
Verrassend veel bereikt

Kinderen ontwikkelen zich door spel. Buitenspelen brengt ze 
andere ervaringen dan binnenspelen. En spelen in de natuur 
verschilt ook echt van spelen op het schoolplein. Jantje Beton 
maakt zich al jaren hard voor diverse speelruimtes. Adjunct 
directeur Wil Houtman laat zich positief uit over de gehaalde 
doelen van Natuursprong.

Jantje Beton was vanaf het begin af aan betrokken bij Natuursprong. ‘Vanaf de 
pilot in 2008-2009, om precies te zijn,’aldus Wil. ‘Want het project sluit nauw 
aan bij onze missie: kinderen laten (buiten)spelen en bewegen, omdat het goed
is voor hun ontwikkeling en gezondheid.’

Spelen in een natuurlijke omgeving.
Wil: ‘Het uitgangspunt was om met de kinderen naar een (speel)bos te gaan. 
Dit als variant op de uitstapjes of vakanties in het groen, die we al voor de 
kinderen organiseerden. Sinds 2010 is bij Jantje Beton de accentuering van het 
beleid omgegooid. Het werd Spelen in eigen buurt.‘ 

In plaats van ze mee te nemen naar de natuur moest de natuur naar de wijken 
gebracht worden. ‘Door bijvoorbeeld natuurlijke elementen bij speelplekken 
aan te brengen. Maar ook door aan te sluiten bij bestaande natuur, zoals 
parken en plantsoenen. Waar het om gaat is dat het kind, zodra het thuis de 
deur uitgaat, meteen verleid wordt om te spelen. En dan bij voorkeur in het 
groen.’

Natuur in de wijk
Wil heeft een aantal keer een Natuursprong activiteit bijgewoond. ‘Het 
enthousiasme van de kinderen is hartverwarmend. Via natuurlijke hindernissen 
leren ze vallen en opstaan, ze kunnen elkaar ondersteunen en leren 
samenwerken. Het biedt uitdaging en avontuur binnen een veilige setting. Zelfs 
ouders staan erachter; de kleren mogen gewoon vies worden.’ 

Hij zou het geweldig vinden als Natuursprong ingebed kan worden binnen de 
activiteiten van het gemeentelijk beleid. “Het heeft een compleet aanbod, met 



trainingen én een uitgebreide toolkit. Genoeg middelen om dit project 
structureel te maken, dat wil zeggen, om natuurbeleving onderdeel te laten 
worden van het speelaanbod in de wijk. De kennis en de ervaring opgedaan via 
Natuursprong kunnen prima ingezet worden in de eigen buurt.’

Een uniek project
Dit project brengt speelplezier, gezonde beweging en natuurbeleving samen. 
‘Losse processen van de samenleving komen hier bij elkaar, in een bijna 
organische flow. In de vijf jaar dat we met dit project bezig zijn, waren er dan 
ook diverse golfbewegingen.‘ De kracht van Natuursprong is volgens Wil dat het
vanuit verschillende invalshoeken één doel nastreeft. ‘Dat zouden meer 
organisaties moeten doen: over hun eigen muren en belangen heenkijken. 
Meer domeinoverstijgend werken. ’

Meer bereikt dan verwacht
Al met al is Wil lovend over de uitkomsten van Natuursprong. ‘Er is meer 
bereikt dan we verwacht hebben. Verrassend veel zelfs. Meer groepen hebben 
deelgenomen en zowel de trainingen voor de begeleiders als trainers lopen 
goed. Er zijn genoeg middelen om het structureel lokaal in te bedden; dat zou ik
erg toejuichen.’ 

Los van het prachtige aanbod, dat de essentiële elementen voor een goede  
ontwikkeling van kinderen op een natuurlijke wijze samenbrengt, vindt hij het 
ook gewoon leuk. ‘Laten we ook vooral het belang van de homo ludens, de 
spelende mens, niet vergeten. En dat begint toch in de kindertijd…’ 
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