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Staatsbosbeheer heeft al vanuit een ver verleden veel aandacht voor jeugd. Zo
gaan schoolgroepen op pad met de boswachter, helpen scoutinggroepen met 
het beheer en al in de vorige eeuw opende Staatsbosbeheer de eerste 
speelbossen.

Staatsbosbeheer wil het hart van kinderen raken en hun nieuwsgierigheid en 
verwondering opwekken. Daarbij staat het kind centraal; ieder kind beleeft de 
natuur op zijn eigen manier. De een kiest voor spel, avontuur en spanning, de 
ander wil tegen een boom zitten en droomt rustig weg. Vanuit deze diversiteit 
ontwikkelt Staatsbosbeheer jeugdactiviteiten die kinderen de vrijheid bieden 
om de natuur zelf te ontdekken.

Voor Erna lag hier het beginpunt om een nieuw idee uit te werken en daarmee 
is zij de grondlegger van Natuursprong. Het idee ontstond toen ze haar eigen 
kinderen zag spelen in het bos. Erna: ‘Ik herinnerde me ineens hoe ik me als 
kind kon opladen in de natuur. Het stukje niemandsland achter ons huis, dat 
was míjn plek, ik voelde me er fijn en vrij.’ Hetzelfde zag ze op dat moment bij 
haar kinderen terugkomen. ‘Hoe fantastisch zou het zijn als ik dit alle kinderen 
in Nederland kon laten ervaren?’ Het inspireerde haar om aan de slag te gaan.

Staatsbosbeheer is altijd al de grootste aanbieder geweest van speelbossen. 
Erna: ‘Het zijn plekken waar kinderen naar hartenlust in én met de natuur 
mogen spelen. Echt geweldig. Alleen een plek creëren was echter niet 
voldoende. Mijn volgende vraag was: hoe laten we kinderen die niet gewend 
zijn de natuur te bezoeken, kennis maken met deze speelplekken? Je moet ze 
er immers ook naar toe zien te halen.’ Een spelletjesprogramma bleek het 
geëigende middel; Natuursprong werd de naam.

Om deze wens ook werkelijkheid te laten worden, bracht Erna in 2008 diverse 
partijen bij elkaar en startte een pilot. Het werd een samenwerkingsverband 
tussen Staatsbosbeheer, Jantje Beton, NISB, en GDO. Bij de evaluatie in 2010 
bleek dat 65% van de kinderen die in de eerste jaren hadden meegedaan, nog 
nooit in de bossen geweest waren. Het betrof vooral kinderen uit 
achterstandswijken en uit lagere sociale milieus. Erna: ‘Staatsbosbeheer wil 
alle kinderen de kans geven om voor hun twaalfde kennis te maken met de 
natuur, zodat ze op basis van die ervaring later zelf hun eigen keuzes kunnen 
maken.’



Bij speelnatuur ligt de focus op het plezier en de natuurbeleving. ‘Dat kinderen 
zich vrij voelen om op ontdekkingstocht te gaan en in hun eigen 
fantasieverhalen komen. Dat wat spelen in essentie is. Door experimenteren 
en onderzoeken jezelf ontwikkelen.’ Natuurlijke materialen spelen daar een 
belangrijke rol in. Ze noemt de meerwaarde ook wel ‘de veranderbaarheid’. 
Erna: ’Een glijbaan op het schoolplein blijft een glijbaan, maar takken, zand of 
water kun je laten worden wat je zelf wilt. Die multifunctionaliteit en er zelf 
betekenis aan kunnen geven, maakt het zo bijzonder om mee te spelen. Zo 
richten we de speelbossen ook in.’

Bij Natuursprong wordt beweging losgekoppeld van sportieve prestaties. Erna: 
‘Het gaat om het doen en zintuiglijk ervaren, niet om snelheid of winnen. 
Noem het samen uitdagingen aangaan. Want samenwerken is ook een 
belangrijk onderdeel van Natuursprong.’ En niet in de laatste plaats beoogt 
Natuursprong ook respect en bewustzijn voor de waarde van de natuur. ‘We 
hopen dat ze door eigen positieve ervaringen zich ook in de toekomst inzetten 
om de bossen onbeschadigd door te geven aan hun kinderen. Zodat ook die 
generatie volop met plezier kan buitenspelen in het groen.’


