
Stad met een hart

Toolkit ‘Realiseren van 
een natuurlijke speel- 
en buitenruimte’
Voor scholen, kinderopvangorganisaties, 
speeltuinverenigingen,  buurtbewoners

Praktische tips voor het realiseren van een natuurspeelplek of groene 

buitenruimte op uw school, kinderopvang, speeltuinvereniging of in 

de openbare ruimte van uw buurt.



Waarom een toolkit?

Het realiseren van een natuurspeelplaats of groene buitenruimte is niet een 
klus die je zo maar even op een zaterdag doet.  Een gedegen voorbereiding, een 
goed ontwerp en een plan van aanpak voor de uitvoering en het onderhoud 
zijn van belang voor het slagen van de klus. Goed nadenken over zaken als: het 
belang van een groen schoolplein, het programma van wensen, veiligheid en 
aansprakelijkheid, organisatie en financiering is het halve werk.  Vaak bestaat 
er een wens of een idee bij de school of de kinderopvangorganisatie, maar is 
vervolgens de vraag: hoe krijgen we het voor elkaar? Door tijdgebrek en/of te 
weinig kennis van zaken komen mooie ideeën niet van de grond, of wordt een 
ontwerp aangelegd dat in de praktijk niet goed aansluit op de gebruikers.

Om Amersfoortse scholen, kinderopvangorganisatie, buur(t)tuinen, 
bewonersinitiatieven en anderen op weg te helpen met het realiseren van een 
natuurspeelplek of groene buitenruimte heeft CNME Landgoed Schothorst 
in 2012 de Workshop ‘Van Droom tot Realisatie’ georganiseerd in 
samenwerking met Stichting Springzaad (www.springzaad.nl). Dit 
is de specialist op gebied van natuurlijk spelen in Nederland. In de 
workshop hebben deelnemers geleerd hoe ze op een goede manier 
het proces kunnen doorlopen om van een stenen plein tot een groen 
schoolplein of buitenruimte te komen.

De ervaringen, informatie, links en tips uit deze workshop wil de 
gemeente Amersfoort graag beschikbaar stellen voor nieuwe 
initiatiefnemers. Ze zijn daarom gebundeld in een Toolkit.

Hebt u in het proces om te komen tot een natuurspeelplek of groene 
buitenruimte behoefte aan gericht advies of meedenkkracht, neemt u 
dan contact op met CNME Landgoed Schothorst.

  Wat zit er in de toolkit?

De Toolkit bestaat uit drie delen: 

 Dromen

 Ontwerpen 

 Realiseren

http://www.springzaad.nl


Dromen

Nadenken over het realiseren van een eigen natuurspeelplek of 
groene buitenruimte begint met dromen: waar speelde u vroeger 
het liefst?, wat waren spannende plekken?, met welke materialen 
bouwde u een hut?, enz. 

Als u droomt over een natuurspeelplek of groen speelplein denk dan 
vooral ook over de (meer)waarde van deze plekken. Buiten spelen 
in en met de natuur is voor de ontwikkeling van kinderen namelijk 
van groot belang. Niet alleen dagen deze plekken uit tot veelzijdig bewegen, 
ook wordt de creativiteit van kinderen op vele manieren uitgedaagd. Bovendien 
komen (drukke) kinderen in groene omgevingen tot rust. 

Laat u meevoeren in deze presentatie (pdf pres. Sophie Sliepen), die ingaat op de 
waarde van een groene speel- en leeromgeving voor kinderen, aan de hand van 
spraakmakende beelden/foto’s en teksten.

Meer informatie over de positieve krachten van groen op (de ontwikkeling van) 
kinderen is te vinden in bijgaand artikel (pdf artikel Kees Both). 

 

Inspiratie in Amersfoort

Overweegt u aan de slag te gaan met de uitwerking van ideeën voor een 
natuurspeelplek of groen (school)plein, besef dan dat vele initiatiefnemers u 
inmiddels zijn voorgegaan. Van die initiatieven is veel te leren en op te steken. 
Niet alleen betreft dat kennis en kunde over fysieke aanpassingen en materialen, 
maar ook over het opstarten en vormgeven van veranderingsprocessen. Sowieso 
is een bezoek, al dan niet met mede-initiatiefnemers, aan die plekken zeker de 
moeite waard! Het is ook aan te raden om hierbij de toekomstige gebruikers (de 
kinderen van uw school, kinderopvang of uit uw buurt) te betrekken.  
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De afgelopen jaren zijn er op verscheidende plekken in Amersfoort al prachtige 
natuurspeelterreinen voor kinderen ontwikkeld. Enkele voorbeelden:

Basisonderwijs 
Basisschool ’t Anker (Soesterkwartier) heeft in een periode van acht jaar en met 
hulp van betrokken kinderen, leerkrachten en ouders de stenige schoolpleinen 
van haar twee schoollocaties omgetoverd tot prachtige groene buitenruimte. 
Kinderen kunnen hier heerlijk ravotten en al spelenderwijs in contact komen met 
de natuur.

Kinderopvang 
Met het project ‘Grassprietjes tussen je tenen’ heeft Stichting Kinderdagopvang 
Amersfoort (SKA) de buitenruimten van al haar kinderdagverblijven aangepast. 
Daardoor zijn er maar liefst vierentwintig natuurontdektuinen in de stad 
bijgekomen. 
 
Speeltuinverenigingen 
Bij de vernieuwing van Speeltuin Kruiskamp zijn verscheidene natuurlijke 
elementen toegevoegd die maken dat kinderen ook in contact komen met de 
natuur. De laatste aanwinst: een productieve moestuin waar kinderen ervaren 
hoe sla groeit en hoe frambozen proeven.  
 
Bewonersinitiatieven 
Bewoners van de Surinamelaan (Bergkwartier) hebben in het openbaar groen 
hun dromen over een natuurlijke speelplek gerealiseerd. Geld hiervoor is 
afkomstig uit het buurtbudget van Gemeente Amersfoort. In samenspraak 
met de afdeling Stedelijk Beheer van de gemeente worden jaarlijks elementen 
toegevoegd en aangepast door de bewoners zelf. 
Ook op de Pastorielaan in Hoogland hebben bewoners een kleine natuurspeelplek 
gerealiseerd. 
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CNME Landgoed Schothorst 

workshop Van Droom tot Realisatie, naar natuurrijke buitenruimten  

2de workshopdag, 30 oktober 2012 @ de Bieshaar 

 

 

 

 

 

Na flink gedroomd te hebben, is het zaak uit alle wilde ideeën concrete plannen 
te maken. Een programma van wensen kan in dat traject behulpzaam zijn.  
In de presentatie  Programma van Wensen en Inventarisatie (pdf Hanneke 
van Vuure) ziet u hoe u tot een programma van wensen kan komen voor uw 
natuurspeelplek of groene buitenruimte. 

Een leuke methode om tot een programma van wensen te komen, is om aan de 
slag te gaan met woordassociaties. Klik op de presentatie van Het Woeste Westen 
(pdf), om te zien hoe u deze methode kunt inzetten. Het is heel geschikt om dit te 
doen met alle betrokkenen, waaronder de toekomstige gebruikers: de kinderen!

Een andere creatieve manier om tot een programma van wensen te komen, is 
het maken van een maquette in 3-D. Met wat materialen als zand, potgrond, 
steentjes, takjes, tegelstukjes, spiegeltjes, gekleurde stukjes stof, enz. maak 
je van je dromen en wensen in een kort tijdsbestek een inspirerend ontwerp. 
Laat deelnemers in kleine groepjes werken, waarbij elke groep op een stevige 
ondergrond (een wasmachinelekbak of andere doos met lage opstaande 
randen) een eigen ontwerp maakt. Bespreek daarna de positieve elementen van 
elk ontwerp. Bijgaand enkele voorbeelden van maquettes gemaakt tijdens de 
workshop. 

Met uw programma van wensen heeft u een goed uitgangspunt om naar een 
ontwerper toe stappen. Vraag bij meerdere ontwerpers een offerte aan, en kijk 
welke ontwerper het best bij je past. Op de website van www.springzaad.nl vindt 
u een overzicht van ontwerpers en hoveniers die ervaren zijn in het ontwerpen en 
aanleggen van natuurspeelplaatsen en groene buitenruimte/-pleinen.  

Ontwerpen

CNME Landgoed Schothorst 
workshop Van Droom tot Realisatie, naar natuurrijke buitenruimten  

2de workshopdag, 30 oktober 2012 @ de Bieshaar 
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Na het dromen, inspiratie opdoen, programma van wensen opstellen en het 
maken van een ontwerp, wilt u natuurlijk niets liever dan met de schop in de 
grond om al die tegels eruit te halen. Het is echter verstandig om eerst een 
Plan van Aanpak te ontwikkelen. Dit is de volgende stap in de voorbereiding en 
tegelijkertijd de eerste stap in het realiseren. 

Onderwerpen die in het Plan van Aanpak staan zijn: stappenplan, draagvlak 
binnen én buiten de school/de kinderopvang/de buurt, werven van ouders & 
vrijwilligers, vinden van financiering en verzamelen van materialen. Ook is het 
van belang om in het Plan van Aanpak aandacht te besteden aan de beheer- 
en gebruiksfase: onderhoud, veiligheid, continuïteit en hoe om te gaan met 
vandalisme. 

Op www.groeneschoolpleinen.nl van Fonds 1818 vindt u een voorbeeld van een 
praktisch stappenplan (ook als pdf) om te komen tot een goed Plan van Aanpak. 
(Let op: u kunt geen subsidie aanvragen bij fonds 1818 omdat zij alleen in de regio 
Den Haag/Leiden actief zijn.)
Op de website www.springzaad.nl vindt u onder het kopje Aan de slag naast 
een voorbeeld van een stappenplan, veel informatie over de aanpak om tot een 
natuurspeelplaats of –plein te komen.

Draagvlak binnen én buiten de school/
de kinderopvang/de buurt

Het is belangrijk om draagvlak te creëren voor de plannen bij alle betrokken 
partijen en omwonenden. Dit verkleint de kans dat het traject van de aanleg en 
het gebruik van de buitenruimte vertraging opdoet. Een grote betrokkenheid van 
de buurt levert in de toekomst een stuk sociale controle op die bijvoorbeeld van 
belang kan zijn om vandalisme te voorkomen. 
Het tijdig en goed informeren van alle betrokkenen en omwonenden en ze 
daarnaast ruimte  geven om mee te denken en hun visie, eigen belang of wensen 
te uiten (inspraak), draagt bij aan het verkrijgen van draagvlak voor plannen.

Informatieavond voor ouders/omwonenden

Door het houden van een informatieavond, waarin je mensen zelf ook weer even 
laat dromen over hun eigen natuurervaringen van vroeger, kunnen ouders en/of 
omwonenden betrokken raken bij het idee voor een natuurspeelplek of groene 
buitenruimte. 
Praktische tips voor het houden van een infoavond:
•  Om de deelnemers aan zo’n informatieavond een beeld te geven wat een 

natuurlijke speelplaats is, kun je gebruikmaken van de inspiratiemap Natuurlijk 
Spelen van Springzaad/Oase. Deze is te leen bij CNME Landgoed Schothorst. 

•  De al eerder onder het hoofdstuk Dromen genoemde fotopresentatie van 
Yvonne Sliepen is goed te gebruiken om te laten zien wat de (meer)waarde is 
van een natuurlijke speelplek voor de ontwikkeling van het kind.

Realiseren
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•  U kunt de deelnemers een infomapje meegeven of digitaal toesturen met o.a. 
diverse artikelen over het belang van spelen in de natuur voor (de ontwikkeling 
van) kinderen. Bij het CNME zijn artikelen hierover op te vragen.

•  Voor meer tips en informatie om invulling te geven aan zo’n infoavond kunt u 
ook contact opnemen met het CNME Landgoed Schothorst.

•  Stuit u op weerstand in de buurt of verloopt de samenwerking met partijen 
moeizaam, dan kunt advies in winnen bij het CNME of het wijkbeheerteam. 

Gebruik van stukje openbare ruimte

Heeft u als initiatiefnemer geen eigen grond waarop een natuurspeelplek 
gerealiseerd kan worden, of is deze (te) klein, dan kunt u kijken of u een stuk 
(aangrenzend) openbaar groen hiervoor zou willen gebruiken/beheren. 
Bij de afdeling Stedelijk Beheer van de gemeente kunt u hiervoor een 
zelfbeheerovereenkomst afsluiten. Ook hier geldt dat u hiervoor draagvlak van 
omwonenden in de buurt moet verkrijgen. Voor meer informatie klik op de link 
zelfbeheerovereenkomst. 

Kies het (natuurlijke) moment

Het combineren van  het  aanleggen van een natuurspeelplek/groene 
buitenruimte met een ander project kan een aantal voordelen opleveren. Denk 
bijvoorbeeld aan:
•  Geplande vervanging of groot onderhoud van riolering in de buitenruimte;
•  Gepland groot onderhoud van tuin/plein/buitenruimte
•  Nieuwbouw/uitbreiding of renovatie van bestaand gebouw;
•  Verhuizing

In bovenstaande situaties wordt de buitenruimte rondom schoolgebouw, 
kinderopvanggebouw of buurthuis vaak “op zijn kop gezet” met de nodige grote 
machines, e.d. Dit levert kansen op.
Op het moment dat er al een graafmachine aanwezig is, is het maken van een 
heuvel voor de natuurspeeltuin een kleine moeite. 
Bij het uitgraven van een bouwput voor de nieuwbouw of uitbouw kan de 
vrijgekomen grond wellicht (gratis) gebruikt worden. Als de tegels van een plein 
er toch uit moeten voor het onderhoud van de riolering, kunnen deze worden 
hergebruikt voor het bouwen van een amfitheater of natuurlijk muurtje. 
En zo sla je twee vliegen in een klap. 

Bij plannen voor nieuwbouw of verhuizing, wordt het inrichten van de 
buitenruimte meegenomen in de begroting. Door tijdig de wens van een 
natuurspeelplek of groene buitenruimte kenbaar te maken, kan dit in het plan 
meegenomen worden. Een ontwerp hiervoor past dan mogelijk ook nog binnen 
het begrotingsbudget van de nieuwbouw of verhuizing.

Bij de Vrije School Amersfoort wordt een plan voor een groene buitenruimte 
gecombineerd met de plannen voor de uitbreiding van het huidige 
schoolgebouw. Op die manier kan straks mogelijk werk met werk 
gemaakt worden, financiering worden geregeld en in een vroegtijdig 
stadium afgestemd worden met een extra nieuwe gebruiker (Panta Rhei 
kinderopvang). Op de jaarlijkse open dag worden voorlopige plannen 
gepresenteerd en kunnen aanwezigen eigen ideeën spuien.

Openbare Basisschool De Bieshaar 

was afgelopen najaar deelnemer 

aan de workshop ‘Van Droom tot 

Realisatie’. Zij heeft een ouderavond 

georganiseerd waarin de ideeën voor 

een natuurspeelplein zijn gepresenteerd 

met een fotopresentatie van mooie 

voorbeelden elders in het land. Ook 

werden ouders opgeroepen om zich aan 

te melden om mee te helpen met de 

verdere uitwerking en aanleg van het 

natuurspeelplein.
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Vinden van financiering

Soms is het mogelijk subsidie te krijgen om een natuurspeelplek of groene 
buitenruimte bij een school of in de buurt van de grond te krijgen. Via de 
gemeente Amersfoort is het mogelijk buurtbudget aan te vragen via deze link

Andere mogelijkheden zijn…..
Zie: www.oranjefonds.nl
U kunt bijvoorbeeld bij het Oranjefonds een natuurspeelplek als 
buurtproject aanmelden voor de jaarlijkse burendag (3e of 4e weekend van 
september). De buurt moet er dan uiteraard ook bij betrokken worden.

Coöperatiefonds Rabobank (aanvraagformulier op www.rabobank.nl).  U kunt 
op de website nagaan of uw  natuurspeelproject in aanmerking komt voor een 
bijdrage (donatie) van het coöperatiefonds van de Rabobank.

www.groenbeweegt.nl Groen Beweegt! wil meer groene projecten realiseren in 
Nederland door samenwerking en eigen initiatief van inwoners.
Iedere inwoner van Nederland kan via deze site kosteloos een groen initiatief 
beginnen. Groen beweegt helpt je met het organiseren van de middelen, 
contacten en netwerken die nodig zijn voor je project.

www.nldoet.nl Het Oranje Fonds organiseert, samen met duizenden organisaties 
in het land, NLdoet; de grootste, jaarlijkse vrijwilligersactie in Nederland. NLdoet 
zet vrijwilligers in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de 
handen uit de mouwen te steken. U kunt u een financiële bijdrage aanvragen om 
met vrijwilligers, bijvoorbeeld buurtbewoners of mensen van een bedrijf die aan 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen willen doen, een grote klus op uw 
natuurspeelplek uit te voeren. 

Haal het kind naar buiten. Voor de (her)inrichting van uw natuur speelterrein kunt 
u in 2013 ook een bijdrage van max € 10.000 aanvragen bij  www.Jantjebeton.nl

Verzamelen van materialen

Wat heb je zoal nodig aan gereedschap en materialen voor een moestuin?
Onderscheid is te maken tussen de aanlegfase en de onderhouds- en beheerfase.
In de aanlegfase is het handig om voor het grondwerk machines te kunnen 
inzetten die zwaar graaf- en tilwerk kunnen verrichten. Via een hovenier, 
loonwerker, of grondwerkbedrijf (al dan niet uit het eigen netwerk) is hier aan te 
komen.

Om aan te schaffen voor in de gebruiksfase voor onderhoud en beheer kun je 
denken aan:

Basisset gereedschap
Spade, bats, hark, plantschepje, schoffel en/of hak, spitriek, cultivator, gieter 
(met fijne sproei-/broeskop). Voor struiken en bomen snoeigereedschap 
(snoeischaar, snoeizaag).
Met jongere kinderen is het handig om een specifiek kindergereedschap 
te gebruiken. Vanaf groep 7/8 (11/12 jaar) kan je met gewoon gereedschap 
aan de slag.

Gereedschap kopen
Tuingereedschap koop je bij de bouwmarkt, ijzerwarenzaak of op tuinwebshops. 
Bedenk dat kwaliteitsgereedschap (merken) in aanschaf duur is, maar mits je 
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het goed onderhoudt,dan blijft het lang goed. De eigen merk gereedschappen 
werken ook prima, maar zijn vaak niet iets minder solide of prettig in gebruik dan 
kwaliteitsmerken. 
Heb je weinig of geen budget, zoek dan naar tweedehands gereedschap 
via marktplaats of een kringloopwinkel. Wellicht staat er ook nog wel 
gereedschap ongebruikt in de schuur bij ouders, grootouders of kennissen 
van de deelnemende kinderen en vrijwilligers. Benut dus het netwerk van 
alle betrokkenen. Of doe een oproep in de wijk en laat bewoners gereedschap 
doneren.

Voor eenmalige klussen met meer mensen kun je ook tuingereedschap lenen bij 
het CNME-landgoed Schothorst: formulier tuingereedschap 

Natuurlijke speelmaterialen
Voor omgevallen speelbomen, houtsnippers, grote rioleringsbuizen en andere 
materialen die mogelijk vrijkomen bij onderhoud van openbaar groen , openbare 
ruimte of wegen en dergelijke, kunt u contact opnemen met de wijkbeheerder. 
Hij/zij zal u dan mogelijk doorverwijzen naar een groenvoorzieningbedrijf 
waarmee wordt samengewerkt in uw wijk of stadsdeel. Klik hier voor de 
contactgegevens van de wijkbeheerder van uw wijk.

Stoeptegels en bakstenen zijn vaak gratis of goedkoop te krijgen via 
www.gratisaftehalen.nl, www.marktplaats.nl of andere sites met 2e 
handspullen. Deze zijn te gebruiken voor het bouwen van een amfitheater, 
stapelmuur of kruidenspiraal.

Planten en plantmateriaal
Voor planten en plantmaterialen kun je terecht bij het plaatselijke 
tuincentrum. Bij grotere aantallen en al 
grotere planten of bomen is het vaak 
voordelig om rechtstreeks bij de boomkweker 
of groothandel in te kopen. Maak je gebruik 
van een hovenier, dan is het soms mogelijk met 
korting via hem/haar in te kopen. 

Wilgen
Veel gebruikt op natuurspeelplekken zijn 
wilgentenen. Deze veelzijdige boom is in najaar 
en vroege voorjaar vaak makkelijk en (gratis) te 
verkrijgen via knotgroepen, boeren in omgeving 
of het CNME. Informatie hierover is bij het CNME 
te verkrijgen.
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Voor materialen en gereedschappen kun je kijken bij:
www.kopersporen.nl 
www.marktplaats.nl 
www.ruiltuin.nl 
www.welkoop.nl
www.eurofleur.nl
www.kastanjehout.org (kastanjehouten palen)

In Nijkerkerveen heb je een aantal boomkwekerijen o.a.
www.basdeplantgigant.nl 
www.boomkwekerijvanderbunt.nl 

Een grote boomkweker in de Betuwe:
www.batterijen.nl

Compost
Nieuwe aanplant heeft goede teeltaarde nodig om goed te kunnen groeien. 
Bestaande grond kunt u bijvoorbeeld verbeteren met compost.
Voor compost kunt in Amersfoort 1x per jaar gratis terecht bij de ROVA. Houd de 
lokale  huis-aan-huisbladen in de gaten. Deze datum valt meestal rond begin 
maart. U kunt dan met een aanhangwagen maximaal 1 kubieke meter compost 
zelf komen ophalen bij de ROVA. 

Verder is compost  in zakken van 20 tot 50 liter te verkrijgen bij tuincentra, maar 
dit is vrij kostbaar als je veel nodig hebt. 
Bij Smink (www.smink.nl  of 033-4558282) kunt u ook groencompost kopen en 
ophalen voor ongeveer 10 euro per m3.

Zelf een composthoop maken in de groene buitenruimte, levert u voor het 
volgend seizoen eigen meststof op. 

Werven van ouders & vrijwilligers

Met het werven van vrijwilligers is het verstandig om zo vroeg mogelijk 
te beginnen. 
Op een eerste informatieavond kun je mensen op een (digitale) lijst 
laten aangeven of ze in later stadium benaderd mogen worden voor 
het meehelpen in het voorbereiden, opzetten, uitvoeren, beheren en/of 
onderhouden van de natuurspeelplek of de groene buitenruimte. 

Tips bij het vinden van vrijwilligers:
•  Vraag mogelijke vrijwilligers (ouders, leerkrachten, opa’s en oma’s, 

omwonenden) voor welk type klus benaderd mogen worden of welke 
materialen/machines ze willen uitlenen of inzetten. De ouders van kinderen 
op een school of kinderopvang zijn meestal een afspiegeling van de 
maatschappij. Zo zit er op elke school of BSO wel een ouder die kan ontwerpen, 
een proces kan begeleiden, goed is in regelzaken, hovenier is, bij een loonwerk- 
of aannemersbedrijf werkt, kan metselen of timmeren, enz. Ook in de buurt 
wonen mensen met elk een eigen netwerk dat kan worden benut.

•  Maak een lijst van klussen die (periodiek) gedaan moeten worden en zoek hier 
gericht vrijwilligers bij. Laat mensen aangeven voor welke type klus of taak ze 
benaderd mogen worden. Denk hierbij ook aan taken als fondswerving en het 
zoeken naar goedkope gereedschappen en materialen.

•  Vraag de vrijwilligers of zij in hun omgeving of netwerk mensen kennen die mee 
zouden willen helpen of materialen of spullen ter beschikking kunnen stellen. 

•  Betrek de kinderen er vanaf de beginfase al bij, want ze hebben specifieke 
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wensen en ideeën als gebruikers. Voor de leerkracht of pedagogisch 
begeleider is het belangrijk om te kijken of het educatieve of pedagogische 
doel ook voldoende terugkomt in het plan.

•  Je kan ook oudere kinderen (groep 7/8) of tieners inzetten om jongere 
kinderen te helpen met het bedenken van wensen of doen van klussen. Dat is 
voor beide leeftijdsgroepen leuk en leerzaam.

•  Je kan natuurlijk ook een briefje op hangen bij de supermarkt of via de 
stichting Ravelijn www.ravelijn.nl vrijwilligers werven. Neem ook contact 
op met Beweging 3.0 of een andere welzijnsstichting die actief is in de wijk. 
Zij hebben zicht op de sociale kaart in de wijk en kunnen tips geven voor het 
werven van vrijwilligers of contacten leggen.

Wanneer vrijwilligers met kinderen werken is het raadzaam om van elke 
vrijwilliger een zogenaamde “Verklaring omtrent Gedrag” te vragen, verkrijgbaar 
op het gemeentehuis.

Onderhoud

Het hangt af van de grootte en inrichting van de natuurspeelplek of groene 
buitenruimte hoeveel tijd het onderhoud kost en uit welke werkzaamheden dit 
bestaat. 
Over het algemeen onderhouden de al bestaande Amersfoortse initiatieven hun 
groene buitenruimte of natuurspeelplek door een aantal werkdagen per jaar te 
organiseren waarop vrijwilligers onderhoudsklussen uitvoeren. 
Het is aan te raden om de data voor deze werkdagen voor een heel 
jaar te prikken en deze tijdig te communiceren. Door een lunch of 
een barbecue te koppelen aan een werkdag, kan deze aantrekkelijk 
worden voor ouders, buurtbewoners of andere betrokkenen.

Continuïteit

Het waarborgen van continuïteit is een belangrijk thema bij 
het maken van de plannen voor een natuurspeelplek of groene 
buitenruimte. Een initiatief met een paar trekkers of coördinators loopt goed 
zolang deze paar enthousiaste personen de kar blijven trekken. Vallen een of 
meerdere personen weg uit deze groep, bijvoorbeeld omdat ze geen ouder 
meer op school zijn of door persoonlijke omstandigheden, dan loopt de 
continuïteit gevaar. Probeer dit te voorkomen door de natuurspeelplek of groene 
buitenruimte te  vast te leggen in:
•  een visie (van school/kinderopvangorganisatie/buurtvereniging, etc.) over het 

belang van natuurlijk spelen voor de ontwikkeling van het kind;
•  (meer)jarenplannen/-programma’s;
•  intentieverklaring van ouders of kinderen. Bijvoorbeeld, als je als 

ouder je kind naar deze school, kinderopvang, speeltuinvereniging 
brengt, dan help je als ouder minimaal een x aantal keer per jaar mee 
in het onderhoud/beheer van de natuurspeelplek;

•  zelfbeheercontracten voor openbaar groen en afspraken over het 
gebruik van braakliggende terreinen zijn vaak voor een tijdelijke 
termijn. Houd daar rekening mee.

Inhoud

http://www.ravelijn.nl


Veiligheid

Voor speeltoestellen bestaat in Nederland een wettelijke verplichting tot 
periodieke keuring door daarvoor erkende en gecertificeerde keuringsbedrijven. 
Maar ook voor natuurspeelplekken zonder speeltoestellen geldt een wettelijk 
verplichte risicoanalyse en regelmatige veiligheidsinspectie.
Bij een natuurspeelplek kan zo de vraag komen of een omgevallen boom een 
speeltoestel is of een natuurlijk element. Dit hangt er onder meer van af of 
er bevestigingsmaterialen aanzitten, of de boom speciaal neergelegd is, of de 
boom stabiel ligt (niet kan rollen, schuiven). Andere vragen die rond het thema 
veiligheid kunnen rijzen, zijn: moeten er rubberen tegels onderaan een heuvel 
of klimboom liggen of kunnen natuurlijke materialen als houtsnippers, zand 
of grind ook als valdemping dienen? Zo ja, onder welke eisen of voorwaarden? 
Mogen zelfgebouwde speelhutten langer dan een jaar blijven staan? Enz.

De trend is dat de daarvoor gecertificeerde keuringsbedrijven steeds meer open 
staan voor natuurlijke speelplaatsen en -toestellen en daarvoor tegenwoordig 
ook specifieke keuringscriteria hebben geformuleerd. 

In de workshop ‘Van Droom tot Realisatie’ informeerde een gastspreker van het 
keuringsinstituut TüV de deelnemers over veiligheid. Klik hier voor zijn informatie: 
Presentatie Veiligheid door Eljo Sneep van TüV (pdf). 

Het boekje ‘Geen leven zonder risico’s’ (van Stichting Springzaad/Oase bevat een 
pleidooi voor het leren omgaan met risico’s. Dit boekje is goed te gebruiken bij 
informatieavonden en kritische vragen van betrokken ouders of omwonenden.

Rapport Speelnatuur en veiligheid Dit  rapport uit 2009 is het resultaat van een 
onderzoeksproject “invulling zorgplicht en veiligheid” uitgevoerd in opdracht van 
het minsterie van Landbouw en Visserij.

Vandalisme

De angst voor vandalisme kan maken dat het proces blijft bij mooie plannen. De 
publicatie ‘Geen leven zonder risico’s’ (zie hierboven bij Veiligheid) gaat ook hier 
op in. Vandalisme kan nooit geheel worden voorkomen. Als iemand kwaad wil, zal 
deze ongetwijfeld een manier en moment vinden om dit te doen.

Sociale controle in de buurt kan echter zeker helpen. Door de 
omwonenden vanaf het begin van het proces te betrekken bij het 
realiseren van de natuurspeelplek of groene buitenruimte, kan een 
grote betrokkenheid ontstaan. 
Tips om sociale controle te bevorderen:
•  Vraag omwonenden gericht om aan de bel te trekken als zij onraad 

bespeuren. 
•  Vraag een gesprek aan met de wijkagent en bespreek wat zijn/haar 

rol kan zijn in het voorkomen van of omgaan met vandalisme.
•  Zorg ervoor dat iedereen in de buurt weet wie er gebeld kan worden 

bij vandalisme. Dat kan de wijkagent zijn of de initiatiefnemers van 
het project. 

•  Waardeer de omwonenden die actief meedoen aan deze sociale 
controle. Zet ze in het zonnetje tijdens bijvoorbeeld een open dag of 
een buurtfeest.

 

In Amersfoort bestaat een mooi voorbeeld 

van een basisschool in Kruiskamp die 

goede afspraken heeft gemaakt met de 

omwonende gezinnen over haar weliswaar 

stenen schoolplein. Kinderen uit de directe 

buurt kunnen na schooltijd spelen op het 

schoolplein. De poort in het grote hek rond 

het plein blijft dus open wanneer de school 

sluit. Ouders hebben een sleutel van deze 

poort en om beurten sluiten zij het hek als 

’s avonds de schemering valt en de kinderen 

naar binnen gaan. Deze ouders zijn blij met 

een veilige speelplek voor hun kinderen. Zij 

zijn om die reden bereid een stuk sociale 

controle over het plein op zich te nemen.

Inhoud

http://www.speelnatuurenveiligheid.nl/
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