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Natuurlijk spelen in de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang: 
Ideeën voor het ontwerp van een natuurspeelplek. 

 Losse materialen
Losse materialen nodigen sterk uit tot inventiviteit en creativiteit. Met losse materialen 
kunnen kinderen construeren, slopen en weer opbouwen, slepen en verplaatsen. Je hebt 
dan een plek nodig met materialen zoals zand, modder, takken, stenen, touwen, bladeren, 
stro, en misschien ook wel kosteloze materialen zoals oude plastic pijpen, kartonnen dozen 
of doeken en kleden. Doordat deze materialen ongevormd zijn, hebben ze geen vaste 
bedoeling. Neem bijvoorbeeld een stok. In de ogen van een kind kan dit van alles zijn. Je 
kunt er mee tekenen in het zand, er mee vechten, of de stok gebruiken als deegroller, terwijl 
je zandkoekjes bakt. Materiaal zonder bedoeling vraagt aan het kind om er een bedoeling 
aan te geven. Zo wordt een kind uitgedaagd om met zijn fantasie aan de slag te gaan. 
Doordat de materialen geen vaste bedoeling hebben, maar een persoonlijke bedoeling 
krijgen vanuit de fantasie van het kind, is het materiaal steeds passend bij het spel.  

 Leven in de brouwerij
Spelen met de levende omgeving is uniek, omdat spelinitiatieven niet alleen vanuit het kind 
komen, maar ook vanuit bijvoorbeeld een dier. De levende omgeving geeft zelf impulsen tot 
spel. Dat maakt levende natuur heel anders dan speelgoed! Plant bijvoorbeeld een 
vlinderstruik, plaats een insectenhotel of hang vogelvoer op. Zo krijg je leven in je tuin.  

 Plekken om tot rust te komen
Natuur kan een plek bieden waar kinderen tot rust komen. Veel kinderen voelen zich 
verbonden met de natuur, voelen zich er ‘thuis’ en komen tot rust als ze buiten zijn. Dat kun 
je ondersteunen door plekken te bieden waar kinderen zich kunnen terugtrekken. Een 
lekkere plek om je terug te trekken maak je door verschillende hoekjes in te richten waarin 
mensen ervaren dat ze veilig en besloten zitten en door bijvoorbeeld dichte beplanting te 
kiezen. Ook uitzichtpunten helpen om tot rust te komen. Voor kinderen is het lekker om 
bijvoorbeeld op een heuvel te staan of in een toren te klimmen en van daaruit uitzicht te 
hebben. Verder helpt het als de omgeving esthetisch verantwoord is, want op mooie en 
goed onderhouden plekken voelen mensen zich veiliger en komen ze beter tot rust.  
Jonge kinderen slapen ook graag buiten. Door wandelpaden aan te leggen kun je ouders 
ondersteunen om met hun kinderen te wandelen. Je kunt ook plekken creëren waar 
kinderen in een buitenbedje of in een wandelwagen kunnen slapen. Kinderen slapen heerlijk 
bij ruisende geluiden, zoals naast riet of onder een bladerrijke boom. 

 Fight-flight-freeze
Als gevolg van hun trauma en als respons op traumatherapie kunnen kinderen enerzijds 
hoog alert worden, willen vechten of vluchten en veel adrenaline in hun lijf hebben, en 
anderzijds kunnen kinderen juist apathisch zijn, zich terugtrekken en de wereld niet meer 
bemerken. Voor beide reacties kan een natuurspeelplek het kind ondersteunen. Zorg dat je 
grof motorische, risicovolle en fysiek inspannende ervaringen biedt, zoals boomklimmen, 
touwslingeren, vuur stoken en hiken. Dat kan kinderen helpen om de adrenaline kwijt te 
raken en weer tot rust te komen. Zorg dat de natuurspeelplek ook tactiele, auditieve en 



sensomotorische ervaringen biedt, zoals luisteren naar bijen, lopen over een 
blotevoetenpad, voelen aan zachte katjes en balans houden op een boomstam. Dat kan 
kinderen helpen om prikkels te voelen en de wereld te gaan bemerken.  
 

 Omgaan met risico 
De natuur is een plek waar kinderen echte risico’s vinden, zoals vallen, vies worden, moe 
worden, kwijtraken. Dat maakt het spel heel echt. Het spelen met risico’s is voor de 
ontwikkeling van kinderen belangrijk, want echte risico’s vragen om moed, het durven 
omgaan met onzekerheid, vooruitdenken, verantwoordelijkheid nemen, het verleggen van 
je eigen grenzen, samenwerken en kunnen falen. Nat zijn, vies raken en koud worden zijn 
risico’s die kinderen in de natuur tegenkomen, maar ook risico’s van hoogte (zoals rollen van 
een heuvel of hoog in bomen klimmen), risico’s van snelheid (zoals glijden of crossen) en 
risico’s met uit het zicht zijn (zoals verstoppen of alleen zijn). Zorg voor een risicorijke 
omgeving door ‘vieze’ materialen in te zetten zoals modder, door ook buiten te spelen als 
het regent, stormt of vriest, door hoogtes aan te leggen en snelheid te ontlokken bij 
kinderen. En hoe zou het zijn om een plek te hebben waar je kunt kamperen met de 
kinderen?  
 

 Niks kan kapot 
Materialen zoals zand, water, stenen en takken kunnen niet kapot. Het spelen geeft 
kinderen daardoor emotionele vrijheid, want ze weten dat wat ze doen geen kwalijke 
gevolgen heeft. Je kunt een stok breken, maar daarmee is het niet kapot. Je hebt gewoon 
twee kleine stokjes over. Je kunt al het zand in het water gooien. Het maakt het zand niet 
kapot. Het water trouwens ook niet. Alleen zijn het zand en het water samen modder 
geworden. Het geeft kinderen zekerheid; ze weten dat er niks ‘mis’ kan gaan. Wil je dit 
stimuleren, zorg dan voor veel natuurlijke materialen. 
 

 Ouderschap in autonomie en nabijheid 
Creëer plekken waar de kinderen kunnen spelen en hun ouders toezicht kunnen houden. 
Een fijne speelplek daagt het kind uit om afstand te nemen van de ouder en zelf op pad te 
gaan. Een bankje of picknicktafel waar de ouders zitten helpt het kind om weer nabijheid te 
zoeken als hij enthousiaste verhalen wil vertellen, of juist pijn heeft, vies is geworden of het 
koud heeft. Zo’n plek ondersteunt niet alleen het kind in zijn autonomie en nabijheid, maar 
ook de ouder. Want voor ouders kan het een flinke ouderschapsuitdaging zijn om te merken 
dat je kind zonder jou een boom in klimt, uit het zicht raakt of vies wordt. Een speelgebied 
met een zitplaats voor ouders kan dan ook de plek zijn waar je ouders ondersteunt bij het 
vinden van hun balans tussen afstand en nabijheid. 
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