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Voorwoord
In 2012 begon ik aan het avontuur van de masterscriptie. De relatie tussen kinderen
en natuur fascineert me zowel academisch als persoonlijk, dus de keuze voor een
onderwerp in die richting was snel gemaakt. Ik heb een mail naar Staatsbosbeheer
gestuurd met de vraag of het mogelijk was daar onderzoek te doen. Ik had geluk,
want ik mocht onderzoek gaan doen naar een zeer interessant onderwerp;
kinderparticipatie bij speelbossen.
De bedoeling was dat ik een methodiek zou ontwikkelen voor boswachters om te
gebruiken bij kinderparticipatie. De focus van het onderzoek zou komen te liggen op
kinderparticipatie en de beste manieren om kinderen te laten participeren. Toen ik
aan mijn scriptie begon werden net de gevolgen van de bezuinigingen bij
Staatsbosbeheer zichtbaar. Het aantal werknemers werd drastisch teruggebracht.
Vooral de afdelingen die zich bezig houden met recreatie en educatie moesten het
met minder doen. Uiteindelijk bleef er bij Staatbosbeheer alleen nog geld over om de
bossen in hun huidige staat open te houden. De druk op de boswachters werd groter
en daarom was het niet langer mogelijk om kinderparticipatie bij de boswachter neer
te leggen maar moest de lokale omgeving een bijdrage leveren. Voor mijn onderzoek
had deze ontwikkeling grote gevolgen, ineens moest de lokale omgeving een plek
krijgen binnen mijn onderzoek. Dit bleek lastiger dan gedacht. Een andere
theoretische aanpak was nodig maar de netwerktheorie paste niet goed in mijn
onderzoek zoals het er lag, bovendien paste de netwerktheorie ook niet goed bij mij.
Van een onderzoek waarbij de focus lag op kinderen en het uitbreiden van hun
relatie met natuur ging ik naar een onderzoek waarin kinderen slechts een beperkte
rol speelden in de wereld van volwassenen.
De ontwikkelingen binnen mijn onderzoek en mijn privé leven leidden er toe dat mijn
masterscriptie een avontuur zonder einde leek te worden. Verdwaald in
wetenschappelijke theorieën en de ontwikkelingen bij Staatsbosbeheer raakte ik het
spoor bijster. Gelukkig, door ingrijpen van mijn begeleider, Jaap Gersie, kwam ik
weer op het goede pad en ligt hier nu toch een scriptie. Mijn dank hiervoor is groot.
Graag wil ook Pieter Leroy bedanken, dankzij hem gaat mijn scriptie weer over
kinderen met een bescheiden rol weggelegd voor volwassenen en niet andersom.
Verder wil ik mijn familie en vriend bedanken voor alle steun en toeverlaat. Het is niet
altijd even makkelijk geweest. Ook wil ik Erna van de Wiel van Staatsbosbeheer
bedanken voor haar begeleiding en voor het kijkje in de professionele wereld van
kinderen en natuur. Het was erg leerzaam en fascinerend. Als laatste wil ik de
welpen van scouting Elst bedanken. Hun tomeloze energie en enthousiasme als het
gaat om natuur en alles wat daarmee te maken heeft, bewijst hoe belangrijk en
vooral leuk een goede relatie met natuur voor kinderen is.
Loes van Tuijl
Elst, januari 2014
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Samenvatting
In dit onderzoek wordt getracht een bijdrage te leveren aan de verbetering van de
actieve betrokkenheid van kinderen bij de natuur in hun omgeving. Door kinderen,
natuur, participatie en de lokale maatschappelijke omgeving met elkaar in verband te
brengen wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor kinderparticipatie bij
speelbossen. De hoofdvragen van dit onderzoek (uitgewerkt in hoofdstuk 1) luiden:
1. In hoeverre bieden de speelbossen van Staatsbosbeheer mogelijkheden voor
kinderparticipatie?
2. In hoeverre kunnen deze mogelijkheden worden benut dan wel verruimd door
inbreng van de lokale maatschappelijke omgeving?
Staatsbosbeheer heeft door de gevolgen van de crisis niet langer de middelen om
een actieve bijdrage van kinderen bij speelbossen te waarborgen. Daarom moet er
worden gezocht naar nieuwe oplossingen voor kinderparticipatie en zoekt
Staatsbosbeheer naar oplossingen in de lokale omgeving. Het bos wordt namelijk
steeds meer iets voor en door de omgeving, en kinderen horen bij de omgeving.
Voor dit onderzoek zijn 4 concepten van belang; kinderen, natuur, participatie en de
lokale maatschappelijke omgeving. Deze 4 concepten moeten met elkaar in verband
worden gebracht om tot een antwoord op de bovenstaande hoofdvragen te komen.
Kinderen kunnen op verschillende manieren worden beschouwd. Veel
wetenschappelijke literatuur benadert kinderen op een individueel niveau. Het kind is
lang het domein geweest van pedagogen en ontwikkelingspsychologen waarbij de
nadruk lag op de ontwikkeling van het kind. Veel recenter is de theorie van de
interpretatieve reproductie ontwikkeld. Binnen deze theorie worden kinderen niet als
individu maar als belanghebbende groep binnen de maatschappij beschouwd. Voor
dit onderzoek is dit een interessante theorie omdat een individueel kind slechts voor
een korte periode kind is en dus maar kort kan participeren, maar de groep kinderen
altijd aanwezig is. Deze theorie gaat ervan uit dat kinderen als groep door hun eigen
unieke perspectief een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de wereld van
volwassenen. Voor kinderen is de ontwikkeling van een goede relatie met natuur
ontzettend belangrijk. Naast dat een goed contact op het individu veel positieve
effecten heeft, is een goede relatie ook van maatschappelijk belang. Een goede
relatie met natuur als kind zorgt voor een betere waardering als volwassene.
Participatie kan hier een belangrijke bijdrage leveren. Niet alleen omdat kinderen als
grootverbruiker van de omgeving en volgens de rechten van het kind hier recht op
zouden moeten hebben, maar ook omdat kinderen door participatie
verantwoordelijkheid leren en zich meer betrokken voelen. Kinderparticipatie op een
hoog niveau is echter lastig te bereiken. Kinderen kunnen niet participeren zonder
volwassenen. Kinderen zijn vanwege hun jonge leeftijd een kwetsbare groep. Niet
voor niets zijn er speciale rechten voor kinderen, omschreven in de rechten van het
kind. Volwassenen zijn nodig om deze rechten te waarborgen. Het recht op
participatie is een van de drie p’s waar kinderen recht op hebben en vergt een
actieve bijdrage van kinderen. Voor de andere twee p’s, protection en provision zijn
volwassenen nodig. Kinderen hebben zelf weinig inzicht in hun eigen veiligheid en
beschikken niet over de middelen om zelfstandig te kunnen participeren.
Kinderparticipatie is een samenspel tussen volwassenen en kinderen. In het
conceptueel model (figuur 4) zijn de randvoorwaarden voor het ideaal parcipatief
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speelbos uitgewerkt. Voor kinderen is een goed contact en een zo hoog mogelijk
niveau van kinderparticipatie belangrijk. Het is aan volwassenen om te zorgen dat
kinderen de middelen hebben om te participeren en dat participatie op een veilige
manier plaats vindt.
De randvoorwaarden uit het conceptueel model zijn uitgewerkt (tabel 1) en
onderzocht in twee speelbossen. Door middel van interviews, participerende
observatie en documentanalyse zijn twee speelbossen onderzocht. Een speelbos dat
al een tijdje draait en waar kinderen al participeren en een speelbos aangelegd werd
en waar participatie nog vormgegeven moest worden. Er zijn gesprekken gevoerd of
interviews met de betrokkenen bij het speelbos; vrijwilligers, docenten en kinderen.
De data verkregen door middel van de onderzoeksinstrumenten zij geanalyseerd met
behulp van een analyseschema (tabel 2)
De relatie met natuur krijgt in de speelbossen ruim voldoende aandacht.
Staatsbosbeheer heeft hier een uitgebreide visie over op papier staan die ook
concreet wordt vertaald naar de inrichting van speelbossen. De participatie blijft
echter steken op een laag niveau. Er wordt geparticipeerd bij de inrichting van het
speelbos en dan zijn kinderen goed vertegenwoordigd. Daarna is er echter weinig
sprake van participatie. Kinderen participeren vaak slechts een paar keer per jaar en
op een laag niveau. De oorzaak hiervoor ligt waarschijnlijk aan de kant van
volwassenen. Niet alleen Staatsbosbeheer maar ook veel andere partijen zijn
getroffen door de crisis. De druk op vrijwilligers wordt daardoor steeds groter. Ook zij
zijn beperkt in hun middelen en kunnen daarom niet veel tijd steken in
kinderparticipatie. Ook scholen komen tijd te kort. Er gaat veel aandacht naar lezen,
schrijven en rekenen, waardoor voor de rest van de vakken maar een per uur per
week overblijft. Er is te weinig tijd om uitgebreid te participeren. Bovendien ontbreekt
het veel docenten aan kennis over de natuur om kinderen goed te kunnen
begeleiden en hebben docenten hier hulp bij nodig. De veiligheid van kinderen staat
hoog in het vaandel en op de fysieke veiligheid wordt in beide bossen erg goed gelet.
De sociale veiligheid verschilt, het ene bos wordt juist als extra veilige speelplek
ervaren terwijl het andere bos juist als onveilig wordt ervaren. Dit heeft wellicht te
maken met de geschiedenis van het betreffende bos.
Kinderparticipatie kan op verschillende manieren. Bij de onderzochte speelbossen
zijn vooral methoden aangetroffen die geschikt zijn voor de aanleg en voor eenmalig
gebruik. In de praktijk worden echter ook andere methoden gebruikt die ook geschikt
zijn voor de lange termijn (zie tabel 5). De mogelijkheden voor kinderparticipatie zijn
erg afhankelijk van de beschikbare partijen en hun middelen. Daarom is het aan te
raden om goed te onderzoeken wie zich precies in de lokale omgeving bevindt en
over welke middelen zijn beschikken (zie aanbevelingen voor vervolgonderzoek).
Door met verschillende partijen samen te werken worden de middelen en daarmee
de mogelijkheden vergroot.
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1. Inleiding
1.1 Speelbossen in tijden van crisis
Een zondagmiddag in mei, het is prachtig weer. De parkeerplaats van het bos staat
vol met auto’s en fietsen. Verschillende gezinnen met hun kinderen gaan er lekker op
uit in het bos. De kinderen spelen volop, er wordt gewandeld met papa en mama, ze
slepen met takken, bouwen hutten en spelen verstoppertje. Tegen etenstijd stappen
de gezinnen met hun kinderen weer de auto in of de fiets op en rijden naar het
dichtstbijzijnde pannenkoekenhuis. Een geslaagd uitje!
Bovenstaand beeld zal veel mensen bekend voorkomen. Iedereen herinnert zich de
uitjes naar het bos met hun ouders of opa en oma. De meeste kinderen doen niet
veel meer met het bos dan er spelen of een excursie van school.
Helaas vermindert het contact tussen kinderen en natuur. Kinderen komen
tegenwoordig minder in contact met natuur dan voorheen. Om kinderen weer
geïnteresseerd in natuur te krijgen en een laagdrempelige toegang tot natuur te
verschaffen heeft Staatsbosbeheer speelbossen ontwikkeld. Speelbossen zijn
bossen speciaal ingericht voor kinderen op de basisschool. Hier kunnen kinderen vrij
spelen en op avontuur in de natuur. Staatsbosbeheer zorgde voor het onderhoud en
educatie, al dan niet tegen een kleine vergoeding.
Maar door de huidige politieke ontwikkelingen is er weinig geld voor organisaties
zoals Staatsbosbeheer om de bossen te kunnen onderhouden. Zij zijn in steeds
grotere mate afhankelijk van andere partijen om hen te helpen bij het onderhoud en
gebruik van de bossen. Het speelbos is bijzonder onderhouds-intensief omdat niet
alleen de paden maar het hele bos wordt gebruikt. Daarnaast zijn er speeltoestellen
die moeten worden gecontroleerd en onderhouden, en zijn er extra mogelijkheden
voor educatie. Al deze dingen kosten extra geld boven op het normale onderhoud en
gebruik van een bos. Staatsbosbeheer ziet mogelijkheden in de lokale omgeving van
(speel)bossen. Als de lokale omgeving het bos wil behouden, dan zal de lokale
omgeving zelf haar steentje moeten bijdragen. De boswachter is dus niet langer zelf
verantwoordelijk voor het onderhoud en de excursies van scholen, maar is nu
degene die de verschillende vrijwilligers(organisaties) coördineert en opleidt.
Staatsbosbeheer kan door deze ontwikkeling niet langer de verantwoordelijkheid
voor kinderen dragen. Maar ze vinden het contact tussen kind en natuur erg
belangrijk en willen dit waarborgen. Staatsbosbeheer zou graag zien dat ook
kinderen een actieve bijdrage leveren aan het speelbos door middel van
kinderparticipatie.
Het contact tussen kinderen en natuur staat voor Staatsbosbeheer hoog in het
vaandel, daarom hebben zij de speelbossen ook ontwikkeld. De huidige
(economische) ontwikkelingen zorgen er voor dat Staatsbosbeheer minder middelen
heeft om de speelbossen en daarmee het contact tussen kind en natuur te
ondersteunen. Hiervoor moeten nieuwe oplossingen worden gezocht en hiervoor
schakelt Staatsbosbeheer de lokale omgeving in.
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1.2 Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de
actieve betrokkenheid van kinderen bij de natuur in hun omgeving door een analyse
van de kinderparticipatie in de speelbossen van Staatsbosbeheer en de
betrokkenheid van de lokale omgeving bij deze speelbossen.
Maatschappelijke relevantie
Dit onderzoek is om verschillende redenen maatschappelijk relevant. Op de eerste
plaats tracht dit onderzoek bij te dragen aan de betrokkenheid van kinderen bij de
natuur. Dit zal de relatie tussen kind en natuur verbeteren. Een direct gevolg daarvan
is dat kinderen in hun latere leven eerder geneigd zijn natuur te beschermen.
Daarnaast krijgen kinderen op maatschappelijk niveau een andere positie. In plaats
van alleen te gebruiken worden zij nu actief betrokken en delen zij in de
verantwoordelijkheid. Hierdoor leren zij niet alleen verantwoordelijkheid voor de
natuur maar ook het dragen van verantwoordelijkheid in het algemeen. Verder biedt
dit onderzoek nieuwe inzichten in het overdragen van verantwoordelijkheden van de
overheid aan de lokale maatschappelijke omgeving. Door het afnemen van
overheidsgeld moeten er andere oplossingen worden gezocht voor de participatie
van kinderen.
1.3 Theoretische invalshoeken
Voor dit onderzoek zijn kinderen, de relatie met natuur, kinderparticipatie en de
relatie van kinderen en volwassenen de belangrijkste onderdelen. In het theoretisch
kader worden deze vier onderdelen onderzocht. Het startpunt zijn kinderen en dit
begrip is onderzocht aan de hand van de verschillende wetenschappelijke
benaderingen van het begrip kind. De belangrijkste voor dit onderzoek is de
interpretatieve reproductie, omdat vanuit deze benadering kinderen als
maatschappelijke groep worden gezien. Vervolgens zijn kinderen in verband
gebracht met natuur. Hierbij is het belang van een goede relatie tussen kind en
natuur onderzocht en de betrokkenheid die kinderen hebben bij natuur/milieubeleid.
Vervolgens zijn verschillende inzichten omtrent kinderparticipatie onderzocht. Hierbij
is de aangepaste participatieladder voor kinderen een belangrijke theoretisch inzicht,
omdat deze de balans tussen kinderen en volwassenen op verschillende niveaus van
participatie weergeeft. Volwassenen spelen een belangrijke rol bij kinderparticipatie
omdat zij nodig zijn om kinderen te begeleiden. Kinderen kunnen en mogen niet
alleen participeren, een van de belangrijkste redenen daarvoor is veiligheid. Kinderen
kunnen dit aspect vaak niet goed overzien. Daarnaast is het aan volwassenen om de
rechten van het kind te waarborgen, waar participatie ook onder valt. De relatie
tussen kinderen en volwassenen is daarom ook onderzocht met daarbij aandacht
voor hun rol bij de relatie tussen kind en natuur.
Wetenschappelijke relevantie
Dit onderzoek is om een aantal redenen wetenschappelijk relevant. Er is al enige
kennis over kinderparticipatie ontwikkeld. Dit onderzoek zal voor een deel deze
kennis toetsen. Verder integreert dit onderzoek verschillende theorieën met elkaar.
Eerder is onderzoek gedaan naar de relatie tussen kind en natuur, participatie van
kinderen bij natuur projecten en de rol van de lokale omgeving maar deze theorieën
zijn nog niet aan elkaar gekoppeld. De integratie van de theorieën leidt tot meer
inzicht op het gebied van langdurige participatie van kinderen bij natuurprojecten.
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1.4 Vraagstelling en onderzoeksmodel
Gegeven de bovenstaande doelstelling en theoretische inzichten zijn de volgende
hoofdvragen af te leiden.
1. In hoeverre bieden de speelbossen van Staatsbosbeheer mogelijkheden voor
kinderparticipatie?
2. In hoeverre kunnen deze mogelijkheden worden benut dan wel verruimd door
inbreng van de lokale maatschappelijke omgeving?
In onderstaand onderzoeksmodel worden de opzet van het onderzoek en de bij
behorende deelvragen schematisch weergegeven.
Casestudies
speelbossen
A&B
Analyse
mogelijkheden
participatie
Kinderen

Natuur

Participatie

Voorbeelden
praktijk

Geschikte
actoren en
methode
voor
participatie
uit
casestudies

Conceptueel
model

Aanbevelingen
voor
Staatsbosbeheer

Geschikte
actoren
lokale
omgeving

Casestudies
speelbossen
A&B

Analyse
mogelijkheden
geschikte
actoren

Figuur 1: Onderzoeksmodel
1.4.1 Deelvragen
1. Op welke manier worden de begrippen kind, participatie en natuur in de
literatuur omschreven en op welke manier staan zij met elkaar in verbinding?
De begrippen kind, natuur en participatie vormen de kern van dit onderzoek. Deze
vraag wordt beantwoord in het theoretisch kader waar het conceptueel model uit
voortvloeit.
2. Wat zijn de mogelijkheden van volwassenen in de lokale maatschappelijke
omgeving het speelbos om het ideaal speelbos te realiseren en in stand te
houden?
Deze deelvraag wordt beantwoord door middel van wetenschappelijke kennis
aangevuld met praktijkervaringen in het theoretisch kader.
3. Hoe verhouden de begrippen kind, participatie, natuur en volwassenen zich tot
elkaar binnen het ideaal participatief speelbos?
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Op basis van het theoretisch kader wordt een conceptueel model uitgewerkt
waarin de belangrijkste randvoorwaarden voor het ideale participatief speelbos tot
uiting komen.
4. Wat zijn de best mogelijke maatregelen om kinderparticipatie met lokale
maatschappelijke inbreng te realiseren?
Door deze vraag te beantwoorden wordt de koppeling gemaakt tussen het ideaal
en de dagelijkse praktijk.
5. Hoe kunnen Staatsbosbeheer en haar boswachters de lokale omgeving bij
kinderparticipatie ondersteunen en/of bevorderen?
Deze deelvraag dient beantwoord te worden om aanbevelingen richting
Staatsbosbeheer te kunnen doen.
1.5 Werkwijze
De onderdelen van dit onderzoek bouwen op elkaar voort. In het theoretisch kader
zullen de belangrijkste concepten uit dit onderzoek namelijk kind, participatie en
natuur worden gedefinieerd en afgebakend. Tevens wordt het verband tussen de
verschillende concepten gelegd en toegelicht. In aanvulling op de wetenschappelijke
kennis wordt doormiddel van praktijkervaringen de rol van de lokale
maatschappelijke omgeving toegelicht. De lokale maatschappelijke omgeving wordt
in verband gebracht met de andere concepten uit dit onderzoek in het conceptueel
model. In het methodologisch hoofdstuk wordt het conceptueel model
geoperationaliseerd. Op basis van de operationalisatie worden de
onderzoeksinstrumenten en analyseschema gevormd en toegelicht. In het hoofdstuk
data-analyse worden de data verkregen door middel van onderzoeksinstrumenten
geanalyseerd door gebruik van het analyse schema. Aan de hand van de analyse
wordt antwoord gegeven op de hoofd- en deelvragen in de conclusie. Daarna wordt
gereflecteerd op de conclusies van dit onderzoek waarna de aanbevelingen volgen.
1.6 Leeswijzer
In deze inleiding is de aanleiding voor dit onderzoek al enigszins uiteengezet. De
maatschappelijke ontwikkelingen rondom dit onderzoek behoeven echter extra
toelichting, in hoofdstuk 2 worden daarom de achtergrond van het probleem bij
Staatsbosbeheer geschetst. In hoofdstuk 3 worden de genoemde concepten;
kinderen, natuur, participatie en lokale maatschappelijke omgeving gedefinieerd om
ze met elkaar in verband te brengen in het conceptueel model. In hoofdstuk 4 wordt
het conceptueel model geoperationaliseerd en worden de methodologische keuzes
van dit onderzoek toegelicht. In hoofdstuk 5 worden de resultaten van de data
verzameling besproken en geanalyseerd. In hoofdstuk 6 worden de conclusie,
reflectie en aanbevelingen uiteengezet. Door het beantwoorden van de hoofd- en
deelvragen komt men tot een conclusie. Hierop wordt vervolgens gereflecteerd om
daarna aanbevelingen te doen voor vervolgonderzoek en de praktijk.
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2. Probleemschets Staatsbosbeheer
Deze scriptie is een onderzoek naar kinderparticipatie bij de speelbossen van
Staatsbosbeheer. In dit hoofdstuk wordt de problematiek vanuit Staatsbosbeheer
uitgelegd. Speelbossen zijn niet hetzelfde als “gewone” bossen. Zij hebben een
aparte functie. Speelbossen zijn namelijk bedoeld voor kinderen, kinderen in de
leeftijd van 8 tot 12 jaar. Speelbossen worden op een dusdanige manier ingericht dat
het voor kinderen een leuke en laagdrempelige manier is om in contact te komen met
natuur. Veelal worden er een aantal (natuurlijke) speeltoestellen geplaatst, soms is er
een waterpartij, vaak worden er nestkasten of iets dergelijks geplaatst om dieren te
loken, vrijwel altijd is er ruimte om hutten te bouwen en meestal is er een groen
klaslokaal aanwezig. Kinderen kunnen spelen, leren en ontdekken in het speelbos.
Dit heeft als keerzijde dat het onderhoud van een speelbos vele malen intensiever is
dan dat van een “gewoon” bos. Daarnaast biedt het speelbos ook vele meer
mogelijkheden voor natuureducatie. Onderhoud en educatie kosten geld, terwijl er
juist steeds minder geld beschikbaar is. De economische achtergrond zal worden
besproken in paragraaf 2.1.In eerste instantie werd gedacht dat de boswachters zelf
natuureducatie en participatie van kinderen konden begeleiden, nu kan dat niet
meer. Er moeten dus andere manieren worden gezocht om het speelbos te kunnen
onderhouden. De oplossing voor dit probleem zoekt Staatsbosbeheer bij de lokale
omgeving van het speelbos, dit wordt besproken in paragraaf 2.2. Door vrijwilligers
uit de buurt in te zetten hopen ze zo een deel van het onderhoud en de educatie
goedkoper op te lossen. Het vrijwilligersbeleid van Staatsbosbeheer wordt kort
besproken in paragraaf 2.3. Sinds het speelbos is bedoeld voor kinderen, zouden
kinderen ook actief moeten worden betrokken. De visie van Staatsbosbeheer wat
betreft kinderen wordt besproken in paragraaf 2.4.
2.1 Economische achtergrond
Door de huidige economische ontwikkelingen moet er op veel plaatsen worden
bezuinigd. Zo ook bij Staatsbosbeheer. Waar eerst voldoende budget was om de
bossen te onderhouden blijft er nu nog maar een beperkt budget over dat niet
genoeg is om het bos op een dusdanige manier te onderhouden dat het volop
gebruikt kan worden. Veelal worden slechts de paden onderhouden zodat men nog
wel door het bos kan wandelen. Bij een speelbos is het onderhoud een stuk
uitgebreider. Om volop te kunnen ontdekken en spelen moeten kinderen het bos in
kunnen. Dat betekent dat zij van het hele bos gebruik maken en niet alleen van de
paden. Dat betekent dus dat niet alleen de paden maar het hele bos moet worden
onderhouden. Hier is niet genoeg geld voor.
Daarnaast neemt het aantal werknemers van Staatsbosbeheer af. Door bezuinigen is
het aantal beschikbare werknemers fors afgenomen. Daardoor moeten de
werknemers die over zijn gebleven meer werk verzetten en prioriteiten stellen. Een
deel van dat werk, waaronder de educatie en ook een deel van het onderhoud,
schuift daardoor door naar vrijwilligers. Dit betekent dat de functie van de boswachter
ook verandert. Veel van zijn/haar oude taken worden overgenomen door vrijwilligers
waardoor de boswachter meer een manager/coördinator wordt. De boswachter is het
aanspreekpunt en onderhoudt de contacten tussen en met verschillende partijen.
Verder werd voorheen een nieuw speelbos voor 50% gefinancierd door
Staatsbosbeheer en voor 50% door andere partijen. Door de bezuinigingen is
Staatsbosbeheer niet meer in staat die 50% te financieren. Dit betekent dat voor een
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speelbos Staatsbosbeheer afhankelijk is van andere partijen. Daarom worden er nu
nog alleen maar speelbossen aangelegd als er voldoende (financieel) draagvlak is in
de lokale omgeving van het speelbos. Daarnaast is het onderhoud ook niet meer
gegarandeerd door Staatsbosbeheer. Een speelbos kan nu alleen nog worden
aangelegd als er ook een goed plan voor het onderhoud ligt. Als dit niet het geval is,
dan is de aanleg van een nieuw speelbos alleen maar kapitaal vernietiging. Zonder
onderhoud zal een speelbos binnen afzienbare tijd weer dicht groeien en is men
weer terug bij af.
2.2 Lokale betrokkenheid
Een speelbos wordt dus alleen aangelegd als er voldoende draagvlak is in de
omgeving van het speelbos. Het idee hierachter is dat het speelbos verankerd moet
zijn in de lokale omgeving van het bos. Een nieuw speelbos ontstaat meestal vanuit
de lokale bevolking zelf. Zij komt met het idee en Staatsbosbeheer levert de grond en
soms een kleine financiële bijdrage. Omdat er weinig geld bij Staatsbosbeheer is zal
de lokale omgeving zelf ook bij moeten dragen. Hierbij valt te denken aan de
gemeente, (lokale) particulieren of andere organisaties zoals het IVN of Jantje Beton.
Maar met alleen geld en draagvlak voor de aanleg is men er nog niet. Als het
speelbos niet onderhouden wordt, zal het binnen een paar jaar weer verloederen. Er
moeten ook afspraken worden gemaakt over het onderhoud. Hierbij is de lokale
omgeving ook erg belangrijk. Zij zal de verantwoordelijkheid van het onderhoud op
zich moeten nemen. Soms wordt een deel van het onderhoud, bijvoorbeeld de
controle van de speeltoestellen, overgenomen door de gemeente maar ook zij
kampen met bezuinigingen. Om het speelbos toegankelijk te houden zal de lokale
omgeving dus haar steentje bij moeten dragen. Op veel plekken ontstaan
vrijwilligersgroepen die zich bezighouden met het onderhoud van het speelbos.
Daarnaast zijn er organisaties zoals het IVN of het NME die de educatie op zich
nemen.
2.3 Vrijwilligersbeleid
Een deel van de voormalige taken van Staatsbosbeheer worden dus overgeheveld
naar vrijwilligers. Vrijwilligers zijn niet hetzelfde als betaalde krachten. Ze werken
vanuit andere motieven en hebben andere behoeftes en eisen ten opzichte van het
werk. Daarnaast zijn veel vrijwilligers niet verbonden aan Staatsbosbeheer en is het
niet altijd duidelijk wat wel en niet door vrijwilligers mag worden gedaan. Verder is
Staatsbosbeheer ook bezig haar vrijwilligersbeleid aan te passen. Er wordt een
gedragscode opgesteld, gekeken of er speciale kleding kan komen enzovoorts.
Niet al het onderhoud kan worden overgedragen naar andere partijen. De controle op
zieke en oude bomen moet worden gedaan door erkende professionals. Deze taak
blijft bij Staatsbosbeheer liggen. Ook behoudt Staatsbosbeheer de
eindverantwoordelijkheid voor het onderhoud. Het bos blijft immers eigendom van
Staatsbosbeheer. Vrijwilligersgroepen kunnen niet zonder toestemming van
Staatsbosbeheer het bos structureel veranderen. Goede communicatie tussen de
boswachter en vrijwilligers is dus erg belangrijk.
2.4 Kinderen en het speelbos
Het onderhoud is een belangrijk onderdeel van het speelbos, zonder onderhoud kan
het immers niet open blijven. Maar het is ook belangrijk dat het speelbos goed
gebruikt wordt. In de visie van Staatsbosbeheer wordt het contact tussen kind en
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natuur in drie concepten omschreven namelijk; hoofd (educatie), hart (beleving) en
handen (gedrag). Om alle drie te kunnen ondersteunen heeft Staatsbosbeheer
speciale programma’s en activiteiten. Deze activiteiten draaien ook veelal op
vrijwilligers. Daarnaast bieden verschillende organisaties leskisten en excursies voor
scholen aan.
Ook het gebruik van het speelbos rust op vrijwilligers. Hier heeft de boswachter
weinig of niet mee te maken. Er is simpelweg te weinig geld en tijd om boswachters
volledig mee te laten draaien bij de educatie en beleving van het speelbos voor
kinderen. Deze taak moet ook worden overgenomen door de lokale omgeving en is
erg belangrijk voor de ontwikkeling van de relatie tussen kind en natuur.
2.5 De problemen van Staatsbosbeheer en de doelstellingen van dit
onderzoek
Door de recente ontwikkelingen kan Staatsbosbeheer niet langer de volledige
verantwoordelijkheid voor het onderhoud en het gebruik van het speelbos dragen.
Doordat de financiële middelen afnemen van niet alleen Staatsbosbeheer maar ook
andere organisaties met een belang bij kinderen en natuur moet meer worden
opgevangen door de lokale omgeving. Voor het onderhoud en natuureducatie
moeten nieuwe oplossingen worden gezocht. De betrokkenheid en middelen van de
lokale omgeving wordt steeds belangrijker om de actieve betrokkenheid van kinderen
bij het speelbos te blijven waarborgen.
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3. Theoretisch kader
Het doel van dit onderzoek is een bijdrage te leveren aan de actieve betrokkenheid
van kinderen bij de natuur in hun omgeving door middel van een analyse van de
beschikbare middelen en betrokkenheid van de lokale omgeving. In deze doelstelling
zitten vier belangrijke concepten voor dit onderzoek. Op de eerste plaats kinderen.
Wie of wat zijn kinderen? Over welke groep of individuen hebben we het? De
antwoorden op deze vragen worden besproken in paragraaf 3.1. Vervolgens worden
kinderen in verband gebracht met het tweede concept uit de doelstelling namelijk
natuur. Hoe verhouden kinderen zich tot natuur en zijn ze bij natuur betrokken? Deze
vragen worden beantwoord in paragraaf 3.2. De betrokkenheid van kinderen leidt tot
paragraaf 3.3 waarin wordt beschreven op welke wijze en in welke mate kinderen
(kunnen) participeren bij (natuur)beleid. Kinderen kunnen niet of nauwelijks actief
betrokken zijn zonder hulp. Vandaar dat in dit onderzoek de lokale omgeving
meegenomen wordt. In het theoretisch kader wordt in paragraaf 3.4 de rol van
volwassenen onderzocht. Hoe verhouden kinderen en volwassenen zich tot elkaar?
Waarom zijn volwassenen nodig om kinderen te ondersteunen bij participatie?
3.1 Kinderen in een wetenschappelijk perspectief
Volgens Corsaro zijn er chronologisch drie dominante benaderingen ten opzichte van
kinderen te ontdekken; het deterministische model, het constructivistische model en
het interpretatieve model. De eerste twee modellen zijn vooral pedagogisch en/of
psychologisch van aard. Het “kind” was dan ook lang het domein van de pedagogen
en ontwikkelingspsychologen. Veel recenter tonen ook sociologen interesse in het
kind (Mayall, 2000, Corsaro, 2011). Het belangrijkste verschil tussen de eerste twee
modellen en het interpretatieve model is dat kinderen niet langer als individu worden
beschouwd maar als groep en belanghebbende in de maatschappij. De laatste
benadering zal het uitgangspunt vormen voor dit onderzoek.
3.1.1 Wetenschappelijke benaderingen van het kind
Het begrip “kind” kent verschillende definities. In deze paragraaf zullen de drie meest
dominante definities volgens Corsaro (2011) besproken worden.
Determinisme
Dit model is vele jaren het dominante benadering ten op zichten van kinderen
geweest. Het deterministische model gaat er vanuit dat kinderen slechts
volwassenen in wording zijn. De kindertijd is bedoeld om kinderen klaar te stomen
voor de volwassen wereld. De manier waarop naar kinderen wordt gekeken vertoont
overeenkomsten met de ideeën van de filosoof Thomas Hobbes. Kinderen zijn een
bedreiging voor de samenleving die moeten worden getraind (Corsaro, 2011), ze zijn
wilden die moeten worden getemd om een beschaafde samenleving te waarborgen.
De belangrijkste kritiek op deze benadering is de passieve rol van het kind, kinderen
hebben binnen deze benadering geen invloed op de maatschappij. Uit de
benaderingen die op het deterministische model volgen blijkt dat kinderen wel
degelijk invloed kunnen uit oefenen op de maatschappij.
Constructivisme
Vanuit de kritiek op het deterministische model is de constructivistische benadering
ontstaan. Deze benadering komt voort uit de ontwikkelingspsychologie. Er zijn twee
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wetenschappers die veel genoemd worden bij deze benadering, Piaget en Vygotsky.
Beide zijn ontwikkelingspsychologen. De belangrijkste bijdrage van Piaget aan deze
benadering zijn de fases die kinderen doorlopen in hun ontwikkeling. Doordat
kinderen verschillende fases doormaken hebben zij een andere manier van
percipiëren van de wereld dan volwassenen. Vygotsky heeft een andere theorie over
de manier waarop kinderen leren. Volgens Vygotsky leren kinderen door interactie
met anderen. Dit leidt tot nieuwe vaardigheden en kennis. Kinderen reproduceren de
cultuur en kennis van voorgaande generaties en bouwen hier op voort. Op deze
manier heeft het leren van kinderen dus niet alleen een functie voor kinderen zelf
maar ook voor de maatschappij: doordat kinderen leren, ontstaan nieuwe
vaardigheden en kennis (Corsaro, 2011). Het belangrijkste verschil met Piaget is dat
bij het oplossen van een probleem een kind gebruik zal maken van het collectief.
Piaget gaat er vanuit dat het oplossen van een probleem intern gebeurt zonder hulp
van anderen (Corsaro, 2011). Maar beiden kennen het kind een actieve rol toe in
zijn/haar eigen ontwikkeling.
Deze benaderingen verschaffen nieuw inzicht in kinderen op individueel niveau. Het
is belangrijk te erkennen dat kinderen anders denken afhankelijk van hun leeftijd en
dat interactie met volwassen leidt tot nieuwe kennis en vaardigheden voor zowel de
kinderen zelf als de volwassenen. Kinderen zijn binnen deze benadering niet langer
passief maar actief en het kind is zelf in staat te leren, vanuit zich zelf of door de
interactie met anderen.
Interpretatieve reproductie
Deze benadering zal het uitgangspunt vormen voor dit onderzoek. Hoewel de andere
twee benaderingen inzicht geven in de ontwikkeling en omgang met een kind op
individueel niveau, is deze benadering toch geschikter omdat zij inzicht geeft in
kinderen als groep. Binnen dit onderzoek worden kinderen namelijk als de doelgroep
gezien die een eigen belang hebben en daarom participeren. Dit is een belangrijk
verschil omdat kinderen als groep statisch zijn, maar kinderen als individu dynamisch
zijn. Hiermee wordt bedoeld dat de groep kinderen altijd aanwezig is in de
maatschappij, maar het individuele kind volwassen wordt. De constructivistische
benadering legt de nadruk op de ontwikkeling tot volwassene terwijl de
interpretatieve reproductie vooral kijkt naar de altijd aanwezige groep. De groep is er
altijd, alleen haar leden hebben een tijdelijk karakter (Corsaro, 2011). De
interpretatieve reproductie heeft raakvlakken met de ideeën van Vygotsky. Er wordt
namelijk uitgegaan van een interactie tussen volwassenen en kinderen waardoor
kinderen leren. Cultuur en taal spelen hierbij een belangrijke rol. Door deel uit te
maken van de cultuur hebben kinderen het gevoel dat ze ergens bij horen.
Daarnaast zijn cultuur en taal nodig voor kinderen om deel uit te maken van de
maatschappij. Bij kinderparticipatie is taal vaak een probleem. Een van de reden
waarom ambtenaren moeite hebben met kinderen is dat er bepaalde “vertaalslag”
moet worden gemaakt (Lauwers & Vanderstede, 2005). Kinderen zijn al vroeg in
staat dingen van volwassenen te leren, te interpreteren en hier iets nieuws van te
maken. Een kind van 1 is hier al toe in staat, zij leren het spelletje kiekeboe van hun
ouders en spelen daarna soort gelijke spelletjes met leeftijdgenoten. Ze hebben dus
kiekeboe geleerd en maken hier een nieuw spel van dat ze met elkaar spelen.
Kinderen internaliseren dus niet alleen, ze interpreteren en creëren (Corsaro, 2011).
Kinderen zijn al op vroege leeftijd in staat hun eigen wereld te construeren en bij te
dragen aan de constructie van de volwassen wereld. Er zijn drie manieren waarop
kinderen collectief actie kunnen ondernemen en bijdragen aan de maatschappij.
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Kinderen kunnen creatief omgaan met kennis en informatie uit de volwassen wereld.
Het bovenstaande voorbeeld van het spelletje kiekeboe illustreert dit. Kinderen leren
van volwassen het spelletje kiekeboe om hier vervolgens een eigen creatieve draai
aan de te geven. Kinderen creëren ook zelf nieuwe werelden en peercultures, dit is
bijvoorbeeld te zien aan de talrijke subculturen onder jongeren. Dit is iets dat typisch
bij jongeren hoort en in andere leeftijdsgroepen veel minder voorkomt. Jongeren en
kinderen zijn dus in staat een hele cultuur te creëren zonder hulp van volwassenen.
Dit duidt op een grote creativiteit. Kinderen dragen ook bij aan de reproductie en het
verbreden van de volwassen wereld.
Bij deze benadering is vooral de wisselwerking tussen volwassenen en kinderen van
belang. Kinderen zijn niet langer een mens in wording maar maken als groep ook
deel uit van de maatschappij. Het zijn belanghebbenden, net zoals alle andere
groeperingen binnen de maatschappij en ze hebben daarmee net zoveel recht op
een stem als andere groepen.
3.1.2 Conclusie: Kinderen in dit onderzoek
Men kan kinderen op vele manier benaderen en beschouwen. In dit onderzoek is
gekozen voor de interpretatieve reproductie. Deze benadering maakt het mogelijk
kinderen te beschouwen als groep en heeft daarbij aandacht voor de specifieke
kenmerken van kinderen. Voornamelijk hun levendige fantasie en het vermogen van
kinderen om concepten uit de wereld van volwassenen op een andere manier te
bekijken, maken hen waardevol voor een participatieproject.
3.2 Kinderen en natuur
De discussie rondom veiligheid is een van de redenen waarom kinderen steeds
minder in contact komen met natuur. Terwijl kinderen en de maatschappij er juist bij
gebaat zijn als kinderen een relatie met natuur ontwikkelen. Het is onderwerp waarbij
kinderen kunnen en zouden moeten participeren.
3.2.1 Relatie Kinderen en natuur
Mensen hebben een natuurlijke voorkeur voor de natuur. Wanneer ze de keuze
krijgen tussen plaatjes van gebieden waar veel invloed van de mens zichtbaar is en
plaatjes van de natuur, dan kiezen zij in de meeste gevallen voor de laatste. Hoe
minder zichtbare invloed van de mens, des te sterker is de voorkeur die mensen
hebben voor dat plaatje (Kaplan & Kaplan, 1989).
Over het algemeen hebben mensen een voorkeur voor een natuurlijke omgeving,
maar de angst voor de natuur wordt ook wel biofobia genoemd. Volgens Van den
Both (2005) hebben kinderen hier vandaag de dag meer kans op. Dit komt volgens
hem omdat ze steeds meer vervreemd raken van de natuur en er daardoor sneller
bang voor zijn. Biofobia komt bij alle mensen in beperkte mate voor. Niet alle angsten
voor de natuur zijn namelijk ongegrond. Ook is er een verschil tussen angst en
spanning. Het kan ook spannend zijn om in de natuur te komen, maar dit is geen
angst.
Het is dus aangeboren dat alle mensen, klein of groot, zich verbonden voelen met
natuur. Bij te weinig contact kan dit ook omslaan in angst. Hoe dan ook heeft vrijwel
elk mens een bepaald gevoel bij natuur. Er is dus van nature een betrokkenheid.
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Elk mens heeft een gevoel bij natuur, dus ook kinderen. Als hen in onderzoeken
zoals die van De Witt (2005) en Van der Waal et al. (2003) wordt gevraagd of ze de
natuur interessant of leuk vinden, dan antwoorden zij over het algemeen positief.
Kinderen hebben een aangeboren interesse voor de natuur. Ze vinden het leuk als
ze met hun ouders naar het bos gaan of door de bergen wandelen op vakantie (De
Witt, 2005).
Positieve effecten
Waarom is het zo belangrijk voor kinderen om een relatie op te bouwen met natuur?
In de eerste plaats zijn er veel positieve effecten voor het individu, het kind zelf.
Daarnaast is een goed contact met de natuur ook van maatschappelijk belang. De
huidige groep kinderen is immers de generatie waarvan wij verwachten dat zij later
de zorg voor de natuur zullen dragen. Door kinderen te laten participeren kunnen
deze effecten mogelijk verstrekt worden.
Fysieke effecten van een regelmatig contact met de natuur
Onderzoek naar projecten zoals de speelwildernis tonen aan dat regelmatig contact
met de natuur ook fysieke voordelen heeft (Lobst, 2004). De speelwildernis,
speelbossen en soortgelijke projecten zijn stukken natuur waar kinderen zelf vrij
kunnen spelen. De speeltoestellen zijn gemaakt van natuurlijke materialen en
bedoeld om de fantasie van een kind te prikkelen. Bij sommige van deze projecten
worden activiteiten georganiseerd, zoals broodjes bakken of spelen met leem. Wat
bleek uit het artikel van Lobst, is dat de fijne en grove motoriek van kinderen wordt
gestimuleerd door te spelen in het bos. Berkers en Huis (2007) geven aan dat
kinderen die veel buiten komen ook minder last hebben van overgewicht. Ze
bewegen meer, dus treedt overgewicht minder op.
Ook Louv (2007) geeft in zijn boek aan bepaalde fysieke voordelen te herkennen bij
kinderen die veel buiten spelen. Hij geeft ook aan dat hun motoriek er beter van
wordt en dat er minder snel sprake is van overgewicht. Wat hij ook beschrijft is dat
kinderen bepaalde vaardigheden sneller opdoen als zij hier actief mee bezig zijn in
de natuur. Kinderen die bijvoorbeeld hutten bouwen hebben vaak een beter
bouwkundig inzicht. Ze kunnen beter met gereedschap omgaan en ze leren vanzelf
hoeveel druk iets kan hebben en of het wel goed vast zit. Kortom, spelenderwijs leren
kinderen ook allerlei (fysieke) vaardigheden.
Effect op zelfvertrouwen
In het boek van Kaplan en Kaplan (1989) wordt het Outdoor Challenge Program
besproken. Dit is een programma waarbij jongeren van de middelbare school
ongeveer twee weken in de wildernis worden geplaatst en daar moeten overleven.
Tijdens dit programma moeten ze zich ook een aantal dagen alleen in de wildernis
zien te redden.
Eén van de vele effecten die de onderzoekers ontdekten, was het effect op het
zelfvertrouwen van de jongeren. Vooral de dagen waarop ze alleen in het bos
hadden moeten verblijven bleken een sterke invloed te hebben op het zelfvertrouwen
van de jongeren. Velen van hen gaven aan dat ze voor deelname aan het
programma niet hadden verwacht het alleen te redden. Zelfs degenen die de dagen
alleen als zeer negatief hadden ervaren, gaven aan zich er wel zekerder door te
voelen. Ze waren trots op zichzelf dat ze het hadden gered en dit gaf hun meer
zelfvertrouwen.
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Dit effect werd ook bij kinderen gemeten in het onderzoek van Van der Waal et al.
(2008). Kinderen van groep vijf van de basisschool namen deel aan een programma
genaamd ‘Het bewaarde land’, waarbij ze drie keer naar het bos toe gingen. Tijdens
het programma ging het vooral om ontdekken, zo moesten zij geblinddoekt langs een
touw in het bos lopen. Voorafgaand aan het programma en na afloop ervan werden
stemmingstesten afgenomen en werd een aantal kinderen geïnterviewd. Tijdens
deelname aan het programma werden de kinderen geobserveerd. Uit de
stemmingstesten bleek dat de kinderen zich beter voelden over zichzelf en lekkerder
in hun vel zaten.
Ook Louv (2007) beschrijft in zijn boek dat een goed contact met de natuur goed is
voor het zelfvertrouwen van een kind. Dit zelfvertrouwen verbindt hij vervolgens aan
de zorgen rondom veiligheid. Hij beargumenteert dat kinderlokkers juist kwetsbare
kinderen uitkiezen. Een kind dat veel buiten komt heeft veel zelfvertrouwen en zal
daardoor juist minder snel worden benaderd door kinderlokkers.
Effect op creativiteit
Uit het artikel van Van Boeckel (2005) blijkt dat de natuur een positieve invloed heeft
op de creatieve ontwikkeling van een kind. Dit artikel gaat over een
natuureducatieprogramma waarbij kinderen door middel van kunstzinnige expressie
in contact worden gebracht met de natuur. Ze krijgen verschillende creatieve
opdrachten zoals schilderen en tekenen. Tijdens het programma viel op dat kinderen
steeds meer oog voor detail begonnen te krijgen. Zo merkten zij op, toen er een
schilderij van het bos moest worden gemaakt, dat er heel veel verschillende kleuren
groen waren. Naarmate het programma vorderde werden de kunstwerken van de
kinderen steeds uitgebreider en werd hun creativiteit bevorderd.
Effect op stress
De vermindering van stress werd door Van der Waal et al. (2003) ook bij kinderen
ontdekt aan de hand van de stemmingstesten. De natuur heeft een rustgevend effect
op mensen, zowel op kinderen als volwassenen. Dit effect komt vooral duidelijk naar
voren bij kinderen met stoornissen in het autistisch spectrum (Louv, 2007).
Verschillende onderzoeken tonen volgens Louv aan dat deze kinderen veel minder
medicatie nodig hebben als zij veel in contact komen met de natuur. In sommige
gevallen hebben deze kinderen zelfs helemaal geen medicatie meer nodig. Dit
rustgevende effect is er ook ten aanzien van de concentratie van kinderen. Louv
toont in zijn boek aan dat vooral meisjes er baat bij hebben als hun kamer uitzicht
heeft op een natuurlijke omgeving. Dan kunnen zij zich namelijk veel beter
concentreren.
Effect op waardering en beeld van de natuur
Dat er een verband is tussen het willen beschermen van de natuur en het contact
met de natuur komt ook naar voren in het onderzoek van De Witt (2005). In dit
onderzoek werden vrijwilligers op de open dag van de Universiteit Nijmegen
vergeleken met de bezoekers van Ecotopia. Ecotopia is een evenement voor
jongeren die vanuit hun studie, werk of vrijwilligerswerk veel met de natuur bezig zijn.
Uit dit onderzoek bleek dat de Ecotopia-jongeren allemaal, meestal dankzij hun
ouders, van jongs af aan veel in de natuur hebben gespeeld en betrokken zijn
geweest bij de natuur. De waardering en verantwoordelijkheid die zij voor het behoud
van de natuur voelen ligt hoger dan bij de jongeren van de Universiteit Nijmegen die
minder in contact kwamen met de natuur. Er lijkt dus inderdaad een verband te
12

bestaan tussen een veelvuldig contact met de natuur en de behoefte om voor haar
behoud te zorgen.
Tijdens het Outdoor Challenge Program bleek ook dat de waardering voor de natuur
veranderde gedurende het programma (Kaplan & Kaplan, 1989). Tijdens het
onderzoek werd de deelnemers gevraagd om een dagboek bij te houden. Uit deze
dagboeken blijkt dat de waardering voor de natuur toenam. Zelfs de insecten werden
meer gewaardeerd dan voorheen. Door deelname aan het programma en bezig te
zijn in het bos, begonnen te deelnemers de schoonheid van de natuur te waarderen.
Dit effect was ook merkbaar tijdens het programma van Het bewaarde land (Van der
Waal et al. 2008). De angst die sommige kinderen hadden voor de natuur nam af.
Ook werd voor de meeste kinderen het begrip ‘natuur’ veel breder. Voorafgaand aan
het programma werd aan de kinderen gevraagd wat zij onder natuur verstonden. De
antwoorden die zij gaven waren vrij beperkt, ze kwamen niet verder dan bomen, gras
en bloemen. Na deelname aan het programma werd dezelfde vraag weer gesteld
aan de kinderen en ditmaal was het antwoord veel uitgebreider: dingen als insecten,
kikkers, mos en water werden nu ook genoemd. Door het programma in het bos
hadden de kinderen dus hun beeld van de natuur verder uitgebreid.
Veel contact met de natuur draagt ook bij aan de kennis die kinderen hebben over de
natuur. De Witt (2005) heeft in haar onderzoek drie groepen kinderen van drie
verschillende basisscholen geïnterviewd in Nijmegen-west, Nijmegen-centrum en
Berg en Dal. De omgeving in Berg en Dal is veel groener dan die in Nijmegen. De
kinderen van de basisschool in Berg en Dal wisten veel meer planten en dieren te
benoemen dan de kinderen van de basisscholen in Nijmegen.
Wat opvallend is met betrekking tot het beschermen van de natuur is dat uit
onderzoek zoals dat van Van den Boorn (2007) blijkt dat kinderen uit steden vaak
beter op de hoogte zijn van de milieuproblematiek dan kinderen van het platteland.
Kinderen uit de stad komen minder buiten dan kinderen op het platteland en hebben
toch meer kennis van de milieuproblematiek. Maar of meer kennis van
milieuproblematiek ook leidt tot meer waardering voor natuur is niet onderzocht.
Ervaren van natuur
Volgens Kellert (2002) zijn er drie manieren waarop een kind de natuur kan ervaren.
Op een directe manier, een indirecte manier en een symbolische manier. Een directe
ervaring met de natuur is een ervaring die een kind spontaan heeft, dus geen lessen
georganiseerd door school maar dingen die ze ontdekken en leren als ze zelf aan het
spelen zijn in het bos of in een parkje in de buurt, zoals klimmen in een hoge boom of
een hut bouwen van takken. Kinderen hebben deze ervaringen uit zichzelf en ze zijn
spontaan van aard. Het kan ook een interactie met dieren zijn, zoals het zien van een
hert of het ontdekken van een mierennest. Bij een indirecte ervaring met natuur komt
een kind nog steeds in contact met de ‘echte’ natuur, alleen op een gestructureerde
en een minder vrije manier. Deze ervaring is gecontroleerd door andere mensen.
Een voorbeeld is het bezoeken van een dierentuin. In de dierentuin zijn de dieren
door mensen in een habitat gezet met de bedoeling dat andere mensen naar ze
kunnen kijken. Dit is dus geen spontane ervaring meer, men gaat naar de dierentuin
met de bedoeling om dieren te bekijken. De natuur die bij indirecte ervaringen met de
natuur komt kijken, is over het algemeen natuur die onderworpen is aan menselijke
invloeden. Bij een symbolische ervaring met de natuur is er geen fysiek contact
tussen kind en natuur. Deze ervaringen vinden plaats via boeken, plaatjes of films
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over de natuur. Kinderen leren hiervan wel over de natuur en worden zich ervan
bewust, maar er is geen direct contact tussen kind en natuur. Een voorbeeld is een
kind dat veel achter de computer zit en op die manier een WNF Ranger wordt en zo
betrokken is bij de natuur. Het kind heeft geen direct contact met de natuur maar is
wel betrokken. Het is belangrijk om te herkennen dat kinderen op verschillende
manieren in contact treden met de natuur. Alle drie de typen ervaringen zijn namelijk
belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Een speelbos zal vooral bijdragen aan
de directe en indirecte ervaringen met natuur.
Fasen in de ontwikkeling van de band tussen kind en natuur
Volgens Kellert (2002) zijn er drie fasen in de ontwikkeling van de band tussen kind
en natuur. De eerste fase loopt van drie tot zes jaar, de tweede fase van zes tot en
met twaalf jaar en de derde fase van dertien tot en met zeventien jaar. De
ontwikkeling van een kind met betrekking tot de natuur vindt volgens Kellert op drie
gebieden plaats, namelijk de cognitieve ontwikkeling, de affectieve ontwikkeling en
de evaluatieve ontwikkeling.
Bij de cognitieve ontwikkeling draait het om het verwerken van informatie. Het gaat
hier om het begrijpen, analyseren, synthetiseren en evalueren van de informatie die
kinderen krijgen. Kellert is hierbij niet duidelijk over wat precies bij welke leeftijd
hoort.
Hetzelfde geldt voor de affectieve ontwikkeling, de affectie die kinderen ten aanzien
van de natuur ontwikkelen. Kinderen leren te ontvangen en te reageren, ze leren
waarde aan dingen toe te kennen en ze op basis daarvan te organiseren. Uiteindelijk
leidt dit proces tot een set van waardes waaruit zij hun eigen wereldbeeld vormen.
De evaluatieve ontwikkeling draait om de waardes die kinderen aan de natuur toe
leren kennen. Op deze laatste ontwikkeling gaat Kellert per leeftijdsfase wat dieper
in. In de eerste fase van drie tot zes jaar zijn kinderen vooral bezig met hun eigen
behoeftes. Het belangrijkste voor een kind van die leeftijd is het hebben van controle
en zich veilig voelen. Een kind van drie zal ook niet zomaar in zijn eentje op
ontdekking gaan in het bos. De natuur speelt voor deze kinderen nog geen echt
belangrijke rol in de zin dat de natuur zelf voor hen geen behoeften heeft.
In de tweede leeftijdsfase, van zes tot en met twaalf jaar, gaan kinderen meer aan
het ontdekken. De behoefte aan veiligheid wordt losgelaten en kinderen proberen
iets meer uit. Betovering is een belangrijk element in deze leeftijdsfase. Kinderen
gaan zelf op onderzoek uit en verbazen zich over de wonderen der natuur. Ze
ontwikkelen ook een verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van de natuur. Ze
erkennen dat de natuur ook behoeften heeft en kennen haar gevoelens toe. Een kind
van die leeftijd zal bijvoorbeeld moeite hebben om een spijker in een boom te slaan
omdat ze “de boom dan pijn doen”. Kinderen zijn in deze fase ook het meest
geïnteresseerd in de natuur. Volgens Kellert horen ze graag verhalen en mythes over
de natuur, bijvoorbeeld in de vorm van sprookjes. Als deze symbolische ervaringen
gekoppeld worden aan directe en indirecte ervaring. Werken met een thema kan hier
aan bijdragen. Op deze manier wordt het symbolische direct aan de indirecte en
directe ervaringen gekoppeld. Bovendien krijgen kinderen op deze manier een
denkkader mee waardoor ze misschien op nieuwe ideeën komen in plaats van de
geijkte kabelbaan, wipkip en waterpomp.
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In de derde leeftijdsfase, van dertien tot en met zeventien jaar, benaderen kinderen
de natuur op een meer abstracte manier. Ze begrijpen dingen als ecosystemen en de
evolutie en gaan de natuur op een andere manier waarderen. Ze kennen haar
eigenschappen als schoonheid toe. In deze leeftijdscategorie worden ze zich meer
bewust van het lijden van andere organismen. Ook krijgen ze door deel te nemen
aan uitdagende activiteiten in de natuur meer zelfvertrouwen en zelfwaardering en
ontwikkelen ze hun eigen identiteit.
Staatsbosbeheer heeft een eigen jeugdvisie ontwikkeld die enigszins aansluit op de
verschillende gebieden die Kellert onderscheidt. Het educatieprogramma van
Staatsbosbeheer bestaat namelijk uit drie onderdelen; hart, hoofd en handen. Hart
draait vooral om de beleving en het gevoel bij natuur. Hart sluit aan bij de affectieve
ontwikkeling die Kellert omschrijft. Hoofd gaat om de kennis van natuur, wat aansluit
bij de cognitieve ontwikkeling. Handen gaat om gedrag of handelen, het actief met
natuur bezig zijn. Handen sluit dan ook het meeste aan bij de evaluatieve
ontwikkeling die Kellert omschrijft, het ontdekken wat een kind met natuur kan doen.
3.2.2 Betrokkenheid van kinderen bij milieu(beleid)
Kinderen worden op dit moment (te) weinig betrokken bij het milieubeleid. Op zich
een vreemd gegeven aangezien men graag wil dat kinderen meer betrokken raken
bij de natuur en de milieuproblematiek. Waar kan men dan beter beginnen dan in
hun directe leefomgeving? Kinderen zijn namelijk sterker verbonden met de plek
waar ze wonen dan volwassenen. Ze zijn de meest frequente gebruiker van hun
woonomgeving (Van Andel, 1985 in Visser 1993). Dit heeft vooral een geografische
oorzaak, kinderen zijn minder mobiel dan volwassenen en dus speelt hun leven zich
af binnen een kleiner gebied. Daardoor maken zijn intensiever gebruik van hun
leefomgeving. Het is dus eigenlijk heel logisch dat degenen die het meeste gebruik
maken van een bepaald gebied, hier ook iets over te vertellen hebben.
Daarnaast blijkt de directe leefomgeving ook veel invloed te hebben op het contact
met de natuur. Langers et al. (2008) hebben onderzoek gedaan naar de oorzaken
van de verslechterde relatie tussen kind en natuur. In onderstaande figuur zijn deze
oorzaken weergegeven.

Figuur 2: Oorzaken en gevolgen van te weinig buitenspelen (Langers et al 2008)
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Een aantal van deze oorzaken kan worden opgelost door meer betrokkenheid van
kinderen bij het vormen van het beleid. Voor de hand liggend is de kindonvriendelijke
planvorming. Volgens de Visser (1993) vergissen volwassenen zich vaak in wat
kinderen leuk vinden. Door met kinderen in gesprek te gaan of te observeren kan dit
probleem worden opgelost. Daarnaast speelt veiligheid een belangrijke rol bij de
leefomgeving van een kind. Ook dit is een probleem dat deels door kinderparticipatie
kan worden opgelost. Veiligheid heeft verschillende betekenissen. Er valt
bijvoorbeeld te denken aan verkeersveiligheid. Kinderen kunnen hierbij betrokken
worden door bijvoorbeeld te helpen de gevaarlijke situaties te benoemen. Zoals al
gezegd is maken zij het meeste gebruik van hun directe omgeving dus zij hebben
hier waarschijnlijk ook de meeste (leken)kennis over. Daarnaast speelt sociale
onveiligheid een belangrijke rol. Deze angst speelt niet alleen bij kinderen maar ook
bij hun ouders (Langers et al. 2008). In het figuur is te zien dat de problemen rondom
veiligheid ook leiden tot ontmoedigde ouders. Ook hierbij kan kinderparticipatie een
uitkomst bieden. De Visser (1993) constateert in haar onderzoek dat
kinderparticipatie als neveneffect heeft dat ook andere partijen meer betrokken raken
bij hun omgeving. Kinderen zijn in staat volwassenen, zoals hun ouders, te
mobiliseren. De betrokkenheid van volwassenen vergroot de sociale veiligheid.
Buurtbewoners leren elkaar beter kennen waardoor de samenhang binnen de buurt
wordt vergroot.
Een ander argument voor meer betrokkenheid voor kinderen is duurzaamheid.
Volgens de Brundtlandcommissie (1992) is duurzame ontwikkeling een ontwikkeling
die ‘voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder het vermogen van
toekomstige generaties aan te tasten om in hun eigenbehoeften te voorzien.’ Het
eerste deel van deze definitie slaat op het hier en nu, het tweede deel op de
toekomst. Kinderen maken van beide deel uit. Het is dus eigenlijk vanuit een
duurzaam standpunt gezien logisch dat je de volwassenen van morgen vandaag al
mee laat beslissen.
Er is wel veel kritiek op de Brundtlandcommissie omdat de definitie erg vaag is. Een
concretere omschrijving van duurzaamheid zijn de zogenaamde 3 p’s: people, planet
en prosperity/profit (Roorda, 2011). Deze drie elementen moeten met elkaar in
balans zijn en blijven voor een duurzame toekomst. Kinderparticipatie bij milieu en
natuur beleid past precies binnen deze omschrijving. Kinderen worden veelal
omschreven als “de toekomstige generatie”, de people van morgen. Door kinderen
mee te laten denken over milieu en natuur zaken laat men dus eigenlijk al de
volgende generatie mee denken over de inrichting van hun toekomst. Door kinderen
mee te laten denken over het milieu en natuur beleid zijn ze ook al met de tweede P
planet bezig. Participatie zorgt ook voor meer betrokkenheid bij milieuproblemen. De
laatste P prosperity is lastiger voor kinderen om te overzien.
3.2.3 Conclusie: Kinderen en natuur in dit onderzoek
Het is belangrijk dat kinderen een goede relatie met natuur hebben. Het is zowel van
maatschappelijk als individueel belang dat het contact tussen kinderen en natuur
wordt bevorderd. Initiatieven zoals het speelbos zorgen voor een beter contact.
Staatsbosbeheer onderscheidt drie type ervaringen, namelijk kennis, gevoel en
handelen, oftewel hoofd, hart en handen. Deze concepten worden in dit onderzoek
gebruikt om de relatie tussen kind en natuur te onderzoeken.
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3.3 Kinderen en participatie
Er zijn voldoende argumenten om kinderen meer te betrekken bij het milieu en
natuurbeleid. Zeker als het gaat om lokaal beleid dat van invloed is op de directe
leefomgeving van het kind, zoals bij een speelbos het geval is. Kinderen participatie
kan op verschillende mogelijkheden en op verschillende niveaus plaats vinden. In de
praktijk zijn een aantal voorbeelden te vinden maar daaruit blijkt ook dat het niet altijd
even gemakkelijk is om kinderen te laten participeren.
3.3.1 Mate van participatie
Er zijn daarnaast nog verschillende mate van participatie. Dit wordt vaak verbeeld in
de participatie ladder (Arnstein, 1969 in Horelli 1998). Hart et al. (1994) hebben hier
een aangepaste kinderversie van gemaakt (Shier, 2001).

Figuur 3: De participatieladder toegespitst op kinderen (Horelli 1998)
De oorspronkelijk ladder van Hart bevat eigenlijk nog drie treden (Shier, 2001) maar
deze treden zijn eigenlijk non-participatie. Deze treden zijn manipulation, decoration
en tokenism. Bij manipulation worden kinderen eigenlijk alleen gebruikt om de ideeën
van volwassenen te herhalen. Er wordt hen verteld wat ze moeten zeggen. Bij
decoration worden kinderen gebruikt om een bepaald doel te ondersteunen maar ze
hebben er vrijwel geen invloed op. Bijvoorbeeld door kinderen een t-shirt aan te
trekken of een pet op te zetten voor een goed doel. Bij tokenism wordt er wel met
kinderen gepraat maar is hun invloed niet duidelijk. De manier waarop kinderen zich
kunnen en mogen uitdrukken is beperkt en door volwassenen opgelegd. Deze drie
treden worden in de nieuwere modellen, zoals de bovenstaande uit het stuk van
Horilli (1998), niet meer gebruikt omdat het geen participatie is maar, zoals Hart al
aangeeft (Hart, 1994 in Shier 2001), non-participatie.
De verschillende treden van de ladder brengen openingen, mogelijkheden en
verplichtingen met zich mee. Naar mate men hoger op de ladder komt moet men zich
meer gaan afvragen hoeveel macht men wil delen met kinderen, hoe ze dit gaan
bewerkstelligen en welke verplichtingen ze hiermee scheppen (Shier, 2001). Volgens
Horelli (1998) blijft het meeste beleid bij de onderste treden van de ladder.
Voorbeelden van de bovenste trede zijn er niet of nauwelijks te vinden.
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Helaas blijkt kinderparticipatie in de praktijk erg lastig. In de casestudies van Visser
(1993) zijn een aantal obstakels al zichtbaar. Veel van de problemen met
kinderparticipatie zijn verbonden aan de verhouding tussen kinderen en
volwassenen. Veel volwassenen hebben het idee dat er een “vertaalslag” moet
worden gemaakt (Lauwers & Vanderstede, 2005). Vaak worden hiervoor mensen
gezocht die al met jongeren te maken hebben, zoals jongerenwerkers. Er wordt
gedacht dat deze mensen vanwege hun beroep beter in staat zijn met kinderen en
jongeren te communiceren en dat volwassenen die niet dagelijks met kinderen bezig
zijn niet goed in staat zijn met kinderen te communiceren. Maar, zo blijkt het de
casestudie van Lauwers en Vanderstede, andere spelers in het veld zoals
ambtenaren zijn ook in staat deze vertaalslag te maken. Waarom wordt er dan toch
vaak voor deze manier gekozen? In het artikel van Lauwers en Vanderstede komt
naar voren dat er vaak wel bereidheid is om kinderen te laten participeren maar dat
het door culturele en structurele barrières worden bemoeilijkt. Het proces van het
maken van beleid en ruimtelijke ordening is vaak te ingewikkeld voor kinderen om te
begrijpen en zich er in te mengen. Deze barrières die worden ervaren door kinderen
en volwassenen maken het voor kinderen dus nog moeilijker om zich toegang te
verschaffen tot het netwerk. Dit betekent dat de volwassenen binnen dit netwerk
bewust ruimte zullen moeten creëren voor kinderen om deel te nemen.
Daarnaast worden kinderen worden veelal gezien als onvolwassenen. Er heerst een
sterke wij-zij cultuur, degene die wel volwassenen zijn en degene die het niet zijn. Er
is dus een duidelijke scheidingslijn tussen de groep kinderen en de groep
volwassenen. Volwassenheid is een criteria dat wordt gebruikt om te bepalen of men
wel of niet mee mag beslissen (Mayall, 2000). Men mag immers pas vanaf 18
stemmen omdat men dan geacht wordt volwassen genoeg te zijn om mee te kunnen
denken. “Het kind” roept daarnaast een nostalgisch beeld op, een mogelijkheid van
verlossing in de toekomst. Het wordt dus bijna als een bepaald idealistisch en puur
beeld gezien (Proust, 2000). Dit pure en idealistische kind moet beschermd worden
en volwassenen weten hoe dat moet. Dit maakt het lastig voor kinderen om toegang
te krijgen tot het netwerk van volwassen. Beleid is immers een zaak voor
volwassenen en niet voor kinderen.
Wat verder een praktisch probleem vormt bij kinderparticipatie is het hoge verloop
binnen de groep (Visser, 1993 en Vandenbroucke et al., 2010). Zoals al eerder is
omschreven is de groep “kinderen” binnen de samenleving constant maar haar leden
dynamisch (Mayall, 2000). Sommige initiatieven om kinderen te laten participeren
bloeden hierdoor dood. Als het initiatief gestart wordt zijn er teveel kinderen van een
bepaalde leeftijd die in een keer wegvallen. Hierdoor ontstaat een gat dat vaak niet
goed kan worden opgevuld. Waardoor de geopend positie binnen het netwerk zich
weer sluit omdat er op dat moment niemand is om hem te vullen. Vervolgens is het
voor de volgende generatie kinderen nog lastiger om zich toegang te verschaffen,
want de vorige keer is het immers ook niet gelukt en neemt de bereidheid van
volwassenen waarschijnlijk af.
Net zoals met de vrouwenemancipatie moet er een verandering komen ten opzichte
van het kind (Mayall, 2000). Kinderen moeten betrokken worden bij de beslissingen
over hun toekomst. In een aantal, met name Scandinavische, wordt dit al gedaan en
met succes. Kinderen denken mee over het te voeren klimaatbeleid bijvoorbeeld
(Proust, 2000). Het emanciperen van kinderen vraagt om een andere benadering van
kinderen. Het zijn niet langer blokjes klei die moeten worden gevormd door de
instituties van volwassenen maar een eigen groep, een eigen stakeholder binnen het
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geheel. Dit betekent dat de huidige politieke en bestuurlijke structuur zich zal moeten
aanpassen aan het kind (Proust, 2000).
3.3.2 Participatie in de praktijk
Hoe laat men kinderen in de praktijk participeren? Kinderen kunnen direct bij het
proces betrokken worden of vertegenwoordigd worden door anderen. Visser (1993)
heeft een aantal initiatieven voor kinderparticipatie onderzocht. Kinderparticipatie kan
een initiatief van volwassenen zijn maar ook van kinderen. In een van de projecten
(WESP, wij eisen speelplek) dat Visser onderzocht heeft hebben kinderen zelf het
initiatief genomen om hun buurt te veranderen. In een ander project in Beilen werden
kinderen benaderd om mee te denken over de inrichting van een speelplek. Oudere
kinderen werden benaderd via scholen en clubs, ze mochten stukjes schrijven en
tekeningen maken om zo hun ideeën weer te geven. Jongere kinderen werden
geobserveerd door hun ouders. Deze kinderen waren er jong en hadden nog niet het
vermogen hadden om zich goed uit te kunnen drukken door middel van de methodes
die bij de oudere kinderen werd gebruikt. Hun ouders kregen een training om hun
kinderen zo goed mogelijk te observeren terwijl ze aan het spelen waren. Op deze
manier konden de ouders en de gemeente een beeld krijgen van wat deze kinderen
leuk vinden. Er werden ook nog een aantal voorbeelden besproken in het onderzoek
omtrent een kinder- of jeugdraad. Hiervan zijn ook voorbeelden terug te vinden in het
rapport van het Vandenbroucke et al (2010).
Bij deze vormen van participatie kwamen een aantal belangrijke punten naar voren
die vooral te maken hebben met de verhoudingen en verschillen tussen kinderen en
volwassenen. Het blijkt voor kinderen best moeilijk te zijn om een eigen initiatief van
de grond te krijgen. In de casestudy van Visser (1993) werden de kinderen erg
tegengewerkt door volwassen buurtbewoners. Daarnaast moesten de kinderen hulp
krijgen van volwassenen (in dit geval hun ouders) om gehoord te kunnen worden. Op
eigen kracht werden ze niet gehoord. Er zijn dus volwassenen nodig die bereid zijn
kinderen te helpen om kinderparticipatie te laten plaats vinden. Volwassenen moeten
de ruimte voor kinderparticipatie creëren want in de huidige politieke en bestuurlijke
structuur is er geen mogelijkheid voor kinderen om zich zonder gesteund te worden
door een volwassene om zich te laten horen. Verder waren de kinderen in dit
voorbeeld allemaal van dezelfde leeftijd dus toen zij ouder werden bloedde het
initiatief dood. Bij het project in Beilen was ook de ondersteuning van volwassenen
nodig. Op de eerste plaats moesten ouders observeren en in de twee plaats was er
iemand die alle tekeningen en stukjes van de oudere kinderen bundelde en
interpreteerde. Volwassenen moeten dus vooral zorgen voor een structuur waarin
kinderen zich op hun manier kunnen uiten. Een veel gekozen structuur is een kinderof jeugdraad. Ook hiervan was een concrete casestudy opgenomen in het onderzoek
van Visser (1993). Uit deze casestudy kwamen ook een aantal belangrijke punten
naar voren. De communicatie met en naar kinderen is anders. Vanwege hun leeftijd
zijn kinderen veel visuele ingesteld. Concreet houdt dat in dat men kinderen beter
een plaatje van iets kan geven dan een tekst. Visuele hulpmiddelen zoals
schaalmodellen maken het voor kinderen makkelijker om iets te begrijpen. Kinderen
zijn op jonge leeftijd al goed in staat een schaalmodel te begrijpen (Bell, 2006). Uit
het voorbeeld van Visser (1993) bleek ook dat kinderen het leuk vinden om mee te
mogen beslissen. Maar ze zijn wel erg resultaat gericht, ze moeten een concreet doel
voor ogen hebben. Zoals bijvoorbeeld een nieuwe kabelbaan. Anders verliezen ze
snel interesse. Ze hebben dan het gevoel dat het voor niets is. Daarnaast moeten
kinderen het gevoel hebben dat ze serieus worden genomen en moet er goed
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worden voorbereid. Het moet van te voren duidelijk zijn wat er van kinderen verwacht
wordt. Kinderen verliezen anders snel interesse.
3.3.3 Conclusie: Kinderparticipatie in dit onderzoek
Kinderen kunnen participeren, maar niet zonder slag of stoot. Er zijn veel problemen
waardoor de participatie van kinderen worden bemoeilijkt. Enerzijds zijn kinderen
maar kort kind dus kunnen participatie projecten niet te lang duren omdat kinderen
dan andere interesses krijgen. Anderzijds zullen volwassenen een deel van hun
invloed en macht met kinderen moeten delen om tot een effectieve participatie te
komen. Kortom bij de participatie van kinderen is vooral de duur en het niveau
waarop kinderen participeren van belang om tot een succesvolle participatie van
kinderen te komen.
3.4 Kinderen en volwassenen
In deze paragraaf wordt de rol van volwassenen bij kinderparticipatie besproken.
Kinderen kunnen namelijk moeilijk of niet zelfstanding participeren vanwege hun
jonge leeftijd. Sommige zaken als financiën of veiligheid zijn voor kinderen lastig te
overzien. In paragraaf 3.4.1 worden de rechten van het kind besproken. De rechten
van het kind zijn niet alleen een concreet voorbeeld van de maatschappelijke positie
van het kind maar ze geven ook weer welke verantwoordelijkheden volwassenen
hebben tegenover kinderen. In paragraaf 3.4.2 zal worden ingegaan op de veiligheid
van kinderen. Veiligheid is een zeer belangrijk onderwerp als het gaat om kinderen
maar kinderen zelf kunnen niet altijd overzien wat veiligheid precies inhoudt of waar
een speelbos aan moet voldoen. In paragraaf 3.4.3 zal de betrokkenheid van de
lokale maatschappelijke omgeving worden besproken. In paragraaf 3.4.4 tot en met
paragraaf 3.4.7 zullen de actoren die belangrijk zijn voor de relatie tussen kind en
natuur en/of kinderparticipatie worden besproken.
Deze paragraaf is voor een deel gebaseerd op theorie en voor een deel op kennis
vanuit de praktijk. De verschuiving van verantwoordelijkheden van de overheid naar
de lokale maatschappelijke omgeving is een namelijk een vrij recente ontwikkeling.
Hier is nog weinig onderzoek naar gedaan. Bovendien is er geen literatuur
beschikbaar over begeleiding van kinderparticipatie door de lokale maatschappelijke
omgeving. Maar in de praktijk zijn deze ontwikkelingen volop gaande. Professionals
uit het veld werken steeds meer samen met de lokale omgeving bij het ontwerpen en
onderhouden van natuurlijke speelplekken. Er is theorie over de rechten van het kind
en de verplichtingen die de rechten mee brengen voor volwassenen. In de praktijk is
er kennis over hoe volwassenen deze rechten vorm (zouden moeten) geven. Er is
daarnaast ook veel kennis over het betrekken van de lokale maatschappelijke
omgeving en de valkuilen waar in eerdere projecten tegen aan is gelopen.
Betrokkenheid vanuit de lokale maatschappelijke omgeving blijkt namelijk niet vanzelf
te gaan en dus moet er tijd en energie in worden gestoken. Er is onderzoek gedaan
naar de rol van ouders en de school op de relatie tussen kind en natuur. Uit de
praktijk blijkt dat niet alleen de school en ouders van invloed zijn op de relatie tussen
kind en natuur maar dat ook andere partijen een belangrijke rol spelen bij het contact
tussen kind en natuur. Dat maakt deze partijen ook interessante partners voor
kinderparticipatie. Kortom de theorie over de rol van volwassenen schiet voor het
doel van dit onderzoek te kort. Daarom is er voor gekozen om de theorie aan te
vullen met kennis uit de praktijk om zo een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van
de mogelijkheden en moeilijkheden bij een participatief speelbos.
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3.4.1 Rechten van het Kind
De rechten van het geven heel concreet weer welke verantwoordelijkheden
volwassenen hebben ten op zichten van kinderen. Daarnaast geven de rechten van
het kind ook weer welke positie het kind heeft in de maatschappij. De rechten van het
kind zorgen er namelijk voor dat kinderen als groep kunnen worden gedefinieerd. De
rechten van het kind zijn bedacht binnen de VN en geratificeerd door de meesten
landen. Hier zijn kinderen zelf niet aan te pas gekomen. De rechten van het kind zijn
door volwassenen in het leven geroepen om kinderen te beschermen.
Welke rechten kinderen wel of niet zouden moeten hebben is een complexe
discussie. Vaak wordt verwezen naar de cognitie van kinderen (Thomas, 2000).
Zoals eerder omschreven zijn er volgens Piaget verschillende fases in de
ontwikkeling van een kind. Om die reden zouden kinderen bijvoorbeeld niet het recht
moeten krijgen om te stemmen. Men acht een mens pas in staat om te stemmen
vanaf het 18de levensjaar op basis van onderzoek naar de cognitieve ontwikkeling
van kinderen. Hiermee wordt een duidelijke scheidingslijn gemaakt tussen
volwassenen en kinderen. Wat hier vooral uit kan worden opgemaakt is dat men niet
verwacht dat kinderen tot hetzelfde in staat zijn als volwassenen. Van kinderen wordt
minder verwacht dan van volwassenen.
In het verdrag inzake de kinderrechten staan de zogenaamde drie p’s centraal.
Protection, provision en participation. Kinderen hebben recht op deze drie p’s. De
eerste twee zijn vooral passief, de laatste minder. Hiermee wordt bedoeld dat voor de
eerste twee p’s kinderen zelf niet betrokken hoeven te worden, dit is een
verantwoordelijkheid die volwassenen hebben ten opzichte van kinderen.
Volwassenen moeten maatregelen treffen om er voor te zorgen dat kinderen krijgen
wat ze nodig hebben zonder dat een kind hier deel aan neemt (Mayall, 2000). Deze
rechten zijn deterministisch van aard, ze zijn er om te zorgen dan volwassenen hun
bijdrage leveren aan het zo goed mogelijk opvoeden van het kind (Thomas, 2000).
Aangezien de meeste landen de rechten van het kind onderschrijven is er dus
wereldwijd gezien een consensus dat volwassenen verantwoordelijk zijn voor de
bescherming en eerste levensbehoeftes van kinderen.
Het recht op participatie moet ook worden gewaarborgd door volwassenen, maar hier
neemt het kind wel actief aan deel. Kinderen krijgen via deze p een stem. De rechten
omtrent participatie passen veel meer binnen de interpretatieve reproductie. Het
verschaft kinderen namelijk als groep toegang tot de wereld van volwassenen.
Kinderen kunnen op deze manier een actieve bijdrage leveren aan de maatschappij.
Dit recht blijkt een van de moeilijkste rechten in de praktijk (Mayall, 2000). Kinderen
kunnen zich slecht toegang verschaffen tot het netwerk van volwassenen en kunnen
daardoor ook moeilijk participeren (Horelli, 2006). Uit paragraaf 3.3.2 blijkt dat er veel
obstakels zijn die participatie van kinderen bemoeilijken. Daarnaast zijn er in de
huidige maatschappij nog steeds veel mensen die kinderen simpelweg als
onvolwassenen beschouwen. Er heerst een sterke wij-zij cultuur, degene die wel
volwassenen zijn en degene die het niet zijn. Volwassenheid is een criteria dat wordt
gebruikt om te bepalen of men wel of niet mee mag beslissen (Mayall, 2000). “Het
kind” roept daarnaast een nostalgisch beeld op, een mogelijkheid van verlossing in
de toekomst. Het wordt dus bijna als een bepaald idealistisch en puur beeld gezien
(Prout, 2000). Het dominante idee is dat kinderen te vormen zijn tot verantwoorde
burgers als ze volwassen zijn en het is aan de huidige volwassenen om dit te
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bewerkstelligen. Ook al zijn kinderen zelf de toekomst, ze mogen er niet over mee
beslissen (Prout, 2000).
De verklaring hiervoor in dat de rol van kinderen in de huidige samenleving tweedelig
is. Enerzijds worden kinderen als de toekomst gezien en wordt er meer en meer
aandacht besteed aan de ontwikkeling van het individu. Er wordt steeds meer nadruk
gelegd op wat kinderen allemaal wel kunnen en worden ze meegenomen in beleid
als belanghebbende in de toekomst. Vanuit dit standpunt zouden kinderen deel
moeten nemen aan het maken van beleid (Prout, 2000). Anderzijds komt er juist
steeds meer nadruk te leggen op bescherming van kinderen. Veiligheid is een
belangrijk speerpunt voor volwassenen. Het controleren en reguleren van wat
kinderen mogen, moeten en kunnen wordt bepaald door volwassen. Dit staat haaks
op het idee dat kinderen steeds meer zelf kunnen (Prout, 2000; Mayall, 2000). Er is
dus een spanningsveld tussen de participatie van kinderen aan de ene kant en het
beschermen van kinderen aan de andere kant. De twee (lijken) elkaar uit te sluiten.
3.4.2 Veiligheid
Vanwege hun jonge leeftijd worden kinderen vaak als “kwetsbaar” getypeerd
waardoor veiligheid een belangrijk onderwerp is voor hun ouders en andere
volwassenen. Het ook een van de motivaties waarom volwassenen betrokken zijn bij
participatie van kinderen. Voor kinderen zelf is veiligheid geen belangrijk onderwerp.
Veelal omdat volwassenen dit al voor kinderen waarborgen, zoals ook omschreven
staat in de rechten van het kind.
In een Australisch onderzoek naar de plekken waar kinderen spelen werd in 94% van
de interviews aangegeven dat veiligheid de belangrijkste motivatie was voor ouders
om hun kind op bepaalde plekken wel of niet te laten spelen (Veitch et al, 2006). Op
de website van een willekeurige school of een kinderdagverblijf staat altijd wel een
kopje “veiligheid” op de website. Het is een onderwerp waar veel ouders zich mee
bezig houden en het is dus vrij waarschijnlijk dat veiligheid voor ouders een
belangrijke voorwaarde is om hun kind deel te laten nemen aan een participatie
project. Veiligheid is voor ouders een belangrijk onderwerp, maar tegelijkertijd
hechten kinderen en jongeren zich erg aan hun vrijheid. Hier ontstaat dus een
spanningsveld. Ouders hebben graag zicht op hun kinderen terwijl ze spelen terwijl
kinderen het juist spannend vinden om zich aan het zicht van hun ouders te
onttrekken (Lobst 2004).
Veiligheid kent verschillende definities. Er zijn een aantal vormen van veiligheid die
belangrijk zijn voor dit onderzoek. De fysieke veiligheid van kinderen wordt vaak als
eerste genoemd als men ouders vraagt naar de veiligheid van hun kinderen (Veitch
et al, 2006). Vaak wordt de fysieke veiligheid in een adem genoemd met hygiëne.
Hierbij valt te denken aan fysieke risico’s zoals het vallen uit een boom maar ook aan
een beet van een teek besmet met Lyme. Daarnaast is er recent door grote zaken in
de media ook veel aandacht ontstaan voor de sociale veiligheid van kinderen. Hierbij
valt te denken aan risico’s zoals pesten, discriminatie, mishandeling of misbruik.
Ondanks de grote aandacht voor sociale veiligheid in de media, is er nog weinig
onderzoek op dit gebied.
Als het gaat om fysieke veiligheid wordt verkeersveiligheid als een van de eerste
voorwaarden genoemd. In het model van Langers et al. (2008) (pagina 22) wordt de
afname van verkeersveiligheid als een van de redenen genoemd waarom kinderen
minder buiten en in de natuur spelen. Op zich is dit in het speelbos zelf niet van
toepassing maar als de omgeving waarin het speelbos ligt niet veilig is, dan zullen
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kinderen hier minder snel op af komen. Daarnaast beschrijven Langers et al. (2008)
in hun onderzoek de claimcultuur. Ouders zijn sneller geneigd een schadevergoeding
te eisen als hun kind bijvoorbeeld uit een boom valt. Deze ontwikkeling heeft ook
invloed op de participatie. Om kinderen goed te kunnen laten participeren en ze
zoveel mogelijk te laten inbrengen zijn ze gebaat bij concrete voorbeelden. Het werkt
dus het beste als ze zelf in het bos rondlopen en ideeën bedenken. Dit brengt risico’s
met zich mee. Daarnaast vinden veel kinderen het leuk dat wat ze bedacht hebben,
ze ook mogen uitvoeren. Als ze bijvoorbeeld graag een boomhut willen, vinden ze
het over het algemeen ook leuk om de boomhut mee te bouwen. Dit levert ook weer
risico’s op maar als kinderen hun project ook mogen uitvoeren ervaren ze wel meer
betrokkenheid.
Naast de fysieke veiligheid speelt sociale veiligheid een belangrijke rol. In het eerder
genoemd Australisch onderzoek gaf 58% van de ouders aan hun kinderen niet op
bepaalde plekken vanwege de angst voor vreemden. Daarnaast gaven ouders aan
hun kinderen niet te laten spelen op plekken met groepen adolescenten vanwege de
angst dat hun kinderen gepest zouden worden (Veitch et al, 2006). Deze risico’s
loopt men ook in een speelbos. De aanwezigheid van een boswachter zal het risico
waarschijnlijk verkleinen. Verder is de sociale controle minder geworden (Langers et
al., 2008). Er zijn minder volwassenen op straat en in de directe omgeving van
kinderen die een oogje in het zeil houden. In een bos is deze sociale controle nog
veel kleiner omdat er vrij weinig volwassenen altijd aanwezig zijn. Daarnaast zijn er
ook een hoop zorgen bij ouders over de volwassenen in de directe omgeving van
kinderen. In de afgelopen jaren zijn er een aantal schokkende zaken betreffende het
misbruik van kinderen door volwassenen aan het licht gekomen. Er is nog niet veel
onderzoek over de gevolgen hiervan, maar in de media wordt hier uitgebreid
aandacht aan geschonken.
3.4.3 Betrokkenheid van de lokale maatschappelijke omgeving
De ervaringen in de praktijk met de lokale betrokkenheid zijn erg wisselend. Er zijn
projecten waarbij de buurt en nabijgelegen scholen een natuurspeelplek adopteren
en er hun eigen stempel op drukken maar er zijn ook voorbeelden waarbij er
niemand te vinden is die het op wil pakken. Sterker nog, er zijn ook ervaringen dat de
buurt juist tegen werkt of dat er sprake is van vandalisme. Het is niet precies vast te
leggen wat de lokale maatschappelijke omgeving in beweging zet, maar er zijn wel
een aantal factoren te ontdekken die bijdragen aan een actieve betrokkenheid van de
lokale maatschappelijke omgeving.
Een speelplek in de Achterhoek wordt vrijwel volledig onderhouden door een actieve
groep buurtbewoners. In de Betuwe ligt een zelfde soort speelplek ook midden in de
wijk maar hier is nauwelijks animo te vinden. Tussen deze twee plekken zijn er een
aantal belangrijke verschillen. In de Achterhoek is het initiatief voor de speelplek
ontstaan bij de buurt zelf. Vervolgens zijn ze daarna met de gemeente gaan kijken
hoe dit te realiseren was. Bij de speelplek in de Betuwe heeft de gemeente het
voortouw genomen. Verder is bij de ontwikkeling van de speelplek in de Achterhoek
de hele lokale maatschappelijke omgeving vanaf het begin betrokken.
Buurtbewoners kregen allemaal een uitnodiging om te komen brainstormen over de
inrichting van de speelplek. Bij de plek in de Betuwe is dit minder gebeurt. De wijken
waarin de plek is aangelegd verschillen van elkaar. De wijk in de Achterhoek bestaat
al langer en heeft een buurtverenging. De wijk in de Betuwe is een nieuwbouwwijk en
heeft geen buurtvereniging. Daarnaast lijkt de gemeente in de Achterhoek veel meer
inzicht te hebben in mogelijke samenwerkingspartners er worden er veel connecties
gelegd met andere organisaties zoals scholen en de lokale bij verenging. Door de
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lokale maatschappelijke omgeving zo breed mogelijk in te zetten kan er heel veel van
het onderhoud worden opgevangen voor lagere kosten. Volgens de gemeente in de
Betuwe blijft de lokale betrokkenheid uit vanwege het ontbreken van een
buurtvereniging, maar er is geen contact gezocht met de groen opleiding die tegen
het park aanligt of met andere mogelijke partners.
Bovenstaande voorbeelden liggen erg ver uit elkaar. Een andere plek in NoordBrabant ligt tussen beide in. Er is wel vanuit bewoners verzocht om in een park een
natuurlijke speelplek voor kinderen te creëren en zijn er slechts een paar vrijwilligers
die het park onderhouden. Verder is er ook een natuureducatie organisatie die
lessen in het park verzorgen. Helaas werd de attractie van de speelplek, het
trekvlotje, steeds door lokale hangjongeren vernield en wilde de gemeente niet
steeds de touwen vervangen. Met als gevolg dat de interesse voor de desbetreffende
speelplek bij kinderen af nam. Voor de vrijwilligers is dit heel erg demotiverend.
Bij een van de speelbossen uit die onderzoek is eerder geprobeerd een speelbos
aan te leggen. De opstartfase wordt nu eigenlijk voor de twee keer doorlopen. De
eerste keer waren er veel enthousiaste deelnemers en werd een vriendengroep
opgericht. Maar het project ging uiteindelijk niet door vanwege financiële
omstandigheden. Toen het project vervolgens weer opgepakt werd waren veel
mensen sceptisch en hadden zij geen zin om nogmaals teleurgesteld te worden. Ze
wilden zich daarom niet nogmaals inzetten voor de komst van een speelbos. De
mensen die wel actief betrokken bleven zeiden allemaal dat als het nu weer niet
lukte, ze er mee stopte. Het mislukken van eerdere projecten heeft een negatieve
invloed op (potentieel) betrokkenen. Men moet dus wel vrij zeker weten dat een
dergelijk project door kan gaan.
Uit de bovenstaande voorbeeld zijn een aantal belangrijke factoren af te leiden. Op
de eerste plaats lijkt het belangrijk dat er interesse is vanuit de lokale
maatschappelijke omgeving voorafgaand aan de start van het project. Tijdens het
project is het belangrijk potentiële partners in een vroeg stadium te betrekken. Op
deze manier wordt het project ook van hen en niet alleen van de gemeente. Maar
men moet hier niet te vroeg mee zijn, als het project namelijk toch niet van de grond
kan komen is de teleurstelling groot. De teleurstelling onder de vrijwilligers kan
dusdanig groot zijn dat zij in de toekomst er vanaf zien om zich (nogmaals) in te
zetten voor een dergelijk project. Daarnaast is het ontzettend belangrijk om goed op
de hoogte te zijn wie er precies in de lokale maatschappelijke omgeving zitten en hier
actief contact mee te zoeken. Het komt bijna nooit voor dat deze partijen zich op
eigen initiatief aanbieden. Verder moet men rekening houden met externe factoren
als vandalisme. De kans bestaat dat niet iedereen even enthousiast is over het park
of er weinig verantwoordelijkheid voor voelt. Voor vrijwilligers kan dit erg
demotiverend zijn, waardoor de inzet ook minder zal worden.
Het mobiliseren van de lokale maatschappelijke omgeving blijkt een kunst op zich. In
sommige gevallen, maar deze zijn zeldzaam, komt het initiatief vanuit de omgeving
zelf. In de meeste gevallen is het wel mogelijk om op de lokale maatschappelijke
terug te vallen maar ontbreekt de kennis om het de lokale maatschappelijke
omgeving te mobiliseren. Soms komt dit omdat de degene die het initiatief nemen erg
slecht op de hoogte zijn van de lokale omgeving en soms komt het omdat de
voortrekkers niet weten hoe ze mensen kunnen benaderen en enthousiasmeren.
Mensen blijken erg gewend te zijn dat alles vanzelfsprekend is en voor ze wordt
gedaan en hebben niet in de gaten dat in de huidige economische tijden deze
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plekken niet meer of weinig onderhouden (kunnen) worden en dat ze zelf actie zullen
moeten ondernemen. Tegelijkertijd verwachten veel ambtenaren dat mensen deze
noodzaak wel inzien en zich spontaan aan zullen bieden.
3.4.4 Rol van de ouders
Ouders spelen een belangrijke rol als het aankomt op het contact tussen kind en
natuur. Zij hebben veel invloed op hoe hun kinderen naar de natuur kijken en of hun
kinderen veel buiten komen. Helaas is het in deze tijd zo dat ouders bang zijn om
hun kinderen buiten te laten spelen (Louv, 2007). In paragraaf 3.4.2 zijn al
verschillende oorzaken genoemd met betrekking tot de veiligheid. Maar volgens Louv
speelt in de VS de angst voor schadeclaims ook een belangrijke rol. Als vroeger een
kind bij de buren uit de boom viel en zijn of haar arm brak, werd daar een minder
groot probleem van gemaakt dan tegenwoordig. Maar Louv is een Amerikaanse
schrijver en heeft het in zijn boek vooral over de Amerikaanse situatie. In Amerika is
de angst voor schadeclaims dan ook reëler. In Nederland zal er ook wel angst voor
schadeclaims zijn, maar in veel beperktere mate. Het is hier waarschijnlijk niet één
van de hoofdoorzaken van het verminderde contact tussen kind en natuur. Toch
moeten we ook in Nederland oppassen dat we niet te ver gaan met onze regels en
wetgeving en het daarmee kinderen onmogelijk maken om vrij buiten te kunnen
spelen.
Naast de angsten die ouders kunnen hebben, is het ook lastiger voor ouders om hun
kinderen naar buiten te krijgen. Vandaag de dag zitten kinderen liever achter de
computer en moeten zij bijna naar buiten worden gesleurd. In de onderzoeken van
De Witt (2005) en Van den Boorn (2007) geven kinderen aan dat zij veel van hun tijd
achter de computer of televisie besteden in plaats van dat ze buiten gaan spelen. Dit
maakt het voor ouders lastiger om hun kinderen naar buiten en geïnteresseerd in de
natuur te krijgen (Louv, 2007).
Uit het onderzoek van Van den Boorn (2007) blijkt eveneens dat ouders een grote
invloed hebben op de natuurbeleving van hun kind. Meer dan de helft van de
volwassenen geeft in het onderzoek aan dat hun ouders de meeste invloed hadden
op de beleving van de natuur. Uit de enquête blijkt ook dat er bij de kinderen een
verband bestaat tussen natuurinteresse en hoe vaak kinderen door hun ouders mee
worden genomen de natuur in. Hoe vaker kinderen met hun ouders in de natuur
komen, hoe groter de interesse voor de natuur. Ook uit het onderzoek van De Witt
(2005) blijkt dat ouders van grote invloed zijn op de natuurinteresse van kinderen. De
Ecotopia-jongeren (ecotopia is een groene jongeren organisatie) geven allemaal aan
dat hun ouders van grote invloed zijn geweest op de interesse die zij hebben voor de
natuur. Ze werden als klein kind vaak door hun ouders meegenomen in de natuur en
gaven aan dat hun ouders ook erg geïnteresseerd waren/zijn in de natuur.
3.4.5 Rol van de school
Louv (2007) ziet ook de school als één van de oorzaken van het verminderde contact
tussen kind en natuur. Zo zijn er in Amerika scholen waar het speelkwartier is
afgeschaft. Speelplaatsen worden steeds meer ‘ingericht’ en kinderen hebben weinig
plek over om zelf te kunnen fantaseren en ontdekken. Ook Both (2005) ziet een taak
voor het onderwijs om kinderen weer in contact te brengen met natuur. Hij geeft aan
dat het gemiddelde Nederlandse schoolplein weinig natuur bevat. Hij pleit er dan ook
voor dat er meer natuur op de speelplaats komt. In een artikel geschreven door
Jansen et al. (2008) wordt er gepleit voor meer klimbomen op speelplaatsen. Dat zijn
speciale bomen waar kinderen in kunnen klimmen. Door kinderen meer in bomen te
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laten klimmen, krijgen zij een beter begrip van wat een boom is en hoe je ermee om
moet gaan. Het is nu zelfs zo dat sommige kleuters denken dat een boom gewoon
een ‘ding’ is, iets dat niet leeft (Jansen et al., 2008). Door kinderen weer in bomen te
laten klimmen, kan dit beeld worden hersteld.
Aan de hand van interviews met deskundigen heeft Van den Boorn (2007) drie
oorzaken gevonden waarom scholen zo weinig aandacht besteden aan
natuuronderwijs. Een eerste oorzaak is dat de focus gelegd wordt op lezen, schrijven
en rekenen. Dit komt doordat kinderen in groep acht de CITO toets krijgen en
scholen hierbij goed willen scoren. Hierdoor wordt er minder aandacht besteed aan
vakken als biologie, natuurkunde en aardrijkskunde. De tweede factor die meespeelt
is dat als er wel biologie wordt gegeven, dit niet over de natuur dichtbij gaat. Het
natuuronderwijs is voor de kinderen abstract en ver van huis, waardoor zij niet
geprikkeld worden zelf de natuur te beleven. De derde en laatste reden is dat het
voor scholen lastig is om excursies te organiseren. Hier hebben zij vaak hulp van
ouders bij nodig. Tegenwoordig werken ouders echter meer dan vroeger en hebben
zij dus niet te tijd om te helpen. Daardoor schieten excursies naar de natuur erbij in.
3.4.6 Rol van (lokale) organisaties
De lokale maatschappelijke omgeving verschilt per speelbos. Niet iedere gemeente
maakt dezelfde afspraken met Staatsbosbeheer en niet elke vrijwilligersorganisatie
heeft hetzelfde contract dus de relaties onderling zijn ook niet altijd hetzelfde. Maar in
het algemeen is er wel wat over de lokale maatschappelijke omgeving van het
speelbos te zeggen. Vrijwel elk speelbos kent actoren die het speelbos financieel
ondersteunen, actoren die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en toezicht en
actoren die het speelbos voor recreatieve of educatieve doeleinden gebruiken. Deze
laatste groep actoren zijn voor de doelen van Staatsbosbeheer binnen dit onderzoek
het meest relevant.
Kinderen zijn de beoogde primaire gebruikers van het speelbos. Staatsbosbeheer wil
dat de primaire gebruikers een aandeel hebben bij het speelbos. Dit willen ze
bereiken door middel van kinderparticipatie. Uit de literatuur blijkt dat kinderen niet of
lastig inspraak hebben als er geen volwassene is hen hierbij helpt. Daarnaast blijkt
uit de literatuur dat sommige volwassenen het moeilijk vinden om met kinderen te
werken en te communiceren. Verder zijn de overleggen rondom een speelbos
meestal ’s avonds omdat dat de meeste partijen beschikbaar zijn, maar de meeste
kinderen zullen al op bed liggen of niet meer naar buiten mogen na een bepaald
tijdstip. Dat betekent dat in dergelijke overleggen een volwassene de mening van
kinderen zal moeten vertegenwoordigen en overbrengen. Deze volwassene moet
daartoe dus in staat zijn. Daarom is het verstandig om kinderparticipatie bij een actor
onder te brengen die al een relatie met kinderen heeft.
Op basis van deze redenering komt men uit op het IVN, de school, het NMEcentrum, sport en spel organisaties en/of de buurtbewoners. De laatste actor is
alleen mogelijk als de buurtbewoners zich verenigd hebben in een buurtvereniging in
verband met de continuïteit en het afsluiten van eventuele contracten van
Staatsbosbeheer. Maar buurtbewoners zijn echter niet altijd verenigd in een
buurtvereniging. Soms ligt een speelbos redelijk ver van de dichtstbijzijnde wijk
waardoor de betrokkenheid van buurtbewoners niet erg groot is. Hetzelfde geld voor
de school. Op niet alle plekken is er een actieve afdeling van het IVN of een NME
centrum. Zeker nu er bezuinigd wordt op de NME centra zal het voor sommige centra
niet mogelijk zijn om kinderparticipatie daar onder te brengen. Het is daarom niet
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mogelijk om een van de vier aan de wijzen. Het zal een van de vier of een combinatie
van de verschillende organisaties zijn die de kinderparticipatie op zich kunnen
nemen.
Als geen van deze organisaties aanwezig is, wordt het erg lastig om
kinderparticipatie op te zetten. Alleen al omdat het lastig is anders voldoende
kinderen te vinden om te participeren. Verder is het wenselijk dat er kennis aanwezig
is over de omgang met kinderen. Bovendien ligt er vanuit de maatschappij veel
nadruk op de sociale veiligheid van kinderen en de meeste van de bovengenoemde
organisaties ondernemen al stappen om de veiligheid te waarborgen. Hierbij valt te
denken aan het aanvragen van verklaringen omtrent gedrag of het opstellen van
bepaalde huisregels en protocollen. Andere organisaties die normaal niet met
kinderen werken zullen deze stappen nog moeten zetten en hun kennis moeten
verbreden, wat extra geld en tijd kost.
3.4.7 Conclusie: Kinderen en volwassenen in dit onderzoek
Volwassen hebben een belangrijke invloed op de relatie tussen kind en natuur.
Bovendien hebben volwassenen andere prioriteiten zoals veiligheid die wel belangrijk
zijn voor kinderen en kinderparticipatie. De verantwoordelijkheden voor volwassenen
ten op zichten van kinderen zijn ondervangen in de rechten van het kind. Protection
en provision zijn de twee belangrijkste verantwoordelijkheden van volwassenen. In
het speelbos moeten volwassenen dus de veiligheid van kinderen bewaren en hun
voorzien in middelen om te kunnen participeren. Aan de andere kant moeten
volwassenen ook ruimte maken voor de derde p, participation. Dit kan niet door
volwassenen alleen worden verzorgd, hiervoor is een actieve betrokkenheid van de
kinderen nodig. De participatie zal nu moeten worden opgepakt door de lokale
maatschappelijke omgeving. Uit de praktijk blijkt echter dat men er niet vanuit kan
gaan dat de lokale maatschappelijke omgeving vanzelf deze verantwoordelijkheden
op zich zal nemen. Uit de praktijk blijkt dat een actieve betrokkenheid van de lokale
omgeving vanaf het begin van het project ook leidt tot meer betrokkenheid als de
speelplek er eenmaal ligt. Daarnaast is het ook belangrijk goed op de hoogte te zijn
van de verschillende actoren binnen de lokale maatschappelijke omgeving. Men
moet wel rekening houden met eventueel demotiverende factoren als vandalisme of
vertraging van het project.
Daarnaast is het voor de hand liggend om voor de kinderparticipatie te kiezen voor
partijen die zich al bezig houden met kind en natuur. Deze partijen hebben al een
connectie met kinderen en zullen daarom waarschijnlijk minder obstakels binnen de
communicatie ervaren. Bovendien zijn zij als organisatie als toegespitst op kinderen
waardoor er waarschijnlijk ook al rekening wordt gehouden met zaken zoals de
sociale veiligheid.
3.5 Conceptueel model
Het conceptueel model is een grafisch weergave van het ideale participatieve
speelbos. In het theoretisch kader zijn de randvoorwaarden die belangrijk zijn voor
een participatief speelbos besproken. In het conceptueel model zijn deze
randvoorwaarden met elkaar in verband gebracht.
Een ideaal participatief speelbos is een samenspel tussen volwassenen en kinderen.
De linkerkant van het model is de wereld van de kinderen. De rechterkant van het
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model is de wereld van volwassenen. In het midden staat het ideaal participatief
speelbos omdat dit de plek is waar kinderen en volwassenen samenkomen.
De opzet van het model is gebaseerd op de rechten van het kind. Omdat kinderen
een unieke groep zijn binnen de maatschappij zijn er ook aparte rechten en plichten
voor kinderen. Kinderen hebben recht op de 3 p’s; proctection (veiligheid), provision(
voorziening) en participation (participatie). Kinderen zijn beperkt in de mate waarin zij
beslissingen kunnen maken en overzien. Enerzijds hebben kinderen weinig middelen
tot hun beschikking. In principe hebben kinderen bijvoorbeeld geen geld om hun
ideeën te verwezenlijken. Kinderen zullen dus volwassenen nodig hebben om
essentiële middelen voor het speelbos te leveren. Hierbij valt te denken aan geld
maar ook kennis en materiaal voor onderhoud. Anderzijds kunnen kinderen lastig de
factor veiligheid overzien. Sterker nog kinderen spelen graag uit het zicht van hun
ouders en proberen graag dingen uit. Hun inzicht betreft gevaar is nog niet zo sterk
ontwikkeld als dat van een volwassene. Om de veiligheid van kinderen te kunnen
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waarborgen en te voldoen aan de wettelijke eisen zijn volwassenen nodig. Deze
twee beperkingen van kinderen zijn ondervangen in de rechten van het kind. De
eerste twee p’s; proctection en provision slaan op de veiligheid en het voorzien van
kinderen van eerste levensbehoefte. In het geval van het speelbos zijn volwassenen
nodig om de veiligheid van de kinderen te waarborgen en hun te voorzien van
voldoende middelen om te kunnen participeren. De derde en laatste p, participation
vereist een actieve deelname van kinderen. Vandaar dat deze p, participatie, aan de
kant van de kinderen is opgenomen.
Figuur 4: Conceptueel model
De kant van kinderen bestaat uit twee concepten. Het concept “contact met natuur”
(bovenste blok) en het concept “participatie” (onderste blok). Het “contact met natuur”
is op genomen omdat een veelzijdig contact tussen kind en natuur nodig is voor een
goed draaiend speelbos. Een contact waarbij aandacht is voor kennis, gevoel en
gedrag (oftewel hoofd, hart en handen.
Voor “participatie” is vanuit kinderen gezien is een zo hoog mogelijke trede van de
ladder (figuur 3) wenselijk. Kinderen moeten zoveel mogelijk de ruimte krijgen om
hun ideeën te kunnen uiten en uitvoeren. Het ideale participatieve speelbos biedt
zoveel mogelijk ruimte voor kinderen om te kunnen participeren bij de aanleg,
onderhoud en het gebruik.
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Maar de hoogste trede van participatie zijn niet altijd mogelijk vanwege beperking
verbonden aan het kind-zijn, zoals weinig begrip van financiën. In elk geval moet
men waarborgen dat er geen sprake in van non-participatie maar dat kinderen
daadwerkelijk invloed hebben op het proces in het speelbos. Daarvoor is de
rechterkant van het model belangrijk, de wereld van volwassenen.
Ook de wereld van volwassenen bestaat uit twee concepten namelijk; “veiligheid”
(bovenste blok) en “voorziening” (onderste blok). Het concept “veiligheid” is
opgenomen omdat kinderen niet goed in staat zijn (hun eigen) veiligheid te overzien.
Enerzijds zijn ze slecht of niet op de hoogte van de wettelijke eisen die worden
gesteld aan (natuurlijke speelplekken), anderzijds zijn kinderen een kwetsbare groep
waarbij de omgang met volwassenen een belangrijke rol speelt. De sociale veiligheid
van kinderen is, zeker door de aandacht in de media, een erg belangrijke
voorwaarde voor een goede participatie. Ten tijde van dit onderzoek moet men zich
bewust zijn van de gevoelige positie van kinderen als het gaat om fysieke en sociale
veiligheid.
Het concept “voorziening” is opgenomen omdat kinderen niet over genoeg middelen
beschikken om hun eigen participatie te ondersteunen. Vanwege deze beperking is
het aan volwassenen om te zorgen dat kinderen ook daadwerkelijk de mogelijkheden
hebben om te participeren. De voorziening voor kinderen kan financieel van aard zijn
maar het kunnen ook goederen of vrijwilligers zijn. Afhankelijk van de opzet en
betrokken actoren zijn verschillende manieren van ondersteuning mogelijk.
In het ideale participatieve speelbos is zijn er voor kinderen voldoende
mogelijkheden om een goede relatie met natuur te ontwikkelen en kunnen zij op een
zo hoog mogelijk niveau participeren. Volwassenen waarborgen dat de ontwikkeling
van de relatie tussen kind en natuur en de participatie op een veilige manier
geschiedt en dat er voldoende middelen zijn om kinderen te ondersteunen bij
participatie en de ontwikkeling van hun relatie met natuur.
3.6 Zicht op operationalisatie
Het ideale participatieve speelbos is dus een samenspel van kinderen en
volwassenen. In het empirische gedeelte van dit onderzoek wordt onderzocht hoe
dicht de praktijk komt bij het ideaal. Er wordt onderzocht hoe de linkerkant van de
kinderen zich verhoudt tot de rechterkant van volwassenen. Om dit te kunnen
onderzoeken worden alle concepten geoperationaliseerd en onderzocht. Door te
begrippen uit de blokken met elkaar in verband te brengen wordt inzicht verkregen in
hoeverre de praktijk aan het ideaal voldoet.
Het concept “contact kind en natuur” wordt onderzocht door de inrichting/ontwerp van
het speelbos te onderzoeken en door gesprekken met betrokken actoren. Dit wordt
onderzocht aan de hand van kennis, gevoel en gedrag. Een ideaal participatief
speelbos biedt voldoende ruimte voor alle drie. In de praktijk zou binnen de inrichting
en de activiteiten in het speelbos voldoende aandacht zijn voor kennis, gevoel en
gedrag. ). Er is dus ruimte voor natuureducatie, bijvoorbeeld in de vorm van een
groen klaslokaal. Er is moet ook voldoende ruimte te zijn voor de beeldvorming van
natuur. Kinderen moeten de ruimte hebben om een gevoelsmatige band met natuur
op te bouwen. Bijvoorbeeld door een zintuigen pad of geheimzinnige speelplekjes.
Als laatste moeten kinderen ook ruimte hebben voor handelen. Voldoende ruimte om
te spelen en ontdekken, plekken in het bos waar ze ongestoord hun gang kunnen
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gaan in zo ongerept mogelijke natuur of juist speeltoestellen die het natuurlijk spel
bevorderen
Het concept “participatie” wordt onderzocht aan de hand van duur en niveau.
Participatie projecten kunnen namelijk eenmalig worden ingezet, zoals bij het
ontwerp van een speelbos maar kinderparticipatie kan ook op de lange termijn
worden ingezet om de betrokkenheid van kinderen te (blijven) waarborgen. Enerzijds
is er dus aandacht voor de frequentie (slechts een keer, een keer per week, jaar of
maand) en anderzijds voor de tijdspanne (een dag, een maand, een jaar of
doorlopend). Het doel van de participatie is mede bepalend voor de duur van de
participatie. Daarnaast kan kinderparticipatie op verschillende niveaus plaats vinden.
Ideaal voor kinderen zou participatie op het hoogste niveau zijn, maar in de praktijk
kan het niveau door verschillende oorzaken wellicht lager liggen.
Het concept “veiligheid” wordt uitgesplist in twee delen, namelijk de fysieke veiligheid
en de omgang tussen kinderen en volwassenen. De fysieke veiligheid wordt
onderzocht door de veiligheid van de speelplekken en in hoeverre ze voldoen aan de
wettelijk gestelde eisen. De omgang tussen en kinderen en volwassenen wordt
onderzocht door te onderzoeken welke actoren geschikt zijn voor kinderparticipatie
en waarom. Er wordt namelijk gezocht naar partijen die al in contact staan met
kinderen en onderzocht of kinderen hen zien als een geschikte partij om hen te
begeleiden. Daarnaast wordt ook onderzocht hoe andere actoren tegen de
geselecteerde partijen aan kijken.
Het concept “voorziening” wordt onderzocht door inzicht te verkrijgen in de
beschikbare middelen van de geselecteerde actoren. Voor het onderhouden en
behouden van een natuurlijke speelplek zijn een aantal praktische zaken nodig. Er
zijn middelen voor het onderhoud nodig, voldoende vrijwilligers en soms ook geld. Er
wordt in dit onderzoek onderzocht of en hoe de middelen van de lokale
maatschappelijke omgeving kunnen worden ingezet om (langdurige)
kinderparticipatie te ondersteunen.
Om te onderzoeken hoe dicht de praktijk bij het ideaal komt moet de wereld van
kinderen met de wereld van volwassenen in verband worden gebracht. In het
volgende hoofdstuk wordt besproken hoe het onderzoeken van deze twee werelden
zal worden aangepakt.
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4. Methodologie
In dit hoofdstuk wordt de methodologische aanpak van het onderzoek besproken. In
paragraaf 4.1 wordt de onderzoeksstrategie uiteengezet. In paragraaf 4.2 wordt de
operationalisatie van het conceptueel model besproken. Op basis van paragraaf 4.2
worden in paragraaf 4.3 de instrumenten gebruikt voor dit onderzoek besproken. In
paragraaf 4.4 worden de participanten van het onderzoek besproken, in paragraaf
4.5 wordt de gekozen methode voor de analyse uiteengezet en in paragraaf 4.6
wordt de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek besproken.
4.1 Onderzoeksstrategie
In dit onderzoek is gekozen voor een kwalitatieve aanpak. Omdat het onderzoek
explorerend van aard is, biedt deze aanpak de meeste ruimte om een zo compleet
mogelijk beeld te krijgen.
Dit onderzoek is explorerend van aard omdat in de meeste onderzoeken naar
kinderparticipatie de overheid de verantwoordelijkheid voor de participatie draagt. De
rol van de maatschappelijke omgeving blijft vaak beperkt. Vanwege het beperkte
onderzoek naar kinderparticipatie met behulp van de lokale maatschappelijke
omgeving is het lastig van te voren in te schatten wat men hier precies van kan
verwachten. Daarom zijn in het theoretisch kader de ervaringen uit de praktijk
betrokken om zo beter de belangrijke actoren te kunnen onderzoeken en rekening te
houden met eerder ervaren mogelijkheden en/of moeilijkheden. Het onderzoek is
vooral beschrijvend van aard. Er wordt onderzocht welke methoden van
kinderparticipatie men in de praktijk en hanteert en welke partijen, anders dan de
overheid, betrokken (kunnen) worden bij de participatie van kinderen.
Daarom is er voor gekozen om twee casestudies, waarbij kinderparticipatie bij het
speelbos een plek heeft of op korte termijn moet gaan krijgen, te onderzoeken. Het
gebruik van casestudies biedt de mogelijkheid om een zo compleet mogelijk beeld
van te schetsen van de (mogelijkheden tot) kinderparticipatie en de betrokkenheid
van de lokale omgeving goed in kaart te brengen. De keerzijde van deze methode is
dat de generaliseerbaarheid beperkt is, desalniettemin kan zij wel een uitgangspunt
bieden voor een “best-practice”. Dit is zeer relevant voor (toekomstige) participatie
projecten omdat het een handvat kan bieden voor een goede en duurzame aanpak
van kinderparticipatie.
Er is binnen dit onderzoek gekozen voor een kwalitatieve aanpak. Hiervoor zijn een
aantal redenen. Ten eerste is er vanuit de theorie weinig kennis beschikbaar. Deze
kennis zal moeten worden aangevuld door mensen uit de praktijk, dit is voor een deel
al gebeurd in het theoretisch kader. Het gaat om kennis van mensen die ervaring
hebben met kinderparticipatie en/of kinderen en natuur. Door gebruik te maken van
een kwalitatieve aanpak, kan men dieper ingaan op de ervaringen van mensen uit de
praktijk met de desbetreffende methodes en betrokkenheid van de lokale
maatschappelijke omgeving. Ten tweede biedt een kwalitatieve aanpak ook meer
ruimte om de mogelijkheden en beperking van de lokale maatschappelijke omgeving
te onderzoeken. In de literatuur worden een aantal beperkingen van
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kinderparticipatie genoemd maar deze spitsen zich vooral toe op de overheid.
Verschillende maatschappelijke partijen hebben waarschijnlijk verschillende
mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van kinderparticipatie. Maar welke dit
precies zijn is van te voren moeilijk in te schatten en daarom is het onderzoek er bij
gebaat als respondenten niet worden beperkt in het geven van een antwoord. Verder
zijn sommige respondenten binnen dit onderzoek erg jong. Lezen en schrijven kan
een probleem zijn, waardoor het risico op hulp van een volwassene groter wordt.
Bovendien kan het ook voorkomen dat vragen of het antwoord van kinderen niet
goed begrepen worden zonder extra uitleg of context. Kwalitatieve methoden bieden
de mogelijkheid om de context te bieden en/of te achterhalen. De context is ook voor
volwassen respondenten belangrijk. Omdat er gekozen is voor het gebruik van
casestudies zullen veel van de antwoorden gerelateerd zijn aan de casestudie. Door
gebruik te maken van een kwalitatieve aanpak kunnen vragen beter worden
toegespitst op de context van de desbetreffende casestudie en kan daarmee ook
meer data worden verkregen.
4.1.1 Casus selectie
Er is binnen dit onderzoek gekozen voor twee casestudies. Omdat het onderzoek
over kinderparticipatie bij speelbossen gaat is gekozen voor twee speelbossen. In
Nederland bevinden zich een groot aantal speelbossen. Er zijn te veel speelbossen
om allemaal in dit onderzoek te betrekken, daarom is in overleg met
Staatsbosbeheer gekozen voor twee speelbossen die als casestudy dienen.
Het eerste speelbos bevindt zich in Noord-Holland en wordt dit jaar aangelegd. Dit
bos bevond zich dus nog in de opstartfase en hier moest nog een plan voor
kinderparticipatie worden ontwikkeld. Tegen het bos aan ligt een school en de
leerlingen van deze school zijn actief betrokken bij het ontwerp van het speelbos. De
vraag daarna was hoe de leerlingen betrokken zullen blijven na de aanleg van het
speelbos.
Het tweede speelbos ligt in Gelderland en is al een paar jaar geleden aangelegd.
Een lokaal opgerichte vrijwilligersgroep is verantwoordelijk voor het onderhoud van
het speelbos. Op een aantal momenten in het jaar helpen leerlingen van een nabij
gelegen school met het onderhoud in het bos. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor
natuurlessen. Ook dit bos ligt tegen een wijk aan, waardoor participatie door de wijk
ook mogelijk is.
4.2 Operationalisatie van het conceptueel model
Het conceptueel model (zie paragraaf 3.5) is een grafische weergave van het ideale
participatieve speelbos. Het ideale participatieve speelbos is een goede balans
tussen kinderen en volwassenen. De relatie van kinderen met natuur en de
participatie van kinderen wordt zo goed mogelijk gewaarborgd. De taak van
volwassenen is om kinderen hier zo goed mogelijk bij te ondersteunen. Dit doen
volwassenen door enerzijds de veiligheid van kinderen te waarborgen en anderzijds
kinderen te ondersteunen met middelen waar kinderen zelf niet over (kunnen)
beschikken.
In dit onderzoek is de kant van de kinderen opgesplitst in twee belangrijke
componenten, namelijk de relatie tussen kind en natuur en participatie. De relatie
tussen kind en natuur is een breed onderwerp en beperkt zich in dit onderzoek tot de
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mogelijkheden die het speelbos biedt om deze relatie te ondersteunen. Om deze
mogelijkheden te onderzoeken worden de criteria van Staatsbosbeheer zelf gebruikt;
hoofd, hart en handen. Hoofd is opgevat als kennis van kinderen. Om te
onderzoeken of er voldoende ruimte is voor kinderen om deze kennis te ontwikkelen
is onderzocht welke mogelijkheden er binnen of in relatie tot het speelbos zijn voor
natuureducatie. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een groen klaslokaal of door te
onderzoeken welke partijen uit de lokale maatschappelijke omgeving zich bezig
houden met natuureducatie. Hart is opgevat als gevoel. In dit onderzoek komt dat
vooral tot uiting via de betrokkenheid van kinderen. Voelen kinderen zich betrokken
bij het speelbos? Daarnaast is ook gelet op de inrichting van het speelbos. Uit het
theoretisch kader blijkt dat mysterieuze natuur en ervaringen alleen de interesse in
natuur prikkelen en zorgen voor een betere band. Zijn er voldoende van dit soort
plekjes voor kinderen? Handen komt tot uiting in gedrag. Het meest voor de hand
liggende gedrag is het spel van kinderen. Daarom is er met betrekking tot handen
onderzocht op welke manier kinderen spelen in of met het speelbos en welke
mogelijkheden het speelbos biedt.
Voor de component participatie zijn de mogelijke vormen van participatie onderzocht.
Er is onderzocht welke concrete vormen mogelijk zouden kunnen zijn aan de hand
van duur en niveau. Duur is binnen dit onderzoek opgevat als de beschikbare of
gebruikte tijd voor participatie. Concreet betekent dit het aantal weken of maanden
dat een participatie project (kan) duren of het aantal beschikbare uren/dagen per jaar
voor kinderenparticipatie bij het speelbos. Het niveau slaat terug op de participatie
ladder (figuur 3 paragraaf 3.2). In dit onderzoek is het samenspel tussen kinderen en
volwassenen onderzocht, hoe denken kinderen en volwassenen over de verdeling
van verantwoordelijkheden. Waarbij hebben kinderen hulp nodig en wat
kunnen/mogen ze zelf.
De kant van de volwassenen is ook opgesplitst in twee onderdelen, namelijk
veiligheid en voorziening. De uitwerking van deze twee onderdelen is gebaseerd op
eerdere ervaringen uit de praktijk. Dat maakt de kant van volwassenen in dit
onderzoek wetenschappelijke gezien minder valide omdat deze kennis niet
wetenschappelijk is getoetst. Desalniettemin is deze kennis wel relevant om beter
inzicht te krijgen in de rol van de maatschappelijke lokale omgeving. Veiligheid is
opgesplitst in sociale en fysieke veiligheid. De sociale veiligheid wordt in dit
onderzoek gezien als de omgang tussen kinderen en volwassenen. Welke
volwassenen worden gezien als geschikt om te werken met kinderen? Deze vraag
wordt beantwoord aan de hand van de mening van verschillende actoren, waaronder
kinderen. De fysieke veiligheid wordt in dit onderzoek gezien als de veiligheid bij het
gebruik van het speelbos. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan helmen bij het
opruimen van takken. Dit aspect wordt onderzocht door te onderzoeken in hoeverre
de lokale maatschappelijke omgeving een bijdrage kan leveren aan de veiligheid van
kinderen in het speelbos. De voorziening wordt binnen dit onderzoek onderzocht aan
de hand van de beschikbare middelen van de volwassen actoren. Dit is opgesplitst in
kennis en hulpbronnen. Kennis slaat binnen dit aspect op kennis over of relevant
voor het speelbos. Hierbij valt te denken aan kennis over het juiste onderhoud van
het speelbos. Hulpbronnen worden opgevat als hulpbronnen die relevant zijn voor
het ondersteunen van kinderparticipatie. Hierbij valt te denken aan een financiële
bijdrage maar ook aan beschikbare vrijwilligers of materiaal voor het onderhoud.
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In tabel 1 is schematisch weergegeven hoe het conceptueel model is
geoperationaliseerd. In de tabel is te zien hoe de verschillende omschreven
componenten zich tot elkaar verhouden en zijn voorbeelden gegeven van
vragen/onderwerpen die worden gebruikt tijdens dit onderzoek.

Relatie
natuur

Kinderen

Hoofd

Kennis

Welke educatie
mogelijkheden zijn er? Zijn
er actoren die hier actief
mee bezig zijn?

Hart

Gevoel

Voelen kinderen zich
betrokken bij de natuur (in
hun omgeving)?

Handen

Gedrag/
Spelen

Mogelijkheden tot spel,
kunnen kinderen in het bos
spelen en wat doen ze dan?

Duur

Tijd

aantal weken/maanden
aantal keer peer jaar

Niveau

ladder (zie
theoretisch
kader)

samenspel volwassenen en
kinderen, welke invloed
hebben kinderen ten op
zicht van volwassenen

Participatie
Speelbos

Sociale
veiligheid

Omgang
kinderen en
volwassenen

Welke volwassen zijn
volgens verschillende
actoren, waaronder
kinderen, goede
hulp/begeleiding?

Veiligheid
Fysieke
veiligheid

Veiligheid bij
het gebruik
van het
speelbos.

In hoeverre kan de lokale
omgeving de veiligheid
waarborgen?

Hulpbronnen

Geld, vrijwilligers, materiaal

Kennis

Kennis relevant over en
voor het speelbos

Volwassen

Voorziening

Middelen

Tabel 1: Operationalisatie
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4.3 Dataverzameling
De twee speelbossen zijn onderzocht door middel van interviews en participerende
observatie. Het speelbos in Noord-Holland is nog in aanleg en hier wordt een
participatie project voor kinderen gestart omtrent de aanleg. Hierbij is meegelopen en
gekeken tijdens het participatie project. In het speelbos in Gelderland is een
natuurwerkdag georganiseerd waaraan kinderen ook actief deel nemen. Ook hierbij
is meegelopen en gekeken. Daarnaast zijn ook interviews worden afgenomen met
verschillende actoren kinderparticipatie (kunnen) begeleiden.
Verder is er ook deelgenomen aan excursies en symposiums die betrekking hadden
tot kinderen en speelnatuur. Hierbij waren veel mensen uit het veld aanwezig die
allemaal hun eigen ervaringen met kinderparticipatie hebben. Deze informatie is
verwerkt in het theoretisch kader als aanvulling op de wetenschappelijke kennis.
4.3.1 Interviews
De focus van de interviews lag vooral op de beschikbare middelen van de actoren uit
de lokale maatschappelijke omgeving en welke vormen van kinderparticipatie zij
mogelijk achten. De participanten zijn geïnterviewd met behulp van een semi
gestructureerde interviewguides (bijlage 1).
In de interviews kwamen een aantal onderwerpen aan bod. Niet alle onderwerpen
zijn met alle respondenten besproken. Afhankelijk van hun relatie tot het speelbos is
een selectie gemaakt van te bespreken onderwerpen. Hieronder een kort overzicht
van alle onderwerpen en hun relatie tot de openrationalisatie van dit onderzoek.
Tijd/beschikbaar:
De vragen bij dit onderwerp zijn bedoeld om de duur en middelen te onderzoeken.
Enerzijds is er gevraagd naar hoeveel tijd er nodig zou zijn om goed te kunnen
participeren, anderzijds is gevraagd hoeveel tijd er beschikbaar is voor participatie.
Vorm:
Er is gevraagd naar mogelijke vormen van participatie. Hierbij is onderzocht welk
niveau de respondenten mogelijk achten of wensen en wederom wat de duur van de
participatie zou moeten zijn. Deze vragen geven ook inzicht in het onderdeel hart, dat
bij de relatie natuur hoort aan de kant van kinderen, omdat er ook is gevraagd of
kinderen wel willen participeren. Daarmee geven zij dus ook aan of ze het belangrijk
vinden dat ze een bijdrage leveren.
Omgang volwassene – kind
Bij dit onderwerp wordt gevraagd naar mogelijk volwassen partijen/actoren die een
bijdrage kunnen leveren aan kinderparticipatie. Dit onderwerp heeft vooral betrekking
tot de sociale veiligheid van kinderen. Verder geeft het onderwerp ook inzicht in het
niveau van participatie, bij dit onderwerp wordt namelijk besproken welke rol
volwassenen en kinderen ten opzicht van elkaar hebben.
Kennis van de natuur
Dit onderwerp heeft betrekking tot zowel hoofd aan de kant van kinderen en
voorziening. Respondenten hebben de mogelijkheid om aan te geven wat ze zelf
weten en wat ze denken te kunnen doen. Daarmee geven kinderen ook aan hoeveel
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kennis ze zelf van de natuur hebben. Hiermee wordt de voorziening aan de kant van
volwassenen onderzocht en het hoofd aan de kant van kinderen.
Aansluiten onderwijs
Bij dit onderwerp worden de mogelijkheden tot aansluiting op het onderwijs binnen
de basisschool besproken. Deze vragen gaan vooral om de mogelijkheden tot
samenwerking binnen het basisonderwijs en daarmee inzicht in de voorziening.
Materiaal
Er is ook gevraagd naar het beschikbare materiaal van verschillende actoren. Dit
slaat terug op de middelen van actoren en daarmee op de voorziening.
Ondersteuning
Als laatste is er ook gevraagd naar de ondersteuning die actoren denken nodig te
hebben of aan te kunnen bieden. Deze vragen zijn bedoeld om de mogelijkheid tot
samenwerking te onderzoeken..
4.3.2 Observerende participatie
Er is op een aantal momenten meegelopen bij de speelbossen. Bij het speelbos in
Noord-Holland is meegelopen met de ontwerpfase van het speelbos. De ontwerpfase
bestaat uit een bezoek aan het speelbos en het bouwen van maquettes. Bij het
speelbos in Gelderland is meegelopen tijdens een natuurwerkdag.
Bij het bezoek aan het speelbos zal worden gelet op de inrichting of geplande
inrichting van het speelbos. Komen de drie concepten (hoofd, hart en handen) goed
naar voren in de inrichting van het speelbos? Zijn er mogelijkheden voor alle drie?
Deze vragen geven inzicht in de relatie tussen kind en natuur. Er wordt gelet op de
betrokkenheid van volwassen partijen. Wie zijn er precies aanwezig of bij betrokken
en welke rol vervullen zij? Er is ook gelet op de omgang tussen de aanwezige
volwassenen en kinderen. Hierbij is ook gelet op de (fysieke) veiligheid van de
kinderen en welke invulling volwassenen hier aan geven. Voor gesprekken met
verschillende participanten is de interviewguide als leidraad gebruikt. Deze
gesprekken waren minder uitgebreid dan de interviews en korter van aard. De
gesprekken tijdens de participerende observatie zijn niet opgenomen in plaats
daarvan zijn er aantekeningen gemaakt.
Bij het maken van de maquettes wordt wederom gelet op de vertegenwoordiging van
de drie concepten van Staatsbosbeheer, namelijk hoofd, hart en handen. Daarnaast
wordt gelet op de interactie tussen de aanwezige volwassenen en de kinderen
tijdens het maken van de maquettes. Ook wordt er gelet op de unieke bijdrage
kinderen (kunnen) leveren tijdens het ontwerpproces.
4.3.3 Documentenanalyse
Tijdens het onderzoek bleek het erg lastig om bepaalde actoren te kunnen spreken.
Wegens tijdgebrek bij de boswachters en vrijwilligers konden er geen interviews
afgenomen worden met deze participanten. Omdat de interviews lastiger bleken dan
gedacht zijn in aanvulling op de interviews en de participerende observatie zijn ook
(beleids)documenten met betrekking tot de speelbossen geanalyseerd. Hierbij is
vooral gelet op eerdere initiatieven en ervaringen met kinderparticipatie en op de
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betrokkenheid van de lokale omgeving. Beide speelbossen hebben bijvoorbeeld een
eigen nieuwsbrief (gehad) waar veel relevante informatie in te vinden is.
4.4 Participanten
Bij dit onderzoek worden verschillende actoren uit de lokale maatschappelijke
omgeving van het speelbos betrokken. Zoals vermeld in paragraaf 4.1 zijn de
participanten in dit onderzoek beperkt tot partijen die (mogelijk) relevant zijn voor
kinderparticipatie en die al een connectie met kinderen hebben. De participanten
binnen dit onderzoek zijn kinderen, docenten, boswachters, vrijwilligers van
natuurorganisaties en vrijwilligers voor het beheer.
De kinderen worden geobserveerd en geïnterviewd. Het doel was per bos minimaal
een klas te observeren tijdens de participatie en een aantal kinderen te interviewen
of te spreken tijdens de observatie. Bij de casestudie in Noord-Holland zijn interviews
afgenomen bij twee klassen en hun docent. Bij de casestudie in Gelderland is dit niet
gelukt. Tijdens de observerende participatie zijn wel gesprekken gevoerd met
leerlingen van de nabij gelegen school. Daarnaast zijn bij beide casestudies twee
klassen en hun docenten geobserveerd tijdens de participatie.
Zoals eerder benoemd was het interviewen van participanten lastig. Daarom zijn er
uitgebreide gesprekken gevoerd tijdens de observerende participatie aan de hand
van de interviewguides om zo toch de nodige data te verkrijgen. Dergelijke
gesprekken zijn gevoerd met vrijwilligers van natuurorganisaties zoals het IVN en
met vrijwilligers voor het beheer. Met de boswachters is beperkt gesproken. De
boswachters hadden het te druk en verwezen daarom door naar vrijwilligers van de
lokale natuurorganisatie of beheer in Noord-Holland of naar de vrijwillige boswachter
in Gelderland. Met deze vrijwilligers is wel gesproken in het kader van dit onderzoek
tijdens de participerende observatie.
4.5 Analyse
Tijdens de participerende observatie bij de speelbossen en de deelnames aan de
excursies worden aantekeningen gemaakt. Deze aantekeningen zijn verwerkt en
geordend op onderwerp en op speelbos-locatie. De interviews zijn met toestemming
van de respondenten, en indien minderjarig van ouders, opgenomen en
getranscribeerd. Met behulp van MAXQDA zijn de interviews en de aantekeningen
van gesprekken tijdens de participerende observatie gecodeerd en geanalyseerd.
Het conceptueel model geeft de randvoorwaarden voor het ideale participatieve
speelbos weer. In dit onderzoek wordt onderzocht in hoeverre de praktijk dit ideaal
benadert. Om inzichtelijk te maken in hoeverre de praktijk voldoet aan het ideaal
moet de praktijk met het ideaal worden vergeleken. Door middel van het coderen zijn
de data op onderwerp gesorteerd. De onderwerpen zijn terug te vinden in de
codeboom (bijlage 2). Op basis van de operationalisatie en de onderwerpen uit
codeboom kan men niet beoordelen in hoeverre een speelbos voldoet aan het
ideaal. In paragraaf 4.2 zijn de thema’s uit het conceptueel model
geoperationaliseerd. Daarvoor is een systeem waarmee de concepten kunnen
worden beoordeeld. In tabel 2 zijn de verschillende randvoorwaarde weergegeven
met daarbij een waarderingssysteem. Er is gebruik gemaakt van -, 0, + om aan te
geven in hoeverre het speelbos voldoet aan het ideaal. Een – betekent dat een
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randvoorwaarde niet of onvoldoende aanwezig is. Als een speelbos bijvoorbeeld niet
aan de wettelijke voorschriften omtrent speeltoestellen/speeltuinen voldoet dat is de
randvoorwaarde voor fysieke veiligheid niet voldoende aanwezig en wordt het
speelbos voor deze randvoorwaarde gewaardeerd met een -. Een 0 betekent dat het
speelbos aan de minimale criteria voor de randvoorwaarde voldoet. Daarmee voldoet
het speelbos echter niet aan het ideaal, maar is de randvoorwaarde wel voldoende.
Om bij het voorbeeld van de fysieke veiligheid te blijven, als een speelbos voldoet
aan de wettelijke voorschriften dan is in principe de fysieke veiligheid gewaarborgd
en voldoende maar nog niet ideaal. Het is in feite de minimale eis om aan de
randvoorwaarde van de fysieke veiligheid te voldoen. Een + betekent dat het
speelbos op ideaal niveau aan de randvoorwaarde voldoet. In het geval van
veiligheid betekent dat het speelbos aan de wettelijke eisen voldoet en dat er
volwassen partijen zijn die de veiligheid van kinderen actief waarborgen, bijvoorbeeld
door de inzet van een vrijwillige boswachter.
In tabel 2 zijn alle randvoorwaarden opgenomen. Op basis van de kennis uit het
theoretisch kader is voor elke randvoorwaarde een -, 0 en + afgeleid. De data
verkregen uit de interviews, observerende participatie en document analyse wordt in
het volgende hoofdstuk besproken en beoordeeld aan de hand van het analyse
schema uit tabel 2.
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Relatie
natuur

Kinderen

Hoofd

Kennis

Hart

Gevoel

Handen

Gedrag/
Spelen

Duur

Tijd

Niveau

ladder (zie
theoretisch
kader)

Participatie
Speelbos

Sociale
veiligheid
Veiligheid
Fysieke
veiligheid
Volwassen

Omgang
kinderen en
volwassenen
Veiligheid bij
het gebruik
van het
speelbos.
Hulpbronnen

Voorziening

Middelen
Kennis

-, er zijn geen mogelijkheden voor educatie
0, er is rekening gehouden met educatie bij de inrichting van het speel of er worden lessen gegeven
in het bos
+, er is rekening gehouden met educatie bij de inrichting van het speel en er worden lessen gegeven
in het bos
-, er is geen ruimte voor de ontwikkeling van de gevoelsmatige band met natuur
0, er is rekening gehouden met gevoel bij de inrichting van het speelbos
+, kinderen of andere actoren geven aan dat kinderen een band opbouwen met natuur
-, er zijn geen mogelijkheden voor spel
0, er is rekening gehouden bij de inrichting van het speelbos met spel van kinderen
+, kinderen maken gebruik van het speelbos en haar inrichting voor hun spel
-, er is geen tijd voor kinderparticipatie
0, er is beperkt (eenmalig of slechts een paar keer per jaar) tijd voor kinderparticipatie
+, er is voldoende tijd beschikbaar voor kinderparticipatie op de lange termijn
-, er is sprake van non-participatie of geen participatie
0, er is sprake van kinderparticipatie op de onderste twee treden van de ladder
+, er is sprake van kinderparticipatie op de bovenste treden van de ladder
-, de betrokken volwassenen hebben geen of te weinig kennis van kinderen
0, de betrokken volwassenen hebben voldoende kennis van kinderen
+, de betrokken volwassenen hebben voldoende kennis van kinderen en de kinderen geven
aan/lijken zich op hun gemak te voelen.
-, het speelbos voldoet niet aan de wettelijke voorschriften
0, het speelbos voldoet aan de wettelijke voorschriften
+, het speelbos voldoet aan de wettelijke voorschriften en volwassenen bewaken de fysieke
veiligheid actief
-, er zijn geen of te weinig hulpbronnen aanwezig
0, er zijn hulpbronnen aanwezig om het speelbos open te kunnen houden
+, er zijn hulpbronnen aanwezig om het speelbos open te houden en kinderparticipatie te waarborgen
-, er is geen of te weinig kennis over het speelbos aanwezig
0, er is voldoende kennis over het speelbos aanwezig
+, er is ruim voldoende kennis over het speelbos aanwezig

Tabel 2: Analyse schema
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4.6 Betrouwbaarheid en validiteit
Er is voor dit onderzoek gekozen voor kwalitatieve methoden. Dat maakt het lastiger
om het onderzoek te herhalen. Dit heeft invloed op de betrouwbaarheid van het
onderzoek. Er is gewerkt met semigestructureerde interviews met open antwoorden.
Doordat er geen gebruik is gemaakt van vaste antwoord categorieën is de kans nihil
dat een antwoord zich op exact dezelfde wijze zal herhalen. Hetzelfde geldt voor
gedrag tijdens de participerende observatie. Daarmee wordt de betrouwbaarheid van
dit onderzoek kleiner. Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten zijn
een aantal stappen genomen. Ten eerste is gekozen voor semigestructureerde
interviews zodat ten tijde van de interviews dezelfde onderwerpen zijn besproken.
Ten tweede zijn de data opgenomen, getranscribeerd en gesorteerd per onderwerp.
Door het opnemen en transcriberen wordt alle data meegenomen in het onderzoek
en is er minder risico op selectief opschrijven en luisteren van de interviewer. Uit de
geanalyseerde data is een codeboom voortgekomen. Deze codeboom kan ook
worden gebruikt bij herhaling van dit onderzoek. Ten derde is gekozen voor een
analyse schema waarbij de kwalitatieve data gekwantificeerd wordt door het
toekennen van -, 0 of +. Het waarderen van de data is namelijk beter te herhalen en
biedt daarom een betere basis voor het herhalen van dit onderzoek.
Een van de redenen waarom is gekozen voor een kwalitatieve methode is het risico
van sociaal wenselijke antwoorden bij kinderen. Het invullen van een enquête brengt
namelijk het risico van hulp van een volwassene met zich mee. Dit kan een
vertekening in de data opleveren. Bovendien zijn de vaardigheden om te lezen en
schrijven bij kinderen nog volop in ontwikkeling en hebben ze vaak behoefte aan
extra uitleg bij een vraag. Een kwantitatieve methode biedt die mogelijkheid niet.
Deze keuze is dus gemaakt om de validiteit te vergroten. Maar door de keuze voor
een kwalitatieve aanpak is het aantal respondenten wel verkleind wat de
generaliseerbaarheid, en daarmee de validiteit, in het geding brengt. Er is wel voor
gekozen om zoveel mogelijk respondenten van verschillende achtergronden te
betrekken om zo de generaliseerbaarheid weer te vergroten. Daarnaast is een deel
van dit onderzoek gebaseerd op kennis en ervaring uit de praktijk. Hoewel dit
waardevolle kennis is, is zij niet wetenschappelijk getoetst. Dit gegeven heeft effect
op de validiteit van dit onderzoek.
Verder is het niet het doel van dit onderzoek om de gegevens te generaliseren. De
gekozen casestudies dienen als voorbeelden waaruit kan worden afgeleid wat wel en
niet bevorderlijk is voor kinderparticipatie. Het is niet de bedoeling om
wetmatigheden af te leiden, maar eerder te exploreren welke mogelijkheden de
lokale maatschappelijke omgeving biedt voor kinderparticipatie. Daarom is voor dit
onderzoek de generaliseerbaarheid niet van groot belang.
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5. Analyse casestudies
In dit hoofdstuk wordt de verkregen data geanalyseerd. In paragraaf 5.1 worden de
methodologische aanvullingen van het onderzoek besproken. In paragraaf 5.2 wordt
een korte schets van beide speelbossen die als casestudy hebben gediend gegeven.
Vanaf paragraaf 5.3 worden de concepten uit het conceptueel model besproken en
gewaard volgens het analyse systeem uit paragraaf 4.5. Het concept sociale
veiligheid bleek ten tijde van het onderzoek anders te worden ingevuld door de
respondenten. Het bleek dat ook andere motivaties dan de omgang met de
betrokken volwassenen van belang waren voor de (ervaren) sociale veiligheid van
kinderen. Tevens bleek dat de omgang tussen kinderen en volwassenen niet zozeer
van belang was voor de sociale veiligheid, maar voor het denkproces van kinderen.
Vandaar dat het concept sociale veiligheid een andere invulling heeft gekregen en is
toegevoegd in aanvulling op de omgang tussen kinderen en volwassen. De omgang
tussen kinderen en volwassenen is als apart onderdeel van het concept veiligheid
beschouwd.
5.1 Methodologische aanvullingen
De verkregen data uit de interviews, participerend observatie is geanalyseerd met
behulp van MAXQDA. De interviews zijn getranscribeerd en de aantekening van de
participerende observatie geordend. Vervolgens zijn deze teksten gecodeerd aan de
hand van de concepten uit het conceptueel model. Hierbij heeft het concept sociale
veiligheid een andere invulling gekregen en is de randvoorwaarde sociale veiligheid
in zijn oude vorm vervangen door omgang volwassenen en kinderen. Na het ordenen
van de codes is er voor elk concept per speelbos een waardering toegekend aan de
hand van het analyseschema (tabel 2). Omdat de sociale veiligheid tijdens het
onderzoek een andere invulling heeft gekregen is hier een nieuwe waardering voor
gemaakt.
Sociale
veiligheid

Gevoel veilig te zijn in het
speelbos

-, kinderen voelen zich niet veilig
0, kinderen voelen zich veilig
+, kinderen voelen zich veilig en volwassenen
waarborgen dit gevoel actief

Tabel 3: Aanvulling analyse schema
5.2 Schets speelbossen
In dit onderzoek zijn twee speelbossen onderzocht, een bos in Gelderland en het
andere bos in Noord-Holland. In deze paragraaf zal een korte geschiedenis en
achtergrond van beide bossen worden gegeven.
5.2.1 Speelbos Gelderland
Het idee voor het speelbos in Gelderland is in 2009/2010 opgepakt naar aanleiding
van een succesvol speelbos niet ver van de locatie van het speelbos vandaan. Het
betreffende bos is een vrij oud bos waar al geruime tijd gebruik van werd gemaakt
voor recreatieve doeleinden. Verschillende partijen merkte dat het aantal kinderen in
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het bos afnam. Ouders maakte zich zorgen om de veiligheid en regels van
Staatsbosbeheer beperkte kinderen in hun vrije spel. Vanuit dit startpunt is een
werkgroep opgericht waar Staatsbosbeheer en de gemeente deel vanuit maakten.
Naast een aantal lokale partijen die de verantwoordelijkheid dragen voor veel van de
natuur in de omgeving zijn ook Jantje Beton en het Oranjefonds betrokken.
Bovendien viel het project samen met de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk. Het
speelbos is hier pal tegen aan komen te liggen en er is vlakbij een nieuwe
basisschool gebouwd.
In 2011 is een participatietraject met kinderen gestart voor de aanleg van het
speelbos. Uiteindelijk is in 2013 het speelbos officieel geopend. In figuur 5 is een
kaart van de inrichting weergegeven. Tijdens de aanleg van het speelbos is door de
lokale vrijwilligersgroep voor het onderhoud een aantal keer een natuurwerkdag
georganiseerd. Buurtbewoners en andere geïnteresseerden werden opgeroepen om
te komen helpen.

Figuur 5: Kaart inrichting speelbos Gelderland
Sinds kort heeft dit speelbos ook een vrijwillige boswachter, die elke woensdag
aanwezig is.
5.2.2 Speelbos Noord-Holland
Het speelbos in Noord-Holland ligt ook in een wijk. Ten tijde van dit onderzoek zijn de
eerste stappen naar de aanleg gezet en is er een participatieproject geweest met
kinderen voor het ontwerp van het speelbos. Het bos in Noord-Holland is een
aangelegd bos, dat voorheen diende als productiebos. Voor de aanleg van het
speelbos was het bos vooral het domein van hondenbezitters en hangjongeren. De
lokale tak van het IVN is erg betrokken bij het bos en wilde het graag uitdagender en
spannender maken. Volgens eigen zeggen was het bos nogal saai. Hierover zijn zij
in gesprek gegaan met verschillende partijen. Op basis hiervan is een vrienden van
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groep gevormd waarbij Staatsbosbeheer en de gemeente ook betrokken waren.
Helaas veranderde erg nogal wat door de crisis en ging het eerste plan voor het bos
niet door. Vervolgens is het idee van een speelbos ontstaan. Doordat het eerdere
plan voor het speelbos is mislukt waren sommige vrijwilligers erg teleurgesteld. Het
gevolg hiervan was dat de vrienden van groep is uitgedund.
In samenwerking met de nabijgelegen school is in 2013 een kinderparticipatieproject
gestart voor het ontwerp van het speelbos. Na de kinderparticipatie is een ontwerp
gemaakt door een ontwerpbureau. Figuur 6 toont een globaal ontwerp voor de
inrichting van het speelbos. De gevolgen van de economische crisis zijn goed
zichtbaar, er was minder budget dus het ontwerp is een stuk minder uitgebreid dan
dat van het speelbos in Gelderland.

Figuur 6: Globaal ontwerp inrichting speelbos Noord-Holland
Vlak voor de start van de zomervakantie in 2013 is het speelbos geopend.
5.3 Relatie kind en natuur
Staatbosbeheer investeert al veel in de relatie tussen kind en natuur. Niet alleen
zetten ze zich in voor natuurlijke speelplekken en speelbossen, maar ze bieden ook
programma’s aan om de relatie kind en natuur te stimuleren. Daarnaast bevinden
zich in de lokale maatschappelijke omgeving van beide speelbossen vrijwilligers
groepen die zich ook bezig houden met de relatie tussen kind en natuur. Ook is er bij
beide speelbossen een school in de buurt die zich actief bezighouden met het
speelbos. In deze paragraaf zal het contact tussen kind en natuur worden besproken
op basis van hoofd, hart en handen. Beide speelbossen zijn onderzocht op basis van
deze concepten. Op basis van gesprekken en de inrichting is beoordeeld in hoeverre
hoofd, hart en handen zijn vertegenwoordigd in de onderzochte speelbossen.
5.3.1 Hoofd
Voor het hoofd is er voldoende aanbod. Staatsbosbeheer biedt zelf educatie,
natuurwijs, aan maar ook andere organisaties zoals het IVN en het NME zijn actief
op dit gebied en zeker een van de twee is meestal wel in de buurt van een speelbos
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te vinden. Daarnaast worden in de meeste ontwerpen voor speelnatuur ook groene
klaslokalen gemaakt zodat er mogelijkheden zijn voor een buiten-les. Dit is ook het
geval bij de speelbossen binnen dit onderzoek. In het ontwerp van beide
speelbossen zitten een buitenlokaal. Verder hebben beide speelbossen actieve
vrijwilligers die aangeven het geven van educatie erg leuk te vinden.
In Gelderland zijn een aantal vrijwilligers actief die zich bezighouden met
natuureducatie voor kinderen. De vrijwillige boswachter geeft zelfs aan dat hij
educatie het leukste vindt aan het vrijwilligerswerk bij het speelbos. Tevens helpt de
nabijgelegen school minimaal 2 keer per jaar bij het onderhoud. Tijdens een gesprek
met een jongen in het speelbos in Gelderland dacht hij in eerste instantie dat hij niet
zoveel leerde van helpen in het bos. Na wat doorvragen kwam hij tot de conclusie
dat hij eigenlijk best veel kon leren als je er goed over nadacht. Bijvoorbeeld hoe je
takken moet zagen en hoe je dat op de meest handige manier doet. Kinderen leren
op die momenten ook actief over natuur, ook al hebben ze dat zelf misschien niet
altijd in de gaten. Bij de inrichting van het speelbos is rekening gehouden met
natuureducatie, er is een groen klaslokaal aanwezig.
Het speelbos in Gelderland wordt beoordeeld met een +. Op de eerste plaats is er bij
de inrichting van het speelbos gezorgd voor mogelijkheden voor natuureducatie door
een groen klaslokaal op te nemen in het ontwerp. Daarnaast zijn er verschillende
vrijwilligers actief die zich bezighouden met natuureducatie in het bos. De scholen
maken gebruik van deze mogelijkheden en kinderen geven zelf aan te leren van
bezoeken aan het speelbos, ook al hebben de bezoeken niet altijd direct een
educatief doel. Er is dus zowel rekening gehouden bij de inrichting van het speelbos
met natuureducatie en er worden lessen gegeven.
In Noord-Holland is de lokale afdeling van het IVN actief betrokken bij het speelbos
en zullen zij in de toekomst natuurlessen gaan verzorgen. De docenten van de nabij
gelegen school in Noord-Holland zijn ook erg enthousiast over de mogelijkheden
voor natuurlessen. Wel geven zij aan dat er weinig tijd is binnen het lesprogramma
voor dergelijke lessen. In het ontwerp van het speelbos zit een groen klaslokaal.
Maar de natuureducatie vanuit school/vrijwilligers is op dit moment beperkt, dit wordt
vooral veroorzaakt omdat het speelbos nog niet af is.
Het speelbos in Noord-Holland gewaardeerd met een 0, er is veel potentie voor
natuureducatie. In het ontwerp voor het speelbos is een verzamelplek opgenomen en
de lokale afdeling van het IVN heeft toegezegd in de toekomst natuur lessen te willen
gaan geven. De school in de buurt is ook enthousiast over de mogelijkheden voor
natuur educatie. De potentie en mogelijkheden liggen er, maar worden nog niet
benut. Daarom wordt het speelbos beoordeeld met een 0, met de kanttekening dat in
de nabije toekomst het waarschijnlijk met een + kan worden gewaardeerd.
5.3.2 Hart
Ook voor het hart heeft Staatsbosbeheer een programma, natuursprong. Dit
programma richt zich in eerste instantie op kinderen die weinig binding met natuur
hebben. Op een laagdrempelige manier, door middel van spelletjes, worden kinderen
weer in contact gebracht met natuur en wordt er getracht een band tussen kind en
natuur te vormen.
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In het speelbos in Gelderland is aan de inrichting te merken dat er ook rekening is
gehouden met gevoel. De kinderen hebben zelf tijdens het participatieproject het
“Boomzweefpad” bedacht, een fantasierijke speeltoestel waarbij kinderen op hoogte
tussen de bomen door kunnen lopen en uitzicht hebben over het hele bos. Verder is
er ook nog een bloemenweide, iets wat volgens verschillende wetenschappers met
name de interesse van meisjes wekt. Sommige kinderen gaven aan dat het
belangrijk of leuk vonden om te helpen in het speelbos maar andere kinderen leken
weinig interesse te tonen in het speelbos en waren met andere dingen bezig zoals
kletsen. Dit werd mede veroorzaakt door de desinteresse van een aanwezig docent.
Het speelbos wordt gewaardeerd met een +. De inrichting van het speelbos biedt
ruimte voor de ontwikkeling van het gevoel bij natuur. Daarnaast geven kinderen zelf
aan dat ze het belangrijk of leuk vinden om aan de slag te zijn in het bos. De meeste
kinderen gedragen zich tijdens de natuurwerkdag ook naar dit gevoel en zijn druk
bezig om een bijdrage te leveren aan het onderhoud van het speelbos. Maar er zijn
ook kinderen die niet echt bezig lijken te zijn met het belang van natuur. Dit leek in dit
geval niet te liggen aan de inrichting van het speelbos of de vrijwilligers, aangezien
zij zich wel degelijk inzetten voor de band tussen kind en natuur maar aan de docent
die weinig interesse toonde. Uit het theoretisch kader bleek al dat volwassenen van
grote invloed zijn op het contact tussen kinderen en natuur. In dit speelbos bleek dat
als een volwassene weinig interesse toont de kans bestaat dat kinderen hier in mee
gaan, dus is het belangrijk dat volwassenen kinderen (blijven) stimuleren.
De kinderen waar mee gesproken is in beide speelbossen geven zelf aan zich meer
betrokken te voelen door participatie. De kinderen in het speelbos in Noord-Holland
hadden allerlei ideeën wat ze na de aanleg nog met het bos wilden doen. Er is aan
de kinderen gevraagd of het participeren van invloed was op hun betrokkenheid bij
het speelbos.
“Dan denk ik dat ik wel vaker naar het bos ga” – leerling groep 7
Vrijwel alle kinderen antwoorden ongeveer hetzelfde als bovenstaande leerling. Het
gevoel dat het bos van hen is werd door de participatie versterkt. Na de presentatie
van het ontwerp waren de kinderen ook erg trots dat delen van hun ontwerp waren
overgenomen. Anderen waren erg teleurgesteld dat hun idee niet in het uiteindelijk
ontwerp was gekomen. Het bleek voor de kinderen dus erg belangrijk dat er naar hen
geluisterd werd en versterkte voor hen het gevoel dat ze betrokken zijn bij het
speelbos.
In de inrichting is weinig rekening gehouden met het gevoel. Het budget voor dit
speelbos was door de crisis beperkter waardoor het ontwerp ook minder uitgebreid
was. Er zijn geen speciale toestellen of onderdelen die specifiek in spelen op gevoel.
Dit speelbos wordt gewaardeerd met een 0. De inrichting van het speelbos houdt
wegens budgeteisen weinig rekening met het gevoel-aspect. Daarnaast wordt het
programma natuursprong (nog) niet actief gedraaid in dit speelbos. Wel geven de
kinderen aan na de participatie bij de aanleg een grote betrokkenheid te voelen bij
het speelbos. Om deze betrokkenheid te kunnen blijven waarborgen van kinderen zal
er meer participatie moeten plaatsvinden en/of meer nadruk moeten te komen liggen
op gevoel bij de inrichting en/of gebruik van het speelbos. Er zijn mogelijkheden
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maar deze worden beperkt niet benut, daarom wordt het speelbos gewaardeerd met
een 0.
5.3.3 Handen
Voor de handen zijn ook verschillende programma’s van verschillende aanbieders te
vinden. Maar om te gaan handelen hebben kinderen vaak niet veel stimulans nodig.
Meestal gaat het vanzelf.
Volgende de nieuwsbrief lieten de kinderen tijdens een rondleiding bij de opening
van het speelbos in Gelderland, tot vermoeienis van hun ouders toe, vol
enthousiasme hun hutten zien. Tijdens het bezoek aan het speelbos was duidelijk
zichtbaar dat er veel gespeeld werd in het bos. Er stonden overal hutten en er waren
enkele kinderen uit de buurt aan het spelen op de toestellen. Ook geeft de inrichting
van het speelbos veel mogelijkheid tot natuurlijk spelen.
Dit bos wordt beoordeeld met een + omdat het speelbos zo is ingericht dat kinderen
volop kunnen spelen en hier ook veel gebruik van maken.
Tijdens het bezoek aan het speelbos in Noord-Holland kregen de kinderen simpele
opdrachten als het bouwen van een hut of het maken van een toren van
boomstammen. Hier gingen de meeste kinderen vol enthousiasme direct mee aan de
slag. Ook waren er voor de aanleg van het speelbos al hutten in het bos zichtbaar. In
het ontwerp zijn drie speeltoestellen opgenomen. Er is dus voldoende ruimte voor het
spel van kinderen.
Ook dit bos wordt gewaardeerd met een +. Ook hier maakt de inrichting van het
speelbos natuurlijk spel mogelijk en wordt er al in het bos gespeeld. De inrichting is
beperkter dan de inrichting van het speelbos in Gelderland maar biedt nog steeds
voldoende ruimte voor spel. Bovendien hebben kinderen weinig stimulans nodig om
te spelen in natuur en biedt het gebrek aan toestellen juist meer ruimte voor natuurlijk
spel zoals het bouwen van hutten.
5.4 Kinderparticipatie
In deze paragraaf wordt de kinderparticipatie bij beide speelbossen besproken. In
5.4.1 zal worden besproken hoe de participatie bij de aanleg is verlopen. Omdat
Staatsbosbeheer vooral geïnteresseerd is in participatie op de lange termijn wordt in
de rest van de paragraaf participatie na de aanleg besproken. In het geval van het
speelbos in Gelderland is er al een concreet voorbeeld, namelijk de
natuurwerkdagen die worden georganiseerd door de lokale vrijwilligersgroep(en). In
het speelbos in Noord-Holland zijn nog geen dergelijke initiatieven opgezet. Hier is
onderzocht of kinderparticipatie vanuit de school mogelijk zou zijn.
5.4.1 Kinderparticipatie
Beide speelbossen hebben voor de aanleg van het bos een kinderparticipatieproject
doorlopen. In het speelbos in Gelderland is via de nieuwsbrief die werd verspreid
onder geïnteresseerden een oproep gedaan voor zowel volwassenen als kinderen
om mee te komen helpen. Bij het speelbos in Noord-Holland is contact gezocht met
de school en hebben twee klassen het participatieproject doorlopen. In beide
gevallen is het participatieproject door hetzelfde ontwerpbureau begeleid. De fases in
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het proces waren in beide gevallen min of meer hetzelfde. Tijdens de eerste fase van
het project werden de groepen kinderen mee naar het bos genomen. In Gelderland is
kinderen gevraagd door middel van foto’s en tekeningen aan te geven welke plekken
ze wel en niet leuk vonden om te spelen. In Noord-Holland zijn de kinderen in het
bos uitgedaagd om hutten of een toren te bouwen. Het doel van beide bijeenkomsten
is hetzelfde, de kinderen een beeld geven van het bos en zijn mogelijkheden. Tijdens
de tweede bijeenkomst werd er gebrainstormd. In Gelderland werd dit gedaan door
het beantwoorden van vragen, in Noord-Holland hebben de kinderen onder
begeleiding van de docent tekeningen met hun ideeën gemaakt. In de laatste fase
mochten kinderen zelf materialen uit het bos meenemen en werden er maquettes
gebouwd. Op basis van deze maquettes gingen de ontwerpers aan de slag.
Tijdens dit proces is er veel aandacht geweest voor specifieke kenmerken van het
kind. In plaats van op abstract niveau te praten over het speelbos zijn kinderen met
veel visuele hulpmiddelen concreet bezig geweest. Dit stelde hen in staat hun ideeën
goed tot uiting te brengen. Aan het eind van het participatieproject waren zowel de
volwassenen als de kinderen in beide speelbossen erg enthousiast en tevreden over
het resultaat.
5.4.2 Duur
Na de aanleg van het speelbos in Gelderland zijn er nog een aantal mogelijkheden
geweest voor kinderen om te participeren. Dit zijn echter geen langdurige projecten
geweest maar juist korte, vaak maar 1 of enkele dagen. In het speelbos in
Gelderland worden namelijk natuurwerkdagen georganiseerd. Hierbij mogen
kinderen dan ook meehelpen bij het opruimen en onderhouden van het speelbos.
Vaak beginnen deze dagen op vrijdag en komen de kinderen van de nabijgelegen
school helpen. In het weekend gaan de vrijwilligers verder en mogen
geïnteresseerden (dus ook kinderen) komen helpen. De participatie in Gelderland is
dus van korte duur maar wel periodiek. Kinderen worden niet lang maar wel jaarlijks
uitgenodigd om te participeren. Dit is wel een methode voor de lange termijn maar
nog steeds beperkt.
De duur van de participatie bij dit speelbos wordt gewaardeerd met een 0. Er wordt
wel geparticipeerd door kinderen maar slechts enkele keren per jaar. Dit is erg weinig
en biedt weinig mogelijkheden voor kinderen om op een hogere niveau te kunnen
participeren.
In Noord-Holland is met kinderen en docenten gesproken over de mogelijkheid om
als school een participatieproject te begeleiden. De kinderen waren erg optimistisch
over de tijd die kan worden besteed aan een dergelijk project.
“Kind1 : Twee keer, op donderdag en vrijdag
Kind 2: Twee keer in de week”
- Kinderen groep 5 basisschool
De meeste, met name jongere, kinderen gaven aan minimaal een keer per week met
het bos bezig te willen zijn. Hierbij gaven ze ook aan te willen spelen en niet alleen
maar bezig te zijn met onderhoud. Een meisje vond het wel belangrijk dat het niet te
lang moest duren.
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“Ik denk dat steeds klassen het moeten doen. Iedere klas een jaar of een half jaar.
En dan steeds twee kinderen voor een week zodat iedereen een keer aan de beurt
komt. Als het heel veel is mogen wel 4 kinderen ofzo anders duurt het te lang.”
- Meisje groep 7
De oudere kinderen gaven meer soort gelijke voorbeelden waarbij de tijd en
verantwoordelijkheid voor het speelbos onder verschillende klassen en kinderen
worden verdeeld.
Hoewel de kinderen erg enthousiast waren en veel tijd aan het bos wilden besteden,
schetsten de docenten een ander beeld. Docenten willen wel graag tijd aan
natuurlessen en kinderparticipatie besteden maar er is weinig tijd voor. Het is dus
nog de vraag of in de toekomst een continu participatie project mogelijk is. In het
theoretisch kader bleek al dat dit probleem in meerdere onderzoeken is aangetroffen.
Daarom krijgt ook dit speelbos een -. Kinderen zouden wel graag meer willen, maar
praktisch gezien lijkt dit niet mogelijk.
5.4.3 Niveau
Het niveau van participatie ligt bij het speelbos in Gelderland erg laag. Kinderen
hebben weinig te vertellen over wat er gedaan wordt, dit wordt aangestuurd door
volwassenen. Dit is op zich ook niet raar aangezien het de meeste kinderen aan
kennis ontbreekt wat wel en niet kan met betrekking tot het onderhoud van het bos.
Daarentegen worden kinderen wel veel vrij gelaten in de manier waarop ze de
gegeven opdracht aan pakken. Ze mogen gebruik maken van gereedschap en
hebben weinig begeleiding nodig bij het aanpakken van de klussen. De meeste
kinderen zijn hier ook goed tot in staat. Desalniettemin blijft de participatie steken op
laagste treden van de ladder. De aanpak van het onderhoud wordt afgestemd op
kinderen maar ze hebben er geen tot weinig invloed op.
“Zorg voor wat lekkers dan komen kinderen wel”
- Jongen nabijgelegen school
De kinderen zien zichzelf ook in staat om te helpen en vragen er relatief weinig voor
terug. Wel in het belangrijk dat de aanwezige volwassenen ook hun bijdrage leveren.
Een weinig geïnteresseerde docent tijdens de natuurwerkdag leidde ook tot weinig
geïnteresseerde kinderen.
Dit speelbos wordt gewaardeerd met een 0. Er is sprake van participatie maar op een
erg laag niveau. De participatie blijft steken op de onderste trede van de
participatieladder, de klussen omtrent het onderhoud worden namelijk zo aangepast
dat kinderen kunnen helpen. Hun invloed op het proces is beperkt, maar er is wel
sprake van participatie.
Tijdens de interviews in Noord-Holland dachten de meeste kinderen dat ze het
onderhoud van het speelbos met de klas voor een groot gedeelte wel zelf konden
organiseren. Ze dachten zelfs na over het bij elkaar zetten van bepaalde kinderen.
Kind: 6 kinderen daar, 6 kinderen daar, 6 kinderen daar en dat is een makkelijk
werkje dus daar gewoon 4 kinderen.
Onderzoeker: Hoe zou je dan die kinderen bij elkaar hebben gekregen?
Kind: Vrienden bij elkaar en dan kijken of er een paar vrienden uit elkaar moeten.
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Jongen groep 5

De rol van volwassenen was volgens de meeste kinderen vooral ondersteunend.
De kinderen zagen volwassenen vooral als een bron van kennis of als hulp bij het
orde houden. De ideeën van kinderen komen daarmee op de hoogste trede uit. Maar
het bereiken van de hoogste treden van de participatieladder blijkt in de praktijk
lastig. De meeste kinderen overzien veel factoren niet. Ze begrijpen bijvoorbeeld niet
hoe het les programma in elkaar steekt en hoeveel tijd overal voor staat.
In het speelbos in Noord-Holland is de participatie rondom het ontwerp vooralsnog
de enige participatie die heeft plaats gevonden. De ideeën van de kinderen zijn
meegenomen door de ontwerpers bij het uiteindelijk ontwerp. Er is nog geen
participatieproject voor een langer termijn is gestart. Als het aan de kinderen ligt
wordt de participatie verder uitgebreid. De mogelijkheden voor participatie zijn echter
afhankelijk van een aantal “volwassenen” factoren. De docenten geven bijvoorbeeld
aan dat er weinig tijd beschikbaar is en dat ze weinig kennis hebben over de aanpak
van bijvoorbeeld het onderhoud van het speelbos. Vooralsnog blijft participatie op de
lange termijn uit en is het onzeker welke vorm dit in de toekomst aan zal nemen.
Daarom wordt dit speelbos gewaardeerd met een -.
5.5 Veiligheid
Het onderwerp veiligheid is opgesplitst in fysieke en sociale veiligheid. Ten tijde van
het onderzoek heeft de sociale veiligheid een andere invulling gekregen. De omgang
tussen volwassenen en kinderen is een apart onderwerp geworden en in plaats
daarvan is het gevoel van veiligheid onderzocht.
Dat veiligheid een belangrijk punt is, valt te merken tijdens een excursie waaraan
veel ontwerpers van speelnatuur mee doen. Zo schijnt het bijvoorbeeld een lastig
klus te zijn om een klimboom te vinden die niet giftig is. Daarnaast was er tijdens
deze excursie extra aandacht voor de keurmerken voor speelnatuur. Alle
speelplekken in Nederland moeten gekeurd worden dus ook speelnatuur. Voor
speelnatuur zijn er twee mogelijkheden. Een natuurlijke speelplek kan als geheel
worden gekeurd of elk toestel afzonderlijk. Als een speelplek als geheel wordt
gekeurd dan mag er niets aan de speelplek worden veranderd of men moet de
speelplek opnieuw laten keuren. Bij een keuring wordt op verschillende dingen gelet.
Er wordt bijvoorbeeld gelet op de hoogte van alles wat als “speeltoestel” kan worden
aangezien en op kleine ruimtes in speeltoestellen waar kinderen klem kunnen te
komen zitten met hun vingers. Deze keuringen hebben dus betrekking tot de fysieke
veiligheid van kinderen.
5.5.1 Sociale veiligheid
Ten tijde van dit onderzoek bleek dat sociale veiligheid zich niet beperkt tot de
omgang tussen volwassenen en kinderen. Betrokken vertelden over hangjongeren,
zelfmoord en angst voor vreemden. Omdat dit belangrijke overwegingen zijn voor
actieve betrokkenheid van kinderen bij het speelbos is dit onderwerp ook
opgenomen.
In het speelbos in Gelderland zien de buurtbewoners het speelbos als een veiligere
speelplek dan de buurt. Ouders zien hun kinderen liever in het speelbos spelen dan
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op straat. Dit heeft er ook mee te maken dat er in het speelbos geen verkeer is, maar
ook met de sociale controle.
“Ik ben blij dat ik op de Stekkenberg woon. In het Avonturenbos kunnen de kinderen
lekker veilig spelen, zonder verkeer.” - Moeder in lokale nieuwsbrief
Bovendien is er elke woensdag een vrijwillige boswachter aanwezig wat het gevoel
van veiligheid bevordert en waarborgt. Daarnaast wordt het bos in zijn geheel veel
gebruikt voor recreatie door buurtbewoners, dus niet alleen kinderen. Daardoor is er
ook sociale controle vanuit de buurt waardoor kinderen veiliger kunnen spelen.
Dit speelbos wordt gewaardeerd met een +. Kinderen voelen zich veilig is het bos en
hun ouders hebben ook het idee dat ze veilig zijn. Verder is er een vrijwillige
boswachter actief en is er sociale controle vanuit de buurt waardoor er door
volwassenen actief wordt bijgedragen aan de sociale veiligheid van kinderen.
Het speelbos in Noord-Holland wordt door de buurt juist niet als veilige speelplek
ervaren. De boswachter benoemde tijdens een overleg met betrekking tot de inzet
van vrijwilligers dat sommige kinderen ook niet alleen in het bos mogen vanwege
recente verhalen over zelfmoord. De zaak van Anass (een jongen van 13 die in de
bossen bij Wassenaar zelfmoord pleegde NRC, 2013) heeft het nodige stof doen
opwaaien. Daarnaast maken veel kinderen zich ook druk over kinderlokkers.
“Vorig jaar liep een kind langs de bosjes en toen heeft een meneer dat kind zo de
bosjes ingetrokken.” - Jongen groep 5
Door deze problematiek mogen of willen de meeste kinderen niet alleen naar het bos
in Noord-Holland en hebben ze een volwassene bij zich.
“Maar ik ga wel met mijn vader en moeder want er zijn ook kinderlokkers in de buurt.”
- Meisje groep 5
Er zijn ook veel klachten over hangjongeren in het speelbos. Op verschillende
plekken zijn de overblijfselen van kampvuurtjes die door de jongeren gestookt zijn
zichtbaar.
Dit speelbos wordt gewaardeerd met een -. Kinderen voelen zich niet veilig in het bos
en hebben de behoefte een volwassene met zich mee te nemen. De buurt klaagt
over hangjongeren. De verhalen over kinderlokkers en zelfmoord zorgen er ook voor
dat ouders hun kinderen niet in het bos laten spelen.
5.5.2 Fysieke veiligheid
Staatsbosbeheer laat alle speelbossen keuren, dus ook de speelbossen in dit
onderzoek. Allebei de speelbossen voldoen aan de wettelijke eisen.
Tijdens de casestudies bleek de veiligheid een belangrijk onderwerp. In het speelbos
in Gelderland waren kinderen bezig met onderhoud van het speelbos. Een hoop van
deze kinderen waren met zaagjes bezig om grote takken kleiner te kunnen maken.
Dit gebeurde op een veilige en verantwoorde manier. Geen enkel kind rende met
zaagjes en als er iemand bezig was met een zaag ging dit ook op een veilige manier.
In eerste instantie wisten de vrijwilligers die bezig waren niet dat er onderzoek
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gedaan werd. Op het moment dat ze hier achter kwamen begon een van de
vrijwilligers gelijk uit te leggen dat het misschien niet verstandig leek om kinderen met
zaagjes te laten werken maar dat het echt wel op een veilige manier ging. Ze voelde
duidelijk druk om het uit te leggen.
“Aan veiligheid wordt zeker gedacht, dit staat hoog in het vaandel. Wij, als ouders,
zijn er zeer enthousiast over en kijken erg uit naar het moment wanneer alles gaat
gebeuren, zodat er straks in de nieuwe wijk ook een nieuwe en veilige speelplek voor
onze kinderen is.” - Stukje van ouder in een nieuwsbrief
Elke woensdag is bovendien de vrijwillige boswachter aanwezig. Op de website van
de omliggende wijk wordt het speelbos ook als extra voorziening voor de wijk
omschreven. In het speelbos in Gelderland wordt het speelbos dus juist als een
veilig(ere) speelplek gezien en gepromoot.
Dit speelbos wordt gewaardeerd met een +. Het speelbos voldoet aan de wettelijke
voorschriften en er zijn veel volwassenen die zich bezighouden met de veiligheid van
kinderen. Tijdens de participatie zijn er veel vrijwilligers die letten op het veilig gebruik
van zaagjes en ander materiaal. Elke woensdag is er een vrijwillige boswachter en
de buurt promoot het speelbos als veilige speelplek. Er is dus een actieve
betrokkenheid van volwassenen bij de fysieke veiligheid van kinderen.
Volwassen zijn erg bepalend voor het gevoel van veiligheid. Tijdens de participatie
van de kinderen bij het ontwerp van het speelbos in Noord-Holland werd een bezoek
gebracht aan het bos. De kinderen werden uitgenodigd om hutten te bouwen en in
het bos te spelen. Een van de docenten van de betreffende groepen maakte zich
zorgen over de veiligheid wat in eerste instantie ook oversloeg op de kinderen. Na
inmenging van andere volwassenen maakten de kinderen zich hier minder druk over.
De docent heeft dus veel invloed op het gevoel van veiligheid maar ze is er ook actief
mee bezig. Dat duidt op een actieve betrokkenheid bij de veiligheid van kinderen van
volwassenen in de omgeving.
In het speelbos in Noord-Holland zijn wel veel problemen met hondenbezitters. Het
bos waar het speelbos onderdeel vanuit maakt is een populaire plek voor het uitlaten
van honden. Voor dat het speelbos werd aangelegd was het bos namelijk volledig
hondenlosloopgebied. De honden bezitters hebben dan ook flink geprotesteerd tegen
de komst van het speelbos tijdens bijeenkomsten en via sociale media. De
Nederlandse wet is heel duidelijk als het gaat om kinderen en honden: die gaan niet
samen. Speeltuinen zijn verboden terrein voor honden. Daarom is het
zoneringsbeleid voor honden aangepast in het bos om de veiligheid van kinderen te
kunnen waarborgen.
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Figuur 7: Zonering hondenbeleid speelbos Noord-Holland
Dit speelbos wordt met een + gewaardeerd. De docenten van de nabijgelegen school
zijn actief bezig met de veiligheid van hun leerlingen. Als het speelbos erg ligt mogen
de kinderen ook alleen onder begeleiding tijdens schooluren naar het speelbos.
Daarnaast is het hondenbeleid aangepast om de veiligheid van kinderen te blijven
waarborgen. Ook hier wordt dus voldaan aan de wettelijke eisen en hanteren
volwassenen een actieve houding als het gaat om de fysieke veiligheid van kinderen.
5.5.3 Omgang volwassenen en kinderen
Het speelbos in Gelderland heeft een vrijwillige boswachter. De meeste kinderen
weten wie het is en kunnen er goed mee overweg. Ook bij de andere vrijwilligers
actief bij het speelbos leken de kinderen op hun gemak. Er was een goede
samenwerking tussen kinderen en volwassenen.
Tijdens de natuurwerkdag in Gelderland werd duidelijk dat volwassenen van invloed
zijn op het gedrag van kinderen. Er was namelijk een docent aanwezig die het
werken in de natuur niet erg interessant vond. Ze was voornamelijk met anderen aan
het kletsen en had ook geen kleding aan die geschikt was voor een middagje klussen
in de natuur. Het gevolg hiervan was dat een aantal kinderen ook gingen kletsen en
bij de docent gingen staan en geen aandacht meer hadden voor het klussen in de
natuur.

Dit speelbos wordt gewaardeerd met een +. De kinderen voelen zich op hun gemak
bij de vrijwilligers en de meeste docenten hanteren wel een actieve houding. Men
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moet er wel rekening mee houden dat het gedrag van volwassenen veel invloed
heeft op kinderen.
Er is meegelopen tijdens het participatie project voor de aanleg bij het speelbos in
Noord-Holland. Kinderen mochten maquettes bouwen van hun ideale speelbos. Van
te voren kregen ze van de ontwerper een aantal voorwaarden mee voor hun
ontwerp. Tijdens het bouwen kwamen de algemene dingen als de kabelbaan en de
waterval weer terug. Er werden vragen gesteld over de ontwerpen maar kinderen
werden weinig uitgedaagd om verder te denken. De vragen waren vooral bedoeld ter
verduidelijking van het ontwerp.
Bij het bouwen van de maquettes waren er bij groep 5 een aantal ouders aanwezig.
Hier werd duidelijk welke invloed volwassenen hebben. Een groepje had namelijk
een hele rits prullenbakken in hun maquette gestopt omdat een moeder dit belangrijk
vond. De hand van een volwassene was duidelijke zo niet enigszins dominant
aanwezig in de maquette van de kinderen. Andere ouders wisten kinderen juist te
stimuleren door het stellen van vragen ter verduidelijking of het doen van suggesties
in de trant van “heb je ook gedacht aan… jonge gebruikers o.i.d.?” Dit daagde de
kinderen ook meer uit om verder te denken. Hier kwamen ook veel creatievere
ontwerpen uit omdat deze kinderen niet binnen het kader van een volwassene aan
het denken waren.
De kinderen hadden verschillende volwassenen in gedachten die hen zouden
kunnen helpen bij participatie.
Interviewer: Is de boswachter de enige die het kan vragen?
Meisje: Nee juf, de gemeente, iemand die er veel van weet, je ouders. Je kan het
bijna aan iedereen vragen, behalve aan kinderen die er niets van weten. – Meisje
groep 7
Maar niet alle kinderen weten precies bij wie ze zijn moeten. Met name de jongere
kinderen bleken slecht op de hoogte van de taak van de boswachter. Daarnaast
weten kinderen vaak niet wat welke organisatie precies doet.
Dit speelbos wordt gewaardeerd met een + omdat de meeste kinderen wel iemand
konden bedenken waarbij ze zich op hun gemak voelden en er op vertrouwden dat
de betreffende volwassenen een goede hulp voor kinderparticipatie zou zijn. Maar
ook hier geldt dat volwassenen (onbedoeld) veel invloed hebben op kinderen en ze
moeten op passen dat kinderen geen spreekbuis worden maar hun eigen ideeën en
meningen blijven hebben.
5.6 Voorziening
5.6.1 Kennis
Beide speelbossen kennen een “vrienden van” of soortgelijke groep. Dit is een
werkgroep die zich bezig houdt met het reilen en zeilen van het speelbos. Deze
groepen bestaan uit buurtbewoners, docenten, medewerkers en/of vrijwilligers van
natuurorganisaties, medewerkers en/of vrijwilligers van sport organisaties, mensen
van de gemeente en andere geïnteresseerden. Door de verscheidenheid van de
deelnemers is binnen deze groepen veel kennis aanwezig over onderhoud maar ook
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over bijvoorbeeld wettelijke voorschriften. Beide speelbossen in dit onderzoek
kennen een dergelijke groep.
Wel blijkt dat de meeste kennis over het speelbos in termen van onderhoud bij de
natuurorganisaties ligt. Scholen lijken niet zelf in staat om kinderparticipatie bij natuur
te leiden omdat de docenten hier te weinig kennis voor hebben en ook niet goed
weten hoe ze hier aan moeten komen. De vrijwilligers van de natuurorganisaties
hebben juist weinig toegang tot grote groepen kinderen en zijn niet altijd getraind in
het om gaan met kinderen. Het is voor de vrijwilligers dus lastig om de organisatie
van kinderparticipatie op touw te zetten en scholen komen juist de benodigde kennis
van natuur te kort.
Beide bossen krijgen een 0 voor kennis. Het is voldoende aanwezig alleen weet niet
iedereen waar ze de nodige kennis moeten vinden en hoe ze dit het beste in kunnen
zetten. Er is genoeg kennis om de speelbossen open te houden en te onderhouden.
Maar de kennis ontbreekt bij scholen om zelfstandig aan de slag te gaan in het
speelbos en bij natuurorganisaties ontbreekt de kennis als het gaat om grote
groepen kinderen. Deze vrijwilligers hebben niet vanzelfsprekend een achtergrond in
het onderwijs of pedagogische kennis. Er zal meer samenwerking moeten worden
gezocht om kinderparticipatie bij het speelbos van de grond te krijgen.
5.6.2 Hulpbronnen
In het speelbos in Gelderland zijn veel vrijwilligers actief. Daardoor wordt het
speelbos goed onderhouden. Het speelbos is bovendien aangelegd in een tijd waarin
er meer financiering beschikbaar was voor de aanleg van het speelbos. Maar de
vrijwilligers die actief zijn bij het onderhoud kunnen slechts beperkt aandacht
schenken aan de kinderen en zijn naast het begeleiden van de kinderen bij het
klussen ook bezig met het grotere onderhoud in het speelbos. Er is vanuit de school
ook beperkte aandacht voor het speelbos, waarschijnlijk omdat er te weinig tijd voor
is.
Dit speelbos wordt gewaardeerd met een 0. Er zijn voldoende hulpbronnen om het
speelbos in zijn huidige staat te kunnen behouden. Voor kinderparticipatie is meer
tijd en begeleiding nodig. Scholen komen tijd te kort en er zijn niet voldoende
vrijwilligers om het onderhoud te waarborgen en daarbij de kinderen actief te
betrekken. Daar is veel meer tijd voor nodig.
In het speelbos in Noord-Holland zijn een aantal vrijwilligers actief en helpen
verschillende organisaties zoals de reclassering, een vakschool en middelbare
scholieren bij het onderhoud van het bos. Maar de docenten van de basisschool
geven aan dat er weinig tijd is voor een uitgebreid kinderparticipatie programma.
Daarnaast is dit speelbos later aangelegd toen er minder financiering beschikbaar
was vanwege de economische crisis. Dit leidt tot grote frustraties bij vrijwilligers.
“Kan ik ook nog eens met de collectebus rond gaan” – Lid lokale IVN
Door de discussies over de verantwoordelijkheid voor de financiering kwam de
aanleg van het speelbos moeilijk op gang. Het ontwerp van dit speelbos is door de
financiële beperking ook minder uitgebreid. Maar dankzij de inzet van vrijwilligers kan
het speelbos wel draaiende worden gehouden.
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Dit speelbos wordt gewaardeerd met een 0. Dankzij de inzet van de vrijwilligers blijft
het speelbos na de aanleg behouden. Maar ook hier geld dat voor de participatie van
kinderen veel meer tijd en vrijwilligers nodig zijn. Ook hier komt de school tijd te kort
en hebben de vrijwilligers hun handen vol aan het onderhoud.
5.7 Waardering speelbossen
In tabel 4 zijn de waarderingen van de verschillende randvoorwaarden schematisch
weergegeven. Het speelbos in Gelderland scoort beter op de relatie tussen kind en
natuur dan het speelbos in Noord-Holland. Het speelbos in Noord-Holland is later
aangelegd en er was een kleiner budget beschikbaar. Als het bos eenmaal is
aangelegd zullen ook hier meer projecten van de grond komen en worden
voortgebouwd op het ontwerp. Daarom is de verwachting dat het speelbos in NoordHolland op den duur gelijk zal scoren aan het speelbos in Gelderland.
Staatsbosbeheer heeft een hele duidelijke visie over de relatie tussen kind en natuur
dus hier is voor lokale omgeving ook veel informatie over beschikbaar. Op de fysieke
veiligheid van kinderen scoren beide bossen goed mede dankzij strenge controles en
het gebruik van keurmerken. Opvallend is dat het bos in Gelderland goed scoort op
de sociale veiligheid en het bos is Noord-Holland juist slecht. Dit verschil is
waarschijnlijk deels te verklaren door de aanwezigheid van een vrijwillige
boswachter. Bovendien heeft het bos in Gelderland voordat het een speelbos werd
weinig last gehad van sociale overlast. Het speelbos in Noord-Holland had hier voor
de aanleg van het speelbos al mee te maken. Het is dus mogelijk dat door de komst
van het speelbos de sociale veiligheid zal verbeteren, de toekomst zal dit moeten
uitwijzen. De omgang tussen kinderen en volwassenen is in beide speelbossen
aanwezig en kinderen voelen zich ook op hun gemak. Men moet wel opletten dat met
betrekking tot de participatie volwassenen kinderen niet te veel gaan sturen of
kinderen gaat demotiveren. Het gedrag van volwassenen beïnvloedt kinderen sterk
en kan daarom ook in de weg zitten van het unieke perspectief wat kinderen kunnen
bieden of van de inzet van kinderen bij de participatie. Dit blijkt in een aantal gevallen
aan de hand, het merendeel van de betrokkenen is in staat kinderen te motiveren en
te luisteren naar hun ideeën.
Het speelbos in Gelderland scoort matig op kinderparticipatie. Zowel de duur als het
niveau zijn erg beperkt. Er is sprake van kinderparticipatie en daarom worden beide
randvoorwaarden beoordeeld met een 0, maar er is veel ruimte voor verbetering. Het
speelbos in Noord-Holland scoort slecht op kinderparticipatie. Er lijken op de lange
termijn vooralsnog geen mogelijkheden voor kinderparticipatie. Bij de aanleg was er
wel sprake van kinderparticipatie maar in dit onderzoek wordt juist gezocht naar
mogelijkheden voor de lange termijn, de participatie bij de aanleg was slechts
eenmalig. De ervaren betrokkenheid van kinderen uit de groep participerende
kinderen blijft op deze manier beperkt tot deze groep en heeft geen invloed op de
volgende generaties.
De verklaring voor de beperkte of afwezige participatie van kinderen zit vooral in de
beschikbare middelen. Voor scholen is tijd een schaars goed. Het lesprogramma is
vooral afgestemd op lezen, rekenen en schrijven waardoor er weinig tijd over blijft
voor andere vakken en projecten. Kinderen zijn wel heel enthousiast over de
mogelijkheid tot participatie maar docenten hebben er geen tijd voor. Bovendien
ontbreekt het docenten aan de kennis om kinderen te begeleiden bij participatie in de
natuur.
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De vrijwilligers van de verschillende betrokken organisaties beschikken over
voldoende middelen en kennis om het speelbos in zijn huidige staat op te kunnen
houden. Daarom zijn deze randvoorwaarden beoordeeld met een 0. Maar ze
beschikken op dit moment niet over voldoende kennis, tijd en vrijwilligers om
kinderparticipatie op een hoger niveau te tillen. Er zal dus meer samenwerking
moeten worden gezocht of worden geïnvesteerd in de training van vrijwilligers.
Speelbos Gelderland
+

Speelbos Noord-Holland
0 maar met zeer grote
waarschijnlijkheid op de korte
termijn +

+

0

+

+

0

-

0

-

+

-

Fysieke
veiligheid

+

+

Omgang
kinderen en
volwassen

+

+

0

0

0

0

Randvoorwaarden

Hoofd

Relatie
natuur

Hart

Kinderen

Handen

Duur
Participatie

Speelbos

Niveau

Sociale
veiligheid

Veiligheid
Volwassen

Hulpbronnen
Voorziening
Kennis

Tabel 4: Resultaten data-analyse
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6. Conclusies, reflectie en aanbevelingen
In dit hoofdstuk zal eerst antwoord worden gegeven op de deelvragen van dit
onderzoek. Het antwoord op de deelvragen leidt tot het antwoord op de hoofdvragen
van dit onderzoek. Na deze paragraaf wordt in paragraaf 6.2 gereflecteerd op de
resultaten van het onderzoek. Op basis van de reflectie worden in paragraaf 6.3
aanbevelingen gedaan voor vervolg onderzoek en aanbevelingen voor de praktijk.
6.1 Conclusies
6.1.1 Antwoord op de deelvragen
Om tot een goede conclusie te komen moet antwoord worden gegeven op de
deelvragen uit de inleiding van dit onderzoek. De antwoorden op de deelvragen
leiden weer tot het antwoord op de hoofdvragen
1. Op welke manier worden de begrippen kind, participatie en natuur in de
literatuur omschreven en op welke manier staan zij met elkaar in verbinding?
Kinderen worden binnen de wetenschap op verschillende manieren benaderd. Voor
dit onderzoek is de interpretatieve reproductie de belangrijkste benadering omdat
deze benadering kinderen als groep definieert. Door kinderen als groep te definiëren
kunnen zij worden beschouwd als belanghebbende bij beleid en als zodanig
betrokken worden. Natuur is een belangrijk onderdeel van de wereld van kinderen.
Naast de vele positieve invloeden van een goed contact met natuur, heeft een goed
contact tussen kinderen en natuur een maatschappelijk belang. Een goed contact
tussen kind en natuur is belangrijk voor de duurzaamheid. Door onze kinderen
(people) te leren verantwoordelijkheid voor natuur (planet) te dragen kunnen we de
toekomst (prosperity) van onze natuur waarborgen. Daarnaast zijn kinderen de
meest intensieve gebruikers van hun directe omgeving dus is het ook logisch dat zij
actief bij betrokken zijn. De actieve betrokkenheid van kinderen wordt gewaarborgd
door kinderparticipatie. Kinderparticipatie kan op verschillende niveaus.
Kinderparticipatie is een samenspel tussen volwassenen en kinderen.
2. Wat zijn de mogelijkheden van volwassenen in de lokale maatschappelijke
omgeving het speelbos om het ideaal speelbos te realiseren en in stand te
houden?
Kinderparticipatie is dus een samenspel van kinderen en volwassenen. Volwassenen
zijn nodig om ruimte en ondersteuning te bieden voor kinderen om te kunnen
participeren. Kinderen kunnen bepaalde zaken niet (goed) overzien. Daarom zijn de
rechten van het kind ook in het leven geroepen. Kinderen zijn vanwege hun leeftijd
kwetsbaar en daarom is veiligheid extra belangrijk voor deze groep. Kinderen
hebben zelf echter (te) weinig inzicht om hun veiligheid te waarborgen. Die taak ligt
daarom bij volwassenen. Verder hebben kinderen te weinig middelen om te kunnen
participeren, dus volwassenen zijn nodig om kinderen te ondersteunen. Door de
huidige ontwikkelingen zijn de (financiële) middelen van volwassenen beperkt. Om
kinderen toch te kunnen ondersteunen bij hun contact met natuur en participatie zijn
nieuwe oplossingen nodig. Deze worden vaak gezocht bij vrijwilligers en nieuwe
samenwerkingsverbanden. In het geval van kinderen zijn scholen, ouders,
natuurorganisaties en sportorganisaties of andere hobby’s erg belangrijk voor de
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ontwikkeling van de relatie met natuur. Omdat deze partijen al een connectie hebben
met kinderen zijn zij logische ondersteuning voor kinderparticipatie. Men moet er wel
rekening mee houden dat deze partijen zich over het algemeen niet vanzelf
aanbieden, maar dat men actief contact met deze partijen moet zoeken en ze
voldoende moet betrekken bij het proces.
3. Hoe verhouden de begrippen kind, participatie, natuur en volwassenen zich tot
elkaar binnen het ideaal participatief speelbos?
Het conceptueel model is een visuele weergave van de samenhang van de
verschillende concepten uit het theoretisch kader. In het model zijn twee werelden
weergegeven, die van volwassenen en van kinderen. Deze twee werelden komen
samen in het speelbos. Voor kinderen is het contact met de natuur en participatie
belangrijk. Volwassenen zijn nodig om het contact met natuur en de participatie te
ondersteunen. Hierbij zijn de veiligheid en voorziening van kinderen belangrijk.
4. Wat zijn de best mogelijke maatregelen om kinderparticipatie met lokale
maatschappelijke inbreng te realiseren?
Kinderparticipatie is een samenspel tussen volwassenen en kinderen. In de praktijk
blijkt kinderparticipatie op een hoog niveau erg lastig. De lokale omgeving slaagt er in
om het contact tussen kind en natuur te waarborgen, maar de participatie van
kinderen bij natuur komt niet voorbij de onderste treden van de ladder (figuur 3).
Vooralsnog lukt het om kinderen actief te betrekken bij het ontwerp door hen ideeën
uit te laten werken door middel van visuele hulpmiddelen. Daarnaast wordt het
onderhoud aangepast zodat er ook mogelijkheden zijn voor kinderen om te helpen.
Om een hoger niveau van participatie te bereiken is meer tijd en inzet van vrijwilligers
nodig. Door de crisis wordt er echter al heel veel van vrijwilligers gevraagd. Ook veel
andere taken die voorheen door de overheid of andere organisaties werden
opgepakt liggen nu bij vrijwilligers. Verder hebben scholen slechts beperkte
mogelijkheden om een participatieproject binnen de school te starten. Er zijn slechts
een paar uren per week beschikbaar voor wereldoriëntatie, wat niet alleen
natuureducatie omvat maar ook geschiedenis, topografie, aardrijkskunde en cultureel
onderwijs. Bovendien ontbreekt het de meeste docenten aan kennis om de
participatie te begeleiden. Om kinderparticipatie naar een hoger niveau te tillen zal
moeten worden geïnvesteerd in de kennis van docenten.
6.1.2 Antwoord op de hoofdvragen
Aan de hand van de deelvragen zal in deze paragraaf het antwoord worden gegeven
op de hoofdvragen.
1. In hoeverre bieden de speelbossen van Staatsbosbeheer mogelijkheden voor
kinderparticipatie?
Staatbosbeheer heeft een duidelijke visie als het gaat om het contact tussen kind en
natuur. In de speelbossen van Staatsbosbeheer is deze visie ook duidelijk zichtbaar.
De speelbossen bieden kinderen de mogelijkheid een uitgebreid en gevarieerd
contact met te hebben. Kinderparticipatie zou een mooie aanvulling zijn op de
mogelijkheden van het speelbos.
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Staatsbosbeheer heeft al een aantal projecten met gebruik van kinderparticipatie
voltooid. Bij het ontwerp-gedeelte van het speelbos zijn kinderen goed
vertegenwoordigd en daar zijn de meeste methoden dan ook op afgestemd. Deze
methoden zijn dus afgestemd op een relatief korte duur van de participatie. Maar de
betrokkenheid van kinderen bij het ontwerp geeft hen wel het gevoel dat het bos van
hen is. Na de participatie geven kinderen ook aan graag van het bos gebruik te willen
gaan maken. Kinderen worden ook wel betrokken bij het onderhoud. Maar ook dit is
meestal van beperkt niveau en duur. Kinderen worden veelal betrokken op “speciale”
momenten als de boomfeestdag of NL doet. Ze helpen dan weliswaar jaarlijks mee
maar dit is slechts van korte duur, meestal een dag of dagdeel.
Het niveau van de participatie blijft vaak op de onderste treden van de
participatieladder. De ideeën en wensen van kinderen worden meegenomen in de
plannen die door volwassenen worden gemaakt. Het uiteindelijk ontwerp is in de
handen van volwassenen en niet van kinderen. Dit heeft mogelijk te maken met de
barrières die in het theoretisch kader besproken zijn. Kinderen zijn over het
algemeen niet op de hoogte van alle factoren die meespelen bij het aanleggen en/of
onderhouden van het speelbos. Dit is het meest zichtbaar als het gaat om geld.
Kinderen willen vaak een kabelbaan of een waterspeelplek. Dit is erg duur om aan te
leggen dus heel vaak sneuvelt een deel van deze ideeën en komen ze niet in het
uiteindelijke ontwerp. Kinderen begrijpen dan niet waarom niet. Maar er is ook
niemand die ze uitlegt waarom het niet kan. Er wordt kinderen wel verteld dat het niet
te veel mag kosten maar kinderen hebben vaak geen reëel beeld van wat iets kost.
In het hoofd van een kind kun je namelijk gemakkelijk een kuil graven en er een
vijvertje van maken, ze snappen niet dat daar behoorlijke kosten aan verbonden zijn.
Desondanks is de participatie bij de aanleg wel succesvol. Kinderen zijn betrokkenen
en tonen grote interesse in het speelbos. Participatie bij de aanleg is dus goed
mogelijk. Daarna blijft het meestal steken. Kinderen worden maar beperkt betrokken.
De speelbossen van Staatsbosbeheer zijn goed afgestemd op hun gebruikers. Er is
ruim voldoende aandacht voor alle aspecten van het contact tussen kind en natuur.
Speelbossen zijn voor kinderen een leuke en laagdrempelige manier om in contact te
komen met natuur. Voor de veiligheid van kinderen is veel aandacht en kinderen
voelen zich betrokken. Met enige hulp begrijpen kinderen wat wel en niet kan in een
bos. Kinderen zouden dus moeten kunnen participeren. Het speelbos kan naast een
laagdrempelig contact met de natuur ook een stap zijn richting meer betrokkenheid
en inzicht bij de inrichting en het gebruik van (speel)bossen.
2. In hoeverre kunnen deze mogelijkheden worden benut dan wel verruimd door
inbreng van de lokale maatschappelijke omgeving?
Kinderparticipatie is samenspel tussen volwassenen en kinderen. Kinderen vormen
een bijzondere groep in de maatschappij. Daarom hebben kinderen ook bijzondere
rechten, samen gevat in de rechten van het kind. De drie p’s uit deze rechten
proctection, provision en participation moeten worden gewaarborgd door de
volwassenen in deze wereld. Protection (veiligheid) en provision (voorzien) worden
over het algemeen goed opgevangen. Als men deze rechten betrekt op het speelbos,
ziet men dat er veel aandacht is voor veiligheid en voldoende ruimte voor kinderen
om hun contact met natuur te ontwikkelen. Participation blijkt een van de lastigste
rechten om vorm te geven in de praktijk. Dit recht is lastig omdat kinderen hier een
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actieve bijdrage in hebben. Volwassenen moeten een structuur creëren waarin
kinderen mee kunnen doen. Ook in het speelbos blijkt dit erg lastig. Het ontbreken
van kennis en middelen maakt het voor volwassenen moeilijk om een structuur te
creëren waarin kinderen op een hoog niveau kunnen participeren. Op zich biedt het
speelbos mogelijkheden om op een hoger niveau te participeren maar hier zal wel
veel tijd en energie in moeten worden gestoken.
Ook al is een speelbos voor kinderen makkelijk toegankelijk en is er ruimte voor
kinderen om te participeren lukt dit in de praktijk vrij weinig of op een laag niveau. Dit
heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de mogelijkheden van de lokale
maatschappelijke omgeving.
De mogelijkheden en beperkingen van de actoren uit de lokale maatschappelijke
omgeving komen vooral tot uiting in de middelen die de verschillende actoren
hebben. Geld is voor vrijwel alle actoren een probleem. Staatsbosbeheer is niet de
enige partij die hard wordt geraakt door de bezuinigingen. Ook het IVN en
soortgelijke organisaties en scholen merken de gevolgen van de crisis. Het IVN werkt
vooral met vrijwilligers, maar ook op hen komt mee druk omdat ze minder geld
hebben.
Een middel dat vooral bij scholen mee speelt is tijd. Scholen kunnen maar een
bepaald aantal uren in de week aan “wereldoriëntatie” besteden. Hieronder valt het
natuuronderwijs, maar ook aardrijkskunde, geschiedenis, cultureel onderwijs en
biologie. Het aantal uren dat de school dus kan besteden aan participatie bij een
speelbos is zeer beperkt. Vandaar waarschijnlijk dat ervoor wordt gekozen om op
een aantal vaste momenten in het jaar, zoals NL doet, een bijdrage te leveren in
plaats van door het hele jaar heen tijd en aandacht aan het speelbos te besteden.
Een ander probleem is kennis. De meeste basisschool docenten hebben weinig of
geen kennis van natuur. In elk geval hebben ze te weinig kennis om kinderen
zelfstandig te kunnen begeleiden bij bijvoorbeeld het onderhoud van een speelbos.
De vrijwilligersgroepen die het bos meestal onderhouden hebben weer weinig
ervaring met het werken met grote groepen kinderen. Ze hebben elkaar dus
waarschijnlijk nodig om participatie tot een succes te maken.
6.2 Reflectie
Op de eerste plaats is de wereld van volwassenen binnen dit onderzoek grotendeels
onderzocht aan de hand van kennis uit de praktijk en niet op basis van
wetenschappelijke theorieën. Tevens is deze kant van het onderzoek minder
uitgebreid aan bod gekomen dan de wereld van kinderen. De focus van dit
onderzoek lag op de wereld van kinderen en de mogelijkheden die zij hebben tot
participatie binnen de mogelijkheden van de maatschappelijke lokale omgeving. Een
uitgebreidere analyse van de wereld van volwassenen verschaft meer inzicht in de
mogelijkheden. Daarnaast blijkt uit praktijkervaring dat de betrokkenheid van de
lokale maatschappelijke omgeving niet in alle gevallen vanzelfsprekend aanwezig is.
In dit onderzoek is beperkt aandacht besteed aan de mobilisatie van vrijwilligers (uit
de lokale omgeving). In beide casestudies was namelijk voldoende betrokkenheid,
maar dit is dus niet altijd het geval.
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Verder zijn voor dit onderzoek slechts twee speelbossen onderzocht. Dit is slechts
een klein deel van het totale aantal speelbossen. Bovendien was een van de twee
speelbossen nog in aanleg waardoor er mogelijk in de toekomst nog veel
ontwikkeling plaats zal vinden. Daarnaast zijn niet alle belangrijke actoren
geïnterviewd. Met een aantal actoren zijn gesprekken gevoerd tijdens de
observerende participatie, vanwege tijdsgebrek. Deze gesprekken hebben echter
minder diepgang dan interviews.
Verder blijkt uit het onderzoek dat kinderparticipatie op een laag niveau is blijven
steken binnen de twee casestudies. De verklaring hiervoor binnen dit onderzoek is
het gebrek aan middelen. Andere oorzaken zoals problemen met communicatie
tussen volwassenen en kinderen of de houding van volwassenen ten opzicht van
kinderen zijn in dit onderzoek minder belicht en spelen mogelijk ook een rol.
6.3 Aanbevelingen
6.3.1 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
Op basis van de reflectie zijn een aantal aanbevelingen te doen voor
vervolgonderzoek. In dit onderzoek is de achtergrond van de wereld van kinderen
uitgebreid aan bod gekomen, de wereld van volwassenen minder. De mogelijkheden
voor kinderparticipatie liggen bij de samenwerking tussen verschillende volwassen
partijen uit de lokale omgeving. In dit onderzoek is aandacht besteed aan de
middelen van een aantal volwassen partijen maar dit zal uitgebreider moeten worden
onderzocht om beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de lokale omgeving
met betrekking tot kinderparticipatie. Het is aan te bevelen om daarom uitgebreider
onderzoek te doen naar het maatschappelijk netwerk rondom het speelbos.
Onderzoek vanuit netwerktheorie biedt hier mogelijkheid toe, omdat dat deze theorie
inzicht geeft in de actoren binnen het netwerk, de verhoudingen binnen het netwerk
en ieders middelen en mogelijkheden.
Daarnaast is het ook wenselijk om vervolgonderzoek te doen naar de mobilisatie van
vrijwilligers bij het speelbos of andere speelnatuur. Uit praktijkervaringen blijkt dat er
veel verschil is in de motivatie en bereidheid van de lokale omgeving om een bijdrage
te leveren aan speelnatuur in de buurt. Nu er in deze tijd steeds meer taken
verschuiven naar vrijwilligers, is het verstandig om te onderzoeken wat vrijwilligers
motiveert en hoe men vrijwilligers zo goed mogelijk kan betrekken en inzetten.
Verder is in dit onderzoek beperkt aandacht besteed aan de verhoudingen tussen
volwassenen en kinderen. In het empirische gedeelte van het onderzoek is dit
beperkt aan bod gekomen. De houding van volwassenen ten opzichte van kinderen
is van invloed op kinderparticipatie. Daarom is het aan te raden te onderzoeken hoe
volwassenen denken over de mogelijkheden van kinderen en in hoeverre
volwassenen bereid zijn en kinderen in staat achten verantwoordelijkheden te delen.
6.3.2 Aanbevelingen voor de praktijk
Kinderparticipatie kan op verschillende manieren. Bij de onderzochte speelbossen
zijn vooral methoden aangetroffen die geschikt zijn voor de aanleg en voor eenmalig
gebruik. In de praktijk worden echter ook andere methoden gebruikt die ook geschikt
zijn voor de lange termijn. Een overzicht is terug te vinden in bijlage 3. Door het
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inzetten van andere methoden, kan participatie ook op de lange termijn worden
gewaarborgd.
De mogelijkheden voor kinderparticipatie zijn erg afhankelijk van de beschikbare
partijen en hun middelen. Daarom is het aan te raden om goed te onderzoeken wie
zich precies in de lokale omgeving bevindt en over welke middelen zij beschikken
(zie aanbevelingen voor vervolgonderzoek). Door met verschillende partijen samen
te werken worden de middelen en daarmee de mogelijkheden vergroot.
Ondanks dat speelbossen sterk onderling van elkaar kunnen verschillen, zijn er vaak
wel een of meerdere partijen in de lokale maatschappelijke omgeving aanwezig die
zich bezighouden met kinderen. Deze partijen kunnen mogelijkheden bieden voor
kinderparticipatie. De partijen met potentiële mogelijkheden voor kinderparticipatie
kunnen opgedeeld worden in vier categorieën. De buurtbewoners, verenigd in een
buurtvereniging, scholen, natuurorganisaties en sport en spelorganisaties. Vrijwel elk
speelbos heeft een of meerdere van deze partijen in de buurt. Om kinderparticipatie
te kunnen starten is het verstandig op zoek te gaan naar een of meerdere van deze
actoren en daarmee samen te werken om tot een langdurig participatieproject te
komen. Elk van deze actoren heeft zijn eigen verschillende middelen en
mogelijkheden als het gaat om kinderparticipatie. Dat betekent dat niet alle actoren
kinderparticipatie op dezelfde manier kunnen ondersteunen en/of begeleiden. Door
de middelen van deze actoren af te zetten tegen de veelgebruikte methoden in
bijlage 3 kan men nieuwe mogelijkheden voor kinderparticipatie inzichtelijk maken.
In figuur 8 zijn de mogelijke methoden gecombineerd met de actoren in de lokale
omgeving van het speelbos. In dit figuur is rekening gehouden met de beschikbare
middelen van de actoren en de gevolgen voor kinderparticipatie. Ook zijn de
verschillende nadelen en voordelen van elke actor opgenomen. Kennis van natuur is
bijvoorbeeld voor scholen en buurtvereniging een probleem en heeft een negatieve
invloed op de kinderparticipatie. Maar als een school samen zou werken met een
natuurorganisatie wordt het kennisprobleem opgevangen. Door de samenwerking
met een of meerdere partijen uit het figuur te zoeken wordt de mogelijkheid op
langdurige participatie vergroot.

63

De boswachter heeft geen
directe verbinding met
kinderen. Maar de
boswachter is wel het
centrale punt van het sociaal
netwerk rondom het
speelbos. De boswachter is
de mentor, coördinator en
het centrale aanspreekpunt
voor alle actoren. Daarom is
een goed contact met de
boswachter noodzakelijk.

Actoren binnen het sociaal netwerk, verenigd in een organisatie/vereniging,
met een directe verbinding naar kinderen.

Organisaties met de middelen en mogelijkheden om kinderparticipatie te begeleiden, zoals tijd, voldoende
vrijwilligers, voldoende kennis en bereidheid met betrekking tot de omgang met kinderen en voldoende materiaal.
Samenwerking tussen de organisaties is ook mogelijk.

Buurtvereniging:
Voordelen:
- Betrokkenheid van het hele
gezin
- Goede toegang tot kinderen
in de buurt van het speelbos
Nadelen:
- Niet per se veel ervaring
met het werken en luisteren
met en naar kinderen (kennis
en bereidheid)
- Een speelbos ligt niet altijd
aangrenzend aan een wijk
(met een buurtvereniging)
- Niet per se veel kennis over
natuur

Kinderparticipatie
verbinden aan activiteiten
van de buurt vereniging of
speciale
kindervergaderingen
plannen als buurt
vereniging. Voordeel
hiervan is dat kinderen niet
alleen participeren bij het
speelbos maar ook bij
andere dingen in hun
leefomgeving. Ook hier is
een kinderraad of stemmen
een mogelijkheid.

School
Voordelen:
- Veel ervaring met het werken en
luisteren met en naar kinderen
(kennis en bereidheid)
- Goede toegang tot grote groepen
kinderen in verschillende leeftijden
Nadelen:
- Veel scholen hebben al een druk
programma en weinig tijd en geld
- Er ligt niet altijd een school in de
buurt van het speelbos
- Niet per se veel kennis over natuur

NME/IVN
Voordelen:
- Ervaring met het
omgaan met kinderen
- Veel kennis over de
(on)mogelijkheden
van de natuur
Nadelen:
- Er wordt flink
bezuinigd op de NME
centra waardoor de
beschikbare middelen
afnemen.

Kinderparticipatie koppelen aan speciale
natuurfeestdagen, zoals de
boomfeestdag. Dit zijn dagen waarop er
sowieso veel bezoekers in het bos
komen. Dit komt neer op ongeveer drie
dagen per jaar. Er zou gebruik gemaakt
kunnen worden van methodes als
tekeningen maken, fototoestellen
gebruiken of vlaggetjes plaatsen of
stemmen over volgende activiteiten.
Hierbij kan niet worden voldaan aan de
wens om een bepaalde groep kinderen
langere tijd te laten participeren. Daarom
zal er een volwassene nodig zijn die de
visie van de kinderen bundelt.

Het verbinden van de
kinderparticipatie aan het
natuuronderwijs in de klas. Op deze
manier zouden kinderen via
verschillende methoden kenbaar
kunnen maken wat ze willen met het
bos. Uiteindelijk zouden deze ideeën
bijvoorbeeld door een kinderraad of
door te stemmen moeten worden
gebundeld tot een visie van de
kinderen. Praktisch gezien zijn er
teveel kinderen om ze allemaal
individueel te horen. Hierbij is het wel
mogelijk dat een bepaalde groep
kinderen voor langere tijd participeert.
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Figuur 8: Mogelijkheden kinderparticipatie

Sport en spel organisaties
Voordelen:
- Ervaring met het omgaan
met kinderen
- Goede toegang tot groepen
kinderen
Opmerking:
De organisaties kunnen
onderling verschillen.
Daarmee zullen ook de
beschikbare middelen
verschillen.
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Bijlagen
Bijlage 1: Interviewguides

Kinderen
Introductie
Hallo, mijn naam is Loes. Voor school doe ik onderzoek over hoe kinderen het
beste mee kunnen denken en beslissen over het speelbos. Aangezien het
onderzoek over kinderen gaat, leek mij het slim om het ook aan kinderen te
vragen. Vandaar dat ik jou interview. Ik heb een apparaatje bij me dat opneemt
wat jij en ik zeggen. Dat is zodat ik het later terug kan luisteren en niet alles
hoef te onthouden. Dat is dus alleen voor mij en niet bedoelt voor iemand
anders om naar te luisteren. Bovendien blijf je anoniem, dat betekent dat alles
waardoor mensen kunnen weten wie je bent, zoals je naam en waar je woont,
niet in het uiteindelijke verslag zal komen te staan. Vind je het goed als ik ons
gesprek opneem?
Gegevens
Leeftijd:
Jongen/meisje:
Groep:
Tijd/beschikbaarheid
Zou je mee willen denken over het onderhoud en gebruik het speelbos?
Waarom wel/niet?
Hoe vaak zou je mee willen denken?/Hoe vaak denk je dat het nodig is?
Hoe vaak zou je mee kunnen denken?
Vorm
Het is afhankelijk van het kind of ze in staat zijn op een abstract niveau na te
denken over participatie. Daarom zijn er meerdere opties mogelijk.
Optie 1:
Op welke manier zouden kinderen kunnen mee denken en beslissen over het
speelbos?
Optie 2:
Kinderen kunnen op verschillende manier meedenken en beslissen over het
speelbos. Ze kunnen bijvoorbeeld stemmen via een stembus, er kan een
ideeënbus worden opgehangen of er kan een kinderraad worden gemaakt. Wat
vind je daarvan? Heb je zelf nog andere ideeën?
Omgang volwassenen/kind
Waarschijnlijk zullen kinderen hulp van een volwassenen krijgen bij het
meedenken over het speelbos. Wie zou jullie daarbij kunnen helpen?
Er zijn al een aantal mensen die zich bezighouden met het speelbos, wat vind je
ervan als zij jullie helpen?
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Kennis van de natuur
Denk je dat het belangrijk is dat je veel van natuur weet om mee te kunnen
denken over het speelbos?/Hoeveel moet je van natuur weten om mee te
kunnen denken over het speelbos?
Hoeveel moet de volwassene die jullie helpt weten van de natuur?/Is het
belangrijk dat de volwassene die jullie helpt veel van de natuur weet?
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Docenten
Introductie
Hallo, mijn naam is Loes. Ik ben bezig met mijn afstudeerscriptie aan de
universiteit Nijmegen. In het kader van de master
milieumaatschappijwetenschappen doe ik onderzoek naar kinderparticipatie bij
speelbossen. Ik probeer door middel van deze interviews een beeld te krijgen
wat er mogelijk is. De gegevens worden volledig anoniem verwerkt. Voor de
verwerking is het makkelijker als ik het interview opneem, mag dit?
Gegevens
Man/vrouw
Evt. leeftijd
Tijd/beschikbaarheid
Hoeveel tijd is er nodig om kinderen te laten participeren?
Aansluiten onderwijs
Is het mogelijk om de participatie aan te sluiten bij het onderwijs?
Zo ja op welke manier?
Zo nee waarom niet?
Vorm
Op welke manier zouden kinderen kunnen mee denken en beslissen over het
speelbos?
Omgang volwassenen/kind
Waarschijnlijk zullen kinderen hulp van een volwassenen krijgen bij het
meedenken over het speelbos. Wie/wat zou geschikt zijn om kinderen daarbij
te kunnen helpen?
Waarom?
Kennis van de natuur
Denkt u dat het nodig is om kennis te hebben van natuur?
Is er specifieke kennis op het gebied van natuur nodig om kinderen te
ondersteunen bij het participeren?
Materiaal
Welke middelen heeft u tot uw beschikking om kinderparticipatie te
ondersteunen, faciliteren of begeleiden?
Ondersteuning
Denkt u ondersteuning nodig te hebben?
Zo ja in welke vorm en door wie?
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Bijlage 2: Codeboom
Codeboom
Achtergrond informatie
Persoongegevens
Staatsbosbeheer
Boswachter
Kinderen
Sociologische groep
Veiligheid
Omgang volwassenen
Uniek perspectief
Relatie natuur
Hoofd
Hart
Handen
Participatie
Duur
Niveau
Netwerk
Verbondenheid
Belangen
Doelstellingen
Afhankelijkheid
Mogelijkheid tot
samenwerking
Noodzaak
samenwerking
Macht
Middelen
Geld
Klas
Vrienden
Familie
Tijd
Bevoegdheden
Kennis
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Bijlage 3: Tabel methoden kinderparticipatie
Methode

Kinderraad

Stembus

Ideeënbus

Uitleg

Gebaseerd op een methode uit Turkije. Tijdens de herdenking van Atatürk ligt de
nadruk op de jeugd. Op deze dag wordt in veel plaatsen kinderraad gevormd die
een dag de baas is. Vaak wordt er dan gestemd over een nieuw plan voor
bijvoorbeeld een speeltuin. In Nederland zijn er gemeentes die een kinderraad
kennen, zoals Leeuwarden en Groningen. Veelal zijn dit de groepen 7 en 8 van
de basisschool, dus een vooraf bepaalde groep kinderen. Kinderen bedenken
dan zelf voorstellen en er wordt gestemd door de raad welk idee wordt
uitgevoerd.
Kinderen kunnen stemmen over verschillende (al dan niet door kinderen
aangeleverde) ideeën. Het verschil met een kinderraad is dat de ideeën niet
bedacht hoeven zijn door kinderen zelf en dat niet van te voren vast staat welke
kinderen mogen stemmen.
Kinderen laten hun ideeën voor een speelbos achter in een ideeënbus.

Lange
termijn of
eenmalig?
Zowel op de
lange termijn
als eenmalig
te gebruiken.

Zowel lange
termijn als
eenmalig te
gebruiken.
Lange
termijn

Maquettes
bouwen

Kinderen bouwen (onder begeleiding) een maquette van hun ideale speelbos

Eenmalig

Tekeningen
maken

Kinderen maken tekening van hun ideale speelbos

Eenmalig

Fototoestel

Kinderen maken foto’s van de plekken waar ze graag willen spelen

Eenmalig

Vlaggen

Kinderen plaatsen groene en rode vlaggen en geven aan waar ze wel en niet
graag zouden spelen.

Eenmalig

Tabel 5: methoden kinderparticipatie
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Gebruik

Deze vorm van participatie is zowel
geschikt voor de aanleg, het onderhoud
als het gebruik van het speelbos.
Kinderen kunnen namelijk plannen
bedenken over de inrichting van het
speelbos (al dan niet gekoppeld aan een
budget) of over een activiteit in het
speelbos.
Geschikt voor zowel de aanleg, het
onderhoud als het gebruik van het
speelbos.
Deze vorm is geschikt voor zowel de
aanleg en het onderhoud als het gebruik
van het speelbos.
Deze vorm is vooral geschikt voor de
aanleg en het onderhoud van een
speelbos.
Deze vorm is vooral geschikt voor de
aanleg en het onderhoud van een
speelbos.
Deze vorm is vooral geschikt voor de
aanleg en onderhoud van een speelbos.
Deze methode verschaft vooral inzicht in
waar kinderen graag zouden willen
spelen.
Deze vorm is vooral geschikt voor de
aanleg en onderhoud van een speelbos.
Deze methode verschaft vooral inzicht in
waar kinderen graag zouden willen
spelen.

