
Verrijkend natuurlijk spelmateriaal

Bij Sportservice Ede hebben ze geen gebrek aan ideeën op het
gebied van sport en spel. Toch voegt Natuursprong echt wat 
extra’s toe. Uiteindelijk hopen ze met hun natuurprojecten de 
drempel voor kinderen te verlagen. Dat ze zelf actief worden 
in de natuur. We spreken met projectmedewerker Sport en 
Bewegen Angeline van de Kraats. 

Het Sportservicebureau heeft als missie om alle bewoners van Ede, en sinds 
kort ook Wageningen, te laten bewegen. ‘Jong of oud, met of zonder beperking,
we hebben accommodaties, materialen en activiteiten voor velerlei 
doelgroepen. En daarbij vinden we het belangrijk met partners samen te 
werken,’ aldus Angeline. ‘Partners op het gebied van sport, educatie, welzijn én 
ook natuur.’ 

Actief in en met de natuur
De meeste activiteiten spelen zich af in de wijk of stad. Met Spelen tot je groen 
ziet ofwel Natuursprong, organiseren Angeline en haar collega’s sinds 2009 een 
paar keer per jaar een dag vol bosactiviteiten voor groep 3 t/m groep 8. Ze 
worden inmiddels ook gevraagd voor de organisatie van andere 
natuuractiviteiten, zoals bijvoorbeeld ‘groene schoolreisjes’. 

Angeline: ‘Natuursprong heeft ons daarbij de weg gewezen naar het natuurlijke 
spelmateriaal. De kinderen zijn dan niet alleen actief in de natuur maar ook 
met de natuur. Er valt duidelijk van alles te ontdekken, waar te nemen, te 
voelen en te zoeken in de natuur. De spelmap biedt daar leuke werkvormen 
voor, die een mooie aanvulling zijn op onze bestaande sporten en spelen.’

Kennismaking smaakt naar meer
Het spelprogramma van Natuursprong is slechts een klein onderdeel van hun 
dagprogramma. ‘We hebben ook gedeeltes ingeruimd voor andere partners, 
zoals de boswachter, het natuurcentrum, de scouting en 
buitensportverenigingen. Gebruik maken van elkaars kwaliteiten, levert een 
gevarieerd aanbod op,’ aldus Angeline. 



Daarbij streven ze wel naar continuïteit. ‘Een leuke kennismaking smaakt naar 
meer. Kinderen willen hierna vaak  bij een sport- of scoutingclub of slepen hun 
ouders mee het bos in. En daar gaat het ons om: van incidenteel naar 
structureel.’ Zo werken ze momenteel ook aan een Sport- en spelprogamma in 
de natuur voor basisscholen. ‘Dit financieren we vanuit de Sportimpuls, een 
subsidieregeling van het Ministerie van VWS. Zo hopen we ook op inbedding in 
het onderwijs.’

Samen plezier maken
Angeline is enthousiast over het plezier dat je met Natuursprong hebt. ‘Als we 
tussendoor op een zeil in het bos ons brood opeten, zeggen de kinderen vaak 
dat dit toch wel héél anders is dan spelen in de wijk.’ Je hoeft duidelijk geen 25 
euro entree uit te geven om een heerlijke dag te hebben. ‘Sterker nog, door in 
het weekend met het gezin te gaan fietsen, picknicken en boompje te 
verwisselen, heb je plezier met elkaar. In een pretpark gaat alle aandacht naar 
de attracties.’

Ze denkt nog steeds terug aan die middag waarop ze terugliepen naar de bus, 
na een dag vol bosactiviteiten. Een 5-jarig jongetje pakte haar hand vast en 
verzuchtte: Juf, dit is de mooiste dag van mijn leven…. Angeline: ‘Daar doe je 
het toch voor? ’
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