
Verbondenheid met de natuur ervaren

Als kind speelde Rick Basten eindeloos in de uiterwaarden bij
Nijmegen. Hij  vond alles in de natuur interessant.  Nu hij als 
boswachter en voorlichter bij Staatsbosbeheer werkt, kan hij 
met Natuursprong het gevoel wat hij als kind had met de 
schoolkinderen delen. Hij vertelt er gepassioneerd over.

Rick: ‘In Natuursprong komen recreatie, educatie en voorlichting op een 
natuurlijke wijze samen. Ik zie kinderen zelf het terrein ontdekken en de natuur 
spelenderwijs ervaren. Wat een plezier op die koppies! Het mooie vind ik dat 
daar weinig middelen voor nodig zijn. De natuur zelf activeert al.’ 

Samen met vrijwilligers
Rick werkt in het gebied rondom Nijmegen, één van de beginlocaties van 
Natuursprong in 2008. ‘In dat jaar kwam ik bij Staatbosbeheer en heb na een 
begeleiderstraining verschillende groepen gedraaid. Inmiddels zijn er zoveel 
aanvragen, dat ik nu de vrijwilligers faciliteer. We werken veel samen met NME 
Overbetuwe en Stichting Lingewaard Natuurlijk van IVN.  Ik ben al weer aan het
kijken waar in het gebied en met welke vrijwilligers we een volgende 
speellocatie opzetten. Het gaat er immers om zoveel mogelijk kinderen  te 
bereiken, en dat kunnen we alleen gezamenlijk.’

Respect ontdekken
Met Natuursprong zijn de kinderen lekker bezig. ‘Dit is wat kinderen willen. Ze 
moeten al zoveel stilzitten en luisteren. De natuur nodigt uit om mee te doen, 
mooi toch? En bij Natuursprong kun je spelvormen en vrij spelen afwisselen. Ze 
kunnen dus ook lekker hun eigen gang gaan.’ 

Als boswachter vindt Rick het heel belangrijk om kinderen in die activiteiten het
respect voor de natuur bijbrengen. ‘Bijna als een soort organisch proces gaan ze
over dingen nadenken. Zelfreflectie werkt namelijk beter dan belering.’ Hij 
herinnert zich nog dat hij als kind met vriendjes aan een hut aan het timmeren 
was en dat de boswachter langskwam. ‘Hij gaf ons complimenten voor onze 
hut, maar vroeg ons ook hoe de bevers het in hun burcht, een paar meter 



verderop, zouden ervaren… Hij zette ons aan het denken, en we vonden het 
geen probleem om de hut te verplaatsen.’ Zo wil hij het nu ook overbrengen.  

De weg naar de natuur
‘Als mens zijn we eigenlijk allemaal indirect met de natuur verbonden, maar 
daarvoor moeten we de kinderen wel de natuur inhalen. Je moet het 
aanpakken bij de bron, anders raken ze dit contact kwijt’

Onlangs zag hij bij een inspectieronde dat in een populierenbosje, met veel 
omgevallen bomen en losliggende takken, een begin van een hut was gemaakt. 
‘Kijk, daar doe ik het nu voor. Het is een bosje vlak bij een nieuwbouwwijk. 
Natuursprong laat kinderen kennis maken met de mogelijkheden, maar 
uiteindelijk hopen we dat ze zelf de weg naar de natuur vinden. Gewoon na 
school of in het weekend. Van die paar boomstammen die onhandig tegen 
elkaar aangezet waren, werd ik heel gelukkig!’
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