
Speelnatuur 

1. Voorstellingsronde 

Voorzitter: Anke 

Verslaggever: Hans 

Deelnemers: Dirk, Lutgart, Wim, Gerlinde, Hilde, Jos, Yvonne, Cor, Michael, Gerd, Lea  

2. Brainstorming: inrichting speelnatuur 

In Vlaanderen is het hopeloos. 

- Kinderen komen te weinig of niet in het groen, ze worden in een blikken doos naar 

school en terug naar huis gebracht.  Zeker als de speelplaats geen groen bevat, 

zien kinderen soms twee weken geen natuur. 

- Avelgem is een groen long in het zuiden van West-Vlaanderen, waar landbouw en 

industrie alom tegenwoordig zijn.  Een boom is iets dat de economie belemmert.  

 

Er wordt aan elke deelnemer gevraagd om 5 ideeën of problematieken aan te brengen 

rond inrichting van speelnatuur.  Bedoeling is om alle ideeën op één wit blad te kleven. 

 

Maar vooraleer dit gebeurt, wordt even het probleem van de verantwoordelijkheid 

aangekaart.  Bijvoorbeeld zwemmen in een poel, klimmen in bomen.  Volgens Dirk is 

de eigenaar van het natuurgebied niet verantwoordelijk voor ongevallen als er geen 

elementen zijn die personen aanzetten om te zwemmen of in bomen te klimmen.  De 

boodschap luidt: geen bijkomende regels creëren en gewoon doen. 

 

Alle ideeën worden gerangschikt in 7 thematische groepen : 

1. alles rond beleid (financieel, sponsoring, 10% speelnatuur). 

2. inrichting speelnatuur. 

3. speelnatuur voor kleuters, lagere school is altijd anders. 

4. huttenbouw, kampenbouw. 

5. mentaliteitswijzing. 

6. wat kan Natuurpunt doen? 

7. jeugdwerking 

 

Wat jeugdwerking betreft, merkt Hilde op dat het zeer moeilijk is om opening te 

creëren tussen Natuurpunt en lokale jeugdverenigingen.  Dit vooral omdat je vooral 

bij Natuurpunt op een muur botst!  Het zijn de lokale afdelingen van Natuurpunt die 

moeten zoeken naar een samenwerking met lokale jeugdverenigingen, maar daar 

schort blijkbaar vaak het schoentje. 

 

Scholen betrekken is ook niet altijd eenvoudig omdat de leerkrachten vaak weinig 

voeling hebben met natuur.  Dat geldt trouwens ook voor ouders.  Elke school zou een 

stukje natuur in de buurt moeten hebben waar onderzoek mogelijk is.  Contacten met 

scholen worden ook bemoeilijkt omdat alles tijdens de schooluren moet gebeuren.  En 

dat zijn juist de uren waar veel vrijwilligers aan het werk zijn. 

 



Toekomstfonds 

 

Er wordt nog teveel gefocust op speeltoestellen.  Waarom gewoon niet meer natuur, 

bijvoorbeeld op de speelplaats.  Kinderen moeten geprikkeld worden om te gaan 

spelen en daarbij hun fantasie en creativiteit te gebruiken. 

 

 

 

 

 

 


