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DOOR: BOWInE WIjffELs En MARC VEEkAMP 

- Een natuurrijke doe- en ontdektuin bij een 

kinderdagverblijf, een bos-bso, regenkleding 

binnen handbereik... Steeds meer kindercentra 

onderkennen de waarde van groen in de kin-

deropvang. Natuurbeleving draagt positief bij 

aan de ontwikkeling van het 

jonge kind. Spelen in de vrije 

natuur daagt kinderen uit tot 

zelfstandigheid, ontdekken 

en communicatie. De natuur 

geeft ook ontspanning en 

rust. uit onderzoek blijkt dat 

kinderen (en met name ook 

hele jonge kinderen) die veel 

in de natuur zijn,  zich beter 

kunnen concentreren, min-

der stress hebben en minder 

vaak ziek zijn. 

Natuurbeleving draagt ook 

bij aan specifieke ontwik-

kelingsgebieden zoals de 

ontwikkeling van de mo-

toriek, het gebruiken van 

de zintuigen en een goede 

emotionele ontwikkeling (doorzettingsvermo-

gen, zelfvertrouwen, et cetera). Daarnaast doet 

natuur een beroep op de morele ontwikkeling: 

respect voor de omgeving, planten en dieren. 

Kortom, natuurbeleving is onmisbaar voor een 

evenwichtige ontwikkeling van kinderen, dus 

ook onmisbaar in de kinderopvang. 

Het organiseren van natuurbeleving in de kin-

deropvang vraagt een specifieke inzet. Vier as-

pecten blijken cruciaal te zijn: 

•	 de	competenties	van	de	pedagogisch	mede-

werkers;

•	 opname	 van	 natuurbeleving	 in	 het	 beleid	

van het kindercentrum;

•	 de	 betrokkenheid	 en	 instemming	 van	 ou-

ders; 

•	 de	aanwezigheid	van	een	geschikte	buiten-

ruimte want natuur echt beleven gebeurt 

natuurlijk buiten! 

Pas als aan al deze randvoorwaarden is  voldaan, 

is er een goede kans dat natuurbeleving echt 

een plekje krijgt in een kindercentrum.

De buitenruimte

De ideale buitenruimte is vooral een na-

tuurrijke doe- en ontdektuin waar gespeeld en 

onderzocht en geëxperimenteerd mag worden. 

Het is een omgeving met variatie in maten, 

ruimte/massa, reliëf, beplanting, sferen. De 

zintuigen van de kinderen worden op uiteen-

lopende manieren geprikkeld. De natuur en 

natuurlijke processen krijgen de ruimte zodat 

kinderen in aanraking komen met bijvoor-

beeld vallende bladeren, paddestoelen en rot-

tend hout. Die ervaringen roepen vragen op bij  

de kinderen en die zijn weer aanleiding voor 

verder onderzoeken, experimenteren en leren. 

Een echte speel- en leertuin zal voortdurend ver-

anderen. Dat lijkt zonde, maar in een  kindertuin 

moet immers gespeeld en ontdekt worden!  

Lang niet alle kindercentra beschikken over 

een grote buitenruimte, maar ook in kleine tui-

nen blijkt er veel mogelijk te zijn. Kindercentra 

hebben bij het vormgeven van natuurbeleving 

veel steun aan groene professionals. De in-

richting van een buitenruimte of tuin vraagt 

kennis van een tuinarchitect. Immers: kennis 

van planten, van materialen en een  goede ruim-

telijke indeling is van groot belang. Daarnaast is 

het noodzakelijk dat pedagogisch medewerkers 

activiteiten kunnen en durven ondernemen en 

grip krijgen op de moge-

lijkheden van de fysieke 

omgeving. 

 De conferentie

u begrijpt het al: er 

is veel te leren over hoe 

een kindercentrum de 

natuurbeleving tot een 

vanzelfsprekend onder-

deel van het programma 

kan maken. De confe-

rentie ‘Kind van Nature’ 

biedt voor elke profes-

sional die zich wil inzet-

ten voor jonge kinderen 

en natuur – tuinarchi-

tecten, pedagogisch me-

dewerkers als NME-ers – kansen om meer aan 

de weet te komen.

vOOr meer INFOrmaTIe zIe: 
www.veldwerkNederlaNd.Nl   

BOwINe wIjFFels Is werkzaam BIj caIlIN parTNers,  
marc veekamp Is werkzaam BIj sTIchTINg  
veldwerk NederlaNd
emaIl: marc@veldwerkNederlaNd.Nl

Conferentie:  
Kind van nature

De natuur biedt voor kinderen de meest fantastische 

materialen en belevenissen om te onderzoeken en 

om mee te experimenteren. De Stichting Veldwerk 

Nederland legt zich toe op het stimuleren van de na-

tuurbeleving van jonge kinderen. Daarvoor organi-

seert Veldwerk Nederland op 11 september 2009 in 

Zwolle de conferentie ‘Kind van nature’.
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