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leefomgeving en laat mensen uiteindelijk zien wat zij kunnen doen
om aan een oplossing bij te dragen.

Inleiding
Kinderen komen te weinig in de natuur. Terwijl het spelen in de
natuur kan bijdragen op verschillende fronten! Spelen in de natuur
leert je niet meer en niet minder, dan met al je zintuigen, in elke porie
van je lichaam ervaren en begrijpen dat je deel uitmaakt van een veel
groter, immens geheel: op zijn minst onze prachtige planeet met al
zijn fantastische levensvormen, hun onderlinge samenhang, jouw rol
in het grootste geheel van al het andere leven inclusief dat van ónze
soort’, de mens.

Natuurspeeltuin het ‘Woeste Westen’ geeft vorm en inhoud aan NME
in Amsterdam. Dit doen wij op verschillende manieren, zoals de
mogelijkheid tot vrij spelen in de natuur aan te bieden, het geven van
avonturenclubs, het aanbieden van natuur- en milieueducatie aan
scholen en bso`s en het organiseren van openbare activiteiten en
evenementen met natuur en avontuur als thema.
In dit document staan de missie en visie van natuurspeeltuin het
‘Woeste Westen’ omschreven. Deze staan verder uitgewerkt in
verschillende deel thema`s. Als laatste geeft dit document een sterkte
zwakte analyse van de organisatie en het dienstenaanbod.

Natuur en milieu staan hoog op de maatschappelijke en politieke
agenda. Het gaat vaak om complexe vraagstukken: wat doen we met
de klimaatsverandering, hoe regelen we het vervoer in de stad, hoe
groen maken we onze wijken? Om deze vragen te beantwoorden,
hebben mensen kennis en vaardigheden nodig. Goede Natuur en
Milieu Educatie, kortweg NME, helpt mensen om die te ontwikkelen.
Dit begint met het ontwikkelen van respect, trots en zorg voor de
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De visie
De Missie
Het ‘Woeste Westen’ is een natuurspeeltuin voor kinderen, gelegen
in Amsterdam-West. De primaire doelgroep van het ‘Woeste Westen’
is, het vrij spelende kind van 7 t/m 12 jaar. De behoefte waarin het
‘Woeste Westen’ voorziet bij de primaire doelgroep is; dat ze zonder
ouders of volwassenen vrij kunnen spelen en het gevoel hebben met
hun fantasie, zich in hun spel te kunnen uitleven. Stadse kinderen
hebben de behoefte om buiten te spelen en met de natuur in
aanraking te komen. Risico’s leren nemen is belangrijk voor de
ontwikkeling van jonge mensen als participerend burger. De
zintuigelijke ontwikkeling van een kind is belangrijk, aan ons wordt
het beroep op onze verantwoordelijkheid/creativiteit om natuur en
spel door te geven aan jonge mensen gedaan. Wij investeren in de
nieuwe generatie wat zich later terug zal betalen. Het kleine stukje
natuur dat we hier aanbieden, mag functioneren als uitnodiging naar
andere, echte natuurgebieden.

Het Woeste Westen wil groeien in naamsbekendheid en de sterke
eigen identiteit van verkennen, spelen en vrijheid uitdragen, door een
toenemende publiciteit en mond-op-mond reclame. Het ‘Woeste
Westen’ wil zich duidelijk positioneren, mede door het zijn van de
grootste en meest bezochte natuurspeeltuin van Nederland (binnen
de bebouwde kom) als enige, naast het faciliteren van het vrij spel,
een breed pakket aan activiteiten aan te bieden t.w.; natuurlessen,
Avonturenclubs, openbare evenementen en activiteiten,
verjaardagsfeestjes, BSO uitjes, schoolreisjes, rondleidingen en
lezingen voor professionals.
Het Woeste Westen wil fungeren als voorbeeldfunctie voor andere
natuurspeeltuinen (in de maak). Uitbreiding van Het Woeste Westen,
op het gebied van haar werkzaamheden en/of het fysieke terrein
zullen in de toekomst een mogelijkheid zijn. Ook wil het ‘Woeste
Westen’ partnerships aangaan met andere bedrijven. Partnerships
zullen samen met donateurs (en verhuur en verkoop), belangrijke
bronnen van inkomsten worden, met als doel het ‘Woeste Westen’
naast de beperkte structurele subsidie meer financieel duurzaam te
maken en breed te verankeren in de maatschappij. Het Woeste
Westen zet zich in om in de toekomst vakbekwaam personeel en
vrijwilligers te hebben om de activiteiten te ondersteunen.
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Werkterrein
Het Woeste Westen is een natuurspeeltuin voor kinderen, gelegen in
Amsterdam-West. Een plek waar kinderen vrij kunnen spelen in een
natuurlijke omgeving. Met vrij spelen wordt bedoeld, spelen zonder
het toezicht van ouders. Hier is het zelf op onderzoek uitgaan en zelf
ontdekken! Het Woeste Westen geeft kinderen de gelegenheid om in
de stad waar weinig ruimte is, lekker buiten te spelen, de natuur te
beleven en daarvan te genieten. Het brengt het kind dicht bij de
natuur en biedt jeugd de kans om te kliederen, ploeteren, ravotten en
hun fantasie te prikkelen. Kinderen kunnen zich op deze manier
fysiek en psychosociaal ontwikkelen. Ook worden er verschillende
activiteiten aangeboden, zoals avonturenclubs, natuur- en
milieueducatie en openbare activiteiten. Wat wij primair doen is vrij
spelen faciliteren door aanwezig te zijn als gastheer, waardoor we
‘schoon, heel en veilig’ kunnen bieden en een sfeer neerzetten zodat
de speeltuin een ‘place to be’ is. Ook voor de ouders

Bestaanrecht
De primaire doelgroep van het ‘Woeste Westen’ is, het vrij spelende
kind van 7 t/m 12 jaar. Daarnaast komen hier ook ouders,
schoolkinderen, professionals en speciale doelgroepen zoals
kinderen met ADHD of autisme. De behoefte waarin het ‘Woeste
Westen’ voorziet bij de primaire doelgroep is; dat ze zonder ouders of
volwassenen vrij kunnen spelen en het gevoel hebben met hun
fantasie, zich in hun spel te kunnen uitleven. De omgeving waarin
kinderen opgroeien, past eigenlijk helemaal niet bij kinderen,
kinderen komen bij het ‘Woeste Westen’ in aanraking met dingen in
die je in stad moet ontberen. Zowel volwassenen, als kinderen vinden
hun eigen oermens terug, jongens gaan vaak op jacht met stokken
en meisjes gaan bloemen plukken om hun huisje te versieren. Stadse

kinderen hebben de behoefte om buiten te spelen en met de natuur
in aanraking te komen.
Voor ouders is het een verrijking om het kind de hele dag te zien
spelen en zelf rustig een krant te kunnen lezen. Professionals komen
omdat ze informatie willen over het terrein of de werkwijze van het
‘Woeste Westen’. Zij zien het ‘Woeste Westen’ als voorbeeld, om te
zien wat het proces is geweest en hoe het werkt. Verder vinden ze
het interessant om de visie die erachter zit te zien en te horen.
Er is hoop dat het onderwijs behoefte heeft aan natuuronderwijs
buiten, maar die behoefte komt er niet zomaar. Met het aanbieden
van natuurlessen die aansluiten bij de belevingswereld van de
kinderen en bij de doelen van het onderwijs, willen we steeds meer
scholen aan ons binden.

Betekenis voor stakeholders
Het ‘Woeste Westen’ wil bereiken dat ouders hun kinderen niet zo
bang maken voor nattigheid, vuur, messen en ruzie, omdat een kind
beter kan leren omgaan met die risico’s, dan dat ze er als
volwassenen ineens mee geconfronteerd worden. Een kind heeft
zeker bescherming nodig, maar eigen ontdekkingen en eigen
leermomenten zijn minstens zo belangrijk. Kinderen worden vaak
onderschat, terwijl kinderen wel degelijk inzicht hebben. Soms moet
je een kind gewoon laten aanmodderen, je kunt ook ‘overhelpen’.
Risico’s leren nemen gaat met vallen en opstaan en dat moeten
kinderen echt zelf ervaren. Er zijn natuurlijk wel grenzen aan de
risico’s die genomen kunnen worden.
Het ‘Woeste Westen’ stimuleert behulpzaam gedrag bij kinderen. Uit
onderzoek blijkt dat het hulpgedrag op een natuurspeeltuin, meer
voorkomt dan op gewone speeltuinen. Er wordt meer samengewerkt
Natuurspeeltuin het ‘Woeste Westen’ | De visie
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aan grote projecten als hutten of dammen bouwen. Het is belangrijk
om er op te mogen vertrouwen, dat je als je in een situatie bent en
hulp nodig hebt, dat die er ook zal zijn. Dat kinderen ervaren dat je
niet alle kennis en kunde zelf hebt en dat het fijn is als er iemand met
een andere kijk je helpt is goed voor de ontwikkeling van jonge
mensen, als participerend burger.

Sociale cohesie
Het “Woeste Westen” vindt het ook belangrijk dat mensen van
verschillende afkomst, elkaar ontmoeten en elkaar zien. Ze krijgen
hier de gelegenheid om een stukje gezamenlijkheid te hebben. Door
een open plek te zijn en iedereen even hartelijk te verwelkomen,
hopen we dat te bereiken. Het is belangrijk voor de buurt en de hele
samenleving om meer samenhang te creëren tussen mensen.
Ouders praten hier makkelijk met elkaar en dat geeft een beetje een
dorpsgevoel.
Bewustwording is een soort samenvatting van alles wat hier gebeurt.
Van respect, tot conflict, tot ontdekken en tot ervaren. In deze zin is
zelf ontdekken; bewustwording, misschien zelfs zonder dat het kind
het in de gaten heeft. Aan de andere kant is bewustwording ook de
natuur- en milieueducatie. We doen geen bewustheidsessies, maar
het is wel degelijk wat we doen: het bewust maken!

Normen, waarden en overtuigen
De maatschappij is steeds meer geïndividualiseerd. Het “Woeste
Westen” is een ontmoetingsplaats waar mensen komen om elkaar te
ontmoeten, om zo op kleine schaal het collectieve gevoel terug te
halen.
Er is weinig natuur in Amsterdam, terwijl natuur kan bijdragen op
meerdere fronten. Lichamelijk omdat je bezig bent en beweegt en wat

weer bijdraagt aan de gezondheid. Geestelijk omdat je je ontwikkeld.
Kinderen leren over hun omgeving en voelen zich er tegelijkertijd
meer verbonden mee. Wij zien het vrije spel in de natuur, in stedelijke
omgevingen verdwijnen. De toekomstige generatie is
verantwoordelijk voor hun omgeving en als een persoon nooit in de
natuur geweest is, wordt het dragen van deze verantwoordelijkheid
lastig. Als de toekomstige generatie helemaal los staat van hun
omgeving, is er geen draagvlak meer om natuur te beschermen. Het
“Woeste Westen” leert kinderen al spelenderwijs de natuur in hun
hart te sluiten en daarmee respect te krijgen voor hun omgeving,
maar ook voor elkaar.

Intenties en ambities
Het is belangrijk voor kinderen die in de stad leven, om ook in de
natuur te zijn. Je ziet dat kinderen opbloeien bij het “Woeste Westen”.
Ze gaan hier ech ‘los’. Het roept andere capaciteiten bij ze op.
Kinderen die niet zo goed kunnen leren, kunnen misschien wel heel
goed hutten bouwen. Dit is belangrijk omdat er in het onderwijs veel
nadruk wordt gelegd op de cognitieve vaardigheden van een kind en
hier juist het andere, zonder dat de cognitieve vaardigheden worden
vergeten. De zintuigelijke ontwikkeling is heel belangrijk. Kinderen
ontplooien zich op een natuurlijke manier, niet via een beeldscherm,
maar door lichamelijk en zintuiglijk bezig te zijn.
Aan ons wordt het beroep op onze verantwoordelijkheid/creativiteit
gedaan om natuur en spel door te geven aan jonge mensen. Wij
investeren in de nieuwe generatie wat zich later terug zal betalen. Het
kleine stukje natuur dat we hier aanbieden, mag functioneren als
uitnodiging, naar andere, echte natuur.
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Omgevingsbeeld
De naamsbekendheid zal gegroeid zijn, mede door hulp van de site
en mond op mond reclame.
Het Woeste Westen heeft een sterke eigen identiteit en zal hiermee
als voorbeeldfunctie fungeren voor andere natuurspeeltuinen.
De identiteit van Het Woeste Westen is een combinatie van het vrije
spelen en educatieve activiteiten organiseren: het imago van het
“Woeste Westen”.
Er zullen een aantal bedrijven zijn die interesse getoond hebben in
Het Woeste Westen (al dan niet benadert door Het Woeste Westen
zelf). Dit zullen vooral groene bedrijven zijn, die iets met de natuur
hebben of die kinderen als doelgroep hebben.
Geld zal voornamelijk gehaald moeten worden uit de donateurs,
verhuur en verkoop van spullen en de partnerships met de bedrijven.
Betaalde schoolreisjes en natuur en milieu educatie lessen zijn ook
ormen van inkomst. Het laten mogelijk maken dat mensen Het
‘Woeste Westen’ in hun nalatenschap kunnen opnemen kan in de
toekomst ook een idee zijn.

Gedroomde positie
Over vijf jaar zal Het Woeste Westen wat betreft concept hetzelfde
zijn. Het Woeste Westen zal geprobeerd hebben dit concept door te
geven aan andere natuurspeeltuinen (in de maak) of interessante
plekken. Er zal beter en vast personeel zijn en meer activiteiten.
Het Woeste Westen zal meer vrijwilligers hebben dan nu en er zal
sprake zijn van meer publiciteit. Uit deze publiciteit zullen meer
inkomsten voortvloeien. Het Woeste Westen zal financieel duurzaam
zijn: er zullen meer subsidies, partnerships en donateurs zijn

geworven.
Uitbreiden van Het Woeste Westen met het land eromheen zou een
optie zijn. Naar andere plaatsen in Amsterdam zou ook een
mogelijkheid zijn.
Het Woeste Westen wiul ook in samenwerkingen uitbreiden met
buurt- en gelijkgezinde organisaties.
Ook uitbreiding in de zin van meer speeltoestellen (of
speelaanleidingen) en groen is een optie.

Succesformule
De gedroomde positie zal bereikt worden door meer donateurs te
werven en meer partnerships aan te gaan. Maar ook door het
fenomeen ‘natuurspeeltuinen’ te laten verankeren in het beleid en de
politiek van de gemeente Amsterdam.
Zowel actieve benadering als Mond-op-mond reclame zal helpen bij
het werven van zowel de donateurs als de partnerships. Het zal er
ook voor zorgen dat Het Woeste Westen meer publiciteit en meer
bezoekers krijgt.
Het Woeste Westen wil zich positioneren door verfrissende ideeën te
bedenken en uit te voeren. Deze verfrissende ideeën worden
opgedaan door behoeftearticulatie richting ouders, kinderen en
andere externen.
Laten zien dat we iets te bieden hebben en wat we dan te bieden
hebben.
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Unique Selling Point
Met de oppervlakte van 3 ha is Het Woeste Westen de grootste
natuurspeeltuin van Nederland en met een bezoekersaantal van
meer dan 51.000 (in 2013) ook de best bezochte natuurspeeltuin die
binnen een bebouwde kom ligt.
Het ‘Woeste Westen’ is een plek waar kinderen vrij kunnen spelen in
een natuurlijke omgeving Met het vrij spelen wordt bedoeld, zonder
toezicht van ouders, zodat kinderen de natuur en avontuur kunnen
ontdekken. Kinderen kunnen zich op deze manier, fysiek en
psychosociaal ontwikkelen, ze leren met risico’s om te gaan. Het
Woeste Westen biedt geen traditionele natuur en milieu educatie,
maar zorgt ervoor dat kinderen al spelend en ontdekkend de natuur
en het milieu leren kennen op het belevingsniveau van het kind.
Wat wij primair doen is het vrij spelen faciliteren door aanwezig te
zijn, als ‘gastheer’. Door ons gastheerschap willen we laagdrempelig
zijn en een veilige omgeving bieden waar kinderen de natuur kunnen
verkennen. Tevens zetten we hiermee een sfeer neer. We groeten
iedereen, het kampvuur brandt bijna altijd, er kan broodje worden
gebakken. Kinderen kunnen (en gaan) hier letterlijk en figuurlijk
helemaal los in de natuur en dit binnen de veiligheidsmarges waarbij
de ouders dat nog prettig vinden. Ook voor hen is het een prettig
bezoek. Hiermee zijn wij uniek binnen Amsterdam.
De omgeving waarin kinderen opgroeien, past eigenlijk helemaal niet
bij kinderen, ze zitten de hele dag op school en ze worden een
kwartier per dag ‘uitgelaten’. Ook is er in Amsterdam steeds minder
groen en natuur. Het ‘Woeste Westen’ biedt op een laagdrempelige
manier een stuk natuurervaring voor kinderen in de stad.

Natuurspeeltuin het ‘Woeste Westen’ | Unique Selling Point

7

