Springzaad, meer ruimte voor natuur
en kinderen
De ontwikkeling van een speels en levendig netwerk – een terugblik

Zaaigoed
Het netwerk Springzaad heeft haar naam gekregen op 10.11.01; mooie datum! Op deze dag kwamen
bij Stichting Oase in Beuningen een achttal speelnatuurpioniers (1) bij elkaar om na te praten over
een tweedaagse bijeenkomst die door hen was georganiseerd in Rotterdam (28 en 29 september
2001), voor mensen die zich in de maanden daarvoor opgegeven hadden voor een netwerk ‘Leven
met verschillen’. Er hadden zich in korte tijd ca. 60 mensen bij dit netwerk aangesloten (2): NME-ers,
ontwerpers, kunstenaars, hoveniers, mensen uit het basisonderwijs en PABO’s. Tijdens die
tweedaagse bijeenkomst in september bezochten 28 kersverse netwerkleden groene schoolpleinen
en wijkparkjes, een groen buurthuisplein, het natuurontwikkelingsgebied onder de Brienenoordbrug
en een avonturenbouwspeelplaats, genaamd de Botte Spijker, die zich later zou ontpoppen tot De
Speeldernis. De excursie begon op een plek waar we al vaker gastvrij ontvangen waren door Gerrit
Roukens, onvolprezen beheerder van Educatieve Tuin de Enk.

De naam Springzaad
Al tijdens deze bijeenkomst in Rotterdam hebben we met de excursiedeelnemers gepraat over een
passende naam, maar op dat moment kwamen we er met elkaar niet echt uit. Het kort daarvoor
ontstane netwerk werd voorlopig ‘Leven met Verschillen’ genoemd, aansluitend bij het gelijknamige
onderzoeksrapport. Een andere naam die circuleerde was ‘Bloeiend en boeiend’. Ook deze naam
refereerde aan een eerder onderzoeksrapport. Tussen alle genoemde namen stond ook Springzaad.
Op 10.11.01 waren we er snel uit. De naam Springzaad sprak ons allemaal het meeste aan. Een
plantje dat je steeds weer verrast als je het rijpe peultje aanraakt en je de zaadjes voelt wegschieten.
En bovendien een plantje dat juist in kindernatuurtuinen (zoals we speelnatuur toen nog noemden)
heel regelmatig te vinden is. Bijna een kensoort van goede speelnatuur!
(1) William van den Akker (NME Het Dijkmagazijn, Beuningen); Kees Both (groene pedagoog, Hoevelaken), Matthijs
de Gruijter (toen De Botte Spijker, voorloper van De Speeldernis, Rotterdam), Paul Janssen (CNME Maastricht),
Sigrun Lobst (Aardrijk, Rotterdam, ontwerpster), Marleen van Tilburg (Buitenkans, Vught, ontwerpster),
Marianne van Lier en Willy Leufgen (Stichting Oase, secretariaat Springzaad).
(2) Uit de aanmeldingsformulieren bleek overduidelijk dat er grote behoefte bestond aan een netwerk om de
krachten te bundelen, zodat kinderen in hun leefomgeving weer met natuur in aanraking komen.
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De eerste Springzaadjes ontkiemen!
2002: het eerste volledige Springzaadjaar
Nog voor de kerstvakantie bedachten we een programma voor 2002. We probeerden subsidie te
krijgen (van het Ministerie van VROM) om een goede start te kunnen maken; op de beslissing
moesten we lang wachten. Maar de zaadjes staan nu op springen, we willen – dan eerst maar zonder
subsidie - aan de slag! In plaats van de gewenste, maar relatief kostbare website besloten we een
(gratis) Springzaad community via internet te starten; de bijeenkomsten die we wilden organiseren
moesten kostendekkend zijn en we gingen een kleine bijdrage vragen voor een (papieren)
nieuwsbrief.
Van begin af aan wilden wij ook graag een bredere kring mensen bereiken. Al in april 2002 verscheen
het eerste artikel in het tijdschrift De Wereld van het Jonge Kind ‘Het schoolterrein als
leerlandschap’, geschreven door Kees Both. Er zouden er nog vele volgen! (zie
www.springzaad.nl/publicaties).
We beseften ook dat we zelf nog veel zouden kunnen leren van ervaringen in het buitenland, met
name in Engeland, Duitsland, maar ook in de Scandinavische landen en Zwitserland (we hadden al
eind jaren 1980/begin jaren 1990 veel interessante schoolnatuurtuinen gevonden in Duitsland en
Zwitserland). Vanuit Springzaad ging Kees Both in april 2002 mee met de mensen van het AGATOSnetwerk (NME-coördinatoren op Brabantse scholen) naar Learning through Landscapes in Engeland.
Er werden daar in totaal 8 scholen bezocht met een groen schoolplein. Kees schreef over zijn
ervaringen in Engeland een zeer lezenswaardig artikel, dat te downloaden is via de
Springzaadwebsite
(http://www.springzaad.nl/litdocs/engelse_ervaringen_met_leerlandschappen.pdf). Marleen van
Tilburg wilde graag aan een project in Zuid-Duitsland meewerken, waar al veel ervaring was met
ontwerp en aanleg van groene schoolpleinen. In haar kielzog zouden in de jaren die volgden nog
meer ontwerpers / hoveniers een weekje meewerkend zich bij laten scholen. Sigrun Lobst lukte het
om een grote groep Duitse hoveniers (georganiseerd in de BASEG, www.baseg.org ) naar Rotterdam
te lokken om de finishing touch te realiseren van de omvorming van bouwspeelplaats De Botte
Spijker tot Speeldernis De Essenburcht, later verkort tot De Speeldernis.
Springzaad activiteiten
In mei 2002 organiseerden we een ontmoetings- en uitwisselingsdag in Kasteel Stoutenburg, waarbij
we als middagthema kozen: Is buiten spelen eigenlijk nog wel zo leuk? - een verkenning van actuele
literatuur, wetgeving, speelpraktijk in Nederland rondom het thema: Hoeveel risico’s durven we nog
te nemen (en welke vermijden we zeker) als het gaat om het vrije buitenspel? 25 deelnemers
discussieerden hierover; anderen brachten relevante informatie in via brieven.
Op 20 en 21 september bezochten we onder leiding van Paul Janssen een hele reeks scholen in
Maastricht, die op heel uiteenlopende manieren waren vergroend, maar ook verschillende
avontuurlijke natuur(ontwikkelings-)projecten, met veel potentie voor natuurlijk spelen. Ook dit keer
waren er circa 25 deelnemers, waaronder voor het eerst ook enkele deelnemers uit België.
Nieuwsbrief
De eerste (papieren) nieuwsbrief verscheen in augustus 2002. Hierin o.a. een lang inleidend artikel
van Kees Both ‘Van zaaibed tot eerste zaailingen’, de aankondiging voor de Springzaadexcursie in
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Maastricht, maar ook informatie over hoe je lid kon worden van het netwerk (voor 17,50 euro per
jaar).
Workshop
Begin november verzorgde Springzaad (Marianne en Willy en Peter Peels, leerkracht van een
Amsterdamse Jenaplanschool met een groen schoolplein) een workshop Het Schoolterrein als
leerlandschap op de Landelijke Jenaplanconferentie. Het was de eerste keer dat we bewust de
samenwerking zochten met iemand die vanuit de directe praktijk veel overtuigender kritische vragen
kan beantwoorden. Die manier van werken beviel goed.
Financiën
Eind november kregen we bericht dat de VROM-subsidie niet doorging (ze beoordeelden onze
plannen als te weinig innovatief, te idealistisch…), maar gelukkig hadden we in diezelfde maand wel
goed contact met Roel van Raaij en Just Walter van het ministerie van LNV. Zij toonden zich
(voorzichtig) enthousiast en ze raadden ons aan een projectaanvraag in te dienen.
Aan het eind van het eerste volledige Springzaadjaar vond er een gedegen evaluatiebijeenkomst
plaats, waarbij we concludeerden dat we voorlopig op dezelfde voet door wilden gaan met
activiteiten (een- en tweedaagse –thematische- bijeenkomsten), artikelen in diverse vaktijdschriften
en een interne nieuwsbrief voor de Springzaadleden. Alleen over de web community waren we niet
tevreden. Te omslachtig. Geld voor een eigen website was er niet, maar Springzaad kon voorlopig
wel meeliften op de nieuwe website van Stichting Oase.

Ieder jaar vers zaad
Na dit eerste Springzaadjaar zagen we ook hoe goed het was dat we voor dit netwerk een naam
hadden gekozen van een weliswaar lang bloeiend, maar wel eenjarig plantje. Ieder jaar kan
Springzaad zich, mits de bodem geschikt blijft, uitzaaien en opnieuw tot bloei komen.
Vol goede moed (versterkt door het succes van het eerste jaar) en nieuwe groeikracht bedachten we
dus nieuwe activiteiten voor het volgende jaar. In 2003 zou dat een themadag worden over
kinderparticipatie (op 16 mei in Brede School Een Slingertouw in Nijmegen) en een tweedaagse
bijeenkomst in Zutphen en Deventer (12 en 13 september).
Kees Both hield op de bijeenkomst in Nijmegen een theoretische inleiding over kinderparticipatie en
Sigrun Lobst, Nol Trum (op dat moment leerkracht van de Sint Jozefschool in Den Dungen, met een
natuurtuin) en Anja Maas (SOM Nijmegen, kinderbewoond eiland in Wijchen) lieten horen en zien
hoe dit in hun praktijk heeft uitgepakt. Dat ‘zien’ gaat dan overigens nog met dia’s! De 34
deelnemers praatten na de lezingen met elkaar door over dit thema in de fraaie, goed onderhouden
schoolnatuurtuin van Een Slingertouw.
Op de tweedaagse in september 2003 bezochten we op de eerste dag twee bijzonder fantasierijke
speeltuinen: de z.g. bouwspeelplaats bij de Ulebelt in Deventer (van Omgeefmij) en De Spelerij en
Uitvinderij in Dieren. ’s Avonds, in het natuurvriendenhuis in Hall waar we overnachtten, hebben we
een door Hans Carlier voorbereide workshop gedaan, waarbij we terug gingen naar onze eigen
herinneringen op 4, 6, 10, 12 en 16-jarige leeftijd om van daaruit ontwerpcriteria af te leiden.
Achteraf constateerden we wel dat we voortaan beter geen inhoudelijk zwaar avondprogramma
meer kunnen doen (te vermoeiend voor de meeste mensen). De volgende dag in Zutphen konden we
gelukkig de verschillende locaties per fiets bezoeken. In deze ’antroposofische’ stad bezochten we de
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onder – en bovenbouwafdeling van Vrije School De IJssel en een Ecologische wijk in De Leesten met
op het binnenterrein veel simpele maar doeltreffende speelaanleidingen. In de prachtige tuin van de
bovenbouw vertelde tuinbouwleraar Gerritteh van der Bijl (naar aanleiding van een vraag over
duurzaamheid en gewenste continuïteit) dat het helemaal niet erg was dat veel wat daar werd
aangelegd niet voor de eeuwigheid is. Er komen immers steeds weer nieuwe kinderen, en die
moeten ook in de gelegenheid zijn weer nieuwe elementen aan te leggen! Voor veel deelnemers op
dat moment een eye-opener.
Financiën
We hebben in 2003 geprobeerd geld te krijgen voor het maken van een website (bij Digitale Pioniers,
een initiatief van het Ministerie van Onderwijs). Dit werd helaas afgewezen. Bij het Ministerie van
LNV hebben we in 2003 een heel brede subsidieaanvraag ingediend; zowel voor een website als voor
een handboek en een ideeënboek, als voor secretariaatskosten en een videoband. Titel van de
aanvraag: Springzaad, samen werken aan meer ruimte voor natuur en kinderen.

Subsidietoekenning biedt nieuwe groeikansen voor Springzaad
Kort na nieuwjaar 2004 hoorden we dat het subsidieverzoek bij het ministerie van LNV (in het kader
van de Regeling Draagvlak Natuur) gedeeltelijk gehonoreerd was. Helaas (weer) niet de website, en
ook niet het secretariaatswerk en de videoband, maar wel het handboek en het ideeënboek. We
waren er toch blij mee, omdat we beseften dat door het geld dat we hiervoor zouden krijgen (in de
vorm van betaalde uren), Stichting Oase financiële middelen over zou houden om ook het
Springzaadsecretariaat te kunnen blijven bemensen en dat ook een website nu tot de mogelijkheden
zou gaan behoren. Het gesubsidieerde project liep van 2004 -2006. We zijn snel aan de slag gegaan
om (foto)materiaal te verzamelen en een opzet te maken voor het handboek en het ideeënboek. Al
gauw besloten we dat we dit laatste een losbladige vorm wilden geven. Dit leidde tot het concept
Ideeënkoffertje, waarin we 30 belangrijke Springzaadthema’s uitwerkten tot fotocollages met
bijpassende korte tekst. Dezelfde thema’s zouden in het handboek en - later - op de website nader
toegelicht en uitgewerkt worden.
Internationaal oriënteren
In de toewijzing van de subsidie stond heel nadrukkelijk dat we ons internationaal dienden te
oriënteren. Dat was een eis waar we heel graag aan wilden voldoen! Het boekje ‘Pausenträume’ van
de Berlijnse organisatie Grün macht Schule had zoveel enthousiasme opgewekt dat we daar gauw
eens wilden gaan kijken. Ook wilden we terug naar Zwitserland waar Alex Oberholzer als PABOdocent heel veel van de grond had gekregen. Hij was het feitelijk die ons (Willy & Marianne) eind
jaren 1980 de ogen heeft geopend voor groene schoolpleinen. En we wilden ook naar Engeland om
met eigen ogen o.a. die beroemde Coombes School te zien en beleven. En naar Freiburg, dat volgens
Alex Oberholzer het Mekka was van de natuurspeelplaatsen. En naar Noordrijn-Westfalen waar ze
ook al heel lang bezig waren met natuurlijk spelen en leren. En naar Beieren omdat we steeds
enthousiastere verhalen hoorden over de fantastische bloemrijkdom van de door Reinhard Witt c.s.
(waaronder dus ook Nederlandse ontwerpers/hoveniers zoals Marleen van Tilburg en Sigrun Lobst)
ontworpen/aangelegde natuurspeelplaatsen, bij scholen, kinderopvang en in buurten.
Na een kort herhalingsbezoek aan Zwitserland (en op terugreis langs Freiburg) in het vroege voorjaar
van 2004 (interessant om te zien hoe de schoolnatuurtuinen zich in 15 jaar ontwikkeld hadden!) ging
de eerste grote buitenlandse reis, georganiseerd samen met Pjotr Timmerman (en collega’s van de
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Hogeschool Arnhem Nijmegen), in juni 2004 naar Noordrijn-Westfalen. Deelnemers aan deze
excursie waren zowel een aantal Springzaadpioniers als PABO-docenten.

Bezocht werden o.a. een drietal scholen, maar ook een natuurbelevingstuin in Herten. In het
winternummer van Oase verscheen over deze tuin een artikel
(http://www.stichtingoase.nl/doc/pdf/2004_winter_alle-artikelen.pdf).
Ondertussen in Nederland
In 2004 planden we de tweedaagse bijeenkomst al vroeg in het jaar en wel op 23 en 24 april. We
kozen voor De Groene Driehoek in de provincie Noord-Brabant. In deze regio is het AGATOS netwerk
(NME coördinatoren op basisscholen) actief. Zij hadden al heel wat gezien (o.a. door de excursie in
2002 naar Engeland) en waren zelf ook voortvarend aan de slag gegaan met de omvorming van grijze
naar groene schoolpleinen. Op vrijdag 23 april bezochten we de Sint Jozefschool in Den Dungen (in
1996 winnaar van de Brabantse wedstrijd Wie ontwerpt de mooiste school(natuur)tuin?) en daarna
de heemtuin bij Basisschool de Beemd, waar we een vlinderles bijwoonden. Daarna carpoolend naar
De Kleine Aarde in Boxtel voor de overnachting. Op zaterdagochtend stond een wandelexcursie door
Boxtel Oost op de agenda, langs een viertal (nieuwe) initiatieven/projecten. ’s Middags waren er
workshops op deze locaties. De initiatiefnemers nodigden de deelnemers aan het
Springzaadweekend uit om mee te denken / mee te brainstormen en te reageren op de vragen die er
bij hen leefden. Het aantal aanmeldingen was dit keer zo groot (49 mensen), dat we het programma
enigszins daarop hebben moeten aanpassen. Bijvoorbeeld door op vrijdag in twee groepen te gaan
en kruiselings de beide scholen te bezoeken. Op zaterdag was het prettig dat we 4 groepen konden
vormen. Tijdens de bijeenkomst op De Kleine Aarde kwam naar voren dat er veel behoefte bestond
aan creatieve ideeën hoe je zo’n natuurspeelplek kunt gebruiken.
We besloten dit zelfde jaar nog een heel praktische workshop te organiseren. Deze vond uiteindelijk
plaats op 30 oktober 2004, in de Beuningse Uiterwaarden. De titel waar we geïnteresseerden mee
naar Beuningen lokten was: Buiten je grenzen, natuurlijk creatief. De 26 deelnemers beleefden een
fantastische dag, met voor eind oktober prachtig weer. We konden met elkaar genieten van de
creatieve opdrachten van William van den Akker en de fantasievolle resultaten.
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2005: Zelf zaaien
De workshops van 2004 (in Boxtel en in de Beuningse Uiterwaarden) brachten ons op het idee dat
het tijd werd om niet alleen te gaan kijken naar geslaagde projecten, maar er zelf ook daadwerkelijk
toe bij te dragen dat ze van de grond zouden kunnen komen. Samen leren door te doen. Zelf gaan
zaaien dus!
In de eerste digitale nieuwsbrief (april 2005) stonden de beide in 2005 geplande ‘echte’ workshops al
aangekondigd. Er was voor beide workshops voldoende belangstelling en ze vonden dus ook
daadwerkelijk plaats: op 11 juni konden de deelnemers bij NulVier, een Kinderopvanglocatie in Den
Bosch, leren hoe je een wilgentunnel, een kruidenspiraal en een zintuigenmuur bouwt. Deze
workshop organiseerde Springzaad samen met Buitenkans (ontwerp was van Marleen van Tilburg).

Op 7 en 8 oktober leerde Stefan Wrobel ons hoe je van robiniahout en ander natuurlijk materiaal een
prachtig speellandschap kunt maken. Deze workshop vond plaats op basisschool De Perroen in
Maastricht. Hier was het Paul Janssen die het leeuwendeel van de organisatie op zich nam.

Groene PABO’s
Door onze ervaringen in Zwitserland, waar biologiedocent Alex Oberholzer zo bijzonder effectief was
in het realiseren van groene schoolpleinen (zowel bij de PABO zelf als bij kleuter- en basisscholen in
die regio) waren we verheugd te horen dat biologiedocenten van de PABO in Gouda (De Driestar)
hun buitenruimte wilden vergroenen en Springzaad inschakelden om hen daarbij te ondersteunen.
We ontwikkelden een cursus voor docenten en studenten, waarbij we interessante voorbeelden
lieten zien / ervaren (zo bezochten we o.a. de groene buitenruimte van de PABO in Meppel en De
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Enk in Rotterdam). De docenten en studenten werden steeds enthousiaster. Tot ons aller grote
teleurstelling bleek er uiteindelijk op hun eigen buitenterrein heel weinig mogelijk. Het asfalt dat we
weg wilden halen om er een mooie tuin aan te leggen bleek niet op de grond te liggen, maar in de
lucht te hangen! Dat zwevende asfaltdek mocht absoluut niet verwijderd worden!
In 2005 organiseerden we resp. voor mede-Springzaadleden en bestuursleden van Stichting Oase
twee buitenlandse excursies: naar Freiburg (juni) en naar Beieren (juli). Net als op de tientallen
speelnatuurlocaties, die we dat zelfde jaar in Nederland en België bezochten, maakten we ook daar
heel veel foto’s voor het boek en de collages. In de zomer waren we voor het eerst in Berlijn. Daar
werden we zo enthousiast over alles wat Georg Coenen (Grün macht Schule) ons liet zien dat we
graag ook een excursie naar Berlijn wilden organiseren. Maar dat zou toch nog een paar jaar duren,
voordat het rond was.

2006: Springzaad treedt naar buiten met veel inspirerende beelden: het inspiratiekoffertje is klaar!
De 30 collages en het bijbehorende koffertje waren net klaar toen we een uitnodiging kregen voor
een meerdaagse excursie naar Stehat (Marokko). Heel veel van wat wij via de collages wilden
stimuleren bleek daar nog ‘normaal’. Dit stimuleerde ons om nog weer ruimer te kijken! De collages
(gemaakt door Karim Muhyaddin) vonden snel hun weg naar talrijke NME-centra,
speelnatuurontwerpers en anderen die het natuurlijk spelen willen stimuleren. Er zijn in de loop van
de tijd ook steeds nieuwe vormen bijgekomen en er is ook een Duitstalige versie verschenen
(uitgegeven door onze Duitse collega’s van Naturgarten e.V.)
Springzaadactiviteiten in 2006
Op 7 juni organiseerde Paul Janssen weer een fietsexcursie in Maastricht. Het aantal
Springzaaddeelnemers was niet zo groot, maar door de combinatie met een excursie met Limburgse
collega’s werd het toch een succesvolle excursie. In Maastricht was door Paul’s enthousiasme heel
veel van de grond gekomen, zowel bij scholen, kinderopvang als buurten. Goed voorbeeld voor
andere gemeenten!
Enkele dag later, op 9 en 10 juni vond een tweedaagse excursie plaats, dit keer samen met Belgische
Springzaadenthousiastelingen, met name Koen De Broeck en Kris Van Ingelghem, georganiseerd. Ca.
25 deelnemers bezochten verschillende groene schoolpleinen en speelbossen. Maar daarnaast zijn
we door onze Belgische collega’s ook ingewijd in de kunst van het bierproeven! Daar bleek Kris al
minstens zoveel verstand van te hebben.

In november 2006 organiseerden we een zeer druk bezochte studie- en uitwisselingsdag ‘Stap voor
stap’ – ofwel ‘Het proces’. Deze bijeenkomst vond plaats op PABO Edith Stein in Hengelo, waar ze zelf
het hele proces van de herinrichting van hun schoolterrein (van idee tot realisatie) net hadden
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meegemaakt. Ook Hens Moonen (school voor speciaal onderwijs in Groesbeek) en Pjotr Timmerman
(’t Veldje, Nijmegen) deelden hun proces-ervaringen met de overige deelnemers.
2007: Springzaad presenteert zich aan de buitenwereld
De activiteiten die tot en met 2006 plaatsvonden waren sterk gericht op onderlinge uitwisseling van
kennis en ervaringen tijdens studiedagen en excursies en bijscholing door specialisten (workshops).
Een belangrijke stap om ook de buitenwereld kennis te laten maken met Springzaad was de lancering
van de website, www.springzaad.nl (juni 2007). In diezelfde tijd werkten we hard aan het boek ‘Vrij
Spel voor Natuur en Kinderen’. Kees Both, auteur van vele artikelen in pedagogische vakbladen,
schreef ondertussen het pedagogische hoofdstuk van dit boek en zorgde er, samen met anderen,
voor dat de Amerikaanse bestseller ‘The Last Child in the Woods’ door Ceciel Verheij in het
Nederlands werd vertaald. Van het ministerie van LNV hadden we een dag in Kasteel Groeneveld
cadeau gekregen (ter gelegenheid van de uitreiking van de Heimans en Thijsseprijs aan Stichting
Oase) en deze gelegenheid wilden we gebruiken om tijdens een uitgebreid symposium ook het boek
te kunnen presenteren. Dit symposium (met vele workshops, lezingen (o.a. van Reinhard Witt en
Susan Humphries), kinderactiviteiten, o.a. met De Smaak te pakken) vond plaats op 18 oktober 2007.
Jan van Arkel, de uitgever van ‘Vrij Spel voor natuur en Kinderen’ was daarbij ook aanwezig. Na ‘Het
laatste Kind in het Bos’ en ‘Vrij Spel voor Natuur en Kinderen’ heeft hij ook ‘Speelnatuur in de Stad’
uitgeven, geschreven door Josine van den Boogaard en Sigrun Lobst in samenwerking met
Wageningen Universiteit (2009).

Eerder in 2007, op 2 juli, organiseerden we samen met Paul van Eerd een succesvolle excursie langs
een hele reeks kinderopvanglocaties in Hilversum die door hem, samen met collega’s, na workshops
van Sigrun Lobst, omgevormd waren.

2008-2009 veel lezingen; meer contact met andere organisaties
Jaren waarin Springzaad, ongetwijfeld gestimuleerd door de uitgave van ‘Vrij Spel’, veel benaderd
werd voor het geven van lezingen en workshops. O.a. hierdoor kwamen we ook meer in contact met
andere organisaties die zelf ook actief waren en/of actiever wilden worden op het gebied van
speelnatuur.
De Kleine Aarde in Boxtel wilde graag een gedeelte van hun terrein inrichten als speelnatuur. Maike
Nelissen (toen nog DKA) had in 2005 meegebouwd aan de speelnatuur in Maastricht, was daar
enthousiast geworden en had haar collega’s daarom attent gemaakt op de mogelijkheid Springzaad
hierbij te betrekken. Deze workshop vond plaats op 25 en 26 april. Ook dit keer was het Stefan
Wrobel die de deelnemers de kneepjes van het vak leerde. Ter gelegenheid van de opening van de
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speelnatuur organiseerde De Kleine Aarde op 24 juni een studiedag met o.a. workshops maquette
bouwen.
Rondom Boxtel was (is) ook het netwerk AGATOS actief: leerkrachten basisonderwijs die ieder op
hun eigen school actief zijn als NME-coördinator. In 2007 hebben we voor hen een excursie naar
Beieren georganiseerd, waar ze, o.l.v. Reinhard Witt en Willy Leufgen verschillende scholen
bezochten met bijzonder soortenrijke groene schoolpleinen, maar waar ze zich ook lieten inspireren
door gebouwen ontworpen door Hundertwasser. Op 12 november 2008 organiseerden we een
Springzaadexcursie naar de groene schoolpleinen van AGATOS-leden.
Staatsbosbeheer begon in 2008 met Natuursprong, een programma met eenvoudige
natuuractiviteiten bedoeld om kinderen de natuur als prettig speelgebied te laten ontdekken.
Staatsbosbeheer nam ook het initiatief voor het project Speelnatuur en Veiligheid. In mei 2008
vonden in vier regio’s werkbijeenkomsten plaats. Bas Visser en Gerard de Baaij, ondersteund door
een zware klankbordgroep, schreven op basis van hun onderzoek het rapport ‘Speelnatuur en
Veiligheid’, dat uitkwam in 2009. In datzelfde kader schreven wij het essay ‘Geen leven zonder
risico’s’ en waren we actief betrokken bij de workshops die in het kader van dit onderwerp
georganiseerd werden.
In mei en september 2009 organiseerde Springzaad zelf op de Struintuin (NME Leusden) twee
studiedagen met als thema ‘Gezond verstand in speelnatuurland’, waarbij we in kleine groepjes de
speelwaarde en de risico’s van verschillende elementen op deze natuurspeelplaats bespraken. Een
heel nuttige exercitie omdat bij beide studiedagen (met verschillende doelgroepen: Springzaad en
Veiligheidsdeskundigen) duidelijk werd dat het bijzonder subjectief is wat mensen als onveilig
beschouwen.
In Overijssel namen eind 2008 groene en welzijnsorganisaties het initiatief voor een campagne: Kind
in de Natuur. Bedoeld om meer groene speelplekken in deze provincie te realiseren. Springzaad was
zowel betrokken bij de voorbereiding door NMO (Natuur en Milieu Overijssel), de startbijeenkomst,
als door de intensieve contacten met Marjan Wagenaar, die deze campagne vanuit de
welzijnsorganisatie Variya organiseerde. De ervaringen met Kind in de Natuur waren o.a. van belang
voor de gedachtevorming over regionalisering van Springzaad.
In de provincie Gelderland zijn in deze jaren twee projecten gestart: Cool Nature (aanleg van
natuurspeelplaatsen in het kader van de klimaatverandering, bedacht en uitgevoerd door Bureau
Niche en 101 Groene Klaslokalen, bedacht en uitgevoerd door NME instellingen in Gelderland. Bij
beide projecten is Springzaad betrokken.
Verder werkte Springzaad in deze periode mee aan het project De Brede School een Groene Basis
(uitgevoerd door SME).
Entente Florale en het ministerie van LNV namen in 2008 het initiatief voor de wedstrijd: ‘Wie
ontwerpt de meest duurzame en hoogwaardige groene speelplek? Meerdere mensen die actief
waren in het Springzaadnetwerk dachten mee over de criteria en maakten deel uit van de jury. Op 7
oktober 2009 werd voor het eerst de prijs uitgereikt aan het ontwerp dat ingediend was door de
gemeente Slochteren ‘van Waterlast tot waterlust’, een ontwerp voor een natuurspeelplaats in
Harkstede, ontworpen door Heilien Tonckens. De wedstrijd werd later nog een keer georganiseerd.
Dit keer won het ontwerp van Henry van Hoof van natuurspeelplaats de Vrijbuiter in Zoetermeer.
Ontwikkelingen binnen Springzaad
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Op 30 mei 2009 werd Springzaad België opgericht. In 2015 zou de werkgroep die op die dag was
gevormd een zelfstandige vereniging worden. Een eigen website was al eerder tot stand gekomen.
Aan de huidige website is goed de familieverwantschap te zien tussen Springzaad Nederland en
Springzaad België.
In juni 2009 organiseerden we op Texel een driedaagse bijeenkomst voor iedereen die meer voor
Springzaad wilde betekenen. De excursies, lezingen, presentaties en vooral veel onderlinge
ontmoetingen maakten de contouren van een zelfstandige Springzaad organisatie steeds duidelijker.
In elk geval was het vanaf dat moment mogelijk om lid te worden van Springzaad. Er kwam ook een
eigen bankrekeningnummer. Springzaad bleef organisatorisch voorlopig nog wel bij Stichting Oase.
We organiseerden in 2009 samen met Paul Janssen weer eens een excursie naar Maastricht. Daar
was inmiddels weer heel veel gebeurd! Die excursie zou zelfs twee maal plaats vinden dat jaar: op 10
juni en op 21 oktober.

2010: Cursussen en meerdaagse excursies, ook naar het buitenland; intensieve samenwerking met
andere organisaties
De behoefte aan een ‘eigen’ cursus voor Springzaad groeide. We ontwikkelden samen met Hanneke
van Vuure (Het Wilde Land) en Jeanette van der Meulen (KinderRijk Amstelveen) de 6-daagse cursus
Vrij Spel voor Natuur en Kinderen. Die was vooral bedoeld voor NME-ers die speelnatuur in hun regio
wilden gaan stimuleren. De cursus volgde de stappen in het proces, vond plaats in Amstelveen (en
gedeeltelijk op een onbewoond eiland in het Gooimeer) en eindigde met een inspirerende excursie.
Ook tijdens de opleiding Ecologisch hovenier (Stichting Oase i.s.m. Terra Next, Eelde) werd meer
aandacht besteed aan speelnatuur.
Excursies
In 2009 hadden we al gemerkt dat er weer veel belangstelling was voor excursies. We durfden het
daarom aan om in 2010 een vijfdaagse excursie naar Berlijn te organiseren. Tot onze verrassing was
de aangekondigde excursie al dezelfde avond volgeboekt! Om niemand teleur te hoeven stellen
mailden we toen snel dat de excursie twee maal plaats zou vinden: niet alleen in mei, maar ook in
oktober. Beide excursies waren een groot succes, mede dankzij de geweldige inzet van onze Berlijnse
collega’s Georg Coenen en Manfred Dietzen.
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Onze Belgische collega’s organiseerden op 12 juni een fietsexcursie in Gent en de Engelse collega’s
van Learning through Landscapes een conferentie in Winchester. Bij die conferentie konden we niet
alleen laten zien wat er in Nederland inmiddels tot stand was gekomen, maar we
vertegenwoordigden er ook ‘the continent’, dus ook heel wat aandacht voor speelnatuur in de
landen die we inmiddels bezocht hadden: Zwitserland, Duitsland, Scandinavië, België.
Op 21 mei was er een fietsexcursie voor Springzaadleden en –nieuwsbriefontvangers langs de
kinderopvanglocaties in Den Haag waar Jan van Schaik en Wouter van Santen veel moois
gerealiseerd hadden. Opvallend genoeg waren de deelnemers aan deze excursie vooral medewerkers
van andere kinderopvangkoepels. Op 5 november waren we te gast in Apeldoorn, waar Karsten Orth
(ontwerper gemeente Apeldoorn) ons graag de natuurspeelplekken liet zien waar hij (met zijn
collega’s) inmiddels aan had gewerkt. Ook deze excursie moesten we vanwege de grote
belangstelling twee maal organiseren (ook in april 2011).
Samenwerking met andere organisaties
In 2010 gingen twee projecten van start waarbij Springzaad stevig mee werkte aan projecten die
door andere organisaties geïnitieerd waren: Modder aan je broek (Landschapsbeheer Nederland) en
Spelen Natuurlijk (NUSO = Nederlandse Unie van Speeltuin Organisaties). Bij beide projecten
brachten we onze deskundigheid in, organiseerden we excursies en cursussen en werkten we mee
aan de publicatie van twee boekjes: Modder aan je broek (geschreven door Mirjam Koedoot en
Marianne van Lier) en Groen Speelplezier (geschreven door Maike Nelissen).
Een andere organisatie waar Springzaad vanaf 2010 met veel plezier mee samenwerkte was Fonds
1818. We droegen inhoudelijk bij aan inspiratie- en studiemiddagen die door hen voor scholen in hun
werkgebied (Leiden, Den Haag, Zoetermeer en Delft) georganiseerd waren, ondersteunden hen bij
andere activiteiten. Vanaf 2014 verzorgden we samen met de regionaal speelnatuurconsulenten in
het werkgebied van Fonds 1818 workshops Groene schoolpleinen – onderhoud, beheer en gebruik.
Maatwerk per school!

2011 - april 2015 Speelnatuur Verenigen!
Veel - maar toch lang niet alles - heeft in deze periode betrekking op het door het Ministerie van EZ
gefinancierde programma Speelnatuur Verenigen. In deze periode is, na een onderzoek naar de faalen succesfactoren van Communities of Practice (praktijknetwerken) en een inventarisatieonderzoek
door ‘Springzaadontdekkingsreizigers’ (in 2011) veel gebeurd om voor Springzaad een nieuw, bij de
veranderende omstandigheden passende organisatiestructuur te bedenken en realiseren. Gewenst
was om toe te werken naar een landelijke, zelfstandige organisatie met een sterke worteling in de
regio’s. Gewenst was ook de internationale component van Springzaad te versterken. Speelnatuur
verenigen werd als programma uitgevoerd in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer. Het
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programma vloeide voort uit een project waar beide organisaties ook al bij betrokken waren:
Spelenderwijs. Maar de behoefte aan regionalisering, verzelfstandiging en internationalisering waren
ook van binnenuit voelbaar en zouden ook zonder de aanbevelingen in het project Spelenderwijs
heel waarschijnlijk in deze periode tot een vergelijkbaar resultaat hebben geleid.
Als we nu – aan het eind van dit programma – terugkijken, zien we dat aan alle drie de wensen stevig
is gewerkt: er zijn nu ongeveer 20 van de te verwachten ca. 40 regio’s die we uiteindelijk verwachten
van start gegaan. Een of meer personen vormen – als speelnatuurconsulent – de kern van een groter
netwerk. Iedere regio kan zich presenteren en activiteiten bekend maken op de Springzaadwebsite
(die is om die reden aangepast). Er is een zelfstandige landelijke organisatie, Stichting Springzaad
opgericht (20.11.2013) met een bestuur, een secretariaat, vrienden en partners. En de internationale
contacten zijn stevig aangehaald tijdens de zeer succesvolle Eerste Internationale Speelnatuur
Karavaan, waar mensen uit 8 verschillende landen aan deelgenomen hebben.

Geïntegreerd natuurlijk spelen (2011-2013)
Het project Geïntegreerd Natuurlijk Spelen (mede gefinancierd door de provincie Overijssel)
beoogde het bewustzijn te vergroten dat het mogelijk is, zonder al te grote en dure ingrepen,
natuurspeelplaatsen beter toegankelijk te maken voor alle kinderen, ook dus voor kinderen met een
beperking. We werkten in dit project o.a. samen met een orthopedagoge (Ilse Vonder) en mensen
die actief zijn in de wereld van gehandicapte kinderen (met name met Ilse van der Put van de
Speeltuinbende), maar ook met een ontwerpster die zich gespecialiseerd had in natuurlijke
speeltoestellen en aanleidingen voor kinderen met een beperking (Anke Wijnja). Marjan Wagenaar
was projectleidster.

Dit project leidde o.a. tot een drukbezochte studiedag over dit thema in Deventer en op
23 november 2012 werd in Zwolle het boek 'Allemaal spelen!' gepresenteerd. Met daarin alle
informatie die nodig is voor mensen die bij de inrichting van hun natuurspeeltuin bewust rekening
willen houden met kinderen met een beperking. Maar ook mensen uit de zorg vinden er informatie
hoe goed een natuurspeelplek juist ook voor deze kinderen kan zijn.
Andere Springzaadactiviteiten vanaf 2011
Ondanks het feit dat het programma Speelnatuur Verenigen en het project Geïntegreerd natuurlijk
spelen veel van onze tijd hebben gevergd (zoals altijd veel meer dan het aantal uren dat we konden
declareren) bleef er toch genoeg tijd over om ook nog andere activiteiten te organiseren. Dat was
vooral mogelijk omdat Springzaad steeds meer als echt netwerk ging fungeren. Het kwam steeds
minder vaak voor dat we puur vanuit het Springzaad secretariaat activiteiten planden en
organiseerden, steeds vaker ging het initiatief uit van Springzaadleden (vaak ontwerpers) die graag
hun ervaringen met anderen wilden delen.
12

Op 25 maart 2011 organiseerde Sigrun Lobst een workshopdag voor een aantal ervaren Springzaaden Wilde Weelde leden om samen te brainstormen en kennis en ervaringen uit te wisselen. Het
directe doel was met haar mee te denken over een optimaal ontwerp voor de Speelnatuur op het
eiland Tiengemeten (Natuurmonumenten), maar belangrijk nevendoel was ook om elkaar
makkelijker te kunnen vinden voor andere projecten. De studiedagen / zaai-acties met Reinhard Witt
waren een direct vervolg op deze geslaagde workshopdag.
Na de tweede excursie in Apeldoorn (weer perfect georganiseerd door Karsten Orth) op 14 april
2011, organiseerde Paul van Eerd op 25 mei 2011 een excursie langs drie heel verschillende, door
hem ontworpen natuurspeelplekken in resp. Utrecht, Houten en Zeist.
Op 10 en 11 juni 2011 was er een tweedaagse excursie in Amersfoort, waar onze Amersfoortse
collega’s een belangrijke bijdrage aan geleverd hebben.
Later in het jaar waren we twee maal in Amsterdam; in Amsterdam-West was (op 20 september
2011) Martin Hup mede-organisator en op 14 december 2011 Jan van Schaik in Amsterdam Zuid.
Als laatste in deze serie moet zeker nog genoemd worden de tweedaagse excursie langs
natuurspeelterreinen, groene schoolpleinen en idem kinderopvangterreinen in Noord-Holland
(IJmond en West-Friesland); allemaal inspirerende voorbeelden ontworpen en uitgevoerd door De
Twee Heren. Deze excursie, mede voorbereid en uitgevoerd door Jan de Vries en Barry Bimmelman
vond plaats op 14 en 15 juni 2012.

Naast deze activiteiten voor ‘íedereen’ organiseerden we speciaal voor de Springzaadleden op 1-3
april 2011 een grote bijeenkomst in Gorssel (met uitstapjes naar Dedemsvaart, Zwolle en Deventer).
Cursussen
Naast de al eerder genoemde cursus Groene Schoolpleinen – onderhoud, beheer en gebruik (in het
werkgebied van Fonds 1818), waren we vanuit Springzaad in 2012 ook nauw betrokken bij een cursus
over groene schoolpleinen in Amersfoort ‘Van Droom tot realisatie’. Deze cursus sloot in een aantal
opzichten ook aan bij de cursussen voor (natuur)speeltuinen in Nieuwegein, Deventer, Amsterdam
en Leiden.
Een cursus met een heel andere doelgroep werd in 2013 door Mirjam Koedoot, in samenwerking met
Springzaad, georganiseerd vanuit Hogeschool Larenstein in Velp. Deze cursus was vooral bedoeld
voor beleidsmedewerkers bij de overheid en terrein beherende organisaties.
Springzaad over de grenzen
Als voorbereiding op de Internationale Speelnatuurkaravaan keken we vanaf 2012 steeds vaker over
de grens. Op de eerste plaats naar onze Springzaadcollega’s in België. Sinds die een zelfstandige
werkgroep hadden gevormd organiseerden ze diverse activiteiten. Bij een aantal daarvan waren
Nederlanders ook extra welkom. Bijvoorbeeld bij de tweedaagse fietsexcursie langs hoogtepunten op
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speelnatuurgebied in Gent (15 en 16 juni 2012). We zochten ook de randen van Europa op: we
vertelden over Springzaad en gaven workshops op de Pedagogische Hogeschool in Izmir (Turkije) en
verzorgden presentaties en workshops op een internationale conferentie in Reykjavik (mei 2012). De
IJslanders waren daarvan zo enthousiast geworden dat ze in 2013 met een hele groep naar
Nederland kwamen om de groene schoolpleinen en andere speelnatuur ook ‘in het echt’ te zien. In
oktober 2014, dus na de Internationale Karavaan verzorgden Sigrun Lobst en Marianne van Lier
presentaties op een internationale conferentie in Dublin.
Springzaadregio’s steeds actiever
Vanaf 2012 zijn de eerste regio’s van start gegaan (de Noord-Veluwe en Zuid-Limburg beten de spits
af). Zij organiseerden regionale activiteiten, zoals een startbijeenkomst, workshops, excursies naar
speelnatuur in de eigen regio of juist in ander regio’s. Soms organiseerden ze ook activiteiten die
aangekondigd werden via de Nieuwsbrief van Springzaad en waar dus ook mensen van buiten de
regio welkom bij waren. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de workshops die de regio Deventer in
2014 organiseerde (‘Onderhoud natuurspeelplekken’ en ‘Samen bouwen, stenen sjouwen’).
Op 1 oktober ‘13 organiseerden we met Petra Wevers (regio West-Brabant) en Els van der Kerkhof
(regio Zeeland) een excursie/studiedag ‘Speelnatuur en moestuinieren’, waarbij we o.a. de bijzonder
goede voorbeelden in Roosendaal (DE Toltuin) en Middelburg (Speelhof Hoogerzael) bezochten.
Het waren ook regionale consulenten (Petra Wevers en Jacqueline Kievits) die op een ludieke manier
Springzaad vertegenwoordigden bij het Kinderopvangfestival in Delft (21 mei 2014) ter gelegenheid
van het Jaar van de Groene Kinderopvang (georganiseerd door Groen Cement).

Springzaad in volle bloei!
Op 17 mei 2013 vond in Kasteel Groeneveld het symposium ‘Springzaad in Volle Bloei’ plaats. Aan de
voorbereiding en uitvoering van dit symposium hebben velen hun steentje bijgedragen. Mede
daardoor werd het een feest der herkenning en ging het niet alleen om alles wat er in de afgelopen
10 jaar tot stand was gekomen, maar bood het ook perspectief op een ‘bloeiende toekomst’.
Veel van die bloei kon ook al letterlijk bewonderd worden op 6 juli, tijdens een heel informeel
georganiseerd familiedagje (kinderen van harte welkom!) op Tiengemeten.
Na bijna een jaar voorbereidingen werd op 20.11. 2013 (Internationale dag van de Rechten van het
Kind) Stichting Springzaad opgericht. Sindsdien is door het bestuur van de nieuwe stichting hard
gewerkt om een goede vorm te vinden. Een vorm die het o.a. ook mogelijk maakt een betaald
secretariaat op te bouwen. Omdat de kans op (structurele) subsidie klein leek te zijn, moest in eerste
instantie naar andere financieringsbronnen worden gezocht. Het bestuur besloot een vriendenkring
op te bouwen (voornamelijk afkomstig uit de groep mensen die tot dan toe de nieuwsbrief
ontvingen) en de mensen die bij Wie kan helpen? tot dan toe gratis hun diensten aan konden bieden,
te vragen of zij (tegen een jaarlijkse betaling) partner wilden worden. De vrienden zijn in feite
donateurs voor minimaal 14 euro per jaar en de partners betalen minimaal 125 euro per jaar.
Hierdoor is een (bescheiden) vergoeding voor het secretariaat mogelijk.
P.R.
Vanuit de regio’s is eind 2013 het initiatief genomen om een Facebook pagina te maken en te
onderhouden, er is vanuit het bestuur een nieuw logo en een nieuwe huisstijl ontwikkeld en de
digitale nieuwsbrief wordt nu gemaakt vanuit het secretariaat (door Machteld Klees).
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Activiteiten
Naast alle organisatorische en P.R. zaken is het ook nog gelukt vanuit het bestuur op 29 oktober 2014
een excursie te organiseren (samen met de regio Flevoland) naar Lelystad. En op 19 en 20 februari
2015 heeft Koen De Maertelaere studiedagen over risico’s en veiligheid voor natuurspelen begeleid
in resp. Rotterdam (De Speeldernis) en Kasteel Stoutenburg.
(versie mei 2015)

15

