
Cool Nature

Spelen, leren en bewegen 

in een natuurlijke leefomgeving  



Cool Nature
Provincie Gelderland wil met het project COOL NATURE op diverse plaatsen in 

Gelderland avontuurlijke, toegankelijke en natuurlijke plekken opzetten. Prachtige 

plekken met spannende natuur waar iedereen van jongs af aan regelmatig 

komt. Waar kinderen kunnen spelen, leren en bewegen. En waar jongeren hun 

plekje kunnen vinden. Voor kinderopvang, scouting, natuurlessen met school of 

verjaardagspartijtjes, maar vooral ook om dagelijks naar toe te gaan. 

Natuurlijke speelplek
Cool Nature wijkt af van de 
gebruikelijke speelplekken. Er zijn geen 
schommels en glijbanen en er liggen 
geen tegels. De bedoeling is juist dat de 
kinderen natuurlijke materialen 
gebruiken om te spelen, zoals takken, 
zand en water. Dat prikkelt ze meer om 
dingen te ontdekken en uitdagingen 
te zoeken. Ook is het de bedoeling dat 
de kinderen en/of jongeren iets kunnen 
leren over de natuur. Scholen en 
Natuur- en milieueducatie centra 
kunnen er voor hun natuur lessen 
terecht.

Groene omgeving
De locaties zijn zo’n 2 tot 5 hectare 
groot, liggen veelal in parken of 
bos gebieden en zo veel mogelijk in de 
buurt van de beoogde gebruikers. 
Ze moeten veilig en sociaal, goed 
bereikbaar en toegankelijk, duurzaam 
en herkenbaar zijn. En het zijn de 
kinderen, jongeren en mensen uit de 
buurt die mede bepalen wat er wel en 
niet gaat komen. Er worden meestal 
slechts kleine ingrepen in het gebied 
gedaan. Door zonering zijn de plekken 
geschikt voor zoveel mogelijk 
leeftijdsgroepen en activiteiten.

Spelen met natuurlijke materialen



Op zoek naar geschikte locaties
De provincie kijkt samen met 
gemeenten of andere terreineigenaren 
die Cool Nature plekken willen 
opzetten naar een geschikte locatie. 
Vervolgens moet de gemeente of andere 
terreineigenaar een projectleider 
beschikbaar stellen om samen met 
de kinderen en/of jongeren die de 
locatie gaan gebruiken een ontwerp 
te maken. Na de inrichting draagt de 
gemeente of andere terreineigenaar 
zorg voor het onderhoud en gebruik. Zo 
kunnen de diverse activiteiten blijvend 
plaatsvinden 

Financiële ondersteuning 
Cool Nature is een onderdeel van 
het Gelders Klimaatprogramma 
‘Aanpakken & Aanpassen’ en geeft 
uitvoering aan provinciale doelen uit 
uiteenlopende beleidsvelden, zoals 

klimaatadaptatie, het groenblauwe 
netwerk, de leefbaarheid van 
wijken, natuur- en milieueducatie, 
maatschappelijke participatie, 
ruimtelijke kwaliteit en bewegen 
en gezondheid. De provincie geeft 
fi nanciële ondersteuning voor zowel 
het proces als de uitvoering. 

Stimuleren kennis en ervaring
De provincie biedt naast fi nanciële 
ondersteuning ook ondersteuning in de 
vorm van een Community of Practice. 
Binnen deze community wordt de 
uitwisseling van kennis en ervaringen 
tussen en binnen de gemeenten of 
andere terreineigenaren gestimuleerd. 
Zowel over multifunctioneel gebruik 
van openbaar groen als over de sociale 
cohesie die daardoor ontstaat. Zo hoeft 
het wiel niet iedere keer opnieuw 
uitgevonden te worden.  

Multifunctioneel gebruik van openbaar groen
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Cool Nature samengevat

- Spelen, leren en bewegen in een natuurlijke omgeving

- Gemeente of andere terreineigenaar verantwoordelijk, 

 provincie ondersteunt

- Integrale aanpak

- Locaties 2 tot 5 hectare groot en dichtbij gebruiker

- Locaties d.m.v. zonering geschikt voor  zoveel mogelijk 

 leeftijdsgroepen en activiteiten

- Ontwerp komt tot stand samen met kinderen en/of jongeren

- Community of Practice 

Meer informatie

Annika van Dijk, T (026) 359 97 01 

T 06 202 120 74

a.van.dijk1@prv.gelderland.nl 

www.gelderland.nl/coolnature
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