De SamenSpeelbelofte van
Natuurmonumenten/OERRR
Wat gaat Natuurmonumenten/OERRR doen om de
samenspeelkansen van alle kinderen te vergroten?

Waar staat
Natuurmonumenten/
OERRR voor?
Er kriebelt iets aan m’n voet. Wie wappert er
door mijn haar? Hee, waar is het huisje van die
slak? Die sloot… erover springen? Kan ik vuur
maken met deze steen? Deze stok neem ik mee
naar huis! Ga mee op een onvergetelijk avontuur
in de natuur. Waar je ook woont, buiten is
OERRR. OERRR is het jeugdprogramma van
Natuurmonumenten en laat kinderen de natuur
zelf ontdekken. Kies je voor OERRR, dan help je
de natuur voor je kind te behouden. Samen
zorgen we voor de natuur in Nederland.

Wat belooft
Natuurmonumenten/
OERRR concreet te doen in
2020-21?
Er zijn 10 Speelnatuur locaties toegankelijk voor

Binnen onze organisatie creëren we draagvlak

iedereen. Kinderen met een beperking kunnen

voor toegankelijkheid als het gaat om de organi-

hier samen met hun vriendjes en vriendinnetjes

satie van activiteiten in de natuur. We doen dit

spelen: hutten bouwen, met water spelen en

door het thema in te brengen in de overleggen

avonturen beleven.

van boswachters Communicatie en Beleven en de
teams van Bezoeken & Beleven.

We passen in 2020/2021 nog 2 Speelnatuurlocaties rondom toegankelijkheid aan. En nemen bij

SamenSpelen wordt geïntegreerd in onze regu-

nieuwe locaties de toegankelijkheid altijd mee.

liere activiteiten en promotie uitingen van OERRR. We dragen dit beleid in- en extern uit.

We nemen Toegankelijkheid en SamenSpelen
mee in de pilot die we opstarten met onze spon-

Een inclusieve speelcultuur Kinderen met en zon-

sor Landal GreenParks mbt Speelnatuur van

der handicap, hun ouders en de mensen in hun

OERRR op het Landal Park.

omgeving vinden samen spelen vanzelfsprekend.

We gaan op 4 locaties in het land het Samen-

- Meer samenspeelplekken Ieder kind met een

SpeelSpel spelen. En gaan dit onder de aandacht

beperking kan in de eigen woonomgeving met

brengen bij de kinderen van OERRR in de Kaar-

andere kinderen spelen.

ten van OERRR. Tevens brengen wij dit bij ouders

- Meer en beter toegankelijke kennis over samen

onder de aandacht bij onze nieuwsbrief abon-

spelen We werken mee aan het SamenSpeelLo-

nees. Voor de promotie van dit SamenspeelSpel

ket door verspreiding van kennis over- en het

vragen wij in onze eigen en externe kanalen aan-

speelplekeigenaren aansporen tot toegankelijke

dacht.

natuurspeelplekken.

Hoe gaat
Natuurmonumenten/
OERRR daarbij kinderen
betrekken?

Contactgegevens
Ine Kelderman
i.kelderman@natuurmonumenten.nl
0657889747

Voor de verdere ontwikkeling en uitrol van het
SamenSpeelSpel betrekken we kinderen (schoolklas) bij de
4 Natuurspeelplekken waar het spel gespeeld gaat worden.
We vragen hen om feedback rondom het Spel en
verwerken dit in de handleiding. · De SpeeltuinBende wordt
betrokken bij het testen van bestaande Speelnatuur
locaties en nieuwe locaties.

www.samenspeelakkoord.nl

