konden in de natuur buiten de stad.

In de lesmodule ‘Bouwen in het bos’ leren kinderen hoe dieren huisjes bouwen, en hoe ze dat
zelf kunnen doen. Ook denken kinderen mee over de herinrichting van een park.

De afgelopen jaren is hiermee een beweging ontstaan waarmee

2. Samen met Sport & Welzijn Leidschendam-Voorburg zetten we naschoolse natuurbelevings-

we nieuwe wegen hebben gevonden om kinderen te boeien met

cursussen op, voor Brede Scholen in aandachtswijken. Voor kleuters hebben we de cursus ‘In

de natuur en het platteland. Soms was de reis ernaartoe al een

het Sprookjesbos’, waarbij sprookjes worden gekoppeld aan leuke doe-activiteiten in de natuur.

groot avontuur. Maar ook ter plekke hebben we veel kinderen

Oudere kinderen leren in een park ‘Overleven als Robinson’. Ze leren zelf een vuurtje stoken

kunnen verrassen met natuur, natuur die leuker en dichterbij is dan

en maken een pijl en boog van wilgentakken en touw. Stoer en spannend! Beide cursussen zijn

ze dachten. Er zijn ontdekkingsroutes aangelegd, speelpolders,

gebaseerd op de gelijknamige boeken.

natuurspeelplaatsen. Ook zijn er in de stad plekken benut om

3. Met lokale ondernemers organiseren we natuuruitjes voor kinderen uit de gemeente. Zo

stapsgewijs naar de natuur buiten de stad te gaan.

hebben we een speciale Naar Buiten wereld binnen het populaire spel Minecraft ontwikkeld, en
kunnen kinderen bij de kinderboekenwinkel een workshop fossielen volgen. We werken hierin

De voortzetting van het programma is hard nodig, want met de

actief samen met andere Groen doet goed-gemeenten in de omgeving. De 50-dingenlijst is

plannen om in de zuidelijke randstad vóór 2030 nog 230.000

een prachtige inspiratiebron bij het organiseren van activiteiten.

woningen te bouwen - waarvan 80% binnen het huidige stedelijke

4. We besteden veel aandacht aan promotie, via onze website www.naarbuiten-lv.nl en Facebookpagina. In dit alles is goede communicatie essentieel.

gebied - wordt de afstand van de kinderen tot het groen in de
toekomst alleen maar groter.
De komende drie jaar wil ik daarom samen met de partners in Groen

Wat maakt Groen doet goed sterk?
De kracht van Groen doet goed zit in het leg-

Wat zou je tegen de burgemeester
willen zeggen?

gen van verbindingen tussen organisaties die

Dank voor de ondersteuning van Naar Bui-

minstens eens per jaar naar buiten de natuur in, met hun ouders,

elkaar nog te weinig weten te vinden, waar-

ten Leidschendam-Voorburg! Hierdoor is een

met school, met de naschoolse opvang of met andere partijen.

door nieuwe natuurbelevingsactiviteiten voor

prachtig lokaal samenwerkingsplatform ont-

Samen krijgen we dat voor elkaar.

kinderen ontstaan. Dat zorgt voor energie en

staan, waarin de uitvoering van lokale onder-

enthousiasme bij alle betrokken partijen, waar-

wijs- en duurzaamheidsambities en een nieuwe

Han Weber

door het vliegwiel op gang komt.

manier van netwerkend samenwerken prachtig

gedeputeerde Groen, Water, Kust, Cultureel Erfgoed en Media,

samenkomen.

Provincie Zuid-Holland
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doet goed aan de slag voor een lokale of regionale inbedding
van het programma. Want alle kinderen in Zuid-Holland moeten
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nieuwe
natuur in
zwijndrecht
Zwijndrecht stond in 2013 voor een
essentiële vraag: hoe kunnen we
het gebruik van het recreatiegebied
Hooge Nesse/Veerplaat aantrekkelijk
maken voor de hele regio? De
ingrediënten voor het succesverhaal:
bewonersparticipatie,
bewegen,
natuureducatie en duurzaamheid.
Samen met Groen doet goed
Projectleider Janine Schnaar nemen
we een kijkje in dit bijzondere gebied.

over de natuur.”

We starten ons rondje bij een ietwat vreemd
ogende korf. Wat moeten we daarmee? Schnaar

Natuurbeheer

lacht: “Dat is een hole van ons frisbeeparcours.

Zo’n nieuw natuurgebied vergt veel onderhoud.

Daarmee doorkruis je het gebied, geleid door

Schnaar: “Gelukkig kunnen we dat samen doen.

je frisbee.” Een perfect spel dus om bewegen in

We hebben een flinke ploeg enthousiaste

Hooge Nesse/Veerplaat te stimuleren. In 2015

vrijwilligers

werd het parcours van 18 holes aangelegd.

Landschap Zwijndrechtse Waard die helpt

van

de

stichting

Natuur

en

met snoeien, maaien en wieden. Ontzettend
Ook aan de intensievere sporters is gedacht.

waardevol, zij houden het gebied toegankelijk

Schnaar vertelt hierover: “Bewegen in de natuur

voor het publiek. Daarnaast zijn we een

is echt een speerpunt voor ons. We hebben

samenwerking met praktijkschool De Sprong

een divers aanbod, om op ieders behoefte te

gestart. Leerlingen van deze school werken

kunnen inspelen. Naast het frisbeeparcours

één ochtend per week aan het beheer van

– waar we veel positieve reacties op krijgen

de Speelpolder. Mooi om te zien hoe veel de

van recreanten – hebben we een beweegtuin

leerlingen bijleren door zo’n praktijkervaring!

met fitnesstoestellen, een beachveld en een

Ten slotte hebben we een samenwerking met

bootcampparcours.”

Leerwerkbedrijf Zwijndrecht Werkt, waarbij

Buurtbewoners,

lokale
de

vier dagen per week mensen met een afstand

vele mogelijkheden om te bewegen in het

tot de arbeidsmarkt werkervaring opdoen en

groen goed te vinden. Een buurtsportcoach

opleidingen krijgen in het groenbeheer.”

sportverenigingen

en

scholen

weten

ondersteunt hierin.

Samen sterk
Ravotten in de speelnatuur

Er zijn veel partijen aangehaakt, en dat merk je.

“Het gebied moet vooral ook een plek zijn waar

In het gebied is voor ieder wat wils. Bewoners,

kinderen graag naartoe gaan, Een plek waar niets

scholen,

moet en alles mag. Daarom hebben we vorig

maar ook partijen als Bewegen in het Groen,

prachtig

jaar een prachtig speelbos gemaakt.” Volgens

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) en

stukje natuur aan de Oude Maas. Levendig

Schnaar kunnen kinderen hier naar hartenlust

de Dienst Gezondheid & Jeugd zijn partner.

getijdewater, waarin schepen af en aan varen.

ravotten. “Nu, onder schooltijd, is het rustig,

Schnaar: “Dat maakt Groen doet goed ook

Bijzonder is dat bewoners uit Zwijndrecht

maar na school en in het weekend weten steeds

zo sterk. En het wordt alleen maar sterker, nu

intensief en actief betrokken zijn bij de

meer kinderen met hun ouders de weg naar de

we ook intensiever samenwerken met andere

ontwikkeling van het gebied. Met Groen

Hooge Nesse te vinden . Er komt een heel divers

Groen doet goed-gemeenten zoals Dordrecht

doet goed kreeg de gemeente de kans om

publiek op af. Ook hebben we een geocache-

en Hendrik-Ido-Ambacht.”

het gebied extra aantrekkelijk te maken voor

route in het gebied uitgezet, ontwikkeld door

kinderen, en ook hen mee te laten denken. Het

vrijwilligers van Stichting Natuur en Landschap

resultaat: een gebied waar voor jong tot oud

Zwijndrechtse Waard. En IVN Schoolgidsen

veel te beleven is.

geven natuureducatielessen in het gebied. In

Zelf het gebied bezoeken? Kijk op

deze lessen leren basisschoolleerlingen in en

www.heerlijkbuiten.nl/HoogeNesseVeerplaat

De
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Frisbeeparcours en beweegtuin

Hooge

Nesse/Veerplaat:

een
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natuurorganisaties,

sportclubs,

Ruimte voor
kinderen in de stad
Wereldwijd wonen er meer kinderen in steden dan daarbuiten. Het aantal kinderen
dat in de stad opgroeit, neemt ook in Nederland nog steeds toe. Stadsgeograaf
Lia Karsten doet onderzoek naar deze nieuwe generatie stadskinderen. Hoe
leven gezinnen in de stad, wat hebben ze nodig, en hoe zouden we daarop in
kunnen spelen?
In

het

boek

‘De

nieuwe

generatie

voor je het weet heb je een stad vol beton en

stadskinderen’ bespreekt u de groeiende

stenen. Voor kinderen en ouders is een groene,

stedelijke oriëntatie. Wat vindt u ervan

aantrekkelijke omgeving heel belangrijk.

dat steeds meer kinderen in de stad
opgroeien?

Waarom is die groene buitenruimte voor

We hebben allemaal een beeld van een ‘ideale

kinderen dan zo belangrijk?

kindertijd’ in ons hoofd, waarin je als een soort

Buiten doe je andere dingen dan binnen.

Pippi Langkous aan een boom zwaait. Maar de

Buiten kunnen kinderen hun energie afblussen.

realiteit is anders. We verwachten dat steeds

Buitenspelen heeft een enorme waarde, blijkt

meer kinderen in de stad zullen opgroeien.

uit allerlei onderzoek. Op sociaal-emotioneel

Dat heeft alles te maken met wat een modern

vlak bijvoorbeeld: kinderen maken zelf contact

gezin nodig heeft. Vanaf 2000, toen moeders

met andere kinderen, leren regels te hanteren,

actiever werden op de arbeidsmarkt, is de

ruzies te beslechten, te onderhandelen. Maar

stedelijke oriëntatie sterk toegenomen. Ik zou

ook op allerlei andere vlakken: cognitief en

de ontwikkeling niet als ‘erg’ bestempelen. De

motorisch bijvoorbeeld. Buiten ontwikkelen

stad kan ook een goede omgeving zijn om in op

kinderen andere vaardigheden dan binnen.

te groeien. Het is een belangrijke leeromgeving,
impulsrijk. Je leert er met verschillende mensen

Stadskinderen komen minder naar buiten en

omgaan. Maar de steden, zeker in de randstad,

hun bewegingsvrijheid is afgenomen, schrijft

worden steeds voller. Die dichtheid hoeft voor

u in uw onderzoek. Hoe is dat zo gekomen?

kinderen niet negatief te zijn: daardoor zijn er

Kinderen komen inderdaad minder buiten en

bijvoorbeeld ook veel vriendjes in de buurt.

mogen in een zeer beperkte omgeving vrij

Maar het betekent wel dat we een vinger aan

spelen. Dat heeft vooral te maken met een

de pols moeten houden, de ontwikkelingen

verschuiving in ons idee van wat een goede

scherp in de gaten moeten houden en proberen

kindertijd is. In de jaren ’50, ’60 en ’70 dachten

deze zoveel mogelijk te beïnvloeden. Want

we over kinderen als primair ‘weerbaar’.
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Sinds circa 2000 zien we kinderen als primair

deel van hun jeugd door. Veel ouders en kinderen

‘kwetsbaar’. Dat betekent dat de meeste ouders

blijven na school hangen op het schoolplein,

hun kind zien als een kwetsbaar wezen. Iemand

blijkt uit ons onderzoek. Het schoolplein is een

die ze moeten begeleiden, iemand die ze

belangrijke plek om te spelen en te bewegen,

nauwelijks alleen laten. Vaak mogen kinderen

en een netwerkplek voor ouders. Deze plek

alleen nog zelfstandig spelen op de stoep voor

kan je makkelijk aantrekkelijker maken met

de deur. Als ze verder weg willen, gaat er altijd

een goede – groene – inrichting. Als de pleinen

iemand mee. Enerzijds heeft dat ook waarde

vervolgens openbaar toegankelijk worden,

voor gezinnen, zulke gezinsuitjes zijn gezellig

wordt het nog meer een plek van en voor de

en het versterkt de band. Maar tegelijkertijd

buurt.

hebben kinderen minder bewegingsvrijheid en
zijn ouders continu belast met het begeleiden

De derde plek is de natuur verder weg, de

van kinderen. Kinderen zijn dus afhankelijk van

openbare

wat hun ouders kunnen bieden. Als ouders hun

bijvoorbeeld, of natuurgebieden net buiten de

kinderen niet kunnen begeleiden, worden het al

stad. Dat zijn plekken voor een familie-uitje, niet

snel binnenkinderen. Dat speelt met name aan

iets voor elke dag. Dat maakt deze plekken niet

de onderkant van de maatschappelijke ladder,

minder belangrijk, ze vormen echt een schakel

waar ouders weinig te bieden hebben als het

in het geheel. Je ziet dat de welgestelden veel

gaat om het ontdekken van de buitenruimte.

gebruik maken van deze plek, maar ook de

groengebieden.

Een

stadspark

sociale stijgers komen er graag. Kortom: drie
U beschrijft drie groepen gezinnen: sociale

plekken voor alle typen gezinnen. Plekken

minima, sociale stijgers en welgestelden. Wat

met

zijn voor hen belangrijke plekken in de stad?

vergroening, waarmee de stad aantrekkelijk

Voor alle gezinnen in de stad, en dus voor een

blijft voor al haar bewoners.

duidelijke

aanknopingspunten

voor

gemeente, zijn drie plekken heel belangrijk.
Op die drie plekken is vaak redelijk eenvoudig
winst te behalen.

OVER LIA KARSTEN

De eerste plek is de stoep voor de deur, de
omgeving dicht bij de voordeur. Dit is voor alle

Lia Karsten is stadsgeograaf en als associate

sociale lagen, alle gezinnen een belangrijke

Amsterdam. De grote stad is haar werkterrein en

professor verbonden aan de Universiteit van

plek. Een plek waar kinderen nog vrijgelaten

de plek die haar voortdurend nieuwe inspiratie
biedt. Zij is geboeid door veranderende praktijken

worden, waar ouders hun kinderen hun gang

van stedelijk gezinsleven en opgroeien in de stad.

laten gaan. Daar moeten we niet beknibbelen.

Haar onderzoek is gepubliceerd in een groot
aantal artikelen en boeken. Samen met architect

Als je de stoepen breed houdt en zorgt voor

Naomi Felder schreef zij het boek ‘De nieuwe

meer ‘kleine’ natuur dichtbij huis, blijft het een

generatie stadskinderen’ (2016).

aantrekkelijke omgeving om te spelen.
De tweede plek is het schoolplein. Daar komen

ISBN 978-94-6208-289-2 | €29,95 |
auteurs: Lia Karsten en Naomi Felder |
design: 75B | nai010 Uitgevers

kinderen elke dag, daar brengen ze een groot
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SNACKEN IN
HET BOS

Wat blijft je het meeste bij?

nieuwe dingen. Maar we moesten ze daarbij

De verwondering die ik zag bij de deelnemers

dus wel een beetje helpen. Door activiteiten

vond ik bijzonder. Mensen stonden met open

te organiseren haken mensen veel makkelijker

mond toe te kijken toen ik liet zien hoe je een

aan. En als ze eenmaal een georganiseerde

brandnetel kan plukken en rauw op kan eten.

tocht hebben gedaan, gaan ze ook eerder zelf

Dat smaakte letterlijk en figuurlijk naar meer.

op pad.

Ik merkte dat ouders overal foto’s en notities
van begonnen te maken. Het zelf eten zoeken

Wat wil je anderen meegeven?

maakt denk ik een soort oerdrift los. Je wakkert

Ik vind het belangrijk om te laten ervaren

met zo’n activiteit iets aan dat van nature al

dat dingen met elkaar samenhangen. Dat die

sluimerend aanwezig is.

zoemende bij ervoor zorgt dat je die heerlijke
wilde bloemen op je taartje kan leggen. Het

Gemeente Houten heeft veel groene
plekken, maar daar wordt nog niet
altijd even intensief gebruik van
gemaakt. Meer gebruik van de natuur
in de stad is dan ook een belangrijke
doelstelling van Groen doet goed
Houten. IVN Natuurgids Lia Overbeek
nam samen met haar collega Irene
van Enckevort gezinnen mee het bos
in voor workshops wildplukken en
wildkoken en liet jong en oud hun
eigen kostje bij elkaar scharrelen.

Waarom werkte het, denk je?

is mooi dat we vanuit Groen doet goed de

Een belangrijke reden voor het succes van

mogelijkheid krijgen om jong en oud die

de pluk- en eetsessies is dat het een geheel

eerste stappen te laten zetten in hun directe

vormt. Je ontdekt, je kookt en je sluit af met

omgeving.

het tastbare resultaat: eten! Dat is een
prettige ervaring. Je komt daarmee
IVN Natuurgids vertel ik vaak over de

VOORPROEFJE

omgeving, maar nu doen we er ook

Een heerlijk wildkookrecept voor thee van Lia

echt iets mee. Die combinatie is super.

Overbeek: Pluk wat brandnetelblaadjes en

Bovendien is het ook een heel sociale

blaadjes van citroenmelisse. Dat wordt al een

manier om natuur te ontdekken. Tijdens

heerlijk romige thee! Wat kan er verder nog

het struinen en koken zag je hoe de

in?

gezinnen elkaar hielpen en het leuk

•

verder dan kijken en leren alleen. Als

hadden.
Hoe hebben jullie de workshops georga-

We hadden groepen van iets meer dan twintig

niseerd en wie kwamen erop af?

deelnemers, heel divers. De groene types die

Toen we opdracht kregen van de Gemeente
Houten/NME

Hondsdraf, blad (weinig, want smaakt
sterk)

•

Kamille, bloem

Wat is jouw tip om mensen de natuur in

•

Brandnetel, blad

je al snel verwacht, maar er waren ook best

te krijgen?

•

Duizendblad, blad

veel totale ‘groenleken’. Soms dacht ik: jeetje,

Mensen zijn steeds minder geneigd

•

Hopklaver, bloem

wildplukken en –koken voor gezinnen te

ga je echt met die schoenen het bos in, dat

de natuur op eigen houtje te gaan

•

Witte honingklaver, bloem

organiseren wisten we niet precies wie er op

is misschien niet zo handig. Maar eigenlijk

verkennen. Als je ze niet iets ‘hapklaar’

•

Rode klaver, bloem

af zouden komen. We hebben drie workshops

maakte dat allemaal niets uit. Nieuwsgierigheid

aanbiedt, gaan ze er letterlijk aan

•

Smalle weegbree, blad

gedaan op verschillende locaties, zoals in het

was snel te prikkelen. Het was leuk om te zien

voorbij. Sommige deelnemers fietsten

•

Paardenbloem, blad

bos Nieuw Wulven en op fort ’t Hemeltje. We

hoe gemotiveerd iedereen op pad ging met de

bijvoorbeeld al jaren langs hetzelfde

deden dit ook in verschillende jaargetijden,

bakjes om alle ingrediënten voor de recepten te

stukje bos, maar waren er nooit actief

Voor meer recepten: kijk op www.plukdestad.

verzamelen. Iedereen vond het leuk. En lekker!

in geweest. Door de natuur nu op deze

nl of www.groenemaatjes.nl.

Houten

om

workshops

zodat we iedere keer andere dingen konden

manier te beleven, zagen ze ineens

ontdekken.
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Spring eens op groen
Kinderen
zó
enthousiasmeren
dat ze vaker terug willen komen,
dat
heeft
Groen
doet
goed
Dordrecht voor ogen. Beleving en
verwondering zijn essentieel, volgens
Xandra Doornbos, coördinator bij
Duurzaamheidscentrum Weizigt. Ze
vertelt: “Ons doel is om kinderen die
normaal gesproken niet in aanraking
komen met de natuur kennis te laten
maken met het groen. We streven
eerder een kwalitatief dan kwantitatief
doel na. Niet het aantal kinderen
maar de beleving van de kinderen
staat centraal. Hiervoor worden zowel
het buitengebied, Nationaal Park de
Biesbosch, als natuurgebieden in en
aan de rand van Dordrecht ingezet.”

Leven onder het wateroppervlak
“In

augustus

organiseerden

activiteitenmiddag
bij

in

het

we

een

Weizigtpark

Duurzaamheidscentrum

Weizigt.

en

Daar

maakten bijna 100 Dordtse kinderen kennis
met het groen. Kinderen gingen gewapend
met een schepnet en een zoekkaart op zoek
naar waterdiertjes. Samen met de natuurgidsen
van IVN Dordrecht speurden zij naar het leven
onder het wateroppervlak. Aan de andere kant
van het terrein, in en rondom de Klimaatkas,
ontdekten kinderen verschillende bijzondere
én gezonde lekkernijen. In het Weizigtpark
namen de kinderen deel aan de ‘Ontdek Tour’:
een fotospeurtocht met sportieve activiteiten.”

Beleef de herfst
“In het najaar gingen we met 150 Dordtse
kinderen en hun vriendjes en familie naar de

Rode draad is de focus op bewegen, beleven en

Biesbosch. Rondom het Biesboschcentrum

gezond eten. Groen doet goed Dordrecht wil

namen ze deel aan allerlei spannende en

niet alleen laten zien hoe fijn het is om buiten

leerzame

te spelen en hoe belangrijk bewegen is, maar

natuurgidsen van IVN Dordrecht speuren naar

kinderen ook laten ontdekken hoe lekker en

vogels bijvoorbeeld, aan boord van fluisterboot

bijzonder eten rechtstreeks uit de natuur is. Dit

De Sterling. Of tijdens een herfstexcursie

jaar ligt de focus op het bereiken van kinderen

ontdekken hoe de herfst de natuur doet

– en hun opvoeders – in de achterstandswijken

veranderen. StayOkay serveerde een speciale

in Dordt West. Doornbos: “We blijven de

herfstlunch, en achter het Biesboschcentrum

activiteiten natuurlijk wel aanbieden aan alle

liet schaapsherder Huug Hagoort zien hoe hij

kinderen in Dordrecht. We gaan bijvoorbeeld

te werk gaat. ’s Middags startte de sportieve

ook

aan

de

slag

tocht ‘Ontdek de Biesbosch’, uitgestippeld

van

een

app

en

met

de

website,

ontwikkeling
die

kinderen

door

stimuleert de Dordtse natuur te ontdekken.”

buitenactiviteiten.

Stichting

fotospeurtocht

Hattrick.
langs

Samen

Een

sportieve

met

spannende
maar

ook

lekkere activiteiten, verzorgd door de Dienst
Doornbos vertelt over twee pareltjes uit 2016:

Gezondheid & Jeugd. Een groot succes!”
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‘houd het
simpel!’

OVER 50 DINGEN DIE JE VOOR
JE TWAALFDE GEDAAN MOET
HEBBEN

Lukte het altijd om de kinderen enthousiast
krijgen?
Op sommige dagen was het koud en nat. Dan

In vijf Utrechtse gemeenten gingen kinderen op

dacht ik: ik hoop maar dat ze het leuk vinden

zoek naar de allerleukste dingen om buiten te

en niet binnen vijf minuten afhaken. Maar dat

doen. Vooraf kregen ze een workshop filmen,

viel heel erg mee. Zodra we buiten waren en

waarna ze zelf hun avonturen gefilmd hebben.

actief, hoorde je niemand over het weer klagen.

Op 23 november verzamelden alle kinderen

Zelfs de kinderen die gewend waren om hele

zich in het Provinciehuis van Utrecht. Daar werd

middagen te gamen vonden het prima om

bekend welk team volgens de jury en het publiek

door de kou en nattigheid te banjeren. Dat is

het leukste filmpje had gemaakt. De filmpjes zijn

nog iets dat opviel; kinderen zijn niet alleen

terug te vinden op het YouTubekanaal van Groen

maar verslaafd aan computers. Ze kunnen en

doet goed, www.bit.ly/youtubegroendoetgoed.

willen nog steeds gewoon buitenspelen. Het

De activiteiten van Merk vloeiden voort uit deze

is echt niet nodig om alles te digitaliseren om

50-dingen lijst.

het interessant te maken voor deze doelgroep.
Je zult je verbazen hoe leuk ze het vinden
om met een potlood een blad over te trekken
op papier. Mijn tip is dan ook om juist naar
de simpele dingen te kijken als het gaat om
natuurervaringen voor kinderen, en niet al te
snel te focussen op het bouwen van dure apps
en dat soort dingen.
Welke ‘simpele’ activiteit zou je dan aanraden?

De Utrechtse Groen doet goedgemeenten maakten samen een lijst
met 50 dingen die je voor je twaalfde
gedaan moet hebben. Daar staat
van alles in, van slootjespringen
tot waterdiertjes zoeken en hutten
bouwen. Jeroen Merk van het
Beweegteam
Woerden
verzorgt
activiteiten voor de naschoolse
opvang in Woerden en neemt kinderen
mee op pad om een aantal van die
activiteiten echt te beleven.

Wat hebben jullie gedaan?
We konden natuurlijk niet alles doen wat op die
mooie lijst staat. Sneeuwpoppen maken in de
zomer wordt moeilijk en sommige activiteiten,
zoals slootjespringen, vond ik net iets te link
als begeleider. Maar er kon vooral heel veel
wél. Toen ik met de kinderen samen door de
lijst ging, vond ik het bijzonder dat ze niet altijd
voor de meest spectaculaire en ingewikkelde
opties gingen. Simpele dingen, zoals het keilen
met steentjes op water, vonden ze supercool.
Daar maakten ze direct een sport van. Je hoeft

Hutten bouwen was favoriet. Doordat de

Wat wil je nog kwijt aan andere Groen doet

kinderen telkens terug gingen naar de hut die

goed gemeenten?

ze al gemaakt hadden, konden ze hun creatie

Wat ik graag wil meegeven is dat kinderen

bovendien steeds verder uitbouwen. Zo’n

vooral moeten kunnen buitenspelen. En dan

doorlopende activiteit gaf de kinderen extra

maakt het nauwelijks uit waar of hoe. Hou het

motivatie waardoor ze ook meer zin hadden

vooral simpel. Dat is makkelijker te organiseren

om andere activiteiten te proberen. Wat opviel

en vaak ook nog eens leuker voor de kinderen

was dat het bouwen de fantasie van de kinderen

en de ouders. Wat ik gemeenten wil meegeven

enorm prikkelde. Ze fantaseerden hele verhalen

is dat het erg belangrijk is dat er voldoende plek

bij hun hutten en vonden telkens weer nieuwe

blijft om te spelen. Dus niet alles volproppen of

materialen om ze nog verder te verbeteren.

over-reguleren. Je hoeft dus geen heel speelbos

Doorlopende verhalen en activiteiten zijn wat

aan te leggen om kinderen het bos in te krijgen.

mij betreft zeker zinvol.

Vaak is een hint naar een speelmogelijkheid al
voldoende.

het dus niet altijd moeilijk te maken!

30

31

helden van
de natuur
KEES VAN VELZEN
In Alphen aan den Rijn staan niet één,
maar wel drie mensen te popelen om
over Groen doet goed te vertellen.
Wethouder Kees van Velzen is vanaf de
start bij Groen doet goed betrokken,
net als projectleider Anke van der
Leek - Krieger. Komend jaar neemt
Chantal Timmer van Alphen Beweegt
het stokje van haar over.

ANKE VAN DER
LEEK - KRIEGER

CHANTAL TIMMER

Hoe zorgen jullie ervoor dat álle kinderen in

Hoe ziet dat netwerk eruit?

Jullie gaan ook aan de slag met kinder-

Alphen de natuur kunnen ontdekken?

Van der Leek – Krieger: We hebben veel

ambassadeurs. Hoe werkt dat precies?

Van Velzen: Via de NME-programma’s hadden

betrokken partijen. Avifauna, Staatsbosbeheer,

Van der Leek – Krieger: De afgelopen jaren

we al een goed scholennetwerk. De scholen

Natuurmonumenten, Alphens.nl maar ook de

hebben we vooral aanbodgericht gewerkt,

waren ook direct enthousiast. Later kwamen

kaasboerderij hier in de buurt. En IVN Alphen

nu willen we meer vraaggericht gaan werken.

er veel partijen bij, zoals IVN, Alphen Beweegt,

aan den Rijn is heel actief. Vrijwilligers, zoals

We spelen in op de vraag van kinderen: wat

het Alphens bedrijfsleven en maatschappelijke

IVN’er Gerda Bonninga, hebben een flinke rol.

willen zij nu echt? De kinderambassadeurs

organisaties.

Van Velzen: Het is zo belangrijk dat mensen als

krijgen twee taken: ze maken andere kinderen

Timmer: Daarnaast werken we samen met

Gerda betrokken zijn. Mensen die er echt voor

enthousiast om ook de natuur in te gaan, en ze

– nieuwe – lokale partners om kinderen,

gaan, die het project handen en voeten geven.

denken in een participatietraject mee over wat

Wat maakt Groen doet goed zo belangrijk?

opvoeders en vrijwilligers te bereiken en

Timmer: We integreren de aanpak Jongeren Op

ze graag zouden willen doen.

Van Velzen: Groen doet goed heeft mijn ogen

betrekken bij het programma. Er is een mix van

Gezond Gewicht (JOGG) in ons programma,

geopend. Dat zó veel kinderen die opgroeien

breed buitenschools aanbod en gericht aanbod

zodat we kinderen kunnen helpen om op te

Waar zijn jullie trots op?

in een stedelijke omgeving nooit in de natuur

op maat, om alle doelgroepen te bedienen.

groeien met een gezond beeld van voeding

Van Velzen: Ik ben erg tevreden over hoe Groen

komen! De Haagse meisjes Cynthia en Ouafa,

Van Velzen: Groen doet goed is gestart

en beweging. De Gemeente, Alphen Beweegt,

doet goed zich in Alphen heeft ontwikkeld. We

die nog nooit op het strand waren geweest,

vanuit groene idealen, vanuit het ruimtelijk-

de GGD en Zorg en Zekerheid werken hierin

hebben enorm veel bereikt in de afgelopen

hebben veel indruk gemaakt. Dat was zo

economisch beleidsveld. Gaandeweg heeft

samen aan en dat levert een groot bereik op.

twee jaar. Ik ben trots op hoe het project

schokkend, dat ik dacht: daar moeten we iets

zich dat uitgespreid naar het terrein van

aan doen! We moeten het probleem erkennen

maatschappelijke ontwikkeling. Groen doet

Wat zijn jullie toekomstplannen?

Van der Leek – Krieger: De kracht van het

en de uitdaging aangaan.

goed omvat nu ons totale beleidsveld. Het sluit

Timmer: We bouwen verder op het thema

programma zit ‘m in dat we het met elkaar

aan bij diverse beleidsdoelen, en is daarmee

Helden van de Natuur om een brede doelgroep

doen, in de saamhorigheid. Iedereen zet zich in

kinderen uit tot bewegen, experimenteren,

bestuurlijk én ambtelijk breed verankerd.

te bereiken, en maken een verdiepingsslag met

voor hetzelfde doel: kinderen de natuur laten

grenzen verleggen en fantaseren. Dat is

Van der Leek – Krieger: We zijn als gemeente

het thema ‘Word je eigen held van de Natuur’.

beleven.

goed voor de ontwikkeling van motorische,

mettertijd een andere rol gaan vervullen. Eerst

Daarbij zetten wij de natuur gericht in om

cognitieve en emotionele vaardigheden, en kan

trok de gemeente het programma, nu faciliteert

kwetsbare kinderen te ondersteunen in hun

op lange termijn een positieve invloed hebben

de gemeente een krachtig, toekomstbestendig

ontwikkeling. Dit doen we samen met lokale

Benieuwd naar Groen doet goed in Alphen aan

op het welzijn en de gezondheid.

netwerk.

partners.

den Rijn? Kijk op www.heldenvandenatuur.nl.

Timmer:

Natuurlijke

omgevingen

dagen
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zichzelf draagt en blijft verdiepen.
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Olle Mennema, Hoofd Milieueducatie vult aan:
“Ook op de Haagse Stadsboerderijen en tijdens
het jaarlijkse Natuur- en techniekspektakel
worden

activiteiten

van

de

lijst

van

50 dingen

50

aangeboden. Zo wordt het voor kinderen extra

die je gedaan moet hebben
1
In een boom klimmen
voor
je twaalfde
2
Wildkamperen

makkelijk om alle activiteiten van de lijst af te
“De 50-dingenlijst is perfect om kinderen

vinken. En om ervoor te zorgen dat we een

en

groot en divers bereik hebben, werken we nauw

hun

ouders

de

natuur

te

laten

beleven”, vindt Suzanne Wardenaar. Zij

samen met de Ooievaarspas en Kidsproof.”

50 dingen

werkt binnen verschillende gemeenten
aan

Groen

doet

goed-projecten

en

Naar buiten!

ziet de lijst als ‘bindmiddel’ om lokaal

De Groen doet goed-activiteiten vinden in

en regionaal samen te werken. “De

Den Haag onder de naam ‘Naar buiten!’ plaats.

50-dingenlijst

Den Haag werkt hierin nauw samen met de

is

verkrijgbaar

op

alle

Haagse Stadsboerderijen en bij de Tapuit,

omliggende

gemeenten:

het bezoekerscentrum van Dunea. Alle

Voorburg, Zoetermeer, Delft en Leiden. Niet

activiteiten van de lijst zijn in de diverse

alleen werd de 50-dingenlijst samen met

Haagse groengebieden uit te voeren.

deze gemeenten ontwikkeld, ook kozen zij

Op Landgoed Ockenburgh van het Zuid

gezamenlijk voor de naam ‘Naar buiten!’ en

Hollands Landschap is bijvoorbeeld een

bijpassende huisstijl. Wardenaar: “Zo staan we

GPS-tocht ontwikkeld, in het Zuiderpark

met Naar buiten! als campagne, als platform

kunnen kinderen op beestjessafari in

en als beweging veel steviger, en komt het

de ontdektuin en in het Haagse Bos

doel dat Den Haag wil bereiken dichterbij: alle

van Staatsbosbeheer kunnen ze hutten

kinderen de natuur laten beleven.”

die je gedaan moet hebben
voor je twaalfde

Leidschendam-

bouwen.”

Overgewaaid uit Engeland
Het idee voor de 50-dingenlijst komt van de
National Trust. Deze Britse natuurorganisatie

5 NATUURBELEVINGSTIPS VAN SUZANNE:

kwam in 2012 met een lijst van 50 dingen

•

die je moet doen voor je 12e. In navolging
daarop publiceerde NRC Handelsblad een
50-dingenlijst

gericht

op

Nederlandse

•

Sluit aan op de beleefwereld van kinderen en hun ouders.

•

Ga in gesprek: kies voor een dialoog in plaats van een monoloog.

•

Speel in op vragen, initiatieven en aanleidingen vanuit de kinderen zelf.

toegepast op de lokale omgeving. In de vorm

•

Laat genoeg ruimte voor vrij spel zodat kinderen ook echt zelf kunnen

van een lijst, app of zelf als boek. Al deze lijsten

ontdekken.

hebben maar één doel: alle kinderen de kans

kinderen. Daarna ging het snel: verschillende
lokale organisaties maakten hun eigen lijst,

GROEN

Groen doet goed!

bij.

Groen doet goed!

Hoor, ruik, proef en voel de natuur! Vitale ervaringen blijven veel beter

geven om de natuur in hun eigen omgeving te
ontdekken.
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27
Tussen de koeien zitten
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28
Een dier uit je hand laten eten
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37
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40
Een steen over het water keilen
Begin met afstrepen door mee te doen
aan activiteiten in het groen tussen Delft en
Zoetermeer! Voor tips zie www.kidsproof.nl.
Buytenhout bestaat uit:
Delftse Hout, Dobbeplas, Bieslandse Bos,
Balijbos, Westerpark en Buytenpark.
Voordat je Buytenhout of Bentwoud bezoekt
Begin
meevia
te doen
kun
je met
eerstafstrepen
een kijkjedoor
nemen
aan activiteiten in het groen tussen Delft en
www.hofvandelfland.nl.
Zoetermeer! Voor tips zie www.kidsproof.nl.
Partners:
Buytenhout bestaat uit:
Delft,
Pijnacker-Nootdorp,
Delftse Hout,en
Dobbeplas,
Bieslandse Bos,
Zoetermeer
Staatsbosbeheer
Balijbos, Westerpark en Buytenpark.
i.s.m.
diverse
ondernemers.
Voordat
je Buytenhout
of Bentwoud
bezoekt
Voor
leuke
speelplekken
zie:
kun je eerst een kijkje nemen via
www.staatsbosbeheer.nl.
www.hofvandelfland.nl.
Partners:
Delft, Pijnacker-Nootdorp,
Zoetermeer en Staatsbosbeheer
i.s.m. diverse ondernemers.
Voor leuke speelplekken zie:
www.staatsbosbeheer.nl.

De 50
dingen
van
Den
Haag

Wat zijn nu dé 50 dingen die je
voor je 12e in de natuur gedaan
moet hebben? Deze vraag staat
aan de basis van de Groen doet
goed-aanpak van Den Haag.
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DOET

het
speelbos
in
zeisT

de kinderen levend stratego, bouwden ze een

maakt is dat het vrijblijvend en gratis is. Voor

hut of speelden ze een smokkelspel. Een mooie

kinderen is het heel laagdrempelig én leuk

combinatie van bewegen,

om mee te doen. Vermeij

spel en beleven van de

vertelt dat hij een keer een

omgeving en de natuur.
Salma (8) vindt dat ook het
leukst aan het speelbos:
“Ik vind dit leuk omdat je
sportief bent en ik vind

Je moet het
gewoon doen,
het is superleuk
en simpel!

bijzonder compliment heeft
ontvangen via een juf van
een basisschool. “Ze vroeg
in de klas wie er allemaal op
een sport zat. Een meisje

het leuk om in het bos te

zei: ‘Ik zit op Sportief Zeist.’

spelen. Ik wil nog een keer

De juf vroeg wat ze ermee

een hut hoog in de bomen maken.” Ook Koutar

bedoelde, want wij zijn geen sportvereniging.

(9) is enthousiast, ze komt bijna elke week:

Ze legde uit dat ze elke vrijdag naar het

“Hutten maken was het leukste!”

speelbos in het park gaat. Prachtig toch!”

Geen winterstop

Gewoon doen!

Vermeij vertelt dat hij met speelbosactiviteiten

Zowel in Woerden als in Zeist is het speelbos

BEWEGEN EN ACTIEF SPELEN

is begonnen in Woerden. Daar was het zo

succesvol. Welke tips heeft Vermeij voor

succesvol – soms wel 70 kinderen! – dat hij

andere gemeenten die ook zoiets willen? “Je

IN DE NATUUR IS LEUK!

dit ook voor Groen doet goed Zeist heeft

moet het gewoon doen, het is superleuk en

opgezet. In eerste instantie wilde hij, net als

simpel! Zoek op internet spelletjes op, die vind

in Woerden, een winterstop inlassen. “Maar
buurtsportcoaches Ruben en Maikel vonden

“Meester Ruben! Meester Maikel!” Een
groepje kinderen komt al aangerend
naar buurtsportcoaches Ruben en
Maikel, ze hebben er zin in. Ze willen
graag weten wat ze vandaag gaan
doen, maar dat blijft nog even een
verrassing. Eerst is het wachten op de
andere kinderen en dan is het tijd om
lekker te gaan rennen.

Elke week organiseren de buurtsportcoaches

dat we gewoon moesten doorgaan zolang er

Ruben en Maikel allerlei activiteiten gericht op

nog steeds genoeg kinderen zouden komen.

veel bewegen en actief spelen in de natuur.

Toen ontdekten we dat ook in de winter het

Nieuw in 2017 is tijdens elke schoolvakantie

animo hoog blijft”, aldus Vermeij. “De kinderen

een grotere activiteit met een ‘natuurspecial’

maakt het niet uit wat voor weer het is en dat

in

het niet zo warm meer is, er komen zelfs nog

Bewegen in de natuur

Hutten bouwen is het leukst

alleen de kinderen van basisschool Op Dreef

je zo, en ga het gewoon doen.” Je hoeft er als

met

Vandaag maken de kinderen een speurtocht

waar ze elke vrijdag verzamelen. Vermeij: “Het

gemeente geen nieuw en ingewikkeld speelbos

Vollenhove.

door het bos. Ruben heeft vragen en opdrachten

werkt als een olievlek: je begint met een klein

voor aan te leggen, het kan gewoon in het park

Eerst in de herfstvakantie en daarna elke

opgehangen en in tweetallen gaan de kinderen

groepje kinderen, zij zijn enthousiast en ze

in de wijk. “En als gemeenten ermee aan de

vrijdagmiddag. Afhankelijk van het weer komen

op zoek. Nog voordat er ‘start’ is geroepen,

nemen de volgende keer nieuwe vriendjes en

slag willen, mogen ze mij bellen voor tips en

er zo’n 20 tot 30 kinderen uit de wijk op af.

rennen ze alle kanten op. Andere weken deden

vriendinnetjes mee.” Wat het ook zo succesvol

ideeën!”

In

2016

is

Sportief

speelbosactiviteiten

in

Zeist
park

gestart

samenwerking

met

NME-centrum

de

Boswerf. “Met een divers aanbod stimuleren
we bewegen én natuurbeleving”, vertelt Ron
Vermeij, projectleider bij Sportief Zeist.

steeds nieuwe kinderen bij.”

Iedereen mag meedoen
Alle kinderen uit de wijk zijn welkom, niet
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taalontwikkeling in
het kabouterbos
Het lectoraat Natuur & Ontwikkeling
Kind kijkt naar een kind én naar zijn
of haar omgeving. Is dat een ruimte
waarin leren en ontwikkelen wordt
gestimuleerd, of juist afgeremd?
Taalkundige Jannette Prins onderzoekt
wat de invloed is van een natuurlijke
omgeving op de taalontwikkeling van
jonge kinderen.

weten we dat het werkt. Maar dat spelen in de

Wat hebben scholen, kinderdag-verblijven en

natuur ook kan bijdragen is een nieuw inzicht.

BSO’s nodig om hierop in te spelen?

Juist zo’n moment waarop kinderen zelf de

Het belangrijkste is dat je mensen hebt die

betekenis kunnen voelen en ervaren is heel

creatief zijn én het belang van een natuurlijke

belangrijk. Zulke basiservaringen zijn vaak heel

omgeving inzien. Het kinderdagverblijf waar ik

belangrijke elementen om tot denken te komen

het eerder over had is bijvoorbeeld helemaal

Eén van de onderzoeken die ik heb gedaan is op

over hoe het werkt in de wereld. Dat denken

niet zo heel groen, maar heeft wel een bevlogen

een kinderdagverblijf. Geen heel groene plek,

helpt vervolgens om taal te stimuleren, omdat

leidster. Zij haalt zelf wat tegels uit het plein en

de buitenruimte had een moestuintje en een

je op zoek gaat naar woorden bij je gedachten.

maakt er een mini-moestuintje van. Ze creëert

piepklein kabouterbosje. Als volwassene zie je

Dit effect wil ik graag op grotere schaal gaan

iets meer ruimte tussen de struikjes en het is

zo’n bosje niet eens als ‘groen’, maar kinderen

onderzoeken, want hier is nog niet eerder

ineens een kabouterbos! Kleine, goedkope

zijn een stuk kleiner en komen in zo’n bosje

gedegen onderzoek naar gedaan.

ingrepen kunnen al veel doen. Natuurlijk is
het geweldig als er geld is om echt flink te

toch al tot ander spel. Bij het kinderdagverblijf
kregen kinderen een voice-recorder in hun zak,

U focust op het jonge kind. Waarom kiest u

vergroenen, maar ook dan staat de creativiteit

en maakte ik opnames tijdens een taalactiviteit.

daarvoor? Oudere kinderen kunnen toch ook

en de erkenning van het effect van groen

Kinderen moesten bijvoorbeeld knutselen en

veel leren in een natuurlijke omgeving?

voorop.

tegelijkertijd daarover vertellen. Eerst binnen,

Als je het over taalontwikkeling hebt, is die

omgeving van het kind centraal?

daarna

interessante

bij kinderen in de leeftijd van twee tot en met

De ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen

resultaten op. Een meisje dat binnen volledig

acht het meest zichtbaar. Met name van twee

in een groene ruimte zijn in de vergetelheid

dichtsloeg en niet kon praten over wat ze

tot zes leren kinderen de basisstructuren van

geraakt, terwijl het zo’n rijke omgeving is.

aan het doen was, kon dat buiten wel. In het

een taal, ze leren hoe zinsbouw werkt, hoe

Daarom staat binnen het lectoraat het kind

kabouterbosje hoorden we haar zeggen: “ik

ze verschillende tijden van een werkwoord

ín zijn of haar omgeving centraal. Binnen

loop, ik loop, ik loop”, en toen ineens: “ik sluip,

kunnen toepassen. Boven de acht zit de

de pedagogiek wordt vooral naar het kind

ik sluip” en daarna ook nog: “ik sloop”. Niemand

taalontwikkeling vooral in de woordenschat,

zelf

veel

had überhaupt gedacht dat zij het werkwoord

die neemt dan sterk toe. Maar het gaat mij

aanknopingspunten heeft om dieper te leren.

‘sluipen’ kende, laat staan de verleden tijd. Ik

niet om die woordenschat, om woorden over

Als je bijvoorbeeld met zand of stokken speelt

denk dat het helpt dat ze in zo’n bosje even

de natuur en de buitenruimte leren. Waar het

moet je zelf meer nadenken, betekenis geven

op zichzelf is en een soort rust vindt. Daar kan

mij wel om gaat is het onderzoeken hoe de

aan wat je aan het doen bent. Daardoor speel

ze bewegen en spelen zoals ze dat zelf wil. Ze

wereld werkt, en hoe je dat kunt uitvinden.

je creatiever en fantasierijker, en ontwikkel je

gebruikt dan taal om zichzelf aan te sturen.

Daar is een natuurlijke omgeving uitermate

Waarom

staat

gekeken,

binnen

terwijl

het

de

lectoraat

omgeving

de

buiten.

Dat

leverde

OVER JANNETTE PRINS

Jannette Prins is taalkundige en Pabo-docent

geschikt voor. De natuur biedt uitdaging om

je beter. Als je een bouwsel maakt van takken,

bij de Thomas More Hogeschool in Rotterdam.

moet je nadenken over zwaartekracht, over

Daar komt dus geen volwassene aan te pas?

te experimenteren. In mijn onderzoek ervaar ik

balans, over wat recht is en wat scheef. Dat

Nee, dit meisje ontwikkelt haar taal op zo’n

dat het voor jonge kinderen heel leerzaam is

biedt ook kansen voor taalontwikkeling.

moment echt in haar eentje. Geen volwassene

om zelf dingen uit te proberen en vervolgens

die zich ermee bemoeit en vraagt wat ze doet

te ontdekken wat dat betekent. Concepten

U doet specifiek onderzoek naar hoe een

of wat ze gemaakt heeft. Ons idee is dat een

bedenken, daar de woorden bij willen zoeken

natuur voor de brede ontwikkeling van kinderen.

groene buitenruimte kan bijdragen aan de

kind taal leert van een volwassene, en dat is

die je gebruikt om andere dingen te ontdekken

In haar onderzoek richt zij zich met name op de

taalontwikkeling. Hoe gaat zo’n onderzoek in

natuurlijk grotendeels ook zo. Veel praten met

en benoemen.

taalontwikkeling.

z’n werk?

kinderen en samen boekjes lezen, daarvan
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Binnen het lectoraat Natuur & Ontwikkeling
Kind van de Hogeschool Leiden onderzoekt
zij hoe je in de kinderopvang en het onderwijs
gebruik kunt maken van de rijkdom van de
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hutten
bouwen in de
balij

En daar organiseerden jullie dus Groen doet
goed activiteiten?
Nijman: Ja, samen met Staatsbosbeheer en
de groene combinatiefunctionarissen. Die zijn
vanuit de gemeente aangesteld om kinderen
meer in contact te brengen met de natuur.
Groeneveld: We hebben vier programma’s
aangeboden. Allereerst de Hulpboswachteractiviteit. Die was vanuit Groen doet goed in
Den Haag al op maat gemaakt en kon ook in
de Balij gedraaid worden. Dat programma is
voor kinderen tussen de 7 en 11 jaar. In deze
activiteit kruipen kinderen in de huid van
de boswachter, we doen allerlei dingen die
een boswachter tegenkomt in de praktijk.
Nadenken over welke boom je weghaalt en
welke niet, inventariseren, beestjes zoeken.
De kinderen vinden dat fantastisch. Voor de
kleuters hebben we het Dierenvriendjespad.

– naar Stadsboerderij De Balijhoeve. Toen we

Dat is een tasje met opdrachten, waar je

Een speelbos van vierenhalf hectare,
naast de stad. Zoetermeer koos De
Balij in 2015 als hét podium voor Groen
doet goed. Gemeente Zoetermeer en
Staatsbosbeheer ontwikkelden een
bomvol activiteitenprogramma. Paul
Nijman van Gemeente Zoetermeer en
Linda Groeneveld van Staatsbosbeheer
zetten dit destijds samen op.

de scholen vertelden dat we ook het vervoer

zonder begeleiding van Staatsbosbeheer mee

konden regelen, zaten alle excursies binnen

aan de slag kunt. In Zoetermeer begeleidden
de

groene

combinatiefunctionarissen

een week vol. Dat bevestigde ons idee dat het

dit.

vervoer echt belangrijk is. En voor de kinderen

Daarnaast hadden we in De Balij nog Expeditie

was die busreis alleen al hartstikke bijzonder!

Boswachterscode – dat is een zelfde soort tasje
maar dan voor oudere kinderen – en Op pad

Hoe reageerden kinderen op de activiteiten?

met de boswachter. Deze begeleide excursie

Groeneveld: Tijdens het teruglopen riepen de

pasten we inhoudelijk aan op het seizoen en

kinderen vaak: ‘Dit was echt de leukste dag van

op het lesprogramma van de juf of meester.

Voor degenen die er nog nooit geweest zijn,

hectare groot, waarvan vierenhalf speelbos.

hoe ziet De Balij eruit?

Je mag van het pad af en kunt heerlijk door

Nijman: De Balij is een bijzonder gebied aan de

het bos struinen. In het speelbos is een soort

rand van Zoetermeer, dat zijn oorsprong kent

houten fort met een gracht eromheen. Er is een

uit de Floriadetijd. Het is een avontuurlijk bos,

pontje, een moeraspad met boomstammetjes,

heel toegankelijk en druk bezocht.

een veld voor spelletjes. Vlak naast het

Groeneveld: Het gebied waar we ons met Groen

speelbos hebben we twee grote bosvakken

doet goed op hebben gericht is ongeveer tien

waar je perfect hutten kunt bouwen.
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het hele jaar!’ Ze vinden het hutten bouwen
fantastisch, dat doen ze in hun vrije tijd bijna

Wat was jullie manier om juist de kinderen in

niet meer. Een wurm vastpakken of een slak

de versteende wijken te bereiken?

over je hand laten lopen: het is allemaal even

Nijman: We ontdekten dat vervoer vaak een

spannend en leuk. Het buiten zijn doet ook echt

probleem is voor scholen, dat ze zich daardoor

iets met kinderen. Soms hoor ik van een juf:

niet voor activiteiten verder weg aanmeldden.

‘Dat is een drukke leerling’, en dan blijkt dat dat

Daarom zijn we een samenwerking aangegaan

in de natuur helemaal niet zo is. Als zo’n kind

met de HTM. Tegen een sterk verlaagd tarief

in een vrije omgeving is, zíe je ‘m veranderen.

brachten zij de kinderen uit de versteende
wijken – Palenstein en Meerzicht bijvoorbeeld
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VAN STENEN NAAR SPEELNATUUR
IN SCHIEDAM EN WADDINXVEEN
Hutten bouwen, vies worden, ravotten: kinderen doen niets liever. De gemeentes
Schiedam en Waddinxveen luisterden naar de wensen van kinderen, en speelden
daarop in. Met een speelpolder, activiteitenroute en vernieuwde waterspeeltuin
bijvoorbeeld. Aan het woord zijn projectleiders Annemarie van der Veen
(Schiedam) en Brenda Schuurkamp (Waddinxveen).

Wat heeft Groen doet goed betekend voor Waddinxveen?
Door Groen doet goed beleven kinderen in Waddinxveen de natuur
op een andere manier dan voorheen. Veel kinderen bleven in de
buurt van hun huis en speelden in weinig uitdagende speeltuinen.
Met Groen doet goed zijn ze ook vaak naar het buitengebied of een
ander natuurgebied geweest. We hebben een strippenkaart gemaakt,
waarmee

kinderen

verschillende

activiteiten

konden

volgen.

De strippenkaart is ook ingezet als lesprogramma. Maandelijks
organiseerden de plaatselijke BSO’s en vrijwilligers allerlei leuke
activiteiten. Zo raakten zowel kinderen als volwassenen betrokken
bij het project. Kinderen hebben zelfs meegedacht over het ontwerp
van onze nieuwe speelroute, die in 2016 is aangelegd.

Wat heeft Groen doet goed betekend

Waar ben je trots op?

voor Schiedam?

Ik denk graag terug aan het groeiproces van

Groen doet goed in Schiedam is de poort

Groen doet goed. Hoe we begonnen met

naar het buitengebied Midden-Delfland

verkenningstochten, waarbij we wegzakten

voor alle stedelingen. Maar ook van de

tot ons middel, en na een jaar de eerste

andere kant kun je de poort door: de boeren

smulbomen plantten, samen met 200 kinderen

en buitenlui, de schaapskudde en herder

op Boomfeestdag. Ook de openingen van

komen naar de stad. Het eindresultaat is

de natuurlijke speeltuin, het beleefpad en de

heel uniek, een speelpolder ‘het Wijland’

speelpolder waren geweldig. In de natuurlijke

die verbonden is door een beleefpad en

speeltuin namen wethouders Patricia van

een

in

Aken en Alexander van Steenderen samen

Beleef Kethelpoort in Schiedam-Noord.

met kinderen de waterpomp in gebruik.

Beleef Kethelpoort groeit nog steeds,

Het

naast De Boshoek, de Groene Raat en

tuinfeest, georganiseerd door een Schiedams

het NME-centrum is ook een locatie voor

burgerinitiatief.

groene kinderopvang Greenkids gekomen.

zaadbommen werd dat een explosie van

Beleef Kethelpoort ligt op een knooppunt

bloemen, een cadeautje voor de bijen. En

van allerlei fiets-, skate- en wandelroutes.

uiteindelijk de opening van speelpolder het

Bij de Groene Raat is onlangs de digitale

Wijland, met verteltheater, schapen en paard

informatiezuil geopend. In alle seizoenen is

en wagen.

prachtige

natuurlijke

speeltuin

beleefpad

opende
Met

met
alle

een

groot

zelfgemaakte

legt niet alleen de verbinding met de

Wat zou je tegen nieuwe gemeenten willen

stad en land, maar ook tussen de diverse

zeggen?

doelgroepen in leeftijd en afkomst. De

Beleef,

diversiteit met de samenwerkingspartners

bijzondere locaties van Groen doet goed. Vink

is groot, van natuurorganisaties, scouting,

de 50-dingenlijst af, en besteed meer aandacht

kinderopvang en diverse basisscholen.

aan buitenonderwijs!
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In Waddinxveen zijn we er trots op dat we met zo veel kinderen,
ouders, verzorgers, organisaties zoals BSO’s en scouting Groen
doet goed tot een succes hebben gemaakt. Er zijn activiteiten
georganiseerd, veel kinderen en ouders/verzorgers zijn naar
buiten gegaan. De activiteitenroute wordt actief bezocht en de
waterspeeltuin is flink verbeterd. Dat was een grote wens van de
Waddinxveense kinderen.
En, meer persoonlijk, ik ben er ook trots op dat ik heb mogen
meewerken om Groen doet goed tot een succes te maken. Het was een
eer dat de Gemeente Waddinxveen mij vanuit de Omgevingsdienst
Midden-Holland (ODMH) heeft gevraagd om projectleider Groen
doet goed te worden. ODMH draagt bij aan een veilige, duurzame
en gezonde leefomgeving. Een van onze taken is het adviseren en
ondersteunen van de regiogemeenten over duurzaam bouwen,
energie- en klimaatpreventie, natuur- en milieueducatie en –
communicatie. Daar past Groen doet goed perfect in, en ik heb er
met ontzettend veel plezier aan gewerkt.

er van alles te beleven. Groen doet goed

bewonder,

Waar ben je trots op?

bekijk

en

bezoek

de

Wat zou je tegen nieuwe gemeenten willen zeggen?
Gewoon DOEN! Groen doet goed is goed voor iedereen en door
het betrekken van zoveel mogelijk actoren, zoals kinderen, ouders/
verzorgers, BSO’s, scouting, vrijwilligersorganisaties, wordt het van
de hele samenleving en daarom een succes!
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op avontuur in
park transwijk
Acht meiden komen met lange takken
in hun handen aangelopen bij de vijver
in Park Transwijk in Utrecht. Even
daarvoor hebben ze met hulp van
begeleiders Jack, Bas en Martin de
takken geknipt, want ze gaan vandaag
zelf vishengels maken!

Hengels maken en vissen maar!

is het zonnetje lekker gaan schijnen en hebben

Martin Hup van Natuurspeeltuin Het Woeste

de meiden hun jassen uitgegooid. Tijd om

Westen uit Amsterdam is vandaag te gast

vissen te vangen!

en neemt de kinderen stap voor stap mee in
het maken van een vishengel. Hij vraagt de

Mtab van 10 jaar vertelt dat ze vorig jaar

kinderen wat er allemaal nodig is voor een

ook is mee geweest met de Avonturenclub:

hengel: heel dun touw (visdraad), een haakje,

“We hebben toen een pijl en boog gemaakt,

en... ‘eten voor de vis!’ wordt hard geroepen.

dat was heel leuk. Ik heb het nog heel vaak

Met hulp van begeleiders Jack van der Walle en

gebruikt.” Omdat Mtab het vorig jaar zo leuk

Bas Peters lukt het de kinderen om prachtige

vond, is ze dit jaar weer mee. Fatoumata (11) en

hengels te maken. Hup legt één keer uit hoe

Maism (9) vertellen wat ze nog meer hebben

ze de hengel moeten werpen en doet het voor.

gedaan met de Avonturenclub. Maism: “We

Daarna mogen ze het zelf proberen. Inmiddels

gingen een speer maken en op mammoeten
jagen.” Fatoumata vertelt dat ze ook naar de
kinderboerderij zijn geweest en daar op zoek
gingen naar verschillende dieren en dat ze in
het bos mochten spelen.

Genieten dat de kinderen genieten
Van der Walle en Peters laten de kinderen elke
week iets nieuws beleven. Van der Walle is vanaf

Met de Avonturenclub gaan de kinderen op

Avonturenclub. Hierin vertellen zij over de

het begin betrokken en Peters is als stagiair bij

onderzoek uit in hun eigen buurt en leren

bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen

Harten voor Sport actief bij de Avonturenclub.

ze hun grenzen te verleggen. Tien weken

en hoe ouders een bijdrage kunnen leveren op

Peters is een echt praktijkmens en begeleidt de

lang organiseert Harten voor Sport elke

hun eigen manier.

kinderen met plezier: “Superleuk om met deze
kinderen te werken! Ik vind het prachtig om

woensdagmiddag na school een activiteit. Niet
alleen voor kinderen uit Kanaleneiland, er is ook

“Dit is precies wat we belangrijk vinden”,

te zien dat ze zoveel plezier hebben.” Peters

een Avonturenclub in Hoograven. In 2016 zijn

aldus Ellen Alzer, die vanuit Utrecht Natuurlijk

merkt dat door de Avonturenclub kinderen

de eerste clubs gestart, twee in het voorjaar en

projectleider Groen doet goed is. “Een aanpak

zelfvertrouwen

twee in het najaar. Dit was zo succesvol dat de

waarbij de kinderen kennis maken met de

hij dat kinderen steeds meer uit zichzelf naar

eerste clubs in 2017 alweer begonnen zijn.

natuur dichtbij hun huis en hun school. Er is

buiten gaan en met vriendjes en vriendinnetjes

zoveel leven te ontdekken, en er zijn zoveel

gaan spelen.

Aandacht voor kinderen én ouders

opbouwen.

Daarnaast

ziet

plekken om te spelen en te beleven. Van daaruit
op

wordt de belangstelling en verwondering

Helaas hebben de meiden geen vis gevangen,

ontdekkingstocht in hun eigen buurt: op

gewekt en gaan de kinderen op zoek naar de

ondanks hun enthousiasme. Wie weet gaan

zoek naar een mooie klimboom of hutten

natuur iets verder weg, een park, plantsoen of

ze nu zelf nog eens terug met hun hengel om

bouwen bijvoorbeeld. Aan het begin en eind

een moestuin. Zo groeit de belangstelling naar

het nog een keer te proberen. Ze weten nu in

van de Avonturenclub verzorgt Harten voor

de ‘echte’, grote natuur, buiten de stad.”

ieder geval waar ze de natuur dichtbij kunnen

Elke

week

gaan

de

kinderen

ontdekken en hoe leuk het is in Park Transwijk.

Sport een presentatie aan de ouders over de
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Leidse
Hooidagen

lange dagen belangeloos inzetten om er een

en hoor vaak de opmerking van mensen die

geweldig evenement van te maken.

terugkomen dat ze iedereen zo aardig vinden.
Vrijwilligers dragen het enthousiaste vonkje

Wat is de meerwaarde van een samenwerking

van de Hooidagen en Naar buiten! over. De

tussen Zuid-Hollands Landschap en Naar
buiten!?
Kathmann:

Het

Zuid-Hollands

Landschap

is niet alleen een beheerorganisatie. Ook zij
hebben als doel dat mensen genieten van de
natuurgebieden. Dat is waar de doelen van ons
samenkomen en we elkaar kunnen versterken.
Van den Heuvel: Naar buiten! is een speciale
partner bij de organisatie van de Leidse

FOTO’S LEIDSE HOOIDAGEN: LOES ROMMENS FOTOGRAFIE

Hooidagen,

omdat

zij

de

bezoekers

(de

doelgroep) als geen ander kennen en weten te
bereiken. Naar buiten! heeft dit jaar een groot
Cronesteyn

deel van de activiteiten georganiseerd en

buitenspeelkaart

bemand, en een deel van de promotie verzorgd.

ontwikkeld, een plattegrond met daarop alle

Omdat we werken vanuit onze eigen passie en

buitenspeelplekken.

expertise vullen we elkaar goed aan, juist ook

grote inzet van vrijwilligers is ook wel iets waar

omdat we elkaar binnen de Leidse Hooidagen

Naar buiten! in uitblinkt. Mensen die helpen bij

Wat maakt de Leidse Hooidagen zo bijzonder?

de ruimte geven om datgeen te doen waar een

de Naar buiten-dagen, komen ook helpen bij

organiseert

Kathmann: Tussen de activiteiten door is er veel

ieder goed in is.

de Leidse Hooidagen. En zijn begeleider van

samen met Naar buiten! regio Leiden de

ruimte voor bezoekers om te zitten en rustig

Leidse Hooidagen om zoveel mogelijk mensen

een boterham eten. Niet alleen spectaculaire

In hoeverre bereiken jullie de gewenste

naar de buiten te trekken. Natuur beleven,

dingen, maar ook lekker ontspannen en niet

doelgroep?

ontdekken en buitenspelen staan centraal.

zo gehaast. Dat relaxte straalt op de mensen

Kathmann: We bereiken

Varen in een doorzichtige kano, broodbakken,

uit, lekker in het gras of in het hooi zitten en

al veel kinderen, maar

ponyrijden en een bijenhotel maken zijn slechts

genieten van alles om je heen. Daar kan ik van

het blijft een uitdaging

enkele voorbeelden van activiteiten. Marian

genieten.

om de doelgroep te

Kathmann, van Naar buiten! regio Leiden en

Van den Heuvel: De natuur is fascinerend,

betrekken. In het nieuwe

Arjan van den Heuvel, van het Zuid-Hollands

uitdagend en inspirerend. Kinderen ervaren

projectplan gaan wij met

Landschap vertellen enthousiast.

dat als geen ander. De activiteiten op de

intermediairs

werken,

jongetje dat vol trots naar zijn

Leidse Hooidagen prikkelen je zintuigen en het

mensen

in

vader kijkt die een namaakkoe

In het gesprek benadrukt Kathmann meteen

is een prachtig voorbeeld van ‘buitenspelen

haarvaten van de wijk zitten. Een medewerker

aan het melken is maakt enorme indruk. En de

dat de Leidse Hooidagen niet de enige activiteit

XL’. Wat bijdraagt aan het succes is de lokale

van Thuis Op Straat bijvoorbeeld.

schaterlach van een vader die aan de andere

is die Naar Buiten! regio Leiden organiseert.

samenwerking met bijvoorbeeld de agrariërs

Voorbeelden van andere activiteiten zijn de

in het gebied, met Naar buiten! en met de

Wat is je het meest bijgebleven?

zijn dochtertje is omgeslagen met het kanoën

Naar buiten- dagen, waarin schoolkinderen

vele enthousiaste vrijwilligers die zich twee

Kathmann: Ik sta altijd bij de in- en uitgang

is onbetaalbaar.

Naar buiten, de polder in tijdens de
Leidse Hooidagen. Een evenement
zonder poespas, laagdrempelig, met
voor ieder wat wils: ‘buitenspelen XL’.
In 2017 is alweer de vijfde editie.
Het

Zuid-Hollands

Landschap

onder

schooltijd

bezoeken.
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Ook

Polderpark
is

een

de (IVN)-activiteiten gedurende het jaar.

die

Van den Heuvel: De verwon
dering van een
kind zit hem in de meest

De Leidse
Hooidagen zijn
een prachtig
voorbeeld van
buitenspelen XL

de

onverwachte

en

kleinste

dingen; een kind met slootje
springen zijn eigen angst zien
overwinnen

is

fantastisch,

maar ook de bewonderende
blik in de ogen van een klein

kant van de polder te horen is nadat hij met
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