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‘Soorteigen habitat’
Essentiële vaardigheden zoals 
creatief denken, incasseringsver-
mogen, sociaal functioneren, gees-
telijke stabiliteit, zelfstandigheid, 
vasthoudendheid, geduld, maar 
ook gezondheid en geluk worden 
nergens zo goed gestimuleerd als 
in de natuur. Dit wordt met een 
antropologische inslag onder-
bouwd door de Duitse kinderarts 
en wetenschappelijk onderzoeker 
Herbert Rens-Polster en professor 
neurobiologie Gerald Hüther in 
hun boek ‘Wie Kinder heute wach-

De kinderopvang van Struin is 
gericht op:
• Extra ontwikkelingskansen door 

soorteigen spel in ‘soorteigen 
habitat’.

• Verbinding van kinderen met 
wildere natuur.

Groepjes kinderen krijgen volop 
gelegenheid om in de natuur, met 
name de begraasde natuurgebieden 
bij Nijmegen, rond te struinen. Ook 
ons eigen terrein is ingericht als 
‘soorteigen habitat’.

sen’. Zij stellen dat onze genetische 
basis nauwelijks is veranderd sinds 
ons bestaan als jager/verzamelaar. 
Ze keken naar de wijze waarop 
kinderen in een dergelijke cultuur 
opgroei(d)en en hoe zij spelend 
leren. 
Het psychologenpaar Rachel en 
Stephan Kaplan keek naar de 
invloed van verschillende natuur-
typen op ons welbevinden. Zij toon-
den aan dat ‘wildere’ natuur zeer 
stimulerend is voor ons creatieve 
denken. Ook zij zien een kleinscha-
lig halfopen landschap met oevers 
als ons aangeboren voorkeursland-
schap.
Dit zette mij aan het denken, 
want elke vorm van groen wordt 
naar mijn idee al snel op een hoop 
gegooid als zijnde natuur. Zelf ben 
ik verknocht aan het fraaie cultuur-
landschap uit mijn jeugd, de omge-

Struin: spelen in 
‘soorteigen’ habitat
Struin begon in 2003 met ‘wildernisbelevingclubs’ 
en kinderfeestjes. Vanaf 2007 bieden we dit aan als 
kinderopvang. Dat bleek een succes, we groeiden uit 
tot een aantrekkelijke kinderopvang met een lande-
lijke voorbeeldfunctie.

Tekst: Matthijs de Gruijter (Foto’s: Struin, tenzij anders vermeld)
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ving van Oldenzaal. Maar als ik in 
het halfopen, natuurlijk begraasde 
mozaïeklandschap langs de rivier 
rondstruin raakt me dat extra. 
Sinds mijn vakantie in Afrika doen 
mijn bijna dagelijkse struintoch-
ten door de struweelrijke, begraas-
de uiterwaarden bij Nijmegen mij 
steeds weer denken aan het land-
schap daar. De doornstruiksavan-
ne en natuurlijke oevers zijn ons 
‘natuurlijke habitat’, het landschap 
waarin wij als jager/verzamelaar 
floreerden en waarvan we genetisch 
nog steeds amper verschillen. Voor 
mijn gevoel lijken onze begraasde 
natuurgebieden, ondanks dat er 
natuurlijk andere soorten voor-
komen, qua structuur veel op het 
natuurlijke habitat van onze soort. 

Wat is ‘wildere’ natuur?
De natuur in Nederland is voor 
het overgrote deel direct of indi-
rect door mensenhanden gemaakt. 
De huidige ‘nieuwe’ natuur langs 
de rivieren ontstaat ook dankzij 
mensenhanden maar vervolgens 
komt er een natuurlijk proces op 
gang, met het water en de grazers. 
Het landschap dat zo ontstaat lijkt 
erg op de halfopen savanne. Daar-

bij hebben de soorten die in deze 
‘nieuwe natuur’ leven weer de kans 
om onder selectie van natuurlijke 
processen voort te bestaan en lang-
zaam verder te ontwikkelen.

Welke natuurbeleving?
Natuurspeelplekken, parken en 
tuinen zijn waardevol om in dicht 
gebouwde buurten kinderen toch 
dagelijkse natuurervaring mee te 
geven. Daarnaast is het belangrijk 
om je te realiseren welke ervaring, 
welk beeld van natuur je kinderen 
meegeeft. Naast ‘natuur in de stad’ 
is het belangrijk dat kinderen ook 
‘echte’ natuur kunnen  ervaren. 
Als natuur zo’n goede invloed op 

ons heeft is het logisch dat ons 
‘natuurlijke habitat’ ons maximaal 
stimuleert. Daarom vinden wij het 
belangrijk dat kinderen de gelegen-
heid krijgen om in zo’n omgeving 
natuurervaringen te beleven. Boven-
dien is zelf natuur beleven de enige 
manier om de volgende generatie 
een emotionele band met die natuur 
te laten ontwikkelen. We gaan dus 
met de kinderen eerder de nieu-
we natuur langs de rivier in, dan 
naar een oud, gesloten beukenbos. 
Bovendien, natuur waar kinderen 
de kans krijgen om zich te ontwik-
kelen, maakt diezelfde natuur maat-
schappelijk extra waardevol.

Onze werkwijze
We vinden het belangrijk dat kinde-
ren zelf spelen, zonder sturende en 
door anderen bedachte elementen 
zoals: paden, toestellen, speelvelden 
en spelopdrachten. Als begeleiders 
proberen wij vooral om de kinderen 
niet te dicteren wat ze moeten doen, 
maar eerder om enthousiast voor 
te leven wat er te doen en te bele-
ven valt. Net zoals de Afrikaanse 
Hadza-kinderen dat bij hun ouders 
afkijken. De kinderen krijgen veel 

Hadza-kinderen (Foto: Margriet Klees)
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vrijheid, net als de Hadza-kinde-
ren1. Die struinen ook in groepjes 
van 3- tot 12-jarige kinderen zonder 
volwassenen in de buurt van hun 
nederzetting rond, natuurlijk wel 
met pijl en boog onder de arm voor 
als er een iets te grote poes langs 
komt. Ook proberen wij de kans op 
een onvergetelijke Top-natuur erva-
ring te vergroten. Een mooi voor-
beeld hiervan is een ree dat voor 
onze ogen de Waal in liep om naar 
de overkant te zwemmen.

Werkwijze
In praktijk beginnen onze bege-
leiders meestal met een korte 
natuuractiviteit om zo de kinderen 
een veilige start van de dag te geven. 
Ook besteden we aandacht aan wat 
er op dat moment te zien is, kort-
durende seizoensgebonden bele-
venissen missen ze anders. Verder 
struinen de kinderen in het terrein 
van de ene naar de andere natuurer-
varing. Net als bij andere activitei-
ten zorgen we voor kleine groep-
jes, zodat kinderen zelf de natuur 
kunnen ervaren, vooral geen grote 

1. De Hadza is een bevolkingsgroep in 
Tanzania die nog grotendeels als jager/
verzamelaar leeft.

drukte! Als vanzelf raken de kinde-
ren aan het spelen. Een klassieker 
is verstoppertje, een oersimpel spel 
waarmee je oefent om aan roofdie-
ren te ontkomen, of juist hoe je je 
prooi vindt. Ook andere activiteiten 
zijn geënt op het jager-verzamelaars 
bestaan, zoals het bereiden van 
de eetbare reuzenzwam, ook wel 
‘boskip’ genoemd. 

Ons Struin-land
We spelen dus het liefst in de wilde-
re natuur, maar toen Struin groei-
de werd het tijd om niet alleen de 
bestaande natuur te gebruiken 
maar om ook zelf bij te dragen aan 
de natuur. Een terrein van twee 
hectare vruchtbare klei hebben 
we ingericht voor diverse leeftijds-
groepen. We hebben een ‘beekdal’ 
gegraven van 750 meter lengte. Het 
begin van de beekloop bevat water 
als we de pomp aanzetten en biedt 
de peuters een veilige, afgescherm-
de omgeving. Meer naar achteren 
stroomt de beek door een deel dat 
enkel toegankelijk is voor de kinde-
ren met zwemdiploma, hier vormt 
de beek enkele eilanden en een poel. 
Afhankelijk van de grondwater-
stand is er meer of minder water. 
Daarbinnen zijn drie vaste ‘dorpen’. 

Hier mogen kinderen vuur maken, 
hutten bouwen, een tuin aanleg-
gen, kunstwerken bouwen, kuilen 
graven enzovoorts. Het hele terrein, 
afgezien van de ponyvrije dorpen, 
wordt begraasd door een minikud-
de Exmoorpony’s. In het begraasde 
deel leren de kinderen dat ze er net 
als in natuurgebieden mogen spelen 
mits ze rekening houden met de 
natuur. Als de jonge kinderen in het 
begraasde deel spelen, worden de 
pony’s uit voorzorg verplaatst.

Exmoorpony’s
We hebben Exmoorpony’s gekozen 
omdat deze nog dicht bij het Euro-
pese oerpaard blijken te staan. Ze 
hebben weinig verzorging nodig en 
zijn qua gedrag heel praktisch. Zo 
zijn het kampioenen in het ontwij-
ken van objecten en houden ze 
van alle paarden veruit de meeste 

Aandacht voor bijzondere vondsten

Zomer en winter biedt de omgeving volop mogelijkheden
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afstand tot mensen. Enkel de jonge 
dieren komen nog wel eens even 
in de buurt kijken maar tot aaien 
of andere vormen van aanraken 
komen als het goed is niet voor. 
Onze mini-kudde is nog groeien-
de en bestaat momenteel uit twee 
merries en één hengst, binnenkort 
krijgen we hier hopelijk veulens bij. 
Door de pony’s in de winter slechts 
beperkt op het land te laten, kunnen 
we sturen in het evenwicht tussen 
groeikracht van planten, begrazing 
en kindererosie. ‘s Zomers lopen de 
paarden in een vrij hoge bezetting 
rond, daardoor is er in verhouding 
veel kort gras, dat lekker speelt. Om 
het geheel wat sneller tot ontwikke-
ling te krijgen hebben we heel veel 
doornstruiken aangeplant, samen 
met jonge houtige gewassen die hier 

van nature thuishoren. Daarnaast 
hebben we veel inheemse kruiden 
gezaaid. Ik vind dat het al werkelijk 
op ons natuurlijke habitat begint te 
lijken, een landschap dus waar je als 
mens erg goed uit de voeten kunt.

Voorbeeldfunctie
Kortom, een ontwerp dat uitblinkt 
in eenvoud, natuurlijke stimulans 
van kinderen en binding met de 
natuur. Bovendien betaalbaar in 
zowel aanleg als onderhoud. Inmid-
dels komen regelmatig anderen 
kijken naar ons terrein en onze 
werkwijze. In 2017 wonnen we de 
Gouden Zwaluw, een prijs uitgereikt 
door Stichting Nederlands Cultuur-
landschap voor onze pedagogische 
visie en inrichting van het terrein. 
Struin helpt iedereen die ook een 

dergelijk terrein wil aanleggen of 
een natuuropvang wil starten graag 
op weg.

Matthijs de Gruijter is directeur van 
Struin.

Meer informatie:
Anouk van der Laan, Experiencing wild or 
domesticated nature: effects on children’s 
connection to nature and environmental 
stewardship, WUR 2017. 
Bas van Lith, De invloed van ervaringsge-
richte natuureducatie op de houding ten 
aanzien van natuur bij kinderen en hun 
gezin, Radboud Universiteit 2017.
Beide onderzoeken zijn o.a. uitgevoerd bij 
Struin en te downloaden via https://www.
struin.nl/waarom/

Over Struin
Grootte: 1 KDV afdeling en 4 BSO afdelingen in 
Nijmegen en een franchise-afdeling in Almere.
40 personeelsleden
Wekelijks brengen wij 700 keer een kind de 
natuur in (kinderen die meerdere dagen komen 
zijn dubbel geteld, in de vakanties komt ongeveer 
de helft)
Meer informatie: www.struin.nl
email: info@struin.nl, Tel. 024-7506085 De Exmoor-pony’s

Matthijs de Gruijter (l.) ontvangt een groep van Springzaad

Activiteiten 25 jaar Oase
Op woensdag 5 september is er in Nijmegen een 
fietsexcursie langs speelnatuur, waaronder Struin, 
de Waal, buurtparken en heemtuinen (zie zomernr 
Oase), onder leiding van Pjotr Timmerman.
Geef je snel op via www.stichtingoase.nl/nieuws


