
Kinderbos - voor kinderen, door kinderen 
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De berkenning is verrukkelijk. Er is 
geen morgen, geen gisteren, aileen 
maar zon, wind, en duizenden 
flonkerende licbtjes in een rimpelig 
meer. Toen, in mijn kindertijd, is het 
gevoel ontstaan waardoor ik nu zo 
intens van mijn omgeving kan 
genieten. Dit is mijn ervaring, maar 
ik ben de enige niet. Er zijn veel 
mensen (u als lezer waarschijnlijk 
ook!) die in bun natuurbeleving 
terugkeren naar gebeurtenissen in 
hunjeugd. 

Voor onze kinderen zijn er al veel 
minder natuurrijke plekje s om in te 
spelen. Ze krijgen bijna de kans niet 
meer om de natuur op eigen initiatief te 
verkennen en te beleven. En dat terwijl 
dergelijke primaire belevingen heel 
belangrijk zijn voor de persoonswor
ding van een kind . Als wij willen dat 
onze kinderen gevoel voor de natuur 
ontwikkelen, dan moet en ze minstens 
in de gelegenheid ges teld worden om 
in en met de natuur te spelen. Zonder 
natuur geen primaire natuurbeleving. 

Natuur in Nederland wordt (terecht of 
niet) angstvallig beschermd en be
waakt. Uit vrees voor ontwrichting 
worden recreanten verzocht toch maar 
op de paadjes te blijven . Het idee dat 
kinderen in deze gebieden zouden 
kunnen spelen is ondenkbaar. Maar 
kinderen vinden wand elen saai en 
oninteressan t - Ze voelen het als: er 
valt niets te beleven, Hoe moet dat 
dan? 
Een echt kinderbos, het Iiefst in de 
naaste woomomgeving, biedt een 
mogelijke oplossing. De vraag is 
alleen: hoe ziet een kinderbos er uit 
waar kinderen graa g in spelen? Het 
heeft geen nut om een natuurgebied 
voor kinderen neer te zetten en er valt 
nooit een kind in te bekennen! Het 
beste is dus om een kinderbos door 
experts te laten ontwerpen: door 

lk beb onderzoek gedaan aan deze ex
perts - ik heb ze gevolgd terwijl ze 
speelden. Kinderen blijken hele duide
lijke meningen te bebben over de na
tuur. Bomen-bos-planten is bijna altijd 
bet eerste wat ze zeggen - alles wat 
groen is. Dieren worden altijd wel 
genoemd, maar niet in de eerste plaats . 
Natuur is levend. Daarom is alles wat 
in en om een vennetje gebeurt wel 
natuur, maar water op zich is een 
twijfelgeval: leeft het wel? Omdat ze 
nog niet een duidelijk omJijnde 
definitie voor leven hebben , zijn water 
en bergen altijd controversieel. 
Natuur is vooral dat wat vanzelf gaat 
huisdieren en gekweekte planten horen 
daar niet bij. Men sgemaakte dingen 
horen bij de natuur alleen als de 
grondstof natuurlijk is. Een houten 
brug is wei natuur, een stalen brug niet. 

Kinderen laten ook duidelijk zien wat 
ze willen doen in zo'n kinderbos. Ze 
willen hutten bouwen, in bomen klim

men, tunnel s graven, vissen vangen. 
Ook willen ze kamp vuurtj es maken , 
oorlogje spelen , kruipen en sluipen 
door de bossen en de sloten heen , grate 
avonturen beleven. 
Een kinderbos moet dus natuurlijk zijn, 
maar een kinderbos moet ook uitnodi
gend zijn. Kinderen willen er kunnen 
spelen. Wanneer wij kinderen 
observeren in hun spel, komen wij heel 
veel te weten over de reden en en de 
voorwaarden voor hun spel. Wann eer 
een bos voldoende varia tie, ruimte en 
speelgelegenheid biedt, dan krijgt een 
kind de uitda ging waar hij of zij om 
vraagt. Maar kinderen vragen soms 
meer dan ze in werkelijkheid aankun
nen. Er zijn natuurlijk grenzen. De 
scheidslijn tussen uitdaging en gevaar 
en angst is volgens mij bepalend voor 
het slagen of falen van een kinderbos. 
Kinderen zijn voortdurend bezig met 
het verleggen van hun grenzen. 
Wanneer hun om geving niet meer 
voldoende stimuleert, gaan ze op zoek 
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kinderen zelf. Tunnel van wilgentenen . Na ver loop van tijd wordt het overwoekerd door klimplanten. 
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naar een nieuwe uitdaging. Aile 
kinderen doen dat, maar niet alle 
kinderen hebben evenveel moed en 
durf. Een overmaat aan confrontatie 
vindt geen kind prettig. Op basis van 
mijn waarnemingen beb ik een kinder-
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Fragment van de onderstaande 
tekening met verschillende 

avontuurlijke bruggen 

bos ontworpen. 
Dit kinderbos biedt een balans tussen 
veiligheid en uitdaging. Dit bos houdt 
rekening met de drempelvrees die ei
gen is aan elk kind. Daarom is bet 
belangrijk dat er een gradatie is in de 
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Kinderbos 
Paden, weggetjes, rustpunten en speeltoestellen 

bomen 

open prokken 
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dichtheid van de begroeiing, de diepte 
van de waterpartijen en de hoogte van 
de beuvels. De kinderen geven aan dat 
bet bos groot moet zijn, maar ze willen 
niet verdwalen. De moeilijkbeidsgraad 
van de speelapparaten laat ik toenemen 
naarmate een kind dieper bet bas 
ingaat. 
Het belang van kinderinspraak mag 
niet onderschat worden. Mijn studie 
vormde de basis van mijn ontwerp-kin
derbos, maar de invulling ervan moet 
mede afhangen van de kinderen die er 
uiteindelijk in gaan spelen. Wanneer 
zij mogen meedenken, wordt tevens de 
basis gelegd voor een band met bet 
bos. En daar gaat bet uiteindelijk om 
een eigen bos waar kinderen 
spelenderwijs de natuur leren kennen 
en waarderen. 

Het concept kinderbos staat nu nog in 
de kinderscboenen. Problemen zoals 
gebruiksdruk, vernielzucbtig gedrag en 
onderboud moeten nog verder 
onderzocht te worden. Maar de 
belangstelling is groot. Ook op bet 
gebied van beleid ontstaat er meer 
ruimte voor dit idee. 
Er zijn al een aantal initiatieven 
genomen. In een paar volgende artike
len wil ik de lezer graag kennis Iaten 
maken met de kindernatuur die er al is 
in Nederland. Park Varsseveld te 
Leerdam is bet eerst aan de beurt, dus 
tot de volgende uitgave! 

Marike Buitendijk 
Samenvatting van een scriptie 
Voor meer informatie (wie heeft er 
een bos beschikbaar?!): 
Tel: 0512-524906 
Schets: Peter van Holten 
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