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Voorwoord 
 
Voor u ligt het eindrapport van mijn onderzoek naar het in contact komen van kinderen met de 
natuur in het kader van Groen doet goed in de gemeente Amersfoort. Dit onderzoek heb ik 
uitgevoerd voor mijn afstudeerstage bij het CNME Amersfoort. 
Via deze weg wil ik allereerst mijn begeleider vanuit het CNME, Brigit Kuypers, bedanken voor 
de begeleiding gedurende de gehele stageperiode. Ik heb veel geleerd van de feedback op mijn 
werk en over hoe je op een goede manier processen kan faciliteren. Ook dat er in drukke tijden 
altijd wel een moment te vinden was om me dingen uit te leggen heb ik erg gewaardeerd. 
Als tweede wil ik Birgit Elands bedanken voor de begeleiding vanuit Wageningen Universiteit en 
voor de feedback op mijn werk. Ook wil ik Ike Span bedanken voor de fijne samenwerking aan 
Groen doet goed Amersfoort. Als laatste wil ik het CNME als geheel bedanken voor de 
mogelijkheid tot deze leerervaring. Dat ik een half jaar deel mocht uitmaken van het team en de 
prettige sfeer in het Groene huis was een waardevolle ervaring.  
 
Rosanne Top 
Wageningen, maart 2016. 
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Samenvatting 
 
Groen doet goed is een programma van het IVN en de provincie Utrecht, met als doel om 
kinderen van vier tot twaalf jaar en hun opvoeders meer met de natuur binnen en buiten de stad 
in contact te brengen. Kinderen komen door veranderende leefomstandigheden namelijk steeds 
minder in de natuur, terwijl contact met de natuur een positieve invloed op het gedrag en de 
ontwikkeling van kinderen heeft. Groen doet goed streeft ernaar om kinderen meer verbinding 
met de natuur te laten ervaren. 
De gemeente Amersfoort neemt deel aan Groen doet goed. In 2015 is een netwerk opgezet met 
partners uit de stad die werken met kinderen en/of met groen, met als doel om zoveel mogelijk 
kinderen meer in de natuur te laten spelen. De focus ligt hierbij op kinderen die nu nog niet of 
nauwelijks buiten spelen. Vanuit de samenwerking in het netwerk zijn vijf projectideeën voor 
2016 ingediend bij de provincie voor subsidie. 
Het doel van dit rapport is om voor Amersfoort in kaart te brengen hoe de vier jaar Groen doet 
goed zo optimaal mogelijk benut kan worden. Er zijn twee subdoelen geformuleerd: het geven 
van een overzicht van factoren die van invloed zijn op het bezoeken en beleven van natuur door 
kinderen en op het verbinden van kinderen met natuur, en om voor Amersfoort de kansen en 
mogelijkheden te schetsen in het opzetten en/of verbeteren van Groen doet goed projecten. Om 
deze doelen te verwezenlijken is een literatuurstudie uitgevoerd en zijn de projecten voor 2016 
geëvalueerd aan de hand van de gevonden informatie. Op basis hiervan worden aanbevelingen 
gedaan voor Groen doet goed in Amersfoort. 
 
Uit de literatuur blijkt dat natuurbezoek vooral wordt belemmerd door factoren die met 
verstedelijking samenhangen. Dit zijn de afwezigheid van groen in de leefomgeving, grote 
afstand tot natuurgebieden, groene angst en verkeers- en sociale onveiligheid. Andere factoren 
die belemmerend kunnen werken, zijn een gebrek aan vrije tijd en een gebrek aan kennis en 
motivatie bij scholen en maatschappelijke organisaties. Factoren die natuurbezoek juist 
vergroten zijn de aanwezigheid van groen in de leefomgeving en stimulans van ouders en 
scholen om naar buiten te gaan. 
Natuurbeleving is het geheel van gevoelens, ervaringen en opvattingen van en over de natuur. Er 
zijn verschillende factoren die van invloed zijn op de natuurbeleving van kinderen. Dit zijn de al 
bestaande relatie met natuur, de begeleiding bij activiteiten, het soort natuur waar de kinderen 
mee in contact komen en persoonlijke factoren zoals leeftijd, interesses en culturele 
achtergrond.  
Kinderen kunnen zich verbonden voelen met de natuur wanneer ze in contact komen met 
eigenschappen van de natuur die wij als mens ook hebben. In de literatuur komt vooral 
topervaringen als een manier voor verbinding met de natuur naar voren. Het is per individu 
verschillend wanneer een topervaring optreedt. Daarom kunnen activiteiten niet zo worden 
opgezet dat kinderen daadwerkelijk topervaringen zullen hebben, maar door rekening te 
houden met de voorwaarden voor een topervaring kan wel de mogelijkheid worden geschept.  
Om het bezoeken en beleven van de natuur en verbinden met de natuur te bevorderen, zijn er 
meerdere interventies mogelijk. Uit de natuur- en milieueducatie zijn belangrijke lessen te leren. 
Zo blijkt dat NME vooral effectief is wanneer aandacht wordt besteed aan: frequentie, duur, 
begeleiding, aansluiting leefomgeving, aansluiting doelgroep, en groene angst. Hiernaast zijn 
ouders en scholen belangrijke ingangen om de natuurverbondenheid van kinderen te vergroten. 
 
Vijf projecten zijn ingediend voor subsidie in 2016. Deze projecten laten een divers beeld aan 
activiteiten zien, waarbij vier van de vijf projecten zich (gedeeltelijk) richten op natuur in de 
wijk. De doelgroep die aangesproken wordt verschilt per project, en ook de duur en frequentie 
van de activiteiten verschilt. In maar één project worden de ouders bij de gehele activiteit 
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betrokken en geen enkel project richt zich specifiek op kinderen van vier tot acht jaar.  
 
Aanbevelingen die gedaan worden op basis van de literatuur zijn om te kijken of de nu gekozen 
focuswijken in Amersfoort ook daadwerkelijk de wijken zijn die het meest verstedelijkt zijn met 
het minste groen. Verder wordt aanbevolen om ouders meer te betrekken bij de projecten, om 
aandacht te besteden aan groene angst, en om bij projecten waar lange tijd tussen activiteiten zit 
te kijken of er een manier is om de impuls van de activiteiten tussendoor vast te houden. Ook 
zou een project specifiek voor kinderen van vier tot acht een waardevolle aanvulling kunnen 
zijn. Als laatst wordt aanbevolen om bij het geheel van de projecten te zorgen dat de 
verschillende vormen van natuurbeleving aanwezig zijn, zodat verschillende activiteiten 
kinderen met verschillende interesses aan kunnen spreken. 
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1. Introductie 

1.1 Groen doet goed 

‘Groen doet goed’ is een provinciaal programma, dat wordt geleid door het IVN. Het doel van 
Groen doet goed is om kinderen tussen de vier en de twaalf jaar en hun opvoeders de natuur 
binnen en buiten de stad vaker te laten beleven. Op de lange termijn is het streven om kinderen 
op een dusdanige wijze in contact te brengen met de natuur dat de natuur belangrijk voor ze 
wordt en ze zich later ook zullen willen inzetten voor het behoud van de natuur. De focus ligt 
hierbij op kinderen die nu nog niet of weinig in de natuur komen. 
Steeds meer onderzoek geeft aan dat het belangrijk is voor kinderen om in aanraking te komen 
met natuur. In veel onderzoeken komen de positieve invloeden op de gezondheid en de 
ontwikkeling van het kind naar voren wanneer er tijd in de natuur / het groen1 wordt besteed 
(zie onder andere Louv, 2005; Sollart et al., 2009; Van den Berg, 2012; Mieras, 2014). Echter, 
wereldwijd is het contact van kinderen met de natuur afgenomen als gevolg van veranderende 
leefomstandigheden, zoals veranderingen gerelateerd aan verstedelijking (Louv, 2005; Langers 
et al., 2008; Van den Berg, 2012). Hierdoor wordt er wel gesproken over de vervreemding van 
kinderen van de natuur (Langers et al., 2008) of zelfs gesproken over het zogenaamde ‘nature-
deficit disorder’, waarbij de term verwijst naar de negatieve effecten van de vervreemding van 
de natuur, zoals verminderd gebruik van de zintuigen, concentratieproblemen en fysieke en 
psychische ziekten (Louv, 2005). Om de vervreemding van kinderen van de natuur of het 
‘nature-deficit disorder’ tegen te gaan en kinderen (weer) meer in contact te brengen met de 
natuur wordt er, aangestuurd door de provincie Utrecht en het IVN, op gemeenteniveau ingezet 
op het ontwikkelen van activiteiten die zich op allerlei mogelijke manieren richten op kinderen 
in relatie met de natuur.  
 

1.2 Gemeente Amersfoort 

In de provincie Utrecht nemen zes gemeentes deel aan Groen doet goed. Voor de jaren 2016 tot 
en met 2019 is er vanuit de provincie elk jaar subsidie beschikbaar gesteld voor Groen doet goed 
activiteiten in elke gemeente. Een van de zes deelnemende gemeentes is de gemeente 
Amersfoort.  
 

1.2.1 Huidige situatie Amersfoort2 
Amersfoort is een stad waarin al veel gebeurt op het gebied van groen, een stad die zich zelf 
profileert als groene stad, in 2006 zelfs uitverkozen is als groenste stad van Nederland en in 
2007 als groenste stad van Europa. Amersfoort is onder andere een groene stad door de ligging: 
het is omringd door drie heel verschillende landschappen. Aan de zuid- en westkant grenst 
Amersfoort aan de bossen van de Utrechtse Heuvelrug, in het noordwesten gaat het bosgebied 
over in de open veenweidepolder Eemland en aan de oostkant van Amersfoort ligt het halfopen 
beeklandschap van de Gelderse Vallei. Door deze drie verschillende landschappen is er om 

                                                           
1 Er zijn verscheidene definities van natuur te geven, waarbij met natuur bijvoorbeeld alleen ‘wilde’ natuur in 

natuurgebieden bedoeld wordt, of waarbij natuur alle natuurlijke elementen vanaf de voordeur behelst. In het 

eerste geval kan gesproken worden over natuur versus stadsgroen. In dit rapport wordt natuur opgevat als alle 

natuurlijke elementen, dus zowel stadsgroen als ‘wilde’ natuur.  

2 De teksten over Groen doet goed in Amersfoort zijn gebasseerd op de tekst uit het Uitvoeringsplan Groen 

doet goed Amersfoort (Kuypers, Span en Top, 2015) voor het indien van de Groen doet goed projecten bij de 

provincie Utrecht 
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Amersfoort heen een verscheidenheid aan natuur te vinden. Daarnaast is er ook in de stad veel 
groen te vinden, met grote groengebieden als park Schothorst, het Waterwingebied en Klein 
Zwitserland. 
Vanuit de gemeente is er aandacht voor groen en duurzaamheid op allerlei mogelijke gebieden, 
bijvoorbeeld via de groenblauwe structuur, een programma wat in 2016 wordt afgerond en 
waarbij er in 27 projecten gewerkt wordt aan het behoud van landschappen en het creëren en 
versterken van groene en blauwe gebieden in de stad. Ook met kinderen wordt rekening 
gehouden in de inrichting van de stad, zo telt Amersfoort al 13 natuurspeelplaatsen, welke 
verspreid over Amersfoort te vinden zijn. Hiernaast zijn ook op andere vlakken ontwikkelingen 
te zien met betrekking tot kinderen en natuur. Zo zijn er bijvoorbeeld meerdere scholen die een 
groen schoolplein hebben aangelegd of bezig zijn een groene buitenruimte te realiseren. Ook in 
de kinderopvang is er een initiatief om de buitenruimtes van opvanglocaties te vergroenen. 
De werkwijze van de gemeente Amersfoort richt zich vooral op werken met netwerken. Daarom 
wordt er vanuit de gemeente veel samengewerkt met allerlei partijen in Amersfoort. Voor Groen 
doet goed zijn er meerdere partijen van belang. Zo zijn er meerdere organisaties en mensen die 
plaatsen beheren waar kinderen in de natuur kunnen spelen of sporten, en die 
natuuractiviteiten begeleiden of organiseren. Ook zijn er velen die wel activiteiten organiseren 
voor kinderen maar daar (nog) geen groene dimensie aan geven, of die wel bezig zijn met groene 
activiteiten maar zich niet direct op kinderen richten. Twee voorbeelden van partijen zijn 
033groen, een organisatie die zich inzet voor betekenisvol groen in Amersfoort zoals 
buurt(moes)tuinen, stadslandbouwprojecten en groene speelplekken; en Wilde Kevers, een 
organisatie die natuurspelen en milieuworkshops organiseert voor kinderen. Een zo uitgebreid 
mogelijk, maar niet volledig, overzicht van partijen van belang voor Groen doet goed in 
Amersfoort is te vinden in bijlage I. 
 

1.2.2 Focus groen doet goed 

Het algemene doel van Groen doet goed is om te zorgen dat verstedelijkte kinderen (van vier tot 
twaalf jaar) en hun opvoeders de natuur- en recreatiegebieden in en om de stad vaker bezoeken 
dan voor het programma. Doordat de doelgroep deze gebieden vaker bezoekt, ontstaat er meer 
waardering en eigenaarschap voor de natuur in de provincie Utrecht.  
Het doel van de gemeente Amersfoort voor Groen doet goed is dan ook dat zoveel mogelijk 
kinderen meer naar buiten gaan. Hierbij wordt in de eerste plaats gericht op alle inwoners van 
Amersfoort die binnen deze doelgroep vallen. De focus ligt op kinderen die bijna niet 
buitenspelen, zelden of nooit in de natuur komen, kinderen die te zwaar zijn en kinderen die 
geen besef hebben van natuurlijke kringlopen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de wijken 
Kruiskamp, Liendert en Soesterkwartier. Dit zijn wijken met een lage sociaaleconomische status, 
waarbij het de verwachting is dat kinderen uit deze wijken over het algemeen minder in contact 
komen met de natuur.  
Om de kinderen in deze wijken te bereiken is het belangrijk om samen te werken met partijen 
die de wijken en hun bewoners goed kennen en gebruik te maken van hun inzichten en aanpak. 
Dit leert onder andere dat het aanbod zoveel mogelijk in de wijk moet worden georganiseerd. 
Veel kinderen komen namelijk niet of nauwelijks buiten de wijk, soms simpelweg omdat ze geen 
fiets hebben en hun ouders ook niet de middelen hebben om met openbaar vervoer of auto te 
reizen. Bovendien liggen de wijken Liendert en Kruiskamp geheel ingesloten in de stad. In 
Kruiskamp ligt helemaal geen groengebied, en hoewel Liendert grenst aan het Waterwingebied 
blijkt dit niet voor alle delen van de wijk bereikbaar genoeg. Het Soesterkwartier heeft een 
smalle groengordel en ligt dichtbij bos Birkhoven, maar ook hier is voor veel kinderen in het 
Soesterkwartier de groengordel te ver weg om in te spelen en het bos lastig te bereiken. 
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1.2.3 Aanpak 

In de gemeente Amersfoort wordt vooral in samenwerking met de stad gewerkt aan 
maatschappelijke opgaven. Oplossingen voor problemen worden niet van bovenaf opgelegd, 
maar de bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers worden uitgenodigd om 
vanuit hun eigen kracht en verantwoordelijkheid bij te dragen aan het oplossen van 
maatschappelijke opgaven. De rol van de gemeente is in deze dan ook het faciliteren en 
ondersteunen van initiatieven uit de stad. 
 
Omdat er in Amersfoort, zoals hierboven beschreven, al veel gebeurt om Amersfoort tot een zo 
groen mogelijke stad te maken, om kinderen van de natuur te laten leren en genieten, en om een 
gezonde leefstijl en ontwikkeling van kinderen te stimuleren is de strategie voor Groen doet 
goed Amersfoort dan ook gericht op het verbinden van mensen en organisaties die op een of 
meer van de genoemde terreinen actief zijn. Het streven is om een goed functionerend netwerk 
met een diversiteit aan mensen en organisaties in de stad op te zetten. Een netwerk dat zich 
inzet om zoveel mogelijk kinderen en hun opvoeders kennis te laten maken met natuur en met 
bewegen in het groen, waar mogelijk in de natuur buiten de stad, waar dat nodig is dicht bij de 
kinderen in de wijk. Hierbij wordt zowel gekeken naar nieuwe ideeën als ook gezocht naar 
slimme combinaties waardoor er snel resultaat te behalen is en de kans aanwezig is dat de 
verbindingen en activiteiten ook blijven nadat de subsidie vanuit de provincie stopt. Daarnaast 
wordt er gekeken welke ontwikkelingen binnen de gemeentelijke organisatie kansrijk zijn om 
het spelen in de natuur voor alle Amersfoortse kinderen te stimuleren. 
In 2015 zijn er verkenningsgesprekken gevoerd met mensen en organisaties die plaatsen 
beheren waar kinderen in de natuur kunnen spelen of sporten, die natuuractiviteiten begeleiden 
of organiseren, of die activiteiten organiseren voor kinderen maar daar (nog) geen groene 
dimensie aan geven. Tijdens twee bijeenkomsten hebben de organisaties met elkaar 
kennisgemaakt en zijn allerlei dwarsverbanden ontstaan, mede doordat organisaties die van 
oudsher gericht zijn op welzijn, beweging en/of gezondheid de toegevoegde waarde van groen 
erkennen en de expertise van aanbieders op het gebied van bewegen in en beleven van het 
groen waarderen. Een hele mooie basis voor verdere samenwerking, waar uiteindelijk vijf 
projectideeën uit voortgekomen zijn die bij de provincie zijn ingediend voor subsidie.  
 

1.3 Probleemomschrijving 

Zoals hierboven werd genoemd is er sprake van een vervreemding van kinderen van de natuur. 
Deze vervreemding wordt overal in de westerse wereld gevonden en ook in Nederland komt 
duidelijk naar voren dat kinderen nu minder in contact zijn met de natuur dan kinderen 20 jaar 
geleden (Sollart, et al., 2009). Dat het contact met de natuur in de westerse wereld veranderd is, 
komt door veranderingen in de levensomstandigheden. Nederland is tegenwoordig een sterk 
verstedelijkt land met een hoge bevolkingsdichtheid. Door bevolkingsgroei en toenemende 
verstedelijking is er een toenemende druk op het milieu, de biodiversiteit en de kwaliteit van de 
natuur. Een direct gevolg van deze ontwikkelingen is een afname van natuur in de directe 
leefomgeving van de bevolking, waardoor de mogelijkheden om in de directe omgeving natuur 
te bezoeken en te beleven afnemen. En doordat het contact met de natuur afneemt, neemt ook 
de verbondenheid met de natuur af. 
 
Amersfoort wil via deelname aan Groen doet goed kinderen (weer) meer met natuur in contact 
brengen. De aanpak van Amersfoort hiervoor is om mensen en organisatoren in en om de stad 
die iets met kinderen, iets met natuur, of iets met de combinatie kinderen en natuur doen, met 
elkaar te verbinden. En daarbij gaat het er niet alleen om kinderen de natuur meer te laten 
bezoeken, maar ook om de kinderen de natuur te laten beleven en als uiteindelijk doel dat de 
kinderen ook verbondenheid met de natuur kunnen ervaren. Om dit op een zinvolle en 
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effectieve manier te kunnen doen, is het van belang om inzicht te hebben in de factoren die van 
invloed zijn op het natuurbezoek, de natuurbeleving en de natuurverbinding van kinderen. 
Hoewel er veel bekend is over de redenen waarom het goed is voor kinderen om met de natuur 
in contact te komen, is er niet direct een overzicht beschikbaar van de factoren die een rol spelen 
in het bezoeken en beleven van de natuur door kinderen en in het verbinden van kinderen met 
de natuur. Een dergelijk overzicht zou in Amersfoort als leidraad gebruikt kunnen worden om 
slimme verbindingen te maken binnen het Groen doet goed netwerk en om de projecten en 
activiteiten voor Groen doet goed zo effectief mogelijk op en in te zetten. 
Het overkoepelend doel van dit rapport is dan ook om in kaart te brengen hoe Groen doet goed 
in Amersfoort zo optimaal mogelijk benut kan worden. Hiervoor zijn twee subdoelen 
geformuleerd voor het huidige onderzoek. Dit is in de eerste plaats om een overzicht te geven 
van de factoren die van invloed zijn op het bezoeken en beleven van de natuur door kinderen en 
op het verbinden van kinderen met de natuur. Het tweede subdoel is om voor de gemeente 
Amersfoort duidelijkheid te verkrijgen waar kansen en mogelijkheden liggen in het opzetten 
en/of verbeteren van projecten voor Groen doet goed.  
 
Om deze doelen te verwezenlijken zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
 

1. Wat zijn beperkende en stimulerende factoren in het al dan niet bezoeken van de natuur 
bij kinderen van vier tot twaalf jaar? 

2. Welke factoren beïnvloeden natuurbeleving van kinderen in de leeftijd van vier tot 
twaalf? 

3.  Welke activiteiten in de natuur stimuleren kinderen om daar een verbinding mee aan te 
gaan en ook in terug te komen? 

4.  Welke interventies zijn er mogelijk om de beperkende factoren van natuurbezoek, 
natuurbeleving en natuurverbinding aan te pakken en de stimulerende factoren te 
versterken? 

5.  Wat zijn de kansen en mogelijkheden in Amersfoort binnen Groen doet goed? 
- Hoe zijn de huidige projecten vormgegeven met betrekking tot de gevonden 

stimulerende en belemmerende factoren bij het in contact komen met de natuur? 
- Waar is ruimte voor verbetering, aanvulling of nieuwe verbindingen?  

 

1.4 Aanpak 

Om de eerste 4 onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is een literatuurstudie uitgevoerd. 
Hierbij is in eerste instantie algemeen literatuur gezocht over kinderen en natuur, met een focus 
op natuurbezoek, natuurbeleving en natuurverbinding. Voor het vinden van literatuur is in 
eerste instantie gebruik gemaakt van de fysieke en digitale bibliotheek van Wageningen 
Universiteit. Op basis van de gevonden literatuur is specifiek verder gezocht via Google Scholar 
naar verwijzingen gebruikt in de al gevonden bronnen en gerelateerde publicaties en 
onderwerpen. Op deze manier zijn ruim 50 onderzoeken, rapporten en boeken gevonden. 
Vanwege de beperkte tijd zijn de meest relevante bronnen bestudeerd en de overige bronnen 
alleen gebruikt wanneer meer achtergrondinformatie of diepgang op een specifiek punt gewenst 
was. Op deze wijze is getracht de meest relevante informatie te verkrijgen. Deze informatie is 
verwerkt tot een overzicht. Dit verkregen overzicht is gebruikt voor het evalueren van de 
Amersfoortse projecten voor Groen doet goed in 2016. Op basis van de gevonden informatie en 
de evaluatie is een aanbeveling geschreven voor de toekomstige jaren Groen doet goed in 
Amersfoort. 
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1.5 Leeswijzer 

In de komende vier hoofdstukken worden opeenvolgend de eerste vier onderzoeksvragen rond 
natuurbezoek, natuurbeleving, natuurverbinding en mogelijke interventies uitgewerkt. In elk 
hoofdstuk komen de stimulerende en beperkende factoren aan de orde en wordt aan het eind 
van elk hoofdstuk kort de kern van het hoofdstuk samengevat. In hoofdstuk 6 wordt vervolgens 
een overzicht gepresenteerd van de informatie uit hoofdstuk 2 tot en met 5. Dit is in de vorm van 
een tabel met het overzicht van alle factoren die het contact met de natuur van kinderen op de 
een of andere manier kunnen beïnvloeden. Vervolgens worden in hoofdstuk 7 de Amersfoortse 
Groen doet goed Projecten van 2016 gepresenteerd en geëvalueerd op basis van het in 
hoofdstuk 6 gepresenteerde overzicht. In hoofdstuk 8 ten slotte worden aanbevelingen gegeven 
voor de komende jaren van Groen doet goed in Amersfoort. 
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2 Natuurbezoek 
De allereerste voorwaarde voor het in contact komen met de natuur is om fysiek met de natuur 
in aanraking te komen. Zoals al in de introductie werd aangehaald is het contact van kinderen 
met de natuur steeds verder afgenomen. Wanneer plannen worden gemaakt om kinderen tussen 
de vier en twaalf jaar meer met de natuur in contact te brengen is het van belang om inzicht te 
verkrijgen in de factoren die het bezoeken van natuur bemoeilijken of verhinderen, en in 
factoren die natuurbezoek juist stimuleren.  

2.1 Beperkende factoren 

Kinderen komen minder dan vroeger met natuur in contact omdat de leefomstandigheden 
veranderd zijn. Als een van de voornaamste veroorzakers van het veranderen van het contact 
met de natuur wordt vaak verstedelijking genoemd (Louv, 2005; Langers et al., 2008; Van den 
Berg, 2012), maar daarnaast zijn er nog andere factoren die een rol spelen in het al dan niet in 
contact komen met de natuur. Welke factoren een rol spelen in het hebben van weinig contact 
met de natuur is schematisch weergegeven door Langers et al. (2008) in een zogenaamde 
probleemwaaier over kinderen en speelnatuur. Deze probleemwaaier heeft als centraal 
probleem ‘kinderen spelen te weinig buiten’, waarbij het hier specifiek gaat over buitenspelen in 
het groen. De oorspronkelijke waaier bestaat uit twee delen, een deel met de oorzaken van het 
probleem en een deel met de gevolgen. In figuur 1 is het deel van de probleemwaaier met de 
oorzaken weergegeven. Het deel met de gevolgen gaat bijvoorbeeld over de 
gezondheidsproblemen die het gevolg kunnen zijn van te weinig in de natuur spelen. Zoals in de 
introductie al werd aangegeven, zijn deze gevolgen uitgebreid gedocumenteerd en daarom zal er 
hier niet verder op in worden gegaan. Het hier opgenomen deel van de probleemwaaier zal 
hieronder per onderdeel besproken worden. 
 

 
Figuur 1 Probleemwaaier kinderen en speelnatuur. Aangepast van Langers et al., 2008. 
 
In de linkerbovenhoek zien we verstedelijking en de gevolgen daarvan. Op veel plekken is 
weinig groen en het groen wat er is, is niet altijd zo vormgegeven dat kinderen ook de 
mogelijkheid hebben om hierin te spelen. In veel stedelijk ontwerp wordt namelijk niet of 
nauwelijks rekening gehouden met kinderen en natuur. En wanneer er ruimte gecreëerd wordt 
waar kinderen kunnen spelen dan gebeurt dit vaak in de vorm van speeltuinen of 
sportgelegenheden in plaats van plekken waar kinderen de mogelijkheid hebben tot het zelf 
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vormgeven van hun spel (Louv, 2005). Een ander gevolg van verstedelijking is dat de afstand 
van de stad naar de omliggende groengebieden vaak groot is. Voor mensen zonder geschikt 
vervoer zijn deze gebieden niet of lastig te bereiken en kinderen zijn afhankelijk van 
volwassenen om er te komen. Daarnaast laat ook de toegankelijkheid en bereikbaarheid van 
deze gebieden vaak te wensen over.  
 
Het volgende punt in de probleemwaaier gaat over de ouders. In veel onderzoeken wordt 
gewezen op de invloed van ouders als een belangrijke factor in het al dan niet bezoeken van 
natuur (Louv, 2005; Chawla, 2006; Sollart et al., 2009; Twinq, 2014). Zoals hierboven is te zien, 
is de ‘verkeers- en sociale onveiligheid en groene angst’ een fenomeen gerelateerd aan 
verstedelijking wat leidt tot ontmoedigde ouders. De verkeeronveiligheid is een direct gevolg 
van de toename van verkeer in de stad. De sociale onveiligheid komt voort uit angst voor 
bijvoorbeeld criminaliteit. De grootste veroorzaker van het gevoel van sociale onveiligheid is 
evenwel de angst voor onbekenden, deze angst is ook groter dan die voor de gevaren van 
verkeer (Louv, 2005). In Engeland bijvoorbeeld geeft 98 procent van ouders aan dat hun 
grootste angst voor hun kinderen is dat ze door een vreemde zullen worden belaagd of ontvoerd 
(Moran et al., 1997). Omdat ouders bezorgd zijn over de veiligheid van hun kinderen zullen ze de 
kinderen minder snel zomaar buiten laten spelen. In een onderzoek uit 1991 bleek dat kinderen 
steeds minder ver van hun huis naar buiten mogen. In 20 jaar tijd was de radius waarin het 
kinderen toegestaan was om alleen buiten te spelen negen keer kleiner geworden, (Louv, 2005) 
en ook de uitkomsten van een onderzoek naar veranderingen in het gebruik van buitenruimte 
door stadskinderen in Amsterdam laten eenzelfde trend zien (Bouw en Karsten, 2004). Als 
derde oorzaak voor ontmoedigde ouders wordt ‘groene angst’ genoemd. Deze angst gaat over de 
risico’s die ouders zien in het groen en die ze als een bedreiging voor hun kinderen ervaren, 
zoals bijvoorbeeld insectenbeten, vallen, verdrinking en het eten van giftige planten. Vooral 
moderne ouders zijn vaak gericht op het veiligheidsaspect van spelen in de natuur (Van den 
Berg en de Hek, 2009). Deze angst is voor een deel terecht omdat contact met de natuur 
inderdaad gevaren met zich mee kan brengen zoals de bovengenoemde voorbeelden. Echter 
blijkt dat veel meer ongelukken met kinderen binnenshuis plaatsvinden of met speeltoestellen 
(Langers et al., 2008).  
 
Rechtsboven in de probleemwaaier zien we ‘claimcultuur’ staan. In de huidige westerse cultuur 
is er een grote tijdsdruk. Er zijn veel dingen die belangrijk worden geacht voor kinderen en 
kinderen hebben het vaak druk. Niet alleen wordt de tijd die kinderen op school doorbrengen 
steeds meer gestructureerd aan de hand van verwachte prestaties, zoals een hoge citoscore aan 
het eind van de basisschooltijd, ook hebben de kinderen naast school vaak drukke schema’s 
waarbij sport en andere activiteiten zijn ingepland. Hierdoor blijft er weinig tijd over voor 
bezoek aan de natuur en vrij spel (Louv, 2005). Daarnaast heeft het in contact zijn met de natuur 
voor veel mensen en organisaties geen prioriteit waardoor er geen of weinig tijd wordt 
vrijgemaakt voor natuurbezoek in de al volle agenda’s. Naast het gebrek aan tijd op scholen is 
een bijkomend probleem dat er een gebrek aan motivatie en kennis is. Ondanks dat uit 
onderzoek blijkt dat buitenlessen een belangrijke bijdrage leveren aan de natuurinteresse van 
kinderen en hun betrokkenheid bij de natuur (Smit et al., 2006), gaan kinderen minder vaak de 
natuur in met school en spelen ze ook minder met/in natuur op het schoolplein dan dit vroeger 
het geval was (Sollart et al., 2009). Natuureducatie is maar een zeer beperkt onderdeel in de 
opleiding voor docenten en ook de motivatie voor natuuronderwijs is niet altijd aanwezig bij 
docenten, soms ook omdat de docenten zelf al in de stad zijn opgegroeid en niet zo bekend en 
thuis zijn in de natuur. 
 
Uit sommige onderzoeken komen ook andere factoren naar voren dan de genoemde factoren in 
de probleemwaaier. Uit onderzoek naar verschillen in natuurbezoek en –waardering van 
allochtonen en autochtonen in Nederland bleek dat er verschillen tussen de groepen waren. Zo 
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hebben allochtonen over het algemeen minder waardering voor verschillende soorten 
landschappen dan autochtonen en in het bijzonder minder voor de wildere natuurgebieden, 
zoals duinen, heide en natte natuur (Buijs et al., 2006). Ook de bekendheid met natuurgebieden 
verschilt tussen allochtonen en autochtonen, waarbij autochtonen meer bekend zijn met 
natuurgebieden en hier ook vaker komen (Buijs, et al., 2007; Buijs et al., 2009). Allochtonen zijn 
wel bekender met groene gebieden in de stad, zoals de stadsparken, maar ook hier weer minder 
dan autochtonen hiermee bekend zijn. Wel is het zo dat de stadsparken vaker worden bezocht 
door allochtonen dan de gebieden buiten de stad (Buijs et al., 2007). Deze onderzoeken richten 
zich op volwassenen, en het is de vraag in hoeverre deze resultaten voor kinderen gelden, maar 
omdat natuurwaardering en – bezoek van ouders doorwerkt naar de kinderen kan dit toch een 
factor zijn om rekening mee te houden. Echter, uit een onderzoek naar de verschillen tussen 
natuurbezoek door allochtone en autochtone kinderen bleek dat allochtone kinderen niet 
minder vaak in de natuur komen dan autochtone, maar dat het gebruik en de waardering van de 
natuur, overeenkomstig met de bevindingen bij volwassenen, wel verschilt (van Koppen, 2000). 
In een onderzoek naar contact met de natuur bij middelbare scholieren in Utrecht kwam naar 
voren dat de omgang met de natuur van Turkse en Marokkaanse leerlingen op deze leeftijd meer 
typerend was voor stadskinderen in het algemeen, dan dat het specifiek door hun culturele 
achtergrond beïnvloed werd (van Koppen, 2000). Ook in het onderzoek van Twinq (2014) kwam 
naar voren dat de factor allochtoon of autochtoon geen significante invloed had op 
natuurbezoek.  
Buijs et al., (2007) noemen sociaaleconomische aspecten als mogelijke verklaring voor de 
gevonden verschillen in natuurbezoek en -waardering tussen autochtonen en allochtonen. 
Allochtonen hebben over het algemeen een lager inkomen, hebben minder vaak een auto of fiets 
tot hun beschikking en vaker grotere gezinnen, waardoor ze minder in de gelegenheid zijn om 
natuurgebieden te bezoeken (Buijs et al., 2007). Uit het meest recente draagvlakonderzoek voor 
natuur en natuurbeleid in Nederland blijken echter weinig verschillen in sociaaleconomische 
kenmerken te zijn tussen groepen die in meer of mindere mate in de natuur komen en bij de 
natuur betrokken zijn. Wel wordt hier gevonden dat in de groep die weinig/niet actief betrokken 
is bij de natuur er meer niet-westerse allochtonen zitten dan in de groepen die actiever bij de 
natuur betrokken zijn (De Boer et al., 2014).  
Een reden voor de verschillende uitkomsten bij de onderzoeken naar kinderen en volwassenen 
kan zijn dat in de onderzoeken naar volwassenen het vaak over eerste generatie allochtonen 
gaat, terwijl kinderen vaker minstens tweede generatie allochtoon zijn.  

2.2 Stimulerende factoren 

De hierboven genoemde factoren die ertoe leiden dat kinderen weinig buiten in het groen spelen 
zijn in de omgekeerde vorm juist stimulerend voor bezoek aan natuur. Zo blijkt bijvoorbeeld dat 
stimulatie van ouders erg belangrijk is (IMP, 2008) Hoe minder ouders willen dat kinderen 
binnen blijven en hoe meer ouders hun kinderen stimuleren om naar buiten te gaan, hoe meer 
de kinderen ook daadwerkelijk buiten komen (Twinq, 2014). Vanwege de beschreven 
belemmerende werking van groene angst is het informeren van ouders over de positieve kanten 
van de natuur belangrijk. Alleen wanneer ouders ook bekend zijn met de positieve effecten van 
spelen in de natuur kunnen ze afwegen of ze de voordelen van de natuur tegen de mogelijke 
nadelen vinden opwegen (Louv, 2005; Van den Berg en de Hek, 2009).  
Daarnaast is te zien dat de aanwezigheid van groen in de woonomgeving van grote invloed is. 
Hoe meer groen er is, des te meer ouders hun kinderen stimuleren om naar buiten te gaan, en 
des te minder kinderen zich laten tegenhouden door mogelijke barrières zoals het niet hebben 
van speelkameraadjes of de aanwezigheid van ‘enge’ personen (Twinq, 2014; IMP, 2008). Tot 
slot worden stimulans van de school, vrienden in de buurt die buitenspelen, stimulerende 
plekken om activiteiten te ondernemen en lidmaatschap bij buitensportverenigingen en 
scouting genoemd als stimulerende factoren voor buiten spelen (IMP, 2008). 
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Wat betreft tijdsbesteding stelt Louv (2005) dat juist vrije, ongestructureerde tijd van belang is 
om op een betekenisvolle manier met natuur in contact te komen. Alleen wanneer er tijd is die 
deze kwaliteit heeft zal een kind ook de mogelijkheid, wat betreft tijd, hebben om te komen tot 
vrij spel in de natuur. Hiervoor is het natuurlijk wel noodzakelijk dat er ook toegang is tot natuur 
waar dit vrije spel mogelijk is. 

2.3 Kern  

In het bovenstaande zijn verschillende factoren naar voren gekomen wanneer het gaat over het 
bezoeken van de natuur door kinderen. Belemmerende factoren zijn voor een deel gerelateerd 
aan verstedelijking, zoals de afwezigheid van groen, groene angst en de afstand tot 
natuurgebieden. Andere factoren die belemmerend kunnen zijn, zijn het gebrek aan vrije tijd en 
het gebrek aan kennis en motivatie bij scholen en andere maatschappelijke organisaties die met 
kinderen werken. Ouders lijken een grote invloed te hebben, waarbij deze invloed positief kan 
zijn wanneer ouders hun kinderen stimuleren om in de natuur te spelen. Ook de aanwezigheid 
van groen en het hebben van vrije ongestructureerde tijd bevordert natuurbezoek en spelen in 
de natuur. 
Omdat het doel van Groen doet goed is om kinderen meer met de natuur in contact te brengen, 
zijn dit de eerste factoren waar op ingespeeld kan worden. De focus van Groen doet goed is 
specifiek gericht op kinderen die nu nog niet/zeer weinig in de natuur komen, en het 
bovenstaande geeft aan dat deze kinderen hoogstwaarschijnlijk in de meest verstedelijkte 
gebieden te vinden zijn. Wel is het hierbij van belang dat het niet duidelijk is in hoeverre 
etnische achtergrond en sociaaleconomische klasse een rol spelen in het bezoeken van de 
natuur, en dat de aanname dat de kinderen die het minst in de natuur komen te vinden zijn in de 
zogenaamde ‘krachtwijken’, waar vooral laagopgeleide mensen met lagere inkomens wonen, 
niet per definitie geldt.  
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3 natuurbeleving 
De eerste voorwaarde voor het in contact komen met de natuur is om met de natuur in 
aanraking te komen, en gaat dus over natuurbezoek. In het vorige hoofdstuk zijn de beperkende 
en stimulerende factoren voor natuurbezoek besproken. Echter, contact met de natuur gaat over 
meer dan alleen het fysiek aanwezig zijn in de natuur. In de literatuur wordt vaak gesproken 
over natuurbeleving van kinderen. In dit hoofdstuk staat de vraag centraal welke factoren bij 
kinderen het beleven van de natuur beïnvloeden. Om deze vraag te beantwoorden komt eerst 
aan de orde wat natuurbeleving is en worden aan de hand daarvan de verschillende factoren van 
invloed uitgewerkt. 

3.1 Wat is natuurbeleving? 

Om meer inzicht te verkrijgen in welke factoren van belang zijn bij het beleven van de natuur 
door kinderen, is het allereerst van belang om het begrip natuurbeleving verder te onderzoeken. 
Margadant (1990) heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de natuurbeleving bij kinderen en 
definieert dit als: “alle gevoelens, ervaringen en opvattingen die kinderen hebben van en over 
natuur.” (Margadant, 1990: p9). Met deze definitie kan een beeld van natuurbeleving worden 
verkregen door niet alleen te kijken naar de gevoelens en ervaringen van kinderen in de natuur, 
maar ook door te kijken naar de manier waarop kinderen natuur waarnemen, de betekenissen 
die kinderen aan de natuur toekennen en de manier waarop ze zich gedragen in de natuur. Deze 
uitleg van natuurbeleving waarbij ook betekenisverlening aan de natuur van belang is voor de 
beleving van de natuur, wordt duidelijk uit de relatie die er bestaat tussen beleving, waarneming 
en kennis (Margadant, 1990). Wanneer iemand meer kennis heeft over een onderwerp, zal dit 
over het algemeen de waarneming verscherpen en zal diegene daarmee ook tot een andere 
beleving komen dan wanneer er minder kennis is over dat onderwerp. Bijvoorbeeld: een kind 
dat van jongs af aan door zijn ouders mee wordt genomen de natuur in en daarbij gewezen 
wordt op verschillende soorten vogels en de geluiden die ze maken, zal wanneer het door de 
stad loopt en een vogel hoort zingen, dit sneller opmerken, zoeken waar de vogel zit, herkennen 
dat de vogel een merel is, en zich hier bijvoorbeeld verrast of gelukkig door voelen. Een kind dat 
nooit samen met iemand naar vogels heeft gekeken en geluisterd zal het zingen van de vogel 
wellicht niet eens bewust opmerken, in elk geval niet weten dat het een merel is en daarmee dus 
ook een heel andere beleving hebben van de aanwezigheid van de vogel. Door deze relatie 
tussen kennis over de natuur en waarneming en beleving van de natuur, is het begrip 
natuurbeleving niet los te zien van kennis over de natuur en waarneming van de natuur.  
 

3.2 Vormen van natuurbeleving 

Wanneer het gaat over natuurbeleving van kinderen dan zijn er meerdere vormen die 
onderscheiden kunnen worden. In de literatuur wordt in dit verband vaak gesproken over 
natuurbelevingswaarden, waarmee gedoeld wordt op verschillende manieren waarop aspecten 
van de natuur een rol kunnen spelen in de beleving. De natuurbelevingswaarden die specifiek 
van belang zijn wanneer het gaat over het beleven van de natuur door kinderen zijn 
overzichtelijk weergegeven en uitgewerkt door Margadant (1990). In figuur 2 zijn de 
natuurwaarden zoals zij die onderscheidt weergegeven. Deze zullen hieronder worden 
toegelicht. 
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Zoals te zien is in figuur 2 is de 
centrale en overkoepelende 
natuurwaarde wanneer het over het 
beleven van de natuur door kinderen 
gaat ‘uitnodigende natuur’. De relatie 
van kinderen met natuur kan 
omschreven worden als een 
‘existentiële speelrelatie’. Wanneer 
kinderen in de natuur zijn moet er iets 
zijn wat ze uitnodigt tot het doen van 
een activiteit, er moet iets zijn wat ze 
aanmoedigt te gaan spelen 
(Margadant, 1990). De andere 
natuurbelevingswaarden zijn allemaal 
onderdeel van uitnodigende natuur en 
staan gerangschikt op volgorde van de 
gevonden belangrijkheid voor kinderen. 
Uitdagende natuur is natuur die 
energiek en exploratief gedrag 
oproept. Waar uitnodigende natuur oproept tot iets doen, roept uitdagende natuur specifiek op 
tot het doen van spannende dingen, tot het beleven van een avontuur. Dit kan vanuit de 
omgeving komen, bijvoorbeeld een wiebelende boomstam over een sloot die uitdaagt om erover 
heen te lopen, maar kan ook vanuit de kinderen worden aangewakkerd, bijvoorbeeld door het 
elkaar vertellen over spannende dingen in de natuur, zoals het eventueel giftig zijn van planten 
of het aanwijzen van ‘enge’ beestjes. 
Ook gebruiksnatuur is voor kinderen een belangrijke vorm van natuurbeleving. Gebruiksnatuur 
is een breed begrip dat uitgelegd kan worden als “speelnatuur, eetnatuur, heilzame natuur en 
natuur als grondstoffenleverancier” (Margadant, 1990: p60). Het verschil tussen speelnatuur en 
uitdagende natuur is dat bij uitdagende natuur de nadruk ligt op spanning, terwijl speelnatuur 
geen spanning en avontuur oproept. Het gaat bij gebruiksnatuur meer om het ‘functionele’ 
gebruik van de natuur, dus bijvoorbeeld het spelen maar ook werken met materiaal uit de 
natuur. Survivalactiviteiten zoals het zoeken van eetbare planten of het bouwen van een hut of 
een ander onderkomen vallen ook onder gebruiksnatuur. 
De volgende natuurbelevingswaarde die van belang is bij kinderen is intrigerende natuur. 
Hierbij gaat het om natuur die kinderen uitdaagt tot onderzoeken, tot het leren over processen, 
om te komen tot een begrijpen van de natuur. Dit is een houding die vooral wordt opgezocht in 
bijvoorbeeld natuurlessen, maar zal ook aanwezig zijn bij kinderen die van nature al 
onderzoekend zijn. 
Bij esthetische natuur gaat het over aspecten van de natuur die aantrekkelijk zijn voor de 
zintuigen. Het gaat dus over schoonheidsbeleving van natuur en landschap. Wanneer de 
schoonheid van de natuur of een landschap ervaren wordt kan dit leiden tot een diepe(re) 
ervaring van de natuur of dat landschap. Margadant (1988; 1990) geeft echter aan dat 
esthetische natuur voor kinderen nog vaak bestaat uit het mooi vinden van kleine dingen, zoals 
een bloem of een vlinder. Pas bij oudere kinderen is soms al een meer ontwikkeld oog voor het 
grotere geheel te vinden. 
 

3.3 Factoren 

Op basis van de bovenstaande definitie van natuurbeleving en de verschillende vormen van 
natuurbeleving die bij kinderen van belang zijn, kunnen er meerdere factoren benoemd worden 
die de beleving van natuur op een of andere manier beïnvloeden. Deze factoren zullen hieronder 
uitgewerkt worden. 

FIGUUR 2 NATUURBELEVINGSWAARDEN KINDEREN. AANGEPAST VAN MARGADANT, 1990. 
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3.3.1 Relatie natuur 

Een eerste factor die de natuurbeleving kan beïnvloeden is de al bestaande relatie met de 
natuur. Bij de uitleg van natuurbeleving door Margadant zoals die hierboven is beschreven, 
komt naar voren dat de beleving onder andere samenhangt met de manier waarop kinderen de 
natuur waarnemen en de ideeën die de kinderen over natuur hebben. Wanneer een kind al op 
enige manier een relatie tot de natuur heeft opgebouwd, dus al kennis over en ervaringen in de 
natuur heeft opgedaan, is het te verwachten dat de waarneming in de natuur gedetailleerder zal 
zijn, en daarmee de beleving ook intenser dan wanneer de natuur nog (vrij) onbekend terrein is. 
Daarnaast zijn ook gevoelens over natuur deel van de beleving. Wanneer een kind nog weinig 
ervaring met natuur heeft kunnen dit ook negatieve gevoelens zijn, in tegenstelling bijvoorbeeld 
tot een kind wat vooral positieve associaties heeft bij natuur vanuit eerdere ervaringen. Dit 
beïnvloedt in beide gevallen de beleving van natuur. 
In een onderzoek naar de meerwaarde van het natuurbelevingsprogramma voor basisscholen 
‘NatuurWijs’ in vergelijking met regulier natuuronderwijs, is onder andere gekeken naar de 
relatie die kinderen met de natuur hebben. Hieruit kwam naar voren dat voor de meeste 
kinderen geldt dat de relatie met de natuur een positieve, diergerichte en speelse relatie is. Deze 
relatie werd minder duidelijk gevonden bij kinderen in (grote) steden en was sterker aanwezig 
bij een kind naarmate er meer natuur in de leef- en speelomgeving van een kind was (van der 
Waal et al., 2012). Daarnaast werd gevonden dat de relatie met de natuur versterkt kan worden 
door een aantal factoren. Factoren die genoemd worden zijn: “het hebben van meerdere 
ervaringen, het doen van eigen ontdekkingen in de natuur, het in een veilige omgeving 
experimenteren, het zien van de reacties van anderen, en het leren omgaan met eventuele 
angsten, het leren kijken naar natuur (verdiepte waarneming), het bewaren van herinneringen 
(fysiek door artefacten te bewaren, mentaal door herinneringen vast te leggen in woord en 
beeld) en, ten slotte, door de ervaringen te bespreken met elkaar zowel op school als thuis met 
ouders en/of verzorgers.” (Van der Waal et al., 2012: p11). Sommige van deze factoren zijn voor 
de hand liggend, bijvoorbeeld dat de relatie met de natuur sterker wordt wanneer een kind meer 
ervaringen in de natuur heeft. Andere factoren laten zien dat niet alleen de fysieke omgeving van 
een kind een rol speelt bij de relatie die een kind heeft met de natuur, maar dat ook de sociale 
omgeving en thuissituatie hierin een rol hebben.  

3.3.2 Begeleiding 

Een tweede factor die invloed heeft op de beleving van natuur is de begeleiding die kinderen 
krijgen bij het in contact komen met de natuur. Zoals hierboven beschreven is dat de relatie van 
kinderen met de natuur versterkt kan worden door het bespreken van ervaringen in de natuur 
met bijvoorbeeld opvoeders of leraren, zo kan ook de beleving van de natuur in het moment zelf 
verdiepen wanneer kinderen hierin op enige wijze in begeleid worden. Zo kan een kind 
bijvoorbeeld gewezen worden op aspecten van de natuur die hij/zij zelf (nog) niet opmerkt en 
daarmee tot een verdiepte beleving komen. Ook zal, wanneer een kind meer over natuur en 
aspecten van de natuur praat met bijvoorbeeld ouders en/of leerkrachten, het begrippenkader 
en referentiekader over de natuur groter zijn. En zoals al eerder is genoemd heeft de 
hoeveelheid kennis over natuur een invloed op de beleving van natuur. Wel wordt, wanneer er 
over begeleiding van kinderen in de natuur wordt gesproken, benadrukt dat enerzijds belangrijk 
is om kinderen te enthousiasmeren en te vertellen over wat er waar te nemen is, maar dat het 
anderzijds ook van belang is om te zorgen dat er voldoende ruimte is voor de kinderen om zelf 
te ervaren, ontdekken en doen (Both, 2006; Van Koppen, 2006).  

3.3.3 Soort natuur 

Ook het soort natuur waar een kind mee in contact komt, is van invloed op de natuurbeleving. Er 
zijn allerlei classificaties mogelijk van natuur, van enge definities waarin alleen (beschermde) 
natuurgebieden als natuur worden geclassificeerd, tot brede definities waarbij ook onkruid 
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tussen tegels in de stad als natuur wordt gezien. Hier echter wil ik de uitleg van natuur van Both 
aanhalen. Kees Both (2005, in: Langers et al., 2008) spreekt over natuur als een kwaliteit: “het 
spontane, oorspronkelijke, ‘zelforganiserende, ‘wilde’, onvoorspelbare dat in meerdere (in de 
‘wildernis’ van de Oostvaardersplassen bijvoorbeeld) of in mindere mate (het minst in sterk 
verstedelijkte gebieden) aanwezig is, maar nooit afwezig is.”(Langers et al., 2008: p13). Volgens 
hem is dit de kwaliteit die je kinderen in de natuur wil laten beleven en gaat dat het beste 
wanneer kinderen op relatief ‘wilde’ plekken kunnen spelen. Zoals Langers et al. (2008) 
benadrukken is het belangrijk dat kinderen in contact komen met deze spontane, 
oorspronkelijke, zelforganiserende, wilde en onvoorspelbare aard van de natuur. Hiervoor is 
ook het soort activiteit van belang. Want wanneer een kind bijvoorbeeld sport in het groen dan 
zal de natuur misschien meer een groen decor zijn en is er hoogstwaarschijnlijk niet veel echte 
interactie met en aandacht voor de kwaliteit natuur. Belangrijk voor de beleving is dus dat 
activiteiten in de natuur dusdanig zijn dat ze kinderen ook daadwerkelijk met de kwaliteit 
natuur in contact kunnen komen.  

3.3.4 Persoonlijke factoren 

Hoe natuur beleefd wordt is iets persoonlijks. Zoals hierboven te lezen is gaat het namelijk over 
het geheel van de gevoelens, ervaringen en opvattingen van en over de natuur, en dit zal voor 
ieder mens ander zijn. Wel zijn er algemeenheden te onderscheiden wanneer gekeken wordt 
naar de beleving van natuur door kinderen. 
In het algemeen is het zo dat voor kinderen natuur het meest aanspreekt wanneer ze hier 
spelenderwijs mee kennis kunnen maken (Margadant, 1990; Louv, 2005; Both, 2006). Ook blijkt 
uit onderzoek naar het motiveren van kinderen voor natuuractiviteiten dat deze activiteiten 
vooral uitdagend, afwisselend, leuk, spectaculair en laagdrempelig moeten zijn (Tersteeg et al., 
2006). Welke soort activiteiten deze eigenschappen hebben kan verschillen per kind of groep 
kinderen. Er zijn namelijk meerdere factoren die invloed kunnen hebben op wat kinderen tussen 
de vier en twaalf jaar precies aanspreekt wanneer het gaat over beleven van natuur. Deze 
factoren zijn de sekse, de leeftijd van een kind, de culturele en religieuze achtergrond, en de 
interesses van een kind. Hoe deze factoren van invloed kunnen zijn op de beleving wordt 
hieronder verder uitgewerkt.  
 
Sekse 
Uit verschillende onderzoeken komt een verschil in natuurbeleving tussen jongens en meisjes 
naar voren. Dit verschil uit zich voornamelijk in een verschil in interesse en gedrag. Zo vond 
Margadant (1990) in haar onderzoek naar natuurbeleving bij acht- tot twaalfjarigen dat jongens 
vaak een meer onderzoekende houding hadden, terwijl meisjes over het algemeen minder eigen 
initiatief namen. Ook in een onderzoek naar educatieve natuurbuitenprogramma’s werd een 
verschil tussen jongens en meisjes gevonden, waarbij jongens meer op zoek waren naar 
spanning en actief bezig zijn en meisjes over het algemeen meer bezig waren met de esthetische 
waarden van de natuur (Gelder en van Koppen, 2007, in: van der Waal et al., 2012). Hier is dus 
een link te zien met de verschillende natuurbelevingswaarden, waarbij in dit geval jongens meer 
geïnteresseerd waren in uitdagende natuur en meisjes in esthetische natuur. 
 

Leeftijd 
Uit verschillende bronnen blijkt dat, wanneer het gaat over activiteiten in de natuur, kinderen in 
de leeftijd van vier tot twaalf jaar over het algemeen zinvol onderverdeeld kunnen worden in 
twee leeftijdsgroepen, namelijk van vier tot acht en van acht tot twaalf (Margadant, 1988; 
Margadant, 1990; Van der Waal et al., 2012).Met het opgroeien van kinderen verandert ook hun 
belevingswereld en daarmee ook wat hen aanspreekt wanneer het gaat over natuur. Allereerst 
wordt bijvoorbeeld door Natuurwijs aangeraden om kinderen tot en met groep vier (ongeveer 
acht jaar) nog niet met de boswachter mee te nemen naar natuurgebieden ver buiten de 
woonplek van de kinderen. Dit staat over het algemeen nog te ver van hun belevingswereld af 
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(Van der Waal et al., 2012). Daarnaast kan, zeker in gevallen dat kinderen nog niet van huis uit 
bekend zijn met de natuur, een excursie verder weg ook nog erg spannend zijn voor deze 
leeftijdsgroep en daarmee wellicht een averechts effect hebben.  
In het algemeen is het in de ontwikkeling van een kind zo dat ze rond hun achtste meer abstract 
gaan denken. Bij jongere kinderen zie je dat het denken vaak bepaald wordt door concrete 
gebeurtenissen en zich ook voornamelijk in het heden afspeelt. Bij oudere kinderen is het 
voorstellingsvermogen ruimer en kan de beleving zich ook verder uitstrekken dan concrete 
situaties. Dit heeft bijvoorbeeld een weerslag in de uitleg van het begrip natuur. Bij kinderen van 
vier tot acht jaar is natuur vooral dat wat leeft en beweegt, wat neerkomt op een in eerste 
instantie diergerichte benadering van de natuur. Vooral kleuters zullen dan ook meer interesse 
tonen voor dieren dan voor groene natuur. Hierbij is het onderscheid wat volwassenen maken 
tussen dieren in wilde dieren, productiedieren en huisdieren niet aan de orde. Voor hen zijn 
dieren onder te verdelen in al dan niet gevaarlijke dieren, al dan niet aaibare dieren en dieren 
waar je al dan niet mee kan spelen (Margadant, 1988). Vanaf een jaar of acht verandert het beeld 
dat kinderen van natuur hebben. Natuur is nog steeds in eerste plaats het levende, maar nu 
wordt ook heel duidelijk de groene natuur daaronder geschaard (Margadant, 1990). Door deze 
ontwikkeling van kinderen en de verschillen in beleving is het van belang om rekening te 
houden met de leeftijd van de kinderen bij het aanbieden van een activiteit. 
 
Culturele en religieuze achtergrond 
Een andere factor die de beleving van de natuur kan beïnvloeden is iemands culturele en 
religieuze achtergrond. In verschillende culturen en religies wordt verschillend naar de natuur 
gekeken en over de natuur gedacht en dit heeft implicaties voor wat voor soort natuur 
gewaardeerd wordt, wat voor soort activiteiten in de natuur de voorkeur heeft, en hoe de natuur 
beleefd wordt. Onderzoeken naar hoe iemand naar de natuur kijkt, het natuurbeeld, richt zich 
voornamelijk op volwassenen. Echter, vanwege het eerder genoemde belang van de thuissituatie 
van een kind en van de begeleiding in contact met de natuur op de natuurbeleving, is te 
verwachten dat de manier waarop ouders zich tot de natuur verhouden een rol speelt in hoe 
kinderen de natuur beleven.  
 
In de huidige Nederlandse maatschappij is sprake van een multiculturele samenleving met 
aanwezigheid en invloeden van meerdere culturen. Veel onderzoek naar natuurbeelden richt 
zich op de verschillen tussen de westerse maatschappij die beïnvloed is door het christendom en 
culturen met een islamitische achtergrond. In het westerse denken over de natuur zijn twee 
tradities te onderscheiden. De eerste komt voort uit de hulpbronbenadering waarbij de natuur 
als hulpbron van belang is voor de materiële vooruitgang van de maatschappij. De andere 
traditie komt voor uit het denken van de romantiek en wordt ook wel aangeduid met de 
arcadische benadering van de natuur. Hierbij ligt de nadruk op natuurschoon en ethische 
aspecten van de natuur, waarbij vooral ook wilde natuur of wildernis hoog gewaardeerd wordt. 
Deze wortels van het huidige westerse denken verklaren het belang dat wordt gehecht aan het 
beschermen van (wilde) natuur om ervan te kunnen genieten (Van Koppen, 2000). Daarnaast is 
het Christelijke gedachtegoed ook één van de wortels van het huidige westerse denken over 
natuur. In het christendom staat de houding van een rentmeester centraal: de natuur als 
schepping van God is iets waar we als mensheid gebruik van mogen maken maar waar we ook 
zorg voor moeten dragen (Zweers,1995). 
Vanuit de Islam is een vergelijkbaar beeld als in het christendom te vinden, waarbij er een 
positieve waardering voor de natuur als schepping van God centraal staat. Echter, in culturen 
waarin de islam een rol speelt zien we niet de invloed van de romantiek zoals we die in het 
westen vinden. In islamitische culturen is dan ook geen sprake van speciale waardering voor 
wilde natuur. Eerder het tegenovergestelde is waar. Vanuit de islam wordt juist de 
gebruiksnatuur hoog gewaardeerd en het natuurbeeld kan worden geclassificeerd als 
functioneel. (Koppen, 2000; Schouten, 2005; Buijs et al., 2007). 
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In onderzoeken naar verschillen in natuurbeelden tussen allochtonen en autochtonen gaat dit 
meestal over eerste generatie allochtonen. Omdat het huidige onderzoek zich richt op kinderen 
in Nederland zal dit meestal over minstens tweede generatie allochtonen gaan, en zijn gevonden 
verschillen niet direct aan kinderen toe te schrijven. Wel komen uit meerdere onderzoeken 
verschillen naar voren tussen autochtone kinderen en kinderen met een allochtone achtergrond. 
Zo vonden Van der Waal et al. (2008) dat allochtone leerlingen het meeste belang hechten aan 
ervaringen binnen ‘gebruiksnatuur’, terwijl voor autochtone leerlingen ervaringen die vallen 
binnen ‘uitdagende natuur’ juist van grotere invloed waren. Een ander verschil in beleving kan 
komen door het soort activiteiten die in de natuur worden uitgevoerd. Hierbij wordt een 
verschillen verwacht tussen allochtonen en autochtonen. In bijvoorbeeld de Turkse en 
Marokkaanse cultuur staat de gemeenschap centraler dan in de Nederlandse cultuur en zijn 
activiteiten in de vrije tijd meer gericht op samenzijn met vrienden en familie (Buijs et al., 2007). 
In het onderzoek naar het natuurbelevingsprogramma “het Bewaarde land” kwam naar voren 
dat allochtone leerlingen veel belang hechten aan groepservaringen in de natuur die ervoor 
zorgen dat de sfeer en het saamhorigheidsgevoel worden verhoogd. Bij autochtone kinderen 
was dit een meer gemengd beeld, waarbij ook individuele ervaringen hoog gewaardeerd werden 
(van der Waal et al., 2008). Uit het onderzoek van Margadant (1990) kwam een verschil in 
aanwezige kennis over de natuur naar voren tussen allochtone en autochtone leerlingen. 
Kinderen van Turkse afkomst wisten hier meer over gebruiksaspecten van natuur, zoals wat 
voor planten in de natuur eetbaar zijn.  

 
Interesses 
De laatste factor die van invloed kan zijn op hoe kinderen natuur beleven, is de interesses van 
een kind of het ‘soort’ kind. In verschillende onderzoeken naar kinderen zijn de kinderen 
ingedeeld in verschillende types. Deze types kunnen een indicatie geven van de interesses van 
kinderen en daarmee van wat voor soort activiteiten tot een positieve beleving van de natuur 
kunnen leiden. Hier zullen twee van dit soort indelingen besproken worden. 
Twinq heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar de belevingswereld van kinderen en 
jongeren in Nederland anno nu en daarbij op basis van de resultaten ook zeven 
persoonlijkheidstypen opgesteld. Dit zijn zeven typen met elk specifieke kenmerken en deze 
indeling kan gebruikt worden voor het verkrijgen van inzicht in groepen kinderen. De zeven 
types die ze onderscheiden zijn: buddy, pragmatic, romantic, intuitive, action hero, artist en 
creator (Twinq, 2014). Bij de verschillende types horen verschillende kenmerken en 
voorkeuren, waarbij de indeling naar deze zeven types gemaakt is op basis van verschillende 
leidende eigenschappen en interesses. Dit zijn: gevoel/intuïtie, creatie/communicatie, praktisch 
denken/doen, lichamelijk/actie, verzorgen, interesse in mensen, ordelijk versus wanordelijk, 
creativiteit, iets concreets maken en interesse in techniek (Twinq, 2015). Een combinatie van 
meerdere van deze variabelen leidt tot een bepaald type, waarbij de variabelen dus ook 
overlappen bij verschillende types. Zo is bijvoorbeeld het romantic type een kind wat zich laat 
leiden door gevoel/intuïtie, en waarbij verzorgen en creativiteit belangrijke 
karaktereigenschappen zijn. De ‘action hero’ geeft een heel ander beeld van een kind waarbij 
lichamelijk bezig zijn en actie erg op de voorgrond staan en waarbij een sterke interesse in 
techniek aanwezig is (Twinq, 2015). Wanneer het over natuurbeleving gaat zal een kind wat 
voornamelijk gekarakteriseerd kan worden als ‘action hero’ meer geïnteresseerd zijn in een 
activiteit in de natuur wanneer hij fysiek bezig kan zijn en spannende of uitdagende dingen kan 
doen zoals bijvoorbeeld in bomen klimmen en zelf een vlot of een bruggetje bouwen. Een kind 
wat meer verzorgend en creatief ingesteld is, zal bij dergelijke activiteiten heel andere emoties 
beleven en ervaringen opdoen, terwijl datzelfde kind bij een activiteit als het maken van een 
natuurkunstwerk wellicht juist een veel intensere natuurbeleving heeft.  
Een andere typering van kinderen is in het onderzoek naar het natuurbelevingsprogramma 
Natuurwijs gemaakt. Deze typering is directer op de relatie met de natuur gericht. In dit 
onderzoek zijn op basis van interviews met kinderen vier typen leerlingen onderscheiden die elk 
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op een andere manier tegenover de natuur staan. Deze vier typen zijn de natuurliefhebber, de 
natuurspeler, de natuuronwennige en de natuurwerker. Zelf geven de onderzoekers al aan dat 
deze vier typen geen absolute vormen zijn en dat er ook tussenvormen mogelijk zijn maar dat 
het wel een indeling is die ook in controlegroepen van het onderzoek werd teruggevonden. De 
vier typen verschillen van elkaar in de houding ten opzichte van en interesse in natuur. De 
natuurliefhebber wordt omschreven als een kind dat op allerlei manieren sterk op de natuur 
gericht is. Dit zijn kinderen die al vaak buiten in het groen spelen, geïnteresseerd zijn in de 
natuur en natuurlijke processen en hier dan ook al het een en ander over weten. De natuurspeler 
ziet de natuur vooral als een plek om te spelen en is minder dan de natuurliefhebber 
geïnteresseerd in het weten over de natuur. De natuuronwennige is een kind wat angst heeft 
voor de natuur. Dit zijn vaak kinderen die nog niet of weinig met de natuur in contact zijn 
geweest, en waarbij de angst voortkomt uit het onbekende van de natuur. De natuurwerker als 
laatst is een kind wat vooral lichamelijk actief wil zijn in de natuur, maar anders dan bij de 
natuurspeler niet om te spelen, maar door de handen uit de mouwen te steken en actief iets bij 
te dragen aan de vormgeving van groen en het beheer van de natuur (Van der Waal et al., 2012).  
In beide typeringen is ook een link te leggen naar de natuurbelevingswaarden van Margadant. 
Een kind wat voornamelijk als ‘action hero’ gekarakteriseerd wordt zal het meest hebben aan 
activiteiten rondom uitdagende natuur, een kind wat natuurspeler is het meest aan uitdagende 
of gebruiksnatuur, terwijl bij een kind wat voornamelijk gekarakteriseerd kan worden als ‘artist’ 
wellicht meer aangesproken wordt door de esthetische kant van natuur. 

3.4 Kern  

Natuurbeleving is het geheel van gevoelens, ervaringen en opvattingen van en over de natuur. 
Bij kinderen zijn er verschillende vormen van natuurbeleving van belang, die geclassificeerd zijn 
als verschillende natuurbelevingswaarden. Deze vallen allen onder ‘uitnodigende natuur’, en 
zijn: uitdagende natuur, gebruiksnatuur, intrigerende natuur en esthetische natuur. 
Er zijn verschillende factoren die de natuurbeleving kunnen beïnvloeden. Dit zijn de al 
bestaande relatie met de natuur, de begeleiding in het in contact komen met de natuur, het soort 
natuur waar kinderen mee in contact komen, en persoonlijke factoren zoals leeftijd, achtergrond 
en interesses. Wat voor vorm van natuurbeleving de voorkeur heeft voor een specifiek kind 
hangt met de combinatie van deze factoren samen.  
In de uitwerking van deze factoren is duidelijk geworden dat de factoren die een rol spelen bij de 
beleving van natuur deels ook hetzelfde of gerelateerd zijn aan de factoren die bij het bezoeken 
van natuur een rol spelen.  
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4 Natuurverbinding 
Het doel van Groen doet goed is niet alleen om kinderen vaker met groen/natuur in contact te 
brengen, maar ook om dit op een dusdanige wijze te doen dat de kinderen een (duurzame) 
verbinding met de natuur opbouwen. Zoals in hoofdstuk 2 al genoemd werd, zijn er activiteiten 
waarbij de natuur vooral als decor functioneert. Deze activiteiten kunnen wel tot gevolg hebben 
dat de kinderen de positieve effecten van het zijn in een natuurlijke omgeving ervaren, maar het 
is de vraag of zulke ervaringen voldoende zijn om ook een verbinding met die omgeving aan te 
gaan. Vandaar dat in dit hoofdstuk de vraag centraal staat: “Welke activiteiten in de natuur 
stimuleren kinderen om daar een verbinding mee aan te gaan en ook in terug te komen?” Om deze 
vraag te kunnen beantwoorden zal eerst het concept ‘verbinding met de natuur’ verder worden 
uitgewerkt. Daarna zal worden ingegaan op soorten activiteiten die een grote potentie hebben 
tot het verbinden met natuur. 

4.1 Concept 

Wanneer er wordt gesproken over natuurverbondenheid is het van belang om eerst een 
duidelijker beeld te schetsen van wat het hebben van een verbinding met de natuur precies 
inhoudt. Wanneer je naar de Westerse geschiedenis van de relatie van de mens met de natuur 
kijkt is het helemaal niet zo vanzelfsprekend dat de mens verbondenheid met de natuur kan 
ervaren. Integendeel. In het westerse denken zie je dat we in de loop van de tijd ons steeds meer 
tegenover de natuur zijn gaan plaatsen, waarbij dat wat de mens anders maakt dan de natuur 
om hem heen centraal staat. In verschillende andere culturen zie je in de geschiedenis van het 
denken over de natuur dat mensen zich minder of niet afgescheiden van de natuur ervaren, en 
dus naast de verschillen ook de overeenkomsten zien (Schouten, 2005). Schouten (2003) stelt 
aan de hand hiervan dat verbinding met de natuur mogelijk is op basis van het feit dat in de 
natuur twee verschillende aspecten aanwezig zijn. Hij noemt dit ‘het eigene’ en ‘het andere’ van 
de natuur. Op basis van ‘het eigene’ in de natuur kan de mens een verbinding met de natuur 
aangaan. De aanwezigheid van ‘het andere’ maakt dat de verbinding met natuur een ander soort 
verbinding is dan een verbinding met een ander mens. 
Wanneer het nu gaat over het verbinden van kinderen met de natuur is het dus van belang om 
kinderen activiteiten aan te bieden die ze op een dusdanige manier met de natuur in contact 
brengen dat ze in contact komen met ‘het eigene’ in de natuur. Zoals in het hoofdstuk over 
natuurbeleving al aan de orde kwam, is de relatie van kinderen met de natuur in de basis een 
diergerichte en speelse relatie. Vooral het contact met dieren zal kinderen makkelijker met het 
eigene in contact kunnen brengen, omdat dieren nu eenmaal meer aan de mens verwant zijn dan 
planten of de abiotische natuur. 
In de literatuur naar natuurverbondenheid gaat het vooral over wat voor soort ervaringen 
kinderen kunnen stimuleren om een verbinding met de natuur aan te gaan. Deze soort 
ervaringen worden topervaringen genoemd. Wat topervaringen zijn en hoe deze informatie een 
leidraad zou kunnen zijn in het vormgeven van activiteiten in de natuur wordt hieronder 
beschreven. 

4.2 Topervaringen 

Een topervaring kan omschreven worden als een ervaring waarbij een kind door het zelf 
ontdekken en beleven van de natuur een gevoel van verwondering over en verbinding met de 
omgeving ervaart (Verboom en de Vries, 2006). Er is vrij veel onderzoek gedaan naar 
topervaringen, en er wordt gedacht dat één of meerdere topervaringen in de natuur in de 
basisschoolleeftijd een dusdanig effect kunnen hebben dat deze het eerdere gebrek aan contact 
met natuur teniet kunnen doen. Er is echter nog meer onderzoek nodig om deze aanname te 
kunnen staven (Verboom en de Vries, 2006). 
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In de literatuur over topervaringen wordt over meerdere soorten ervaringen gesproken, dit zijn 
de zogenaamde Significant Life Experiences (SLE), flowervaringen en ‘magische momenten’.  
SLEs worden gedefinieerd als “diep aangrijpende vormende ervaringen die je kijk op het leven 
blijvend veranderen.” (Verboom en de Vries, 2006: p5 ) en worden hierom in het Nederlands 
ook wel vormende ervaringen genoemd. Flowervaringen of roeservaringen worden omschreven 
als ervaringen waarbij mensen ‘simpelweg gelukkig zijn’ en helemaal bij zichzelf zijn. Magische 
momenten zijn situaties die een gevoel van verwondering oproepen, bijvoorbeeld het uit een 
pop zien komen van een vlinder. Vooral naar vormende ervaringen en flowervaringen is 
onderzoek gedaan. Deze twee soorten ervaringen zullen hieronder verder worden uitgewerkt.  

4.2.1 Vormende ervaring 

Het voornaamste kenmerk van een vormende ervaring is volgens van den Berg (2006) dat bij 
deze ervaring angst moet worden overwonnen waardoor iets negatiefs omgevormd wordt tot 
een positieve ervaring. Dit betekent dat angst een sleutel is voor het al dan niet hebben van een 
vormende ervaring. Van den Berg (2006) geeft aan dat juist de natuur een geschikte omgeving is 
voor het opdoen van dergelijke ervaringen omdat uit onderzoek blijkt dat natuurlijke elementen 
en situaties sneller angst oproepen in de mens dan artificiële elementen. In de Westerse 
maatschappij hebben we door wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen steeds meer 
afstand gecreëerd tussen de mens en de natuur, waardoor ook de negatieve kanten van de 
natuur voor een groot deel onder controle zijn en de nadruk steeds meer is komen te liggen op 
de positieve kanten van de natuur. Dit betekent echter niet dat de negatieve kanten van de 
natuur en de bijbehorende angst voor deze kant van de natuur niet meer aanwezig is in de mens. 
Zelfs in Nederland, waar de natuur sterk gecultiveerd is, blijkt de angst voor natuur nog 
aanwezig te zijn (van den Berg en ter Heijne, 2004; van den Berg en ter Heijne, 2005) Deze 
diepgewortelde angst voor natuur wordt ook wel met ‘biofobia’ aangeduid en is voor een groot 
deel onafhankelijk van reële dreigingen en gevaren (van den Berg en ter Heijne, 2004). Het blijkt 
zelfs dat angstige ervaringen niet gelimiteerd zijn tot ‘wilde’ en grootschalige natuur, maar dat 
mensen zelfs in bijvoorbeeld een weiland of in het groen rond hun huis een angstige ervaring 
kunnen hebben. Hierbij moet worden opgemerkt dat een angstige ervaring in de natuur niet per 
definitie voort hoeft te komen uit angst voor de natuur zelf. De ervaring kan ook angst oproepen 
omdat de situatie iemand confronteert met zichzelf en de grenzen aan zijn kunnen. 
Uit het onderzoek van Van den Berg en ter Heijne (2004) komt naar voren dat wanneer mensen 
de confrontatie met de ervaren angst aangaan dit tot een zeer sterke positieve beleving kan 
leiden wanneer de angst overwonnen wordt. Hiervoor is het wel van belang dat mensen over de 
vaardigheden beschikken om de angst te kunnen overwinnen en voldoende kennis en 
vaardigheden hebben om met de (natuur)risico’s om te gaan. Een ervaring kan daarom alleen 
een vormende ervaring worden wanneer de angst die ervaren wordt, overwonnen kan worden. 
Wanneer dit niet het geval is kan in het ergste geval zelfs een traumatische ervaring ontstaan 
(Van den Berg, 2006).  

4.2.2 flowervaring 

Een flowervaring verschilt van een vormende ervaring in het ontbreken van het negatieve 
aspect. Waar het bij een vormende ervaring gaat over het overwinnen van angst, gaat het bij een 
roeservaring juist om een toename van het positieve wat er altijd al aanwezig was en waarbij er 
dus geen sprake is van een negatief aspect.  
Flow kan omschreven worden als een staat waarbij iemand volledig opgaat in een ingewikkelde 
taak, waarbij er geen ander doel is dan het uitvoeren van de taak. Een voorwaarde om in deze 
staat van flow te komen is dat er een balans is tussen de vaardigheden van diegene die de 
activiteit uitvoert en de uitdaging die de activiteit biedt. Wanneer er geen balans is omdat de 
activiteit te gemakkelijk of te ingewikkeld is, treedt bijvoorbeeld een gevoel van verveling of 
frustratie op en geen daarmee geen flow (Baumann en Scheffer, 2011). Naast de juiste balans 
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tussen uitdaging en vaardigheden is het voor het ontstaan van een flowervaring nodig dat 
iemand zijn lijf, verstand en gevoel laat samenwerken (Van den Berg, 2006). Hiervoor is het van 
belang dat er rust, ruimte en een basisgevoel van veiligheid is. Om in een flowervaring te komen 
is het daarom meestal nodig dat een kind, bij voorkeur alleen, gedurende een langere tijd kan 
spelen (van Koppen, 2006; Van den Berg, 2006). Volgens Van den Berg (2006) komen 
flowervaringen vaker voor in een natuurlijke omgeving omdat hier de uitdaging tot motorische 
prestaties groter is door een grotere variëteit in materialen en vormen dan in een niet 
natuurlijke omgeving. Ook de intrinsieke motivatie, het willen uitvoeren van een taak om de taak 
zelf, is vaak groter in de natuur.  

4.3 praktische toepassing 

De vraag die in de literatuur over topervaringen regelmatig aan de orde komt is: hoe kunnen 
dergelijke ervaringen gestimuleerd worden om zo de positieve effecten op kinderen, namelijk 
een mogelijke verbinding met de natuur, te bevorderen? 
Wanneer we naar vormende ervaringen kijken dan is een kenmerk hiervan juist dat deze 
onverwachts zijn. Niet veel mensen zoeken bewust het gevaar op of datgene waar ze bang voor 
zijn. Juist de onverwachte confrontatie met angst maakt deel uit van het feit dat wanneer deze 
overwonnen wordt het effect zo positief is. Echter, activiteiten voor kinderen kunnen zo 
georganiseerd worden dat het waarschijnlijk is dat de kinderen geconfronteerd zullen worden 
met angst voor de natuur of voor aspecten in zichzelf. Hierbij kan deze confrontatie voor de 
kinderen onverwachts komen terwijl de begeleiders er juist op aansturen en op in kunnen 
spelen. Goede begeleiding kan er hierbij ook voor zorgen dat de confrontatie met angst tot een 
positieve ervaring verwordt.  
In onderzoek naar angstige natuurervaringen worden vier typische vormende ervaringen 
gevonden, te weten: verdwalen, onverwachte confrontaties met dode of enge dieren, 
confrontaties met de hevigheid van natuurkrachten en confrontaties met de overweldigende 
grootsheid van de natuur (Van den Berg & Ter Heijne, 2004; Van den Berg, 2006). Deze typische 
vormende ervaringen zouden de basis kunnen zijn voor een activiteit, bijvoorbeeld door een 
verdwaalavontuur te creëren voor kinderen of door op zoek te gaan naar wilde dieren in een 
excursie met een boswachter. Wel is het zo dat het heel persoonlijk is waar de balans ligt tussen 
wat een spannende ervaring is waarbij eventuele angst kan worden overwonnen, en wanneer 
het te eng is of juist te saai is. Dit zal per kind verschillen en kan afhankelijk zijn van bijvoorbeeld 
de vaardigheden van een kind en eerdere ervaringen in de natuur (van Koppen, 2006; van den 
Berg en ter Heijne, 2004). 
Vanwege de in hoofdstuk 2 al genoemde groene angst van ouders als belemmerende factor in 
het bezoeken van de natuur van kinderen kan het zo zijn dat ouders negatief staan tegenover 
ervaringen waarbij hun kinderen met gevaren in de natuur geconfronteerd worden. Daarom 
kunnen flowervaringen, waarbij immers geen confrontatie met angst en gevaar plaatsvindt, een 
alternatief bieden wat wel door ouders wordt geaccepteerd. Flowervaringen zijn echter lastig te 
ensceneren omdat het erg persoonlijk is bij wat voor activiteit iemand in een flow kan komen 
(Baumann en Scheffer, 2011). Wel is het mogelijk om de voorwaarden voor een dergelijke 
ervaring zo goed mogelijk te creëren. Dit kan bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er 
voldoende ruimte is voor kinderen om ook een tijd alleen te spelen in een natuurlijke omgeving, 
en er voor te zorgen dat de kinderen zich daar op hun gemak voelen. 
Magische momenten kunnen makkelijker geënsceneerd worden. Hoewel het ook hier erg 
persoonlijk is wat wel en niet een gevoel van verwondering oproept, kan hiernaar worden 
gestreefd door bijvoorbeeld het houden van kikkervisjes of rupsen. Een voorbeeld van een NME-
activiteit die zich hierop richt zijn de zogenaamde vlinderkasten waarbij een schoolklas de 
ontwikkeling van rups naar vlinder kan volgen.  
Tot slot wordt in de literatuur over topervaringen zowel voor activiteiten in de eigen 
woonomgeving als voor activiteiten verder weg gepleit. Beide hebben voordelen. Wanneer 
activiteiten verder weg worden georganiseerd is de gedachte dat kinderen ontvankelijker zijn 
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voor nieuwe indrukken doordat ze uit hun normale omgeving weg zijn. Ook het sociale aspect, 
waarbij de kinderen als een groep samen nieuwe indrukken opdoen, is belangrijk hierin. Echter, 
het grote voordeel van activiteiten in de eigen woonomgeving is dat kinderen een betere 
verbinding leggen tussen de ervaringen die ze in de natuur opdoen en hun dagelijkse leefwereld 
(Verboom en de Vries, 2006). 

4.4 Kern 

Verbinding met de natuur kan ontstaan wanneer mensen in contact komen met ‘het eigene’ van 
de natuur, dat waarin we als mens overeenkomen met de natuur. Vanuit de literatuur over 
verbinding met de natuur worden zogenaamde topervaringen als een mogelijke manier gezien 
om verbondenheid met de natuur te ervaren. Er worden drie soorten topervaringen 
onderscheiden. De eerste soort is vormende ervaringen, waarbij het draait om een positieve 
ervaring na het overwinnen van angst. De tweede soort is flowervaringen, waarbij iemand in een 
positieve staat komt doordat hij volledig opgaat in een activiteit. De laatste is magische 
ervaringen, welke een gevoel van verwondering over een verschijnsel oproepen.  
Deze topervaringen zijn alle drie lastig te ensceneren omdat het erg persoonlijk is wanneer een 
topervaring optreedt. Wel is het mogelijk om de voorwaarden voor het hebben van deze 
ervaringen zo goed mogelijk mee te nemen in het vormgeven van activiteiten zodat de 
mogelijkheid voor het optreden van dergelijke ervaringen aanwezig is.  
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5 Interventies 
In de vorige drie hoofdstukken zijn verschillende aspecten van het in contact komen met de 
natuur besproken: het bezoeken van natuur, het beleven van natuur en het verbinden met 
natuur. Bij elk van deze onderwerpen kwamen stimulerende en beperkende factoren naar 
voren. De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat is welke interventies er vanuit de literatuur 
naar voren komen om deze beperkende factoren aan te pakken en de stimulerende factoren te 
versterken. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar de uitkomsten van onderzoek naar de 
effectiviteit van Natuur- en Milieu Educatie (NME), en vervolgens wordt het belang van het 
betrekken van de ouders bij activiteiten en de mogelijkheden van het bereiken van kinderen via 
scholen uitgewerkt.  

5.1 Lessen uit NME 

Natuur- en milieu educatie heeft al lang niet meer de enge betekenis die het vroeger had, waarbij 
het vooral het (schoolse) leren over de natuur betrof. Tegenwoordig kan NME worden 
omschreven als het opdoen van kennis en vaardigheden waardoor een persoon komt tot een 
beter begrip van zichzelf en zijn omgeving en hier ook waarden over ontwikkelt (Sollart et al., 
2009). NME gaat dus niet alleen over kennisoverdracht, maar ook over het faciliteren van 
ervaringen waardoor mensen nieuwe vaardigheden verwerven of nieuwe waarden ontwikkelen. 
De doelstelling van Groen doet goed is om kinderen meer in contact met de natuur te brengen, 
met als achterliggende doel om dit op een dusdanige manier te doen dat de natuur een 
belangrijke plek krijgt in het leven van deze kinderen en ze zich later ook willen inzetten voor 
het behoud van de natuur. Dit betekent dat het doel dus is om de kinderen nieuwe vaardigheden 
en waarden te laten opdoen.  
Sollart et al. (2009) hebben in een analyse van NME in Nederland gekeken naar wat succes- en 
faalfactoren zijn in het betrekken van jeugd bij natuur via NME-activiteiten. Uit deze analyse, 
waarbij zowel literatuur, jongeren zelf en het werkveld geraadpleegd zijn, komen een aantal 
succesfactoren naar voren. Deze succesfactoren hangen samen met de stimulerende en 
belemmerende factoren die in de vorige hoofdstukken naar voren zijn gekomen. Uit het 
onderzoek van Sollart et al. (2009) komen vijf kernfactoren naar voren die bepalend zijn voor 
effectieve NME, waarbij effectieve NME wordt uitgelegd als NME-activiteiten die de 
betrokkenheid van kinderen bij de natuur vergroot. De gevonden factoren zijn de frequentie en 
duur van activiteiten; de begeleiding; de aansluiting bij eigen leefomgeving; de aansluiting bij de 
doelgroep; en de omgang met angst. Het blijkt dat activiteiten succesvoller zijn wanneer ze 
langdurend zijn en dat een meerdaags programma beter is dan een eendaags. Hiernaast is het 
van belang dat er goede begeleiding is. Onder goede begeleiding wordt verstaan dat er goede 
ondersteuning is maar ook ruimte voor eigen inbreng van kinderen. Ook enthousiasme en 
vakkundigheid zijn van belang, alsmede het betrekken van ouders en directe familie. Het meest 
efficiënt is het wanneer een begeleider een rolmodel voor kinderen kan zijn en/of de ouders 
dusdanig kan inspireren dat deze een rolmodel worden voor de kinderen. Verder is het van 
belang dat activiteiten uitgaan van de eigen leefomgeving. Het meest succesvol zijn activiteiten 
die zo ingericht zijn dat kinderen zelf de omgeving kunnen beleven en onderzoeken. Wanneer 
activiteiten niet in de eigen leefomgeving plaatsvinden is het belangrijk dat deze op een 
dusdanige wijze aansluiten bij de dagelijkse realiteit van de deelnemers, dat ze gemakkelijk de 
link naar de eigen leefomgeving kunnen leggen. Als laatst is het van belang dat activiteiten 
aansluiten bij de doelgroep waar ze voor bedoeld zijn en dat rekening gehouden wordt met de 
interesses, karakteristieken en de voorkeuren van de doelgroep.  
Als laatste succesfactor wordt het wegnemen van angst voor de natuur van zowel ouders als 
kinderen genoemd. Hierbij kan het gaan over de eerder genoemde groene angst, maar ook over 
bijvoorbeeld angst voor het onbekende, en dat in dit geval de natuurlijke wereld.  
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5.2 Ouders 

Ouders hebben een grote invloed op de relatie met de natuur van kinderen. Een voor de hand 
liggende ingang om het contact van kinderen met de natuur te verbeteren is dus via de ouders. 
In hoofdstuk 2 werd de rol van ouders al omschreven in het al dan niet stimuleren van hun 
kinderen om naar buiten te gaan. In hoofdstuk 3 werd de rol van ouders bij de relatie van hun 
kinderen tot de natuur en de beleving van natuur genoemd. Wanneer kinderen met school of 
met een andere organisatie de natuur ingaan, beklijven deze ervaringen beter wanneer kinderen 
de mogelijkheid hebben er thuis met hun ouders over te praten (Van der Waal et al., 2012). 
Wanneer ouders zelf meer in natuur geïnteresseerd zijn en zich erbij betrokken voelen zullen ze 
meer vragen stellen over de ervaringen van het kind. Daarnaast voelen ouders die zelf in de 
natuur komen zich sneller bereid en meer capabel om natuuractiviteiten van hun kinderen te 
ondersteunen (van der Waal et al., 2012). Uit onderzoek naar huidige vrijwilligers in de 
natuursector en (milieu)activisten blijkt dat voor het ontwikkelen van een gevoel van verbinding 
met de natuur en zorg over de natuur het van belang is dat een kind een of meerdere 
rolmodellen heeft die deze verbinding met en zorg voor de natuur voorleven (Chawla, 1999). 
Wanneer een ouder deze functie als rolmodel heeft blijkt dit veel effectiever te zijn dan het 
krijgen van NME-lessen op school (Sollart et al., 2009). 
Omdat de natuurinteresse en houding ten opzichte van de natuur van ouders dus een invloed 
heeft op hoeveel en op wat voor manier kinderen in contact komen met de natuur, is het 
belangrijk om juist ook de ouders te bereiken wanneer er activiteiten worden opgezet om 
kinderen meer met natuur in contact te brengen. Hierbij is het belangrijk om ouders op een 
dusdanige manier te bereiken dat ze zelf bewust worden van en geïnspireerd raken door de 
positieve kanten van natuur en voor wat spelen in de natuur voor hun kinderen kan betekenen. 
Dit is een noodzakelijke ingang wanneer eer zekere continuïteit in de natuurbeleving van 
kinderen wordt nagestreefd (Chawla, 1999). 

5.3 Scholen 

De school lijkt een logische ingang voor het benaderen van kinderen. Elk kind gaat naar school 
en natuurervaringen op school spelen een belangrijke rol bij het bij de natuur betrokken raken 
van kinderen (Sollart et al., 2009). Toch bleek in hoofdstuk 2 al dat kinderen minder 
natuurlessen krijgen dan vroeger omdat er minder ruimte voor is in het curriculum en er vaak 
ook geen ruimte voor wordt gemaakt omdat de prioriteiten elders liggen. Daarnaast spelen 
kinderen ook minder met natuur op het schoolplein. Omdat scholen wel een belangrijke rol 
zouden kunnen spelen in het in contact brengen van kinderen met de natuur wordt hier 
uitgewerkt hoe dit, volgens de literatuur, op een zinvolle manier kan gebeuren.  
Bij scholen als organisatie waar kinderen benaderd kunnen worden om met de natuur in contact 
te komen, zal de eerste gedachte vaak zijn dat het hier voornamelijk leren in en over de natuur 
betreft. Hierbij kan je denken aan natuurlessen, waarbij de focus ligt op het leren over de natuur 
en het beleven van de natuur. Naast deze vorm zijn er nog twee andere manieren waarop 
kinderen op school in contact kunnen worden gebracht met de natuur. De ene manier is in de 
vorm van ‘outdoor learning’, waarbij reguliere vakken niet in het klaslokaal maar buiten in het 
groen worden gegeven. De andere manier is door (vrij) spel in een groene omgeving of natuur. 
 
Uit onderzoek naar manieren waarop kinderen het best in contact kunnen komen met de natuur 
blijkt dat onderwijs wat kinderen spelenderwijs en ontdekkend met de natuur in contact brengt 
het meest effect zal hebben (Kieviet en van Koppen, 2008). Dit betekent dat effectieve 
natuurlessen zich in de eerste plaats richten op natuurbeleving en pas in de tweede plaats op 
kennis over de natuur (Both, 2006). De voordelen van dit soort lessen zijn dat kinderen meer 
vragen over de natuur gaan stellen, dat ze er meer interesse voor krijgen en meer respect voor 
de natuur ontwikkelen (Kieviet en van Koppen, 2008; Sollart et al., 2009). Echter, het is niet 
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aangetoond dat kinderen ook daadwerkelijk na schooltijd vanuit zichzelf vaker de natuur 
opzoeken door het volgen van natuurlessen op school (Kieviet en van Koppen, 2008). 
Het spelen in het groen op scholen komt vooral tot uiting wanneer een school in een groene 
omgeving ligt. Wanneer een school in een stedelijke omgeving ligt kan een groen schoolplein 
mogelijkheden bieden om toch in het groen te kunnen spelen. Een schoolplein wordt een groen 
schoolplein genoemd wanneer dit is ingericht met groene elementen zoals boomstammen en 
speelbosjes zodat kinderen kunnen spelen in en met natuurlijke elementen. Een groen 
schoolplein heeft meerdere doelen, namelijk kinderen in contact brengen met de natuur, het 
bieden van mogelijkheid tot buiten leren, leerlingen uitdagen om veelzijdiger en creatiever te 
spelen en te bewegen en het bevorderen van sociale activiteiten van zowel kinderen onderling 
als ook tussen kinderen, ouders en de buurt, bijvoorbeeld door het gezamenlijk aanleggen en 
onderhouden van het plein (Maas et al., 2013; van As, 2014). 
Van verschillende kanten wordt het belang van een groene schoolomgeving benadrukt, omdat 
kinderen veel tijd op school doorbrengen en het juist van belang is dat kinderen op regelmatige 
basis met groen in contact komen willen ze daar een binding mee krijgen. Ook is het zo dat een 
positieve houding al op jonge leeftijd ontstaat en dat kinderen door spelen in een natuurlijke 
omgeving een gevoel van verbinding met en betrokkenheid bij die omgeving ontwikkelen 
(Sollart et al., 2009). Informatie over de invloed van groene elementen op schoolpleinen is 
beschikbaar (zie bijvoorbeeld Dyment and Bell, 2008; Maas et al., 2013; van As, 2014;) maar in 
hoeverre een groen schoolplein ook daadwerkelijk uitnodigt tot het buiten school de natuur in 
gaan is niet duidelijk. 
Zoals al even aangestipt, creëren groene schoolpleinen ook een mogelijkheid tot het geven van 
buitenonderwijs. Buitenonderwijs kan worden gedefinieerd als “actief leren in een 
buitenomgeving door te ervaren/beleven” (Sollart et al., 2009: p47) Hierbij kan het gaan om 
reguliere lessen die buiten worden gegeven of om activiteiten die geen relatie hebben met 
schoolvakken. In geen van beide gevallen hoeft hier het doel natuur- en milieueducatie te zijn. 
Uit onderzoek blijkt dat wanneer reguliere lessen in een natuurlijke omgeving worden gegeven 
dit op verschillende wijzen een positief effect heeft op kinderen, onder andere doordat het 
concentratievermogen van de kinderen verbetert (Van den Berg en de Hek, 2009) en door de 
positieve invloed op de fysieke, persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen (van Putten, 
2013; van As, 2014). Wel blijken er bij leerkrachten vaak barrières te bestaan voor het buiten 
lesgeven (van Putten, 2013), onder andere door de al eerder genoemde weinig aandacht voor 
leren in en over de natuur in lerarenopleidingen. Uit onderzoek naar de effecten van 
buitenonderwijs komt niet een eenduidig beeld naar voren. Enerzijds werd er geen verband 
gevonden tussen buitenonderwijsactiviteiten en een groter bewustzijn over en betrokkenheid 
bij de omgeving, terwijl in een ander onderzoek wel werd gevonden dat kinderen die op deze 
manier buiten zijn vaardigheden op doen waarmee ze makkelijker op onderzoek uit gaan in hun 
eigen leefomgeving (Sollart et al., 2009). Deze manier van onderwijs heeft dus wel de positieve 
effecten van natuur op kinderen, maar het is de vraag of de natuur hier vooral decor is of dat de 
kinderen er ook daadwerkelijk mee in verbinding komen. Daarbij is het ook hier de vraag in 
hoeverre kinderen door deze manier van onderwijs zelf meer het groen in gaan.  
 

5.4 Kern 
Effectieve NME, waarbij de natuurverbondenheid van kinderen vergroot wordt, kent een aantal 
belangrijke succesfactoren:  

- Regelmatige frequentie en langere duur 
- Goede begeleiding 
- Adequate aansluiting leefomgeving 
- Adequate aansluiting doelgroep 
- Omgang met groene angst 

 
Omdat de invloed van ouders groot is op de relatie die kinderen met de natuur hebben, lijkt het 
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ook van belang om ouders te betrekken bij activiteiten. Daarnaast is er via scholen een aantal 
mogelijke manieren om kinderen meer in contact te brengen met de natuur. Dit kan via NME-
activiteiten, via het geven van buitenlessen en via een groene schoolomgeving. Van NME-
activiteiten is bekend dat deze kunnen leiden tot een grotere verbondenheid met de natuur, 
maar van buitenlessen en een groene schoolomgeving is niet duidelijk in hoeverre dit 
daadwerkelijk leidt tot meer bezoek van de natuur buiten school en een grotere 
natuurverbondenheid.  
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6 Overzicht 
In de vorige hoofdstukken zijn opeenvolgend de verschillende lagen van in contact komen met 
de natuur besproken waarbij factoren zijn besproken die beperkend of stimulerend kunnen 
werken op natuurbezoek, natuurbeleving en natuurverbinding bij kinderen. Hierbij bleek dat 
sommige factoren zowel bij het bezoeken als het beleven en verbinden een rol spelen, en dat 
sommige factoren zowel op een stimulerende manier als op een belemmerende wijze een rol 
kunnen spelen. Ook is besproken welke interventies een rol kunnen spelen in het vergroten van 
natuurbezoek, natuurbeleving en natuurverbinding. Om dit geheel aan factoren overzichtelijk te 
presenteren, zijn deze op de volgende pagina in tabel 1 weergegeven. Hierbij zijn de factoren die 
in de afgelopen hoofdstukken naar voren zijn gekomen onder elkaar gezet in de eerste kolom. In 
de andere kolommen staan de drie vormen van in contact komen met de natuur genoemd. In de 
tabel is voor elke factor aangegeven in hoeverre deze factor een invloed heeft op natuurbezoek, 
natuurbeleving en natuurverbinding. Hierbij zijn verschillende aanduidingen gebruikt, waarvan 
de betekenis onder de tabel is weergegeven.  
 
In de tabel is te zien dat sommige factoren een duidelijk positief effect kunnen hebben, terwijl 
andere factoren een duidelijk negatief effect hebben. Bij weer andere factoren is het effect 
afhankelijk van hoe deze factor een rol speelt of het effect positief of negatief is. Bij de factoren 
die horen onder doelgroep en bij de factoren die onder verschillende soorten natuur vallen, zien 
we dat de invloed indirect is. De factor ‘leeftijd’ of ‘uitdagende natuur’ zelf heeft geen directe 
invloed op natuurbezoek. In het geval van de factoren die onder doelgroep horen, zijn dit de 
factoren waar rekening mee moet worden gehouden om de aansluiting bij de doelgroep een 
positieve factor te laten zijn. In het geval van de natuurbelevingswaarden is de invloed onder 
andere afhankelijk van de interesses van een kind. Dit determineert wat voor soort natuur, en 
welke vorm van gebruik/beleving van de natuur als positief wordt ervaren.  
De beperking van dit overzicht is dat bekende indirecte invloeden er niet in opgenomen zijn, 
zoals het feit dat groen in de leefomgeving niet alleen direct het contact van kinderen met de 
natuur stimuleert, maar ook indirect, doordat ouders van kinderen in een groene 
woonomgeving hun kinderen meer stimuleren om buiten te spelen dan ouders in een omgeving 
met weinig/geen groen.  
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Tabel 1 Overzicht factoren op kinderen in contact met natuur en hun invloed 
 Natuurbezoek Natuurbeleving Natuurverbinding 
Verstedelijking - - - 
Groen in leefomgeving + + + 
Afstand tot groengebieden - - - 
Bereikbaarheid groengebieden +/- ? ? 
Ouders +/- +/- +/- 
Groene angst - - - 
Verkeers- en sociale onveiligheid - - - 
Drukke agenda - - - 
Kennis en motivatie scholen en 
maatschappelijke organisaties 

+ + + 

Kennis en motivatie ouders + + + 
Rolmodellen ? + + 
NME-activiteiten + + +? 
 Regelmatige frequentie + + + 
 Duur ? + + 
 Adequate begeleiding ? + + 
Aansluiting leefomgeving + ? + 
 Aansluiting doelgroep ? + + 
  Bestaande relatie  
  natuur 

~ ~ ~ 

  Leeftijd ~ ~ ~ 
  Sekse ~ ~ ~ 
  Culturele achtergrond ~ ~ ~ 
  Interesses ~ ~ ~ 
 Omgang groene angst ? + + 
 Betrekken ouders +? + + 
Scholen +/- +/- +/- 
 NME-activiteiten + + + 
 Buitenlessen + ? ? 
 Groene schoolomgeving + ? ? 
Soort natuur +/- +/- +/- 
 Uitnodigende natuur + + + 
 Uitdagende natuur ~ ~ ~ 
 gebruiksnatuur ~ ~ ~ 
 Intrigerende natuur ~ ~ ~ 
 Esthetische natuur ~ ~ ~ 
Topervaringen ? + + 
 Vormende ervaring ? + + 
 flowervaring ? + + 
 Magische momenten ? + + 
 

+ Positieve invloed 
- Negatieve invloed 

+/- Kan zowel positief als negatieve invloed hebben 
? Onbekend wat de invloed is 
X Niet van toepassing 
~ Afhankelijk van andere factoren, indirecte invloed mogelijk 
+? Wellicht positieve invloed 
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7 Projecten 2016 
Vanuit het Amersfoortse Groen doet goed-netwerk zijn verschillende samenwerkingsverbanden 
en projectideeën voor 2016 (en 2017 en verder) ontstaan, waarvan er vijf zijn voorgedragen 
voor subsidie aan de provincie Utrecht. Deze vijf projecten zullen hieronder kort één voor één 
worden besproken, waarbij eerst wordt samengevat wat het project behelst en het project 
daarna op basis van het in het vorige hoofdstuk gepresenteerde overzicht geëvalueerd wordt. 
Omdat deze evaluatie gebaseerd is op projectplannen zal blijken dat niet over alle factoren iets 
te zeggen is. Het hoofdstuk sluit af met een overzicht van de evaluaties van de projecten.  

7.1 Aansluiten Groen doet Goed bij activiteiten B.Slim  

B Slim beweeg meer. eet gezond is een project dat sinds 2005 loopt in de gemeente Amersfoort. 
Het doel van B.Slim is om overgewicht bij kinderen terug te dringen. Zowel kinderen met gezond 
gewicht als kinderen die te zwaar zijn horen tot de doelgroep. Samen met de 
activiteitenwerkgroepen van ABC Scholen en andere organisaties organiseert B.Slim 
activiteiten(weken) en structurele activiteiten om kinderen meer te laten bewegen. Voor groen 
doet goed wil B.Slim dit aanbod aanvullen met groene activiteiten. Waar mogelijk willen zij ook 
hun bestaande aanbod vergroenen. Zij gaan dit in eerste instantie doen voor de kinderen in drie 
wijken. Samen met de huidige samenwerkingspartners én de nieuwe partners van Groen doet 
goed (zoals 033GROEN en Wilde Kevers) wordt per wijk een geschikt groen aanbod voor de 
doelgroep samengesteld. 
Begin 2016 is in elk van de vier wijken een bijeenkomst geweest met alle samenwerkende 
partners per wijk waarbij gekeken is welke activiteiten opgezet zullen worden. In principe 
vinden alle activiteiten op wijkniveau en in de wijk plaats, waarbij dus gericht wordt op het 
groen in de wijk. In elke wijk wordt onderscheid gemaakt tussen activiteiten die B.Slim al 
aanbiedt en die vergroend zullen worden, en waar kansen voor nieuwe activiteiten liggen die 
door de groene organisaties aangeboden zouden kunnen worden onder de vlag van B.Slim. In 
het bestaande programma van B.Slim wordt in elke wijk in de maand mei een beweegmaand 
georganiseerd, waar in het kader van ‘Lekker fit!’ beweegactiviteiten worden georganiseerd. 
Deze activiteiten zullen in 2016 in alle drie de wijken samen met de groene organisaties worden 
vormgegeven en zich meer richten op bewegen in het groen. In één van de wijken zullen 
hiernaast ook nog de activiteitenweek tijdens de herfstvakantie en het al bestaande 
sportmaatjesproject vergroend worden. Naast de vergroening van deze bestaande activiteiten 
worden meerdere kansen voor het aanbieden van groene activiteiten genoemd. In elke wijk 
worden het organiseren van ouder-kind activiteiten genoemd, en het introduceren van een 
‘natuur tijdens de pauze-map’, met natuurspelen die in de pauze op school kunnen worden 
gedaan. Andere genoemde kansen zijn: 
- Activiteiten ontplooien met moeders en kinderen van de buitenkasten3  
- Initiëren school/buurtmoestuin bij het nieuwe wijkgebouw  
- Slim gebruik maken aangrenzend park  
- Een groene speeldag in de wijk  

Welke activiteiten hiervan daadwerkelijk uitgevoerd zullen gaan worden zal in de loop van 2016 
duidelijk worden.  
 
 

                                                           
3 Buitenkasten zijn een initiatief van WELZIN, waarbij in meerdere wijken een speelplek in de openlucht is 

gecreëerd waar kinderen speelgoed kunnen lenen, spelletjes kunnen doen en waar buitenspeelgoed is. De 

Buitenkasten zijn het hele jaar door drie middagen in de week geopend. 
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7.1.1 Evaluatie 

Omdat de exacte activiteiten per wijk nog niet bekend zijn, is het lastig om dit project 
gedetailleerd te evalueren.  
Voor zover uit de ideeën naar voren komt, richten de activiteiten zich voornamelijk op bewegen 
in de natuur. Alleen bij het plan voor de school/buurtmoestuin is ook expliciet aandacht voor 
gezond eten te verwachten. De verwachting is dan ook dat de focus van de activiteiten vooral op 
natuurbezoek zal liggen, en niet zozeer op natuurbeleving en natuurverbinding.  
Positief aan dit project is dat alle activiteiten op wijkniveau plaatsvinden. Voor activiteiten in het 
groen betekent dit dat deze voornamelijk in het groen van de eigen leefomgeving van de 
kinderen plaats zal vinden. Dit vergroot daarmee de verbinding van de kinderen met hun 
leefomgeving. 
B.Slim werkt samen met de scholen en andere (buitenschoolse) organisaties in de wijk, deze 
organisaties zijn bekend met de kinderen en dit vergroot de kans dat de activiteiten goed 
aansluiten bij de doelgroep. Daarnaast is ook de samenwerking met groene organisaties als 
Natuur is een feest en Wilde Kevers positief, omdat hier specifiek de expertise aanwezig is van 
het kinderen met de natuur in contact brengen. 
Vanuit de ideeën is niet op te maken of er op de een of andere manier aandacht wordt besteed 
aan (het tegengaan van) groene angst. 
Wat betreft de activiteiten zelf is het positief dat in elke wijk ouder-kind activiteiten zullen 
worden opgezet, omdat daarmee de doorwerking van de activiteiten in het dagelijkse leven van 
de kinderen vergroot zou kunnen worden.  
Omdat de focus ligt op bewegen in het groen, is te verwachten dat het hierbij vooral gaat over 
uitdagende natuur en gebruiksnatuur, en specifiek over speelnatuur. De genoemde kans van een 
school/buurtmoestuin valt ook onder de noemer gebruiksnatuur, maar dan voornamelijk 
gericht op eetnatuur. Dit kan zeker voor ouders en kinderen die zich meer tot deze vorm van 
natuurbeleving voelen aangetrokken een goede manier zijn om met de natuur in contact te 
komen.  
Een mogelijk punt van aandacht zou de duur en regelmaat van de op te zetten activiteiten 
kunnen zijn. Uit de huidige beschrijving blijkt niet of activiteiten zoals de ouder-kind activiteiten 
en de groene speeldag terugkerende activiteiten worden. Omdat langdurende en meermalige 
activiteiten bijdragen aan een verdiept contact met de natuur zou dat aan te raden zijn. 

7.2 Werken met Natuur voor Talentontwikkeling  

De ABC scholen in Amersfoort hebben talentontwikkelprogramma’s waarbij kinderen kennis 
maken met verschillende beroepen. Tot nu toe schenken deze programma’s weinig aandacht aan 
groene buitenberoepen. Daarom is het doel van dit project om ook deze beroepen onder de 
aandacht te brengen. Kinderen zullen in kleine groepen van 4-6 kinderen 3-4 keer per schooljaar 
een dagdeel (2-3 uur) mee naar buiten genomen worden om aantrekkelijke groenklussen in de 
natuur in de (nabijheid van de) stad te doen en uitgebreid kennis te maken met natuur(beheer) 
en ‘groene’ beroepen als boswachter, groenbeheerder, kweker, stadsboer en imker. Plekken 
waar de kinderen mee naartoe worden genomen zullen soms in de eigen wijk of buurt liggen en 
soms op andere plekken in de stad, waar de kinderen uit zichzelf niet vanzelfsprekend komen. 
De wijken waar dit project van start gaat zijn Liendert-Rustenburg, Kruiskamp-Koppel en het 
Soesterkwartier.  
De begeleiding van de kinderen is gericht op de houding van de kinderen ten aanzien van de 
natuur en op het betreffende beroep. Na afloop van elke activiteit vindt een nabespreking met de 
kinderen plaats waarin de kinderen kunnen reflecteren op hoe het voor ze was en of zo’n beroep 
ze eventueel aanspreekt. Het hogere doel van het project is om het ontwikkelen van een 
emotionele binding met de natuur in gang te zetten en het zelfstandig opzoeken van de natuur te 
stimuleren. 
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7.2.1 Evaluatie 

Dit project richt zich in de eerste plaats vooral op natuurbeleving, maar, zoals in het uiteindelijke 
doel van het project te zien is, ook op natuurbezoek en natuurverbinding. Wat betreft vorm van 
natuurbeleving wordt hier vooral gericht op de natuur als intrigerende natuur, en eventueel ook 
op natuur als gebruiksnatuur. 
In dit project worden kinderen zowel meegenomen naar groene plekken in de wijk als naar 
groengebieden daarbuiten. De doelgroep van dit project is vrij smal: vooral kinderen die in de 
typering van Van der Waal et al. (2012) geclassificeerd kunnen worden als ‘natuurwerker’ zullen 
door dit project aangesproken worden. Eventueel kan het project ook de ‘natuurliefhebber’ 
aanspreken, maar de ‘natuurspeler’ en ‘natuuronwennige’ zullen niet snel door dit project 
worden aangesproken. Daarentegen is het voor deze kinderen een project waarbij ze ook echt 
aan de slag kunnen gaan in de natuur op een manier die bij ze past. Daarmee kan dit project voor 
daarin geïnteresseerde kinderen een grote waarde hebben. Wel is het de vraag hoe 
deelnemende kinderen geselecteerd worden. Wanneer de kinderen de keus krijgen uit meelopen 
bij deze beroepen en andere, niet groene buitenberoepen, is het te verwachten dat juist kinderen 
die al bekend zijn met de natuur en hier affiniteit mee hebben voor de beroepen van dit project 
kiezen. 
Positief aan de opzet van het project is dat de kinderen 3-4 keer per jaar worden meegenomen, 
en daarmee een beter beeld krijgen van werken in de natuur dan wanneer dit een eenmalige 
activiteit zou zijn. Ook de nabespreking en reflectie die rond de activiteiten worden ingebouwd 
zijn positief met het oog op natuurverbinding, omdat gebleken is dat een natuurbeleving beter 
beklijft wanneer kinderen hier na afloop over kunnen praten.  
 

7.3 Maatjesproject voor kinderen in aandachtswijken van Amersfoort 

Het maatjesproject van Natuurwijs koppelt kinderen van 9 t/m 12 jaar uit aandachtswijken een 
schooljaar lang één op één aan studenten van de opleiding ecologische pedagogiek aan de 
Hogeschool Utrecht in Amersfoort. Wekelijks ondernemen de maatjes samen een activiteit. Deze 
activiteiten zijn gericht op de talenten en interesses van het kind en hebben tot doel om voor het 
kind (en het maatje) een ontdekkingsreis in de samenleving te zijn, om te ervaren wat de wijk en 
de stad allemaal te bieden heeft (op het gebied van groen & natuur). Naast de wekelijkse 
activiteiten worden er zes keer per schooljaar onder begeleiding van een NatuurWijzer 
NatuurWijs-activiteiten uitgevoerd in de natuur buiten de stad. In de tussenliggende weken 
worden de maatjes en kinderen gestimuleerd om te kiezen voor groen/natuuractiviteiten door 
ze regelmatig op de hoogte te houden met leuke suggesties. 
Deelnemende kinderen worden via Sovee en ABC-scholen benaderd, waarbij geldt dat er een 
vraag ligt op het gebied van vrijetijdsbesteding en/of ontwikkeling van sociale vaardigheden. De 
focus ligt op kinderen die niet of nauwelijks in de natuur komen en door deelname 
natuurbelevingen hebben en kennis opdoen over de natuur. De ouders van het kind worden 
betrokken door middel van goede informatie vooraf en zullen gedurende het traject op de 
hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 

7.3.1 Evaluatie 

Dit project richt zich voornamelijk op natuurbezoek en natuurbeleving, maar door de 
intensiviteit ook op natuurverbinding. Er is niet een specifieke vorm van natuurbeleving waar 
op gericht wordt. De wekelijkse activiteiten kunnen per koppel verschillen. Activiteiten van 
Natuurwijs hebben meestal een gemengd karakter en richten zich op het beleven van de natuur 
met hart, hoofd en handen. Daarom is het te verwachten dat, in elk geval in de NatuurWijs-
activiteiten, zich zowel op uitdagende natuur, gebruiksnatuur, intrigerende natuur en 
esthetische natuur zal richten. 
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Door de lange loop van het project en de regelmaat is dit een project dat mogelijkheden geeft om 
natuurervaringen duurzaam in het dagelijks leven van de kinderen in te bedden. De NatuurWijs-
activiteiten zijn een waardevolle toevoeging hierop, zowel omdat deze door professionals 
worden gegeven als omdat deze in de natuur buiten de stad plaatsvinden. Op deze manier 
komen de deelnemende kinderen dus zowel met natuur in de wijk als met natuur buiten de stad 
in aanraking. Hierdoor zou dit project dus duidelijk een impact kunnen hebben op de kinderen 
en op de manier waarop kinderen naar de natuur kijken.  
De één op één koppeling van een kind aan een maatje kan op verschillende manieren positief 
zijn. In de eerste plaats worden activiteiten individueel afgestemd op wat het best bij elk kind 
past. Daarnaast zouden de maatjes een rolmodel kunnen worden voor de kinderen. Hiermee 
kunnen ze het eventuele gebrek aan rolmodel (ten opzichte van natuur) van de ouders 
compenseren en zo een belangrijke rol spelen voor de kinderen. Het betrekken van de ouders is 
in dit project meer indirect, doordat de ouders wel goed op de hoogte zullen worden gehouden 
maar niet zelf actief worden betrokken. Hierdoor is het de vraag of er iets in de houding ten 
opzichte van de natuur van de ouders zal veranderen, maar het feit dat de ouders goed op de 
hoogte worden gehouden gedurende het project vergroot de kans dat ze zich betrokken voelen 
met wat hun kind aan ervaring opdoet in het project. 

7.4 Groen doet goed Soesterkwartier 

In het Soesterkwartier spelen de kinderen weinig op straat en nog minder in het bos of in een 
natuurlijke omgeving. Als er al buiten wordt gespeeld dan is dat vaak in de speeltuin. Daarom 
heeft de Kinderwijkraad Soesterkwartier voor 2016 het onderwerp ‘spannende buitenspeelplek’ 
op de agenda gezet, om voor alle kinderen uit de wijk meer groene speelmogelijkheden te 
vinden. In dit project gaat de Kinderwijkraad samen met Welzin, Samenwerkstad en andere 
partners uit het Groen doet goed-netwerk aan de slag om kennis te maken met 
natuurspeelplekken in de stad en met het groen in hun wijk en daarbuiten. Op basis van hun 
ervaringen en ideeën wordt een concreet plan gemaakt voor een buitenspeelplek op de 
Wagenwerkplaats in het Soesterkwartier. Bij zowel het ontwerp als de aanleg van deze plek 
zullen de kinderen een belangrijke rol spelen. Het achterliggende doel van het project is om de 
liefde en belangstelling van kinderen voor de natuur aan te wakkeren.  

7.4.1 Evaluatie 

Dit project richt zich zowel op natuurbezoek als natuurverbinding. In de eerste plaats zullen de 
kinderen van de kinderwijkraad verschillende natuurplekken bezoeken, later wordt door het 
vormgeven van een natuurspeelplek in de wijk gericht op natuurbezoek van alle kinderen in de 
wijk. Hierbij is de verwachting dat het vooral over speelnatuur en uitdagende natuur zal gaan.  
In dit project zit duidelijk de connectie van natuur met de dagelijkse leefwereld van kinderen 
besloten. Doordat de kinderen eerst onder begeleiding kennis gaan maken met natuur buiten de 
wijk maar daarna mede zullen vormgeven aan een natuurspeelplek in de wijk.  
Wat ook een positief punt is aan dit project is dat het vanuit de kinderen komt. De 
kinderwijkraad heeft zelf het thema buitenspeelplek aangedragen. De invulling om hiervoor de 
natuur in te gaan komt wel van buiten af, maar gedurende het project is er ruimte voor de 
inbreng van de kinderen.  
Er wordt in dit projectvoorstel niks over het eventuele betrekken van de ouders gezegd. Om het 
project meer impact te geven op het dagelijks leven van de kinderen zou het op de een of andere 
manier betrekken van de ouders waardevol kunnen zijn.  
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7.5 Hoe overleef ik de stadsnatuur?! 

Wilde Kevers wil jaarlijks meerdere survivalweekenden vol natuurbelevenissen voor ouder en 
kind organiseren. De normale doelgroep van Wilde Kevers voor deze weekenden bestaat uit 
mensen die al veel met de natuur hebben en, ook niet onbelangrijk, het kunnen betalen. Met dit 
project wil Wilde Kevers juist die kinderen, en hun ouders, die opgroeien in een stedelijke 
omgeving met weinig groenvoorzieningen, die van uit huis niet gestimuleerd worden buiten/ in 
de natuur actief te zijn en die niet voldoende financiële middelen hebben, de kans bieden om 
tijdens een survivalweekend de natuur in al haar facetten te ervaren.  
Het survivalweekend heeft als doel om ouders en kinderen samen te betrekken bij de natuur en 
duurzaamheid. Ze gaan hiervoor samen back to basic, wat inhoudt dat ze op een groene plek in 
de stad een dag en een nacht zullen verblijven. Hier zullen ze onder andere hun eigen slaapplek 
maken, leren hoe je water zuivert en zelf eten maken. Daarnaast bestaat het programma uit 
milieu- en natuurspellen waarbij de deelnemers langzaam steeds meer bewust worden gemaakt 
van de (stads)natuur om zich heen, en hun verhouding hiermee.  
Er zullen in het eerste jaar zes weekenden worden georganiseerd waarbij verschillende 
leeftijdsindelingen worden gehanteerd. Twee weekenden zullen voor kinderen van 4-7 jaar zijn, 
twee voor kinderen van 8-11 en twee weekenden voor kinderen van 4-11. Dit is zo opgezet om 
het effect van leeftijdssamenstelling op de beleving van de weekenden te kunnen onderzoeken. 

7.5.1 Evaluatie 

Dit project richt zich voornamelijk op natuurbeleving: het wil deelnemers bewust maken van de 
natuur om hen heen. Hierbij richt het zich vooral op natuur als gebruiksnatuur. 
Er zijn verschillende sterke punten binnen dit project. Het organiseren van activiteiten voor 
zowel kind als ouder is een sterk punt omdat daarmee de kans groter is dat het weekend ook 
verder doorwerkt in het dagelijks leven van het kind. Zowel de ouder als het kind doen in het 
weekend een (nieuwe) natuurbeleving op.  
Hoewel het survivalweekend een eenmalig weekend is, geeft het feit dat dit een dag en ook een 
nacht omvat wel de mogelijkheid om te leiden tot een significante natuurervaring. Daarbij geeft 
het feit dat de nacht wordt doorgebracht in een zelfgebouwd onderkomen in een natuurlijke 
omgeving in elk geval de mogelijkheid tot een heel ander soort ervaring dan de meeste mensen 
zullen kennen. Daarnaast kan het ook een mogelijkheid tot een topervaring. Natuur bij nacht is 
namelijk nog weer een hele andere ervaring dan overdag4. Wanneer de begeleiding hierin goed 
is, is het mogelijk dat het meemaken van dit weekend tot een vormende ervaring verwordt. 
Zoals in hoofdstuk 6 beschreven werd zijn de omstandigheden waarin iets leidt tot een 
topervaring erg persoonlijk, en topervaringen kunnen in principe bij allerlei soorten activiteiten 
optreden, maar op basis van de ideeën voor dit weekend is het in elk geval mogelijk dat 
deelnemers ook zichzelf en hun eventuele angsten tegenkomen. 
In een eerdere versie van dit projectvoorstel was geen onderscheid gemaakt in de leeftijd van de 
kinderen die deelnemen aan de weekenden. Omdat vanuit de literatuur blijkt dat kinderen van 4 
heel anders naar natuur kijken en mee omgaan als kinderen van 12, was aan de trekkers 
aangeraden om na te denken over de leeftijd van de deelnemers om zo een weekend te kunnen 
bieden wat goed aansluit bij de kenmerken van de doelgroep. Dit zou nog steeds een lastig punt 
kunnen zijn in de weekenden voor de brede leeftijdsgroep, maar omdat de organisatoren zich 
ervan bewust zijn hoeft dit niet een negatief punt te zijn.  
Een ander punt van aandacht in dit project is dat er twee verschillende groepen worden 
aangeboord voor de deelnemers: mensen die van zichzelf uit geïnteresseerd zijn om aan zo’n 

                                                           
4 Voor een essay met ideeën over hoe de natuur in de nacht een andere beleving oproept en de mens anders 

kan beïnvloeden dan overdag zie: W. Helmer, 1991. Filosofie van de nacht. In: Goudappel en ter Horst (red.) 

1991. Het milieu zit in onszelf. Over de binnenkant van het milieuvraagstuk. Zeist. 
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soort weekend deel te nemen, waarschijnlijk vanuit hun interesse voor natuur, en de 
gesubsidieerde plekken, waarbij vooral getracht wordt om kinderen en ouders aan te trekken 
die nu nog niet (veel) met de natuur in aanraking komen. Deze groepen zullen waarschijnlijk een 
andere al bestaande relatie met de natuur hebben, waardoor het nodig kan zijn om hier in het 
programma rekening mee te houden.  
Een laatste punt van aandacht is dat het survivalweekend op een plek plaatsvindt waar de 
kinderen misschien heel ver vanaf wonen, omdat het niet een project is wat zich richt op 
kinderen uit een specifieke buurt. Hierdoor is er wel een verbinding met de stadsnatuur op de 
specifieke plek maar, tenzij hier aandacht aan wordt besteed, geen directe verbinding met de 
natuur in de leefomgeving van de kinderen en ouders. 

7.6 Overzicht projecten 

In de tabel hieronder is een overzicht gegeven van de kerngegevens van de bovenstaande 
projecten met betrekking tot  
Deze tabel maakt het makkelijker om het geheel te zien van wat de projecten samen voor 
aanbod hebben. 
 
Tabel 2 Overzicht evaluatie projecten 2016 

 B.Slim Talentontwikkeling Maatjesproject Soesterkwartier Survivalweekend 

Focus Natuurbezoek Natuurbeleving, en 
natuurbezoek en 
natuurverbinding 

Natuurbezoek, 
natuurbeleving 
natuurverbinding 

Natuurbezoek, 
natuurverbinding 

natuurbeleving 

In of buiten wijk In de wijk Beide Beide Beide Buiten de wijk 

Samenwerking met 
organisaties met 
kennis over groen 

ja N.v.t. N.v.t. Ja N.v.t. 

Doelgroep Alle kinderen uit 
de deelnemende 
wijken 

Natuurwerkers of 
natuurliefhebber 

Kinderen uit 
aandachtswijken 
met vraag sociale 
ontwikkeling of 
vrijetijds-
besteding 

Kinderwijkraad en 
overige kinderen uit 
de wijk 

Geïnteresseerden 
en kinderen en 
ouders die nog 
weinig in de 
natuur komen 

 leeftijd onbekend onbekend 9-12 9-12 4-11 

Speciaal gericht op 
kinderen die weinig 
met natuur in 
contact komen 

ja onbekend ja ja gedeeltelijk 

Duur verschillend dagdeel dagdeel onbekend  1 weekend 

Frequentie onbekend 3-4x per schooljaar 1 schooljaar 1x 
per week plus 6x 
per schooljaar 
Natuurwijsactivite
iten 

Activiteiten verspreid 
over heel 2016 

eenmalig 

Ouders betrokken Bij sommige 
activiteiten 

nee indirect nee ja 

‘soort’ natuur Uitdagende 
natuur; 
speelnatuur, 
eetnatuur 

Intrigerende natuur; 
Gebruiksnatuur 

variabel Speelnatuur; 
uitdagende natuur 

Gebruiksnatuur 

Omgang groene 
angst 

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend onbekend 
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Het bovenstaande overzicht laat een vrij divers beeld zien. Een aantal dingen die opvalt in de 
bovenstaande tabel, is dat de doelgroep bij elk project anders is. Hierbij richten het 
Maatjesproject en het Survivalweekendproject zich (deels) specifiek op kinderen die nu nog 
niet/weinig in de natuur komen. Bij de andere projecten is het de verwachting dat in elk geval 
een deel van de kinderen die bereikt worden tot de groep die nog weinig in de natuur komt 
hoort, maar dit is niet expliciet duidelijk. 
Wat betreft de leeftijd van de kinderen valt op dat er twee projecten zijn die zich op de oudere 
leeftijdsgroep richten. Ook van Talentontwikkeling is te verwachten dat deze zich op oudere 
kinderen richt. Van het project van B.Slim is te verwachten dat deze zich in principe op kinderen 
van alle leeftijden richt. Het survivalweekend is ook voor kinderen uit de verschillende 
leeftijdsgroepen. Er is dus geen project dat zich uitsluitend op de jongere groep kinderen richt.  
Op het survivalweekend na bestaan alle projecten uit meerdere activiteiten. Het 
survivalweekend is een eenmalige activiteit (per deelnemende groep) maar door de langere 
tijdsspanne van een heel weekend wordt dit niet als een probleem gezien.  
Alleen bij het survivalweekend en de ouder-kind-activiteiten die B.Slim organiseert, worden 
ouders daadwerkelijk in de activiteit betrokken. 
Uit geen van de projectbeschrijvingen is duidelijk geworden of en hoe er met eventuele groene 
angst wordt omgegaan.  
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8 Aanbevelingen 
Groen doet goed heeft in de provincie Utrecht een looptijd van vier jaar. Elk jaar is opnieuw 
budget beschikbaar en kunnen dus ook eventuele nieuwe projecten worden opgezet. Op basis 
van de uitkomsten van het uitgevoerde literatuuronderzoek en de evaluatie van de projecten 
voor het huidige jaar kunnen verschillende aanbevelingen worden gedaan voor wat de komende 
jaren bij de projecten van Groen doet goed van belang is.  
Hiernaast is Groen doet goed al in 2014 gestart in de provincie Zuid-Holland. De activiteiten die 
in de deelnemende gemeentes daar in het eerste jaar zijn uitgevoerd zijn geanalyseerd en op 
basis daarvan zijn aanbevelingen gedaan voor de Zuid-Hollandse gemeentes voor de 
vervolgjaren. Hoewel er verschillen zijn in de uitvoering van Groen doet goed in de provincie 
Zuid-Holland en de provincie Utrecht, voornamelijk doordat het beschikbare budget in Zuid-
Holland vele malen hoger is, zijn er ook inzichten die voor de uitvoering in allebei de provincies 
waardevol kunnen zijn. Deze zullen hier worden besproken. 

8.1 Aanbevelingen vanuit huidige onderzoek 

Allereerst is er vanuit de gevonden literatuur een aanbeveling voor de aanpak in Amersfoort. Bij 
Groen doet goed wordt er in principe op alle kinderen tussen vier en twaalf gericht, maar er ligt 
een focus op kinderen die nu nog niet of weinig in de natuur komen. In Amersfoort is er voor 
gekozen om de focus van de projecten op de drie aandachtswijken van Amersfoort te richten, 
omdat dit de wijken zijn met de meeste inwoners met een lage sociaaleconomische status. 
Vanuit de literatuur blijkt echter geen duidelijk verband tussen sociaaleconomische status en 
verminderd contact met de natuur. Factoren die natuurbezoek in dit verband het meest lijken te 
bepalen zijn de mate van verstedelijking en de aan- of afwezigheid van groen in de leefomgeving. 
Het zou dus goed zijn om te kijken of de drie gekozen focuswijken ook daadwerkelijk de wijken 
zijn die het meest verstedelijkt zijn en waar het minst groen in de leefomgeving te vinden is, of 
dat er wellicht nog andere wijken in Amersfoort zijn die toegevoegd moeten worden om 
daadwerkelijk de kinderen te bereiken die nu nog weinig met de natuur in contact komen. 
In de huidige projecten is voortgebouwd op deze aanname dat in de aandachtswijken juist de 
kinderen wonen die het minst met de natuur in contact komen. Daarom richten de projecten 
zich (voornamelijk) op kinderen uit deze focuswijken. Wanneer dat aan de orde is zouden de 
projecten in de komende jaren dus uitgebreid kunnen worden naar andere wijken.  
Een ander punt dat naar voren kwam uit de literatuurstudie is de rol die ouders kunnen spelen 
in het in contact komen met de natuur van kinderen. Zoals gezien in de presentatie en evaluatie 
van de projecten voor 2016 zijn niet overal de ouders betrokken. Om van de activiteiten toe te 
werken naar een duurzame verbinding met de natuur zou het aan te raden zijn om ook in de 
projecten die dit nu nog niet doen, te kijken hoe ouders, direct of indirect, kunnen worden 
betrokken bij activiteiten. 
Deels gerelateerd aan het betrekken van ouders is het specifiek aandacht besteden aan groene 
angst in het organiseren van activiteiten. Dit hoeft naar kinderen en ouders niet persé 
uitgesproken te zijn, maar omdat groene angst een grote rol speelt in het al dan niet bezoeken 
van natuur is dit een gebied waar grote kansen liggen in het betrekken van kinderen bij de 
natuur. Omdat (groene) angst, wanneer het wordt overwonnen tijdens een natuurervaring juist 
tot een hele positieve, vormende ervaring in de natuur kan leiden, is het zinvol om te kijken hoe 
activiteiten hierop kunnen inspelen. Uit de huidige projectomschrijvingen is niet op te maken of 
hier aandacht aan wordt besteed in de projecten. Het is te verwachten dat een organisatie als 
Natuurwijs ervaring heeft in het begeleiden van kinderen met eventuele groene angst en daar 
dus wellicht aandacht aan zal schenken. In de andere projecten is dit niet duidelijk, en dus een 
mogelijk punt van aandacht. Wanneer in de loop van 2016 blijkt dat de organisatoren van 
projecten tegen problemen door groene angst aanlopen zou het goed zijn om als netwerk 
aandacht te besteden aan effectieve manieren om hiermee om te gaan.  
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Wat betreft de frequentie van de projecten is te zien dat alleen het Survivalweekend een 
eenmalige activiteit is, de andere projecten hebben allen meerdere activiteiten op de planning 
staan. Wel is de duur van sommige activiteiten relatief kort. Bijvoorbeeld bij Talentonwikkeling, 
waarin er maximaal één keer per kwartaal een activiteit van een paar uur is. Dit kan een 
significante invloed hebben, maar dit is waarschijnlijker in een project als het Maatjesproject, 
waar kinderen elke week aan een activiteit deelnemen. Ook het project in het Soesterkwartier is 
in dit opzicht positief. Het project duurt maar een jaar, maar zet in op het creëren van een 
groene buitenspeelplek in de wijk, waardoor te verwachten is dat ook na afloop van het project 
er nog, op een laagdrempelige manier, regelmatig contact met de natuur kan plaatsvinden. Voor 
de lange termijn is het goed om in vervolgprojecten te denken over mogelijkheden om de duur 
en frequentie van de activiteiten te verhogen, of om een manier te vinden om de impuls van de 
activiteiten tussen de activiteiten door vast te houden. 
Het merendeel van de projecten richt zich nu voornamelijk op stadsnatuur en natuur in de wijk. 
In een deel van de projecten die nu ingediend zijn zit al op enige manier de verbinding tussen 
natuur in de directe leefomgeving van de kinderen en natuur op andere plekken in of buiten de 
stad. Vanuit de provincie Utrecht ligt echter ook een expliciete vraag naar het verbinden van 
kinderen met natuur in natuurgebieden buiten de stad. Omdat natuur in de directe leefomgeving 
als ‘stepping stone’ kan dienen voor natuur buiten de stad zou het goed zijn dat wanneer 
projecten een vervolg krijgen, er ook aandacht besteed wordt aan de koppeling van natuur 
dichtbij en natuur verder weg.  
Zoals uit het overzicht van de projecten bleek, is er geen project dat specifiek op de jongste 
groep kinderen, van vier tot acht jaar, gericht is. Dit zou een aanvulling kunnen zijn voor 
projecten in de komende jaren.  
Als laatste kan het van belang zijn om voor de komende jaren te kijken naar de 
natuurbelevingswaarden. Nu lijken, voor zover dat uit de projectbeschrijvingen voor 2016 is op 
te maken, veel projecten zich te richten op speelnatuur, wat onder gebruiksnatuur valt. Omdat 
uitdagende natuur als een van de belangrijkste natuurbelevingswaarden voor kinderen wordt 
genoemd, zou het goed zijn om te kijken of de natuur op een dusdanige manier kan worden 
opgezocht in activiteiten dat kinderen ook met de uitdagende kant van de natuur in contact 
komen. Daarnaast kan het goed zijn om ook activiteiten op te zetten die zich richten op de 
intrigerende en esthetische kant van de natuur, omdat zo kinderen die zich daardoor 
aangesproken voelen een ingang tot de natuur vinden. 

8.2 Aanbevelingen vanuit bevindingen Zuid-Holland 

Vanuit het IVN zijn er in 2015 twee onderzoeken gestart naar Groen doet goed in Zuid-Holland. 
Een kwantitatief onderzoek en een kwalitatief onderzoek, met als doel te onderzoeken hoe en in 
hoeverre Groen doet goed de natuurbetrokkenheid vergroot. Uit beide onderzoeken komt naar 
voren dat veel kinderen natuurervaringen hebben opgedaan door activiteiten van Groen doet 
goed, en dat de natuurbetrokkenheid van kinderen vergroot is door het deelnemen aan de 
activiteiten. Daarnaast komen in allebei de onderzoeken leer- en/of aandachtspunten naar voren 
(Mulder, 2015; Tympaan, 2015). 
Mulder (2015) adviseert om bij Groen doet goed-activiteiten te focussen op houding, kennis en 
contextuele factoren, waarbij het van belang is dat kinderen op een actieve, onvoorspelbare en 
vrije manier leren over de natuur en over zichzelf. Hij beveelt aan hierbij vooral ook aandacht te 
hebben voor de angst voor pijn en viezigheid die kinderen ervaren in de natuur. Tot slot beveelt 
hij een intensivering van de frequentie en duur van de activiteiten aan, omdat 
natuurbetrokkenheid sneller ontstaat wanneer er vaker en langer contact is met de natuur.  
Uit het onderzoek van het Tympaan instituut (2015) komen zowel aanbevelingen voor de 
activiteiten an sich, als voor de organiserende kant naar voren. Wat betreft de activiteiten 
worden een aantal aandachtspunten benoemd. Dit zijn onder andere de betrokkenheid van en 
afstemming met scholen, de begeleiding bij de activiteiten, de promotie of werving van 
deelnemers voor de activiteiten en de betaalbaarheid van activiteiten. Voor de organisatorische 
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kant adviseert Tympaan om tijd en aandacht te besteden aan het opzetten en onderhouden van 
een Groen doet goed netwerk met zowel partijen in de stad als ook partijen buiten de stad waar 
bijvoorbeeld activiteiten georganiseerd kunnen worden.  
 
Deze aanbevelingen voor in de provincie Zuid-Holland zijn niet allemaal van belang voor de 
gemeente Amersfoort. Zo is in Amersfoort al vanaf de start de focus van de aanpak vanuit de 
gemeente om een breed en dragend netwerk op te zetten, waarbij de rol van de gemeente vooral 
faciliterend is.  
Wel van belang is om aandacht te hebben voor angst, zoals hierboven ook al genoemd werd bij 
(groene) angst. Ook het zoeken naar mogelijkheden voor intensivering van de duur en 
frequentie van activiteiten is een punt wat voor Amersfoort geldt.  
De aandachtspunten die door Tympaan genoemd worden komen duidelijker voort vanuit 
problemen waar de verschillende gemeentes in Zuid-Holland tegen aan zijn gelopen. Het is dus 
niet gezegd dat dit ook in Amersfoort knelpunten zullen zijn, maar het is wel goed om aan de 
genoemde punten te denken in de opzet en uitvoering van activiteiten.  
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Bijlage I Bestaand aanbod Amersfoort 
 
Overgenomen uit Kuypers, B., Span, I. en Top, R., 2015. Uitvoeringsplan Groen doet goed Amersfoort. 
 
In Amersfoort is al veel te vinden op het gebied van kinderen, beweging, groen en/of een combinatie van 
deze thema’s. Hieronder vindt u een beknopt overzicht. 
 
033GROEN 
033groen is een coöperatie van maatschappelijk ondernemers die zich inzetten voor betekenisvol groen 
in Amersfoort. Leden van de coöperatie beheren buurt(moes)tuinen, stadslandbouwprojecten en zijn ook 
sterk voorstander van spelen in het groen.  
*https://www.facebook.com/033GROEN/ 
 
B Slim 
B Slim beweeg meer. eet gezond is een project dat sinds 2005 loopt in de gemeente Amersfoort. Het doel 
van het project is om overgewicht bij kinderen terug te dringen. Zowel kinderen met gezond gewicht als 
kinderen die te zwaar zijn horen tot de doelgroep. Per wijk wordt een plan gemaakt waarbij zowel leefstijl 
van mensen als de omgeving een rol speelt. B Slim werkt o.a. met buurtsportcoaches en een speciaal 
programma gericht op kinderen met overgewicht. 
*bslim.nu 
 
Groene kinderopvang 
Stichting Kinderopvang Amersfoort (SKA) is bezig met het anders/opnieuw inrichten van hun 
buitenruimtes als ontdektuinen waarin mogelijkheid is om de groene wereld te ontdekken en beleven. 
Onder SKA vallen voorscholen, kinderdagverblijven, bso’s en tienergroepen. 
* www.ska.nl 
 
Groene schoolpleinen 
Er zijn verschillende scholen met een groen schoolplein. PCB ’t Anker, Joost van de Vondelschool en KBS 
de Kubus hebben een groen schoolplein gerealiseerd, de Gabrie Mehen, de Bieshaar, de Gondelier & 
Vuurvogel en de Van der Hoeveschool zijn in het proces van het realiseren van een groen schoolplein. Veel 
pleinen en natuurspeelplaatsen staan ook op deze kaart: http://www.springzaad.nl/speelnatuurkaart-
amersfoort-en-omgeving  
 
Het Groene Spoor 
Het Groene Spoor is een werkgroep van de Vereniging Duurzaam Soesterkwartier en heeft als doel om een 
groene verbinding tot stand te brengen van de binnenstad van Amersfoort naar de rivier de Eem en het 
bos Birkhoven. Hierbij wordt ernaar gestreefd om zoveel mogelijk de omwonenden deel te laten nemen in 
de aanleg en het beheer van delen van het groene spoor.  
* http://www.hetgroenespoor.nl 
 
Huis voor Beweging 
Huis voor Beweging bevordert leren door mensen letterlijk en figuurlijk in beweging te brengen. De kern 
van de activiteiten van het Huis van Beweging draait om mensen het plezier en de kracht van bewegen 
laten ervaren. Daarbij is Natuursprong hét speel- en beweegprogramma in en met de natuur, voor 
groepen kinderen van 4-12 jaar. Zij bieden ook een train de trainer cursus aan.  
* http://www.huisvoorbeweging.nl/ 
 
Kidsproof Amersfoort 
Kidsproof is een website met een van de kinderactiviteiten (in de natuur) in Amersfoort en omgeving. 
* http://www.kidsproof.nl/Amersfoort 
 

http://www.kidsproof.nl/Amersfoort


 

 

 

 
Level 100 
Level100 biedt diensten gericht op afvallen, bewegen en gezonder leven. Daarbij bieden zij oa behandeling 
van gezinnen en kinderen met overgewicht, lessen op (basis-)scholen en personal training aan huis, in de 
stad, bos of op de sportschool. Hebben in het verleden bootcampactiviteiten voor SRO georganiseerd. 
* http://www.level100.nl 
 
Natuureducatie 
Het aanbod van natuureducatie in Amersfoort concentreert zich bij het CNME en op de Brinkhorst. Het 
aanbod bestaat uit les-/activiteitenkisten die worden uitgeleend aan geïnteresseerde scholen en BSO’s, en 
er is de mogelijkheid om themalessen aan te vragen die door de leerkrachten zelf worden gegeven. Ook is 
er op Landgoed Schothorst de mogelijkheid om op het Middeleeuws Erf een dag in de middeleeuwen te 
beleven. Via het CNME worden bovendien excursies en lessen aangeboden op andere locaties, 
bijvoorbeeld boerderijeducatie of lessen op kinderboerderij de Vosheuvel. 
* www.amersfoort.nl/CNME.html 
 
Natuur is een Feest 
Natuur is een Feest is een landelijke organisatie die ook in Amersfoort actief is. Ze organiseren feestjes en 
verhalentochten in de natuur vanuit de insteek dat het een feest is om in de natuur te zijn. De activiteiten 
zijn ook beschikbaar voor scholen en BSOs en er worden workshops aangeboden aan medewerkers van 
scholen en kinderopvang. 
* https://www.natuuriseenfeest.nl 
 
Natuurspeelplaatsen 
In Amersfoort zijn momenteel 13 natuurspeelplaatsen gerealiseerd. Deze plekken liggen verspreid door 
Amersfoort. Een overzicht is te vinden op http://www.amersfoort-in-beeld.nl/#24 
* http://www.amersfoort.nl/natuurspeelplaatsen.html 
 
Samenwerkstad 
Samenwerkstad initieert en begeleidt projecten waarbij bewoners samen actief worden in hun 
leefomgeving. Voorbeelden hiervoor zijn een groen schoolplein dat door de gebruikers zelf gerealiseerd 
wordt of een buurtspeeltuin die door aanwonende ontworpen en gebouwd wordt.  
* http://www.samenwerkstad.nl 
 
Sovee 
Sovee is een organisatie die werkt aan kansen voor kinderen en jongeren van 0 -23 jaar. Er is een breed 
aanbod van begeleiding, advies, training en coaching voor personen en organisaties die met jeugd werken 
in de regio Amersfoort. 
* www.sovee.nl 
 
Speeltuinen 
In de focuswijken liggen verschillende speeltuinen die deels ook gericht zijn op natuurspelen en 
natuuractiviteiten aanbieden zoals moestuinieren.  
In Kruiskamp is in de speeltuin ruimte ingericht voor natuurlijke elementen zoals een boomstronk, een 
bouwsel van wilgentenen en een waterpomp. Verder is er een moestuin waar kinderen kunnen leren over 
het verbouwen van voedsel  
*www.speeltuinkruiskamp.nl/ 
 
In het Soesterkwartier is bij de speeltuinvereniging een deel van de speeltuin met natuurlijke elementen 
ingericht zoals een wal met een spannend paadje, bosjes om in te spelen en een water-zand toestel.  
*www.speeltuinrivierenwijk.nl/ 
 



 

 

 

 
SRO Amersfoort 
SRO is verantwoordelijk voor de Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen in Amersfoort. Op het gebied 
van sport en bewegen verzorgt SRO bovendien door de inzet van buurtsportcoaches diverse projecten en 
programma’s. Daarbij maken ze al gebruik van parken en andere groene plekken. Vooral voor activiteiten 
waar ruimte voor nodig is (bv softbal) en hardloopactiviteiten. 
*http://www.sro.nl/sport-activiteiten/gemeente/amersfoort/ 
 
Stichting ABC 
Stichting ABC werkt aan de ontwikkeling van Amersfoortse Brede Combinatiescholen (ABC Scholen) en 
zet daarbij in op samenwerkingsverbanden waarbij partners uit onderwijs, kinderopvang en welzijn 
gezamenlijk werken aan het bevorderen van de ontwikkelingskansen voor alle Amersfoortse kinderen. Dit 
kan variëren van het ontmoeten en kennen van elkaar tot het samen opzetten van breed buitenschools 
aanbod.  
De Stichting ABC zet zich er ook voor in dat kinderen meer buiten spelen en in contact met de natuur 
komen, bijvoorbeeld via het vergroenen van de buitenruimte van de scholen.  
* www.abc-amersfoort.nl 
 
Utrechts Landschap 
Utrechts Landschap is eigenaar van een aantal natuurgebieden aan de rand van Amersfoort, te weten 
Landgoed Stoutenburg (met voor kinderen oa het Stoute Schoenenpad), De Schammer en Bloeidaal en 
Birkhoven. 
* https://www.utrechtslandschap.nl/amersfoort 
 
Welzin 
Welzin is een organisatie in de regio Eemland voor maatschappelijk werk, die werkt met/voor alle 
leeftijdsgroepen. Welzin richt zich specifiek op mensen die een steuntje in de rug nodig hebben en mensen 
die iets voor anderen of hun eigen buurt willen doen, met als doel dat iedere inwoner op zij eigen manier 
kan deelnemen aan de samenleving. Hierbij wordt zoveel mogelijk kleinschalig en lokaal gewerkt. Welzin 
organiseert onder andere kinderdialogen maar ook activiteitenmiddagen (bv wilde woensdag) Natuur kan 
een thema zijn, wanneer kinderen daar om vragen. 
* www.welzin.nl 
 
Werkplaats Groene Schoolpleinen 
In oprichting: Edgar van Groningen (033groen / Springzaadconsulent regio Amersfoort) en Fabian 
Brökelmann (Samenwerkstad) willen een groep scholen gaan ondersteunen in de planvorming rond en 
ontwikkeling van een groen schoolplein. 
 
Wilde Kevers 
Wilde Kevers organiseert natuurspelen en milieuworkshops, bij voorkeur buiten in de natuur. Voor 
scholen, en kinderopvang hebben ze educatieve pakketten gericht op natuur en actuele milieuthema’s.  
* http://www.wildekevers.nl 

 

 

 


