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Voorwoord

Vorig jaar heeft mijn man een toren 
gebouwd in onze tuin. Nou ja, toren..., 
vier palen met dwarsbalken erin op 
anderhalve meter en op drie meter.
De kinderen, toen 5 en 7, slepen met 
grote planken. Die worden met  touwen 
omhoog getakeld en vastgemaakt. Ik 
houd mijn hart soms vast. In een flits zie 
ik hoofden in het verband, splinters in 
vingers  en gekneusde enkels. Want ze 
springen van de eerste verdieping op 1,5 
meter naar beneden en de toren staat 
op een heuveltje. Mijn man zegt dat ik 
niet zo bang moet zijn, dus ik doe mijn 
best en kijk gewoon wat minder naar 
buiten.
Nu, ruim een jaar later, moet ik toegeven 
dat ik nog geen enkel ongeluk heb 
meegemaakt. Jawel, in huis met 
kaarsvet en een vinger tussen de deur. 
Maar buiten in de toren niet. Terwijl er 
bijna elke dag in wordt gespeeld. Wel 
heb ik veel trotse en blijde snoetjes 
gezien. Als er weer iets onmogelijks is 
gebouwd of als ze tot helemaal bovenin 
kunnen klimmen. Wat ze kenbaar maken 
door hard ‘mama’ te schreeuwen. 

Natuurlijk net op het moment  dat ik 
lekker zit te lezen.

Mijn kinderen kennen hun eigen grenzen 
beter dan ik die ken. Als het om deze 
toren gaat  tenminste. Mijn angst is 
weg. Laat mijn kinderen de buurt maar 
veroveren, boompje klimmen en hutten 
bouwen is peanuts voor ze. 

Met dank aan Madeleine die dit boekje 
maakte in het kader van haar stage bij 
ons en ons stimuleerde om onze visie 
op speelruimte te verbreden naar de 
achtertuin. Daar wordt ten slotte het 
eerste begrip gekweekt en wordt het 
belang van spelen inzichtelijk. Dat legt 
een goede basis voor speels gebruik van 
de openbare ruimte en het landschap 
met hun specifieke uitdagingen.

Veel plezier gewenst bij het observeren 
van uw spelende kinderen in de tuin.

Elske Oost-Mulder,
directeur/eigenaar van OBB en moeder 
van Artuur-Jan (8) en Anne-Lot (6). 
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Een goed begin...

 Je tuin biedt veel meer kansen dan je 
denkt. Met een goede voorbereiding 
kun je de speelwaarde ervan enorm 
verhogen. Hier een stappenplan.

Variatie

Met de vaste elementen in de tuin 
(grasveld, verharding, water, bomen, 
hagen, enzovoort) kun je variëren. 
Dat maakt de tuin aantrekkelijker voor 
kinderen. Variatie is de rode draad bij 
de stappen die je zet voor een goed 
tuinontwerp. Variatie verhoogt de 
speelwaarde van de tuin. Leg niet alles 
vast, dan kunnen kinderen zelf bedenken 
wat ze met de elementen in de tuin 
gaan doen. Ze kunnen materialen 
testen, binnen de geborgenheid van de 
eigen tuin leren samenwerken, creatief 
zijn en afwisseling zoeken. Voor iets 
oudere kinderen is het omgaan 

met risico’s een uitdaging. Al dan niet 
samen met vriendjes uit de buurt.Variatie 
verhoogt ook de natuurbelevingswaarde 
van de tuin. Vooral jonge kinderen 
ontdekken veel door te ruiken, proeven, 
horen, voelen en kijken. De voortdurende 
verandering van de planten, struiken 
en bomen door de seizoenen heen is 
prachtig voor kinderen. De natuur geeft 
elk seizoen nieuwe speelmogelijkheden. 
Met zon en schaduw kun je ook goed 
variëren om de tuin beter bespeelbaar 
te maken. Let op hoe de tuin ligt ten 
opzichte van het zuiden. Dan weet 
je waar je ’s ochtends, ’s middags en 
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Voordat je aan 
de slag gaat

’s avonds de meeste zon of schaduw 
hebt. In de zon kunnen kinderen lekker 
uitrusten en in de schaduw is het goed 
verstoppen. Verder kun je in de tuin 
goed variëren met de afwatering. Leg 
niveauverschillen aan. Het laagste punt 
in de tuin kun je bijvoorbeeld bedekken 
met klei, zodat het water langer blijft 
staan. Kinderen kunnen uren druk zijn 
met dit water. Ze bouwen zandkastelen 
of crossen er misschien doorheen. 
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Overgang naar openbare ruimte

Met een overgang van de privéruimte 
(voor- en achtertuin) naar de 
openbare ruimte kun je kinderen 
goed in het zicht houden. Een brede 
stoep waarop een bankje staat, wat 
plantjes of een overkapping biedt 
kinderen de gelegenheid om vanuit de 
geborgenheid van thuis de wereld op 
jongere leeftijd en vaker te verkennen. 
Ze krijgen daardoor meer mogelijkheden 
om ook andere kinderen te ontmoeten. 
Denk dus van te voren na over een 
goede overgang naar de openbare 
ruimte.

Stap 1: Wensen in kaart brengen

Maak eerst een lijstje met wat je  in de 
tuin wilt doen. Zitten, spelen, groenten 
verbouwen? Denk ook na over uitstraling 
en kleur. Verderop in dit boekje kun je 
inspiratie opdoen. Bedenk ook wat je 
niet wilt. Dan voorkom je dat de tuin 
overvol wordt. Houd rekening met de 
grootte van de tuin en zet bovenaan je 
lijstje wat je het belangrijkste vindt. In een 
grote tuin kun je makkelijker een vijver 
aanleggen dan in een kleine. Misschien 
kun je elementen combineren. Zo kun je 
op het grasveld ook prima zitten. 
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Stap 2: Ontwerpschetsen maken

Meet de tuin zo goed mogelijk op. Teken 
de tuin op schaal in op ruitjespapier, 
A3 formaat. 1 meter in het echt komt 
bijvoorbeeld overeen met 1 of 10 cm op 
papier. Maak net zolang schetsjes tot 
je tevreden bent. Denk daarbij aan de 
wensen die je hebt bedacht bij stap 1. 
Teken eerst in wat je het meest belangrijk 
vindt en wat het meeste ruimte inneemt 
(vaak het terras). Denk ook aan het 
schuurtje en de uitgang. Bij het tekenen 
van de looproutes heeft de snelste 
route de voorkeur, eventueel met lichte 
bochten erin. Bedenk waar je open en 
gesloten ruimtes wilt hebben. Bedenk 
ook waar je hoogteverschillen wilt 
hebben in de tuin en welke. 

Stap 3: Plan van aanpak 

Een plan van aanpak wordt vaak niet 
gemaakt, maar is wel heel handig. Maak 
een lijstje van wat je wilt gaan doen en 
van de spullen die je nodig hebt. Handig 
om  in te schatten of het niet te veel 
tijd en geld gaat kosten. Ook kun je nu 
gaan nadenken over de precieze vorm 
van het terras, het schuurtje, de paden, 
enzovoort. Bedenk ook wat je doet met 
de grond die je overhoudt bij het graven 
van een kuil of vijver. Zorg dat je die 
ergens anders weer gebruikt. Zo houd je 
de grondbalans in de tuin gelijk. 

Voorbeeld van een 
wensenlijstje:

• Terras voor 5 personen
• Natuurlijk klimelement

• Groenten verbouwen
• Kippen houden
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Stap 4: Uitvoering

Heb je alles wat je wilt veranderen op 
een rij met de maten en materialen 
erbij? Kijk dan wanneer je dit wilt gaan 
realiseren. Je hoeft niet alles in één keer 
te doen. Bij het veranderen van de tuin 
kun je over het algemeen de volgende 
volgorde aanhouden:

a. grondwerk – aanbrengen van 
heuvels, kuilen e.d.
b. straatwerk – terras, paden e.d.
c. vaste constructies – pergola’s, muren, 
schutting e.d.
d. planten – bomen, hagen e.d.

Symbolen

Bij de ideeën die volgen plaatsen we drie 
symbolen. Zo kun je voor jezelf snel een 
leuk en uitvoerbaar idee uitzoeken, in het 
ontwerp plaatsen en gaan uitvoeren.

Duur

Goedkoop

Klein

Groot

Makkelijk

Moeilijk
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Even tussendoor: 
Hans Carlier

Als kind ging ik gebukt onder de angsten 
van mijn moeder. Pas op dit, pas op dat, 
dat is gevaarlijk, zou je dat wel doen?! 
Bovendien was ik het zesde kind in een 
rij van 11 en dat betekende dat er ook 
nog wat zussen en broers op mij letten. 
Gelukkig misschien, al die controle, denk 
ik achteraf. Want mijn behoefte aan 
vrijheid groeide tegen de verdrukking in. 
Maar 50 jaar geleden hadden we aan 
de rand van de stad wel veel meer 
ontsnappingsmogelijkheden. Er waren 
slootjes met kikkers en salamanders. We 
sleepten met planken en stenen van 
de bouw en hadden pret met zand 
en klinkers als de straat open lag. Dan 
was er chaos en kon ik wat met mijn 
creativiteit.

Een serie beschermengelen heeft mij 
natuurlijk behoed voor het breken van 
mijn nek bij het vallen uit een boom. En 
gelukkig reden de auto’s niet zo hard 
wanneer we er bij sneeuwval met een 
sliert sleetjes achter gingen hangen. Wat 
waren we in ons element!
Gode zij dank waren er in mijn jeugd 
geen kant-en-klaar vliegers en waren 
mijn ouders niet zo rijk dat ze de (speel)
tuin lieten aanleggen. Het kind in mij 
roept: Breek open die minimalistische 
buitenkamer! Laat een vracht zand 
storten op de rubber tegels bij de wipkip 
en laat waar mogelijk de kinderen en de 
natuur weer vrij! En ik hoor mijn moeder 
weer zeggen: Zou je dat wel doen?!

Hans Carlier, zelfstandig tuinontwerper en 
auteur woonachtig in Zutphen 
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Ik wil vrij zijn!
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Ga eens buiten de 
gebaande weg

In dit hoofdstuk: 
verhogingen en kuilen, 
afwisseling in maaien 
en soorten gras, routes 
en eilandjes in gras 
en verharding, dieren 
houden, verhoging in 
pad of terras, tunneltje 

langs het pad, recht of 
kromme paden, onverwachte 

materialen, afwisseling met kleur 
en iets wat erop kan staan.

Gras
In de zomer genieten we van het gras 
in de tuin. Je kunt er lekker op liggen en 
spelen. Het is zacht en kriebelig onder je 
voeten en kinderen ontdekken er allerlei 
plantjes in. In een tuin waarin je kinderen 
zoveel mogelijk wilt laten spelen kan gras 
op veel manieren gebruikt worden.   
De volgende ideeën geven een 
mogelijkheden om in je eigen tuin te 
variëren. 

Verharding
Op stenen kun je goed fietsen en 
ballen laten stuiteren. Er zijn allerlei 
verhardingen in allerlei kleuren die ruw of 
juist glad aanvoelen. Stenen voelen in de 
winter koud en in de zomer warm aan. 
Met variatie in verharding geven we 
kinderen nieuwe speelmogelijkheden en 
ervaringen. 



13

Grasveld en verharding

Lekker hollen en rollen: verhoging en 
kuil aanleggen 

Een verhoging of kuil biedt kinderen 
de mogelijkheid om te glijden, fietsen, 
rennen of hun eigen parcours bouwen. 
In een kuil kan bovendien na een flinke 
regenbui water blijven staan. Kinderen 
maken daarmee modder of stampen er 
lekker doorheen.  Maak de verhoging zo 
groot als je passend vindt in de tuin. De 
helling moet niet te stijl zijn, zodat je nog 
steeds goed kunt maaien. Om de vorm 
goed te houden laat je de helling snel 
begroeien met gras of bloemen. Zaai in 
het najaar de kale grond in en zorg met 
wat obstakels dat je kinderen er niet 

overheen lopen of rennen.  
Met aarde uit de tuin kun je een 
verhoging aanleggen. Dan krijg je 
tegelijkertijd een kuil. Heb je wat minder 
ruimte, leg dan wat grond tegen een 
muurtje aan. Ook met overgebleven 
graszoden kun je een verhoging 
aanlegen.  Stapel de graszoden op 
elkaar en geef goed water totdat het 
gras weer gaat groeien. 
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Voelen en ontdekken: afwisseling in 
maaien en soorten gras

Laat peutertjes ontdekken, ruiken en 
verstoppen in het gras door het iets 
langer te laten worden. Je kunt voor 
meer geur en kleur zorgen door in het 
gras wilde bloemen te laten groeien. 
Je zorgt voor meer bloemen of kruiden 
in het gazon door het gazon af te 
plaggen en het opnieuw in te zaaien 
met bloemen en/of kruidenzaad. De 
graszoden kun je dan weer ergens 
anders gebruiken. Meer bloemen krijg je 
ook door minder vaak te maaien. Eén of 
twee keer per jaar is genoeg. Het gras 
wordt lang en ruig. Je kunt ook alleen in 
het voorjaar (mei-juni) bloemen in het 
gras  laten opkomen door bloembollen 
te planten. In de zomer (juli-aug) kun je 
het gazon dan weer kort maaien. Door 
met de grasmaaier selectief te maaien 
kun je een doolhof in je grasveld maken 
of een andere leuke vorm. 

Lekker chillen: routes en eilandjes in het 
grasveld

Varieer met de vorm en de routes in het 
grasveld zodat kinderen uitgedaagd 
worden om andere routes te nemen voor 
fietsen, rennen en lopen. Op een groot 
grasveld kun je meer sporten en spelletjes 
doen met een grotere groep kinderen, 
zoals voetbal of volleybal. Maak je twee 
of meer kleinere grasveldjes dan kunnen 
kinderen afwisseling zoeken in waar ze 
die dag willen gaan spelen. Bedenk een 
leuke route, een dambord, of een andere 
vorm die je in het gras met ‘stapstenen’ 
kunt leggen. Hiervoor kun je stoeptegels, 
autobanden, zelfgemaakte tegels, en-
zovoort gebruiken. Een trampoline in het 
gras vinden kinderen erg leuk.
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Bloemzaad kan in de late 
zomer (augustus – september) zelf 

verzameld worden bij uitgebloeide 
bloemen. Voor kinderen én jezelf 

een leuke verrassing wat er in het 
voorjaar opkomt!
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Knuffelen en verzorgen: dieren houden

Verzorgen en knuffelen van beesten 
vinden veel kinderen erg leuk. Denk aan 
het houden van kippen en konijnen. Kip-
pen houden levert naast de lol van het 
verzorgen ook nog verse eieren op. Het 
vinden van eitjes van de kippen is een 
geweldige ervaring. Voor het houden van 
2 tot 3 kippen heb je minimaal 2 tot 3 m2 
nodig. Verder heb je een hok, ren, voer, 
stro en strooisel nodig.  Voor konijnen heb 
je iets minder ruimte nodig en dat is dus in 
een kleine tuin gemakkelijk te realiseren. 
Denk aan het maken of kopen van een 
goed hok. Reken ook de kosten mee voor 
voer,  strooisel en stro. Laat je bij de aan-
schaf van dieren goed voorlichten over 
het dier en andere benodigdheden. Op 
internet en in de bibliotheek kun je vooraf 
samen met de kinderen zoeken naar alle 
noodzakelijke informatie. 
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Naast tamme dieren kun je ook wilde 
dieren naar je tuin lokken zoals egels, 
insecten en vogels. Zorg voor een goede 
overnachtingsplek of broedplek en ze 
komen vanzelf. Hang bijvoorbeeld een 
vogelhuisje of een insectenhotel op of 
maak een egelhuisje.  Een bessenstruik 
en wat water vinden deze dieren ook fijn. 

Denk bij het maken 
van een dierenhok eens 
aan de oude kast die je 
misschien in de schuur hebt 

staan.  
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Welkom bij X-factor!: verhoging in pad 
of terras 

Op een verhoging in 
het terras of pad kun 
je lekker ontspannen 

even zitten, kletsen, 
tekenen of in de zon 

zitten. Je kunt er natuurlijk 
ook vanaf springen. Denk 
aan opstapjes, trappetjes 
of gootjes. Maak met wat 

gestapelde stenen een 
verhoging. Bakstenen 
en / of stoeptegels 

maak je extra stevig 
door ze vast te metselen 

of je kunt betonnen 
elementen kopen. 

Via marktplaats.nl 
kun je vaak goedkoop 

of gratis aan stoeptegels 
komen.

Op internet en bij 
doe-het-zelfzaken is veel 
praktische informatie over 

metselen te vinden.

Verder kun je denken aan een 
muurtje van houten stammetjes, een 
keerwandje van palen enzovoort. Er 
zijn ook betonnen zuiltjes, gootjes en 
afscheidingen te koop. Je kunt de 
verhoging zo maken dat die dwars over 
een pad ligt, zodat kinderen er echt 
overheen of omheen moeten en ermee 
gaan spelen. Je kunt de verhoging ook 
naast het pad of terras maken, zodat 
het pad zelf vrij blijft. Maak je een kleine 
verhoging dan doe je kleine kinderen 
een plezier, maak je het wat hoger dan 
vinden oudere kinderen het spannender. 
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v

Licht en donker: een tunneltje van 
het pad

In een tunneltje ben je even uit het 
zicht, je kunt je er goed verstoppen of 
terugtrekken. Met een haagje of muurtje 
langs het pad kun je een soort tunneltje 
maken. Denk aan de verschillende 
hoogtes voor een dergelijk tunneltje. 
Maak je hem heel laag dan is het een 
kruip-door-sluip-door. Is het een hoge 
tunnel dan kunnen kinderen zich er 
niet alleen in verstoppen, maar er ook 
onderdoor fietsen. Wissel de hoogtes 
als het kan af, zodat er met planken en 
doeken tunnels of bruggetjes gemaakt 
kunnen worden. Eventueel kun je in het 
pad een kleine verlaging aanbrengen. 
Zet de muurtjes of haagjes niet te ver van 
het pad en maak het pad niet te breed, 
zodat de doorgang spannend blijft. 

Buiten de gebaande weg: recht of krom

Een pad dat met een omweg naar 
het doel gaat (van achterdeur naar 
schuurtje) zorgt ervoor dat niet alles in 
één keer te overzien is. De tuin krijgt zo 
aparte ruimtes waarin kinderen even 
ongezien hun gang kunnen gaan. Laat 
het pad daarom eens rond een struikje 
halverwege slingeren of rond een hegje, 
zodat het pad niet in zijn geheel te zien 
is. 

Met bessenstruiken 
en betongaas kun 
je ook een tunneltje 

maken. 
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Het eilandjesgevoel: onverwachte 
materialen in pad of terras

Met blote voeten over een warme 
autoband... Wat kriebelige houtsnippers, 
schelpjes, zacht gras, harde tegels, en 
steentjes die prikken laten kinderen 
ervaren wat ze allemaal kunnen 
voelen. De materialen kun je verwerken 
in het terras of pad, zodat er kleine 
eilandjes ontstaan waarmee kinderen 
kunnen spelen. Verwijder eenvoudig 
één, twee of meerdere stenen uit het 
bestaande pad of terras en vul ze met 
één van de hierboven genoemde 
materialen. Gebruik bij los materiaal 
zoals houtsnippers, grind en schelpjes 
antiworteldoek om wegzakken in de 
bodem te voorkomen. Omgekeerd 
kunnen ook in een bestaand pad van 
grind of houtsnippers eilandjes van hard 
materiaal aangelegd worden. 
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Vaak zijn er houtsnippers 
over na werkzaamheden 
in het plantsoen of in het 
bos. Vraag hierom als de 

werkzaamheden gaande zijn. 
Ze willen er vaak graag vanaf. 
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Afwisseling van materialen en kleuren 
in pad en terras

De verhardingen in het terras of pad 
kun je met gebruik van verschillende 
materialen of kleuren zo afwisselend 
maken als je zelf wilt.  De afwisseling in 
materiaal maakt het leuk om erover 
heen te fietsen, lopen, rollen en stuiteren. 
Met kleuren en / of materialen kun je een 
doolhof voorstellen, een dambord, een 
speciale route uitbeelden enzovoort.
Gebruik meerdere soorten materialen 
voor een terras en pad. Voorbeelden zijn 
gewone stoeptegels in combinatie met 
grindtegels, bakstenen of graniet.  Met 
eenvoudige middelen is het mogelijk 
om zelf ruwe tegels te maken van beton 
en kleine voorwerpen zoals schelpjes, 
knikkers enzovoort (zie kader). Vooral 
kleinere kinderen vinden fantasiespel 
met lijnen en vormen in de verharding 
heel spannend. Voor hen is de lijn iets 
om overheen te springen, een grens of 
een evenwichtsoefening. Met kleuren of 

verschillend gekleurde tegels kun je lijnen 
en vakken maken.  Denk hiervoor eens 
aan gekleurde bad- of keukentegels in 
de verharding. Met verf of krijt teken je 
eenvoudig wat lijnen en vakken op de 
verharding. 
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Samen een unieke tegel maken!
Maak een klein stukje grond vrij. Timmer  
hierin een open bak van vier planken. 
Maak vervolgens een betonmengsel 
(kijk hiervoor goed op de verpakking) 
en giet hiervan 5 cm in de bak...

...zodra het beton verhardt, kun je er 
knikkers, grind, schelpjes, legostukjes en-
zovoort voorzichtig indrukken. Wacht tot 
het helemaal hard is. Verwijder daarna 
de planken en spuit het beton schoon. 
Deze tegel is in twee tot drie uur tijd te 
maken. 
Benodigdheden: vier plankjes, spijkers, 
betonmengsel, water, versierselen
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Zet de boel op zijn kop: stoelen, tafels, 
palen, boomstronkjes, bloempotten en 
een vuurplaats

Behalve hoe het gras of de verharding 
eruit ziet, voelt en welke vorm het heeft, 
gaat het er natuurlijk om wat je erop zet. 
Met losse materialen zoals palen, boom-
stronkjes enzovoort kunnen kinderen hun 
eigen spel bedenken. Verstoppertje, 
hutten bouwen, een tafeltje met stoeltjes 
maken. Oude huiswaar (lakens, dekens) 
kan goed gebruikt worden om een eigen 
tent of hut te maken. Stoelen en tafels 
worden daar makkelijk bij betrokken. 
Lege potten en bakken kunnen voor vele 
doeleinden gebruikt worden. Extra span-

nend en leuk voor kinderen is het om een 
vuurplaats aan te leggen op het gras of 
in de verharding. Daar worden vuurtjes 
gestookt, broodjes gebakken enzovoort. 
Je kunt hiervoor eenvoudig wat stenen 
in een cirkel leggen. Ook kun je op het 
terras wat stoeptegels stapelen zodat 
je een barbecueplekje krijgt. Daarnaast 
kun je ook een vuurkorf gebruiken. Let 
natuurlijk goed op bij het daadwerkelijk 
maken van vuur. 
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Een kijkje in
het oerwoud

In dit hoofdstuk: verschillende soorten 
struiken, een eigen boom, droomhagen, 
eet- en plukgroen, groenten- en kruiden 
en (wilgen-)hutten.

Door bomen, hagen en struiken in je tuin 
te planten kunnen kinderen klimmen, 
takjes, bladeren en besjes gebruiken, een 
verstopplek vinden enzovoort. Bomen, 
struiken of planten geven kinderen allerlei 
ervaringen mee. Van het genieten van 
de schaduw tot het horen ruisen van de 
bladeren in de wind. Het is daarom goed 
om bomen, struiken en planten in de tuin 
te zetten als je hiervoor genoeg ruimte 
hebt. Bomen en struiken geven schaduw. 
Van bomen, struiken en hagen kun je 
daarnaast ook nog fruit plukken. 
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Bomen, hagen, struiken...

• Groenblijvend: laurierkers
• Groot blad: trompetboom
• Klein blad: liguster
• Mooie herfstkleur: amberboom
• Mooie winterkleur: witte kornoelje
• Lekkere geur: boerenjasmijn
• Snelgroeiend: vlinderstruik, wilg
• Mooie rode bladkleur: rode hazelaar
• Fruit: appel, peer
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Verandering van spijs: verschillende 
soorten bomen en struiken

Achter een groenblijvende struik kun 
je ook in de winter nog verstoppertje 
spelen. Met mooie kleurige 
herfstbladeren is een klein schilderijtje 
zo gemaakt en van een snelgroeiende 
struik of boom kun je gerust een tak 
afzagen voor het maken van een pijl en 
boog. Laat kinderen zelf wat knutselen 
met grote of kleine blaadjes en laat 
ze genieten van de heerlijke geuren 
in het voorjaar. Kies zoveel mogelijk 
verschillende soorten struiken in je tuin, 
zodat er veel speelmogelijkheden in je 
tuin ontstaan. Zijn je kinderen helemaal 
gewend, ga dan ook eens samen buiten 
de tuin op zoek naar takken, bladeren, 
besjes en noten voor knutselwerkjes of 
andere spelletjes. 

Vlinders lok je in de tuin door veel wilde 
bloemen te zaaien of door bijvoorbeeld 
een vlinderstruik te planten. Kinderen 
kunnen zich verwonderen over de 
prachtige kleuren van de vlinders. 
Vlinderstruiken  (en ook andere soorten) 
kun je makkelijk stekken. Neem hiervoor 
in het najaar een stukje van 20 cm van 
een bestaande struik en zet deze in de 
grond. Eventueel kun je met stekpoeder 
het proces versnellen. 

Als je geen boom in de 
tuin wilt, kun je er ook voor 

kiezen om een dode boom in 
de tuin te plaatsen. 
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In de wolken: klimmen en klauteren in 
een eigen boom

Een boom is een geweldige 
speelaanleiding voor kinderen.  Het 
maakt niet uit hoe groot de boom is, 
als kinderen maar het gevoel hebben 
dat ze ermee mogen spelen: takken 
vanaf halen, in klimmen enzovoort. 
Laat kinderen hun gang gaan met de 
boom in je tuin en ze bedenken zelf 
wel welk spel ze er mee gaan doen. 
Een goede klimboom heeft takken die 
binnen het bereik van kinderen groeien. 
Dat is dus afhankelijk van de leeftijd 
van je kinderen. Hebben de kinderen 
thuis het plezier ontdekt van boompje 
klimmen dan zullen ze al snel ook buiten 
de tuin op zoek gaan naar mooie en 
uitdagende klimbomen. 
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De wilg is een snelgroeiende boom die 
makkelijk te stekken is. De takken van de 
wilg kunnen weer gebruikt worden voor 
een wilgenhut, mandje, pijl en bood of 
haag. Knotten van wilgen gebeurt in 
de winter door landschapsbeheerders. 
Beheerders zien graag dat je een handje 
helpt en in ruil kun je vaak takken mee 
naar huis nemen.

Wilgentakken 
zijn vaak bij stichtingen 
voor groenbeheer te 

verkrijgen. Kijk hiervoor in de 
gemeentegids.
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Kastelen, draken en hinderlagen: 
een gedroomde haag

Hagen, struiken of grote siergrassen 
(bamboe) kunnen goed worden 
omgetoverd tot mooie verstopplek of 
fantasiekasteel. Hagen kun je in leuke 
vormen snoeien waarmee kinderen weer 
hun eigen spel kunnen bedenken. Maak 
een inhammetje in de haag, tussen de 
struiken of in het siergras waarin kinderen 
zich kunnen verstoppen of zorg voor een 
fantasievolle vorm. Maak voor je aan de 
slag gaat eerst een ontwerp. Verplant 
zo nodig wat struiken of siergrassen en 
snoei daarna de gewenste vorm. Heb 
je goed contact met de buren en de 
buurkinderen? Dan kun je overwegen 
om samen met hen een  speelse haag 
te maken waarin de kinderen samen 
kunnen spelen. 

Let op of de 
struik bestand is tegen 

snoeien. Ligusters kunnen 
hier bijvoorbeeld goed 

tegen. 
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Mandje met fruit: eet- en plukgroen

Een bessenstruik of een fruitboom 
heeft als voordeel dat naast alle 
andere speelmogelijkheden kinderen 
er elk jaar hun eigen fruit van kunnen 
oogsten. Bessenstruiken plant je op een 
zonnige plek in de tuin met ongeveer 
vijftig centimeter tussen de struiken. De 
afstand is afhankelijk van de struiksoort. 
Gebruik bij slappe soorten (bramen, 
frambozen) steunpalen en bindt ze aan 
de steundraden. Geef na het planten 
de struiken goed water en leg rondom 
een laag compost. Fruitbomen plant 
je op een open plek waar de bomen 
voldoende zon en ruimte hebben. Bekijk 
ook eens samen met de kinderen welke 
eetbare bessen of noten je buiten de tuin 
kunt vinden in het park of in de natuur.  

v

Aalbes, zwarte 
bes, kruisbes, framboos 

en braam zijn makkelijke 
bessenstruiken die goed 

groeien en veel fruit 
opleveren. 

Door de struiken 
of bomen in één lijn aan 
de rand van de tuin te 

zetten, heb je tegelijkertijd 
een mooie afscheiding en 

opbrengst van fruit. 
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Tafeltje dek je: eenvoudig wat groenten 
of kruiden verbouwen 

Lekker in de aarde wroeten, zien hoe 
zaadjes opkomen en plantjes groeien. 
Door eenvoudig wat groenten of kruiden 
in de tuin te zetten krijgen kinderen 
hiervoor de mogelijkheid. Afhankelijk 
van hoeveel ruimte je hebt kun je 
groenten en kruiden op allerlei manieren 
verbouwen: in de volle grond, in potten, 
in bloembakken langs het raam of in 
een spiraal (zie kader). Koop het liefst 
groenten en kruiden die snel groeien: 
radijsjes, spinazie, zonnebloemen, 
aardbeien, bieslook, peterselie en munt. 
Daarmee zien kinderen gelijk resultaat. 
Natuurlijk is het goed om eerst de bodem 
te bemesten en de plantjes steeds 
voldoende water te blijven geven. 

• Laat eens een krop sla doorschieten, 
zo leren kinderen waar het zaad voor 
nieuwe plantjes vandaan komt.  

• Hebben de kinderen heel veel plezier 
aan het verbouwen van groenten? Kijk 
dan of je een volkstuintje kunt huren. 
Daar hebben zij nog meer ruimte. 

Spiraal van kruiden maak je met een 
flinke stapel stoeptegels (30 x 30 cm) of 
andere stenen. Bouw hiermee een spiraal 
of verhoging. Stort eerst wat puin voor 
een goede afwatering. Vul de spiraal of 
verhoging vervolgens op met aarde en 
compost. Plaats hierin de kruiden. Geef 
de kruiden in het begin en bij droog weer 
voldoende water.
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Eindeloos bouwplezier: (boom-) hutten

Met wat planken, takken, pallets en 
touwen is eenvoudig een hut gemaakt, 
al dan niet in een boom.  Geef kinderen 
voldoende stevig materiaal en ze gaan 
vanzelf aan de slag.  Het is leuk om de 
hut te maken en zodra de hut gaat 
vervelen halen ze hem weer uit elkaar en 
maken er weer iets anders van. Je kunt 
bijvoorbeeld denken aan sloopmateriaal 
dat je bij het gemeentelijk depot kunt 
ophalen.Hiermee is het prachtig bou-
wen en het kost niet veel. Natuurlijk kun 
je met takken ook goed hutten bouwen. 
Wilgentakken zijn bijvoorbeeld erg stevig 
en buigzaam (zie kader). Een hut kan 
eigenlijk overal worden gemaakt: in de 
boom, tussen wat struiken in de tuin, in 
het park voor de deur of verderop in het 
veldje. En samen met buurtkinderen hut-
ten bouwen is een mooie gelegenheid 
om elkaar beter te leren kennen!



37

Wel eens gehoord van een levende 
hut? Met wilgentenen kun je een hut 
maken die doorgaat met groeien nadat 
hij klaar is. Zet hiervoor in het vroege 
voorjaar buigzame en net afgesneden 
wilgentakken in een driekwart cirkel in 
de grond. Zet de takken minimaal dertig 
centimeter diep zodat ze goed wortels 
kunnen maken. Bind de uiteinden bij 
elkaar. Tussen de verticale wilgentakken 
kun je nog resterende wilgentakken 
vlechten. Ook kun je het jaar erop de 
levende zijtakken terugvlechten.

Het is beter om 
de materialen niet vast te 

spijkeren aan bomen maar 
vast te binden met touwen. 

Een boom kan niet goed 
tegen spijkers in zijn bast!
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Even tussendoor: 
Kees Both

Bij een kinderdagverblijf staat een 
grote boom. Verder is de buitenruimte 
ingericht zoals de meeste buitenruimten 
van dit soort instellingen. Een grasveldje, 
een verhard gedeelte, enkele 
speeltoestellen voor kinderen van twee 
tot vier jaar. Door een storm breekt een 
tak van de boom. Het is er een met grote 
bladeren. Dat is feest voor de kinderen. 
Zij zijn minstens twee dagen intensief 
met de tak bezig. Die wordt heen en 
weer gesleept, bladeren worden er 
afgeplukt en gebruikt als speelmateriaal: 
in kleine stukjes gaan ze in een brouwsel 
(‘heksensoep’) dat enkele kinderen 
produceren. Stel je eens voor dat de 
buitenruimte bij dit kinderdagverblijf 
op een natuurrijke wijze verder wordt 
ingericht: met hoogteverschillen, 
liggende boomstammetjes, bloemen, 
geurende kruiden, etc. Wat een 
mogelijkheden voor kinderspel en 
natuurbeleving!
In steden worden mogelijkheden voor 
natuurervaringen in de leefomgeving 
van kinderen steeds zeldzamer. Maar in 

de kinderopvang worden steeds vaker 
natuurrijke buitenruimten gerealiseerd. 
Zulke plekken kunnen kinderen veel 
bieden. Het zijn plekken om:
• te doen: klimmen, springen, sluipen, 
rennen, tuinieren, plannen maken en 
uitvoeren, ruzie maken en het weer goed 
maken;
• te denken: onderzoeken van de natuur 
door waarnemen, verzamelen, ordenen 
en experimenteren;
• te voelen: genieten van schoonheid, 
mooie dingen maken, dichten, troost 
ervaren, je thuis voelen; 
• te zijn: ‘bij jezelf’ zijn, samen met 
vrienden; natuur als plek om je terug te 
kunnen trekken en te dromen.
Kortom: plekken met talloze 
mogelijkheden voor natuurlijk en 
avontuurlijk spelen en leren.

Kees Both, pedagoog en onafhankelijk 
activist, adviseur en publicist wat betreft 
de relatie kind - natuur 
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Natuur voor kinderen 
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Het blauwe goud

In dit hoofdstuk: sproeier, vijver, gootje 
door de tuin, wadi, stapstenen of 
bruggetje,waterbak, regenton met 
gootje.

Water is ideaal voor een tuin die we 
willen inrichten voor kinderen. Het 
brengt verkoeling in de zomer, er komen 
dieren op af als kikkers en vogels, er 
kunnen dammetjes in gebouwd worden, 
kleine steentjes in gegooid en het 
kan gedronken worden. We kunnen 
daarbij gebruikmaken van regenwater, 
kraanwater en grondwater. 

Iedereen nat! Zet de buitenkraan met 
sproeier aan 

Een makkelijke manier om in de hitte 
van de zomer wat verkoeling te 
brengen is een sproeier aansluiten op de 
buitenkraan. Maak een haakje aan een 
paal of boom en hang daar de sproeier 
aan op. 
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Hoe kun je water gebruiken?

Kus van de kikkerprins: een vijver 
brengt extra leven in de tuin 

In het voorjaar op zoek naar de eerste 
kikkervisjes of zomers even de voeten 
laten afkoelen? Dat kan met een vijvertje 
in eigen tuin. Vijvers kun je maken in 
elke gewenste omvang: van een paar 
vierkante meter tot het ingraven van 
een kleine kuip. Geef de vijver het 
liefst een plaats op een zonnige of 
halfschaduwrijke plek. Als je vissen wilt, 
zorg dan dat de kuip minimaal 80 cm 
diep is. De kuil kun je dicht maken met 
vijverfolie (EPDM), een polyesterkuip 
of grote betonbak. Vul de kuil op met 
kraanwater. Vul bij droogte voldoende 
aan. Koop waterplanten om de vijver 
vrij van algen te houden. Als je kleine 
kinderen hebt kun je zorgen voor extra 
veiligheid door er betongaas overheen 
te leggen. 

Zorg voor 
flauwe wanden 

zodat kikkers en andere 
dieren de kans krijgen 
om in en uit het water te 

komen.
Meer contact 

met andere kinderen 
in de buurt? Zet dan 

eens de sproeier op de 
stoep voor het huis!
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Riviertje in eigen tuin: afkoppelen 
regenpijp naar gootje

Regenwater kan ook direct naar een 
gootje worden geleid. Leg in de tuin  met 
betonnen elementen een gootje waarin 
kinderen bootjes kunnen laten varen en 
waar ze over kunnen springen. Als de 
goot droogstaat is het een fantastisch 
object om balletjes in te laten rollen. 

v

Wadi waar ben je: met regen en 
modder spelen

Een wadi wordt in de openbare ruimte 
vaak toegepast om regenwater 
langzaam in de bodem te laten zakken. 
Ook in de tuin kun je een verlaagd 
deel maken waarin het water van 
een regenbui zich verzamelt en in de 
bodem trekt. Met dit water en de grond 
eromheen kunnen kinderen lekker nat 
worden, bootjes laten varen en modder 
maken.
Maak de wadi in het laagst gelegen 
deel van de tuin. De wadi kan de vorm 
hebben van een greppel of van een 
kuil. Maak de wanden niet te steil zodat 
kinderen er gemakkelijk in en uit kunnen 
lopen. Om het water langer vast te 
houden kun je de bodem bedekken met 
wat klei. Om ervoor te zorgen dat de 
wanden niet te snel verzakken, zaai je de 
grond in het najaar in met wat gras- of 
bloemenzaad. 

 
Koop ook eens 

een regenmeter om 
te kijken hoe hard het 

heeft geregend.  
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Stapstenen of bruggetje over het water

Net als in het gras of in de verharding is 
het leuk voor kinderen om over het water 
te kunnen lopen. Leg daarom in de wadi 
of de vijver stapstenen, zodat kinderen 
heel dicht bij het water kunnen komen. 
Bij een wadi kunnen kinderen eenvoudig 
een bruggetje maken door een stevige 
plank over de verlaging te leggen.  
Heb je geen al te grote vijver dan kan 
dit ook bij de vijver. Stapstenen kun je 
bijvoorbeeld maken van stoeptegels, 
boomstammetjes, autobanden, 
betonelementen of granieten platen. 
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Riviertjes verleggen: maak een 
regenton met gootje

Water uit de regenton is gratis en met 
een verplaatsbaar gootje vanuit de 
regenton kunnen kinderen zelf spelletjes 
bedenken. Een gootje kun je maken van 
bijvoorbeeld een regenpijp (pvc) van 
circa twee meter lang. Die kan onder het 
kraantje van de regenton gezet worden. 
Zorg je voor diverse stukken regenpijp 
dan kunnen kinderen hun eigen 
verplaatsbare ‘riviertje’ maken. Je kunt 
de regenpijp ook overdwars doorzagen, 
zodat kinderen er bootjes in kunnen laten 
varen. De gootjes van regenpijp kunnen 
kinderen nu overal in de tuin kwijt om er 
water in te laten lopen of balletjes door 
te laten rollen. 

Leg kinderen uit 
dat het water uit de 

regenton niet geschikt 
is als drinkwater.

Modderbrei is zo gebrouwd: 
zet op tafel een grote waterbak

Heb je geen ruimte voor een vijver 
of vind je het aanleggen daarvan te 
moeilijk? Kinderen zijn helemaal blij met 
een klein beetje water in een bak of 
emmer.  Hiermee kunnen ze een zomer 
lang modder maken, elkaar nat maken, 
bootje varen, soep brouwen, enz. 
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Buiten spelen is belangrijk voor kinderen. 
Dat weet iedereen. Vreemd dat we er 
toch nog steeds expliciet aandacht voor 
moeten vragen. Dit boekje van Elske 
Oost en Madeleine Frelier maakt duidelijk 
wat een schat aan mogelijkheden 
tuinen bieden voor het buiten spelen 
van kinderen. Dan moeten we die tuinen 
wel een beetje 'losser' ontwerpen dan 
doorgaans gebeurt. En misschien nog 
wel belangrijker: dan zouden we ook 
veel meer dan tot nu toe aandacht 
moeten besteden aan de overgang van 
privétuin naar achterterrein, straat en 
overig openbaar gebied. Daarvoor biedt 
deze publicatie aardige handvatten. 
Ooit gedacht aan een gat in de heg? 
Die oplossing was al bekend bij Jip 
en Janneke van Annie M.G. Schmidt. 
Ik ken hele leuke voorbeelden waar 
buurtbewoners gezamenlijk besloten 
hebben de schotten tussen hun 
achtertuinen weg te halen. Zo ontstaat 
er een veel groter groen gebied voor 
iedereen. De overgang van de voordeur 
naar de stoep is ook zo'n belangrijk 

'groeigebied’ voor kinderen.  En ook hier 
geven de schrijvers fraaie voorbeelden 
van die mij doen denken aan de groen 
ingerichte stoepen van de nieuwe 
stadsgezinnen die ik heb onderzocht. 
Deze stoepen blijken niet alleen voor 
kinderen, maar ook voor ouders goed te 
functioneren. En daarin ligt misschien wel 
de sleutel voor een groenere omgeving: 
maak die zo dat kinderen en ouders er 
hun voordeel mee kunnen doen. Hoe 
dat moet? Daarvan geeft dit boekje 
mooie voorbeelden.
 

Lia Karsten, universitair hoofddocent 
Universiteit van Amsterdam, deskundige 
over  kinderen in hun omgeving, het 
veranderen van het gezinsleven en in- 
en uitsluiting in de openbare ruimte

Even tussendoor: 
Lia Karsten
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Haal schotten tussen 
achtertuinen weg!
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Om het hoekje zie ik je...

Met constructies in de tuin zoals een 
muur, schutting, pergola of paal kun je 
eigen unieke speelelementen maken.  
Zorg voor zo veel mogelijk variatie in 
hoogte, vorm, uiterlijk en ligging.  Behalve 
standaard schuttingdelen kun je ook 
stevige takken uit het bos als afscheiding 
gebruiken of zelf een muurtje metselen 
met flessen  waardoor de zon naar 
binnen straalt. 

Een, twee, drie: met muren en 
schutting de tuin opdelen

Met een muurtje of schutting kun je in 
de tuin meerdere ruimtes maken. Door 
het muurtje of de schutting midden in 
de tuin te zetten krijgen kinderen het 
idee dat er twee ruimtes zijn. Zo hebben 
zij een ‘eigen’ speelplek en zit jijzelf op 
een rustige plek. Verstoppen en hutten 
bouwen met een muur of schutting 
midden in de tuin gaat ook prima. 
Genoeg speelmogelijkheden dus. 

Met een 
windorgel, regenmeter en 
temperatuurmeter leer je 

kinderen iets over het weer. 

Bij verhuurbedrijven 
en tuincentra kun je 

handgrondboren huren. 

In dit hoofdstuk: tuin opdelen, laag 
muurtje, kasteeltje, speelpaal,  
beklimbare pergola, doorkijkjes, 
tuinschildering, gemetseld minihuisje.
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Constructies in de tuin

Op en onder: lage muurtjes hebben 
alles in zich

Een laag muurtje langs of in de tuin 
is vaak bedoeld als afscheiding. Dit 
eenvoudige element kan voor kinderen 
ook een evenwichtsbalk zijn. Of een 
plek om te rusten en rond te kijken. Als 
je een muurtje gaat metselen, denk dan 
aan een goede fundering en zorg voor 
voldoende materiaal en gereedschap 
voor het metselen.  Een muurtje kan ook 
goed gestapeld worden. Leg daarvoor 
onderaan de grootste stenen en bouw 
het als een driehoek naar boven op. 

Speelpaal: een paal voor basketballen, 
korfballen, touwen of een vlag

Met een paal of een grote tak uit het 
bos kun je in de tuin een plek maken 
waar kinderen kunnen basketballen, 
korfballen, een vlaggenmast maken 
enzovoort. Je kunt ook meerdere palen 
bij elkaar zetten, zodat kinderen daar 
omheen kunnen rennen of er touwen 
aan vast kunnen maken voor hun eigen 
parcours. Met een grondboor maak je 
een passend (niet te ruim) gat voor de 
paal of tak. Zet de paal of tak minimaal 
één meter in de grond. 
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Slingeraapjes: toren of pergola maken

Met een aantal oude planken, palen, 
bouten en moeren maak je in een   
handomdraai een prachtige toren 
of pergola waarin kinderen kunnen 
klimmen. Zoek eerst een geschikte plek in 
de tuin. Maak met een grondboor gaten 
in de grond voor de palen. Zet de palen 
er rechtop in en stamp de aarde goed 
aan. Zet de palen of takken minimaal 
één meter de grond in.  Maak met 
bouten en moeren de planken vast die 
er horizontaal tegenaan komen. Gebruik 

geen spijkers. Kinderen kunnen 
zich hieraan verwonden. 

Afluisterpraktijken: doorkijkjes naar de 
buren of naar buiten maken

Even wat kletsen, iets doorgeven, 
contact maken, het kan allemaal als 
je in de heg of schutting naar de buren 
toe een klein doorkijkje maakt. Maak 
een stukje vrij  naar de buren of naar 
de straat of stoep achter het huis. 
Kinderen maken hierdoor makkelijker 
contact met de mensen op straat en/
of de buren. Je kunt natuurlijk ook 
besluiten om een groter stuk schutting of 
haag weg te halen, zodat er één grote 
gemeenschappelijke ruimte met de 
buren komt.

• Bij de sloop kun je vaak oude planken 
en palen afhalen. 

• Geef kinderen de ruimte om te 
variëren door hen touwen te geven. 
Voor je het weet is de toren een 
zeilschip!
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Van Gogh: schilderingen op schuur, 
schutting of muur 

Wat is er leuker dan je eigen uitzicht te 
creëren? Het is makkelijk en niet duur 
om samen met kinderen een ontwerp 
te maken voor het schilderij op de 
muur of schutting. Kijk vervolgens of je 
voldoende verf in huis hebt of regel wat 
oude verfblikken bij buren en vrienden. 
Kinderen kunnen bij het bedenken en 
maken van het schilderij veel creativiteit 
kwijt. Wil je niet permanent tegen 
een geschilderde muur of schutting 
aankijken, kies dan bijvoorbeeld voor het 
maken van een schoolbord. 

Knibbel, knabbel, knuisje: een 
gemetseld minihuisje

Met takken, planken en doeken kunnen 
kinderen een tijdelijk eigen huisje 
maken. Maar je kunt ook met wat 
goed metselwerk een eigen minihuisje 
metselen. Maak hiervoor een goede 
fundering van beton en zorg voor 
voldoende materiaal en gereedschap. 
In het metselwerk kun je verassende en 
grappige materialen verwerken zoals 
blokjes hout, verschillende typen stenen 
enzovoort. 

Met wat witte, 
rode, blauwe en gele 
verf kun je de meeste 

kleuren mengen.
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Verbinding begint 
op straat

In dit hoofdstuk: knikkertegels, stoep met 
lijnen, pleinplakkers, cijferslang.

Inrichten van de stoep en straat

Als ouder wil je je (kleine) kinderen 
graag in het zicht houden. De stoep, 
een overgang van de privéruimte 
(voor- en achtertuin) naar de openbare 
ruimte, biedt die mogelijkheid. Een 
brede en speelse stoep zorgt voor 
speelmogelijkheden vlak bij huis, in het 
zicht van de ouders. De wereld van het 
kind kan goed vanuit de stoep voor 
het huis verder ontdekt worden. De 
volgende voorbeelden zijn in overleg 
met de gemeente aan te leggen. 

Niet bang voor de slang: met een 
cijferslang kunnen kinderen spelenderwijs 
getallen leren. Op plekken waar 
kinderen veel bij elkaar komen kun je 
een dergelijke vorm aanbrengen. 

Iedereen aan elkaar geplakt: wat 
plakkers op de stoep geven de straat 
een vrolijk uiterlijk. Kinderen kunnen er 
met elkaar bijvoorbeeld een spelletje 
twist spelen. Je kunt voorstellen aan de 
gemeente om op plekken waar veel 
kinderen komen pleinplakkers aan te 
brengen. 
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Stoep, straat en 
buurtkinderen

Knikkerkoningen:bijna ieder kind 
houdt van knikkeren. Op schoolpleinen 
wordt er ieder jaar gestreden om de 
grootste eer. Ook op de stoep kunnen 
knikkertegels een plek krijgen. Op 
plekken waar veel kinderen komen kun 
je gewone stoeptegels vervangen door 
knikkertegels.

Mijn terrein:  met extra lijnen op straat 
maken kinderen met wat fantasie 
een doel. Bij de herinrichting van de 
straat kunnen verschillend gekleurde 
stenen gebruikt worden om patronen 
in de straat te leggen waarop kinderen 
kunnen spelen. De anders gekleurde 
stenen hoeven niet meer te kosten. Het 
aanleggen van het straatpatroon zal iets 
duurder zijn dan normaal. 
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Handige hulpjes

Er bestaan diverse adressen, internetsites en boeken waar meer informatie en advies 
te vinden is over avontuurlijk en natuurlijk spelen in de eigen tuin. Naar onderwerp 
gerangschikt worden hieronder diverse adressen en boeken genoemd.

Aanleg, ontwerp en advies:
• OBB: ontwerp- en adviesbureau voor speelruimte, zie www.obb-ingenieurs.nl;
• Hans Carlier: ontwerper van natuurrijke eetbare bespeelbare tuinen, auteur en  
beheerder van een schoolplein, zie hanscarlier.wordpress.com;
• Mark van Eyk: ontwerper die ook tuinen onderhoud en aanlegt op een duurzame, 
ecologische en kunstzinnige wijze, zie www.natuurlijketuinen.nl;
• De Kleine Aarde: stichting met informatie over een duurzame leefstijl en inrichting 
van tuinen, zie www.dekleineaarde.nl.

Gebruikte en natuurlijke materialen:
• www.gratisoptehalen.nl voor gratis op te halen goederen en materialen bij 
particulieren;
• kringloopwinkel.startpagina.nl voor winkels met tweedehands goederen;
• gemeentelijk afvaldepot;
• www.natuurmonumenten.nl en www.iv.nl bij vereniging Natuurmonumenten en 
IVN Natuur- en milieueducatie kan men helpen met het knotten van wilgen en 
wilgentakken en die vervolgens meenemen. 

Informatie natuur en dieren:
• www.vlinderstichting.nl. De Vlinderstichting is een stichting voor behoud en herstel 
van vlinders en libellen.
• www.vogelbescherming.nl. De vogelbescherming is een vereniging voor 
bescherming van wilde vogels en hun leefgebieden.



55

Adressen en boeken

Boeken voor meer inspiratie:
De groene hemel. Bert Ydema. Kosmos Uitgevers. ISBN: 978-90-2153-407-7.
Ga buiten spelen! Op avontuur in de natuur. Fiona Danks en Jo Schofield. Uitgeverij 
Gottmer / Becht BV. ISBN: 978-90-230-1203-0.
Het oergevoel. over vuur maken, sporen zoeken, sluipen en nog veel meer. Agnes 
Meijs. A3 boeken. ISBN: 978-90-7740-877-3.
Met meester Bert op ontdekkingstocht door je tuin. Bert Ydema en Yvonne de 
Munck-de Glas. Kosmos Uitgevers. ISBN: 978-90-2154-758-9.
Op ontdekking in de natuur. Wernsing-Bottmeyer en B. Wernsing-Bottmeyer. Deltas 
Centrale Uitgeverij. ISBN: 978-90-4471-879-9.
Op stap in herfst en winter. natuur-wandel-doe-boek voor stadse donders (en hun 
ouders). Annemarieke Piers. Snor. ISBN: 978-90-7996-106-1.
Wat mag ...? Wat kan ...? Dilemma’s bij het spelen. Marianne de Valck. ISBN: 987-90-
352-3157-3.
Tuinplezier voor kids. Catherine Woram. Kosmos Uitgevers. ISBN: 978-90-2153-293-6.
Tuinieren met gebruikte materialen, gids voor creatief hergebruik in de tuin. Esther de 
Winter en Hans Carlier. Uitgeverij Roodbont. ISBN: 90-75280-50-5.
Vrij spel voor natuur en kinderen. Willy Leufgen en Marianne van Lier. Uitgeverij Jan 
van Arkel. ISBN: 978-90-6224-470-6.

Colofon
Teksten en ideeën: Madeleine Frelier, Elske Oost, Johan Oost, Wilmar Vlaskamp, Eelco Koppelaar, Peter 
Wegdam en Ton van Bussel. OBB Ingenieursbureau - Postbus 805 - 7400 AV Deventer - 0570 - 61 60 05.
Met medewerking van: Lia Karsten, Kees Both , Hans Carlier en Mark van Eyk.
Opmaak: Othilde Petersen, www.othildepetersen.com 
Foto’s: Othilde Petersen, Madeleine Frelier.
Tekeningen: Madeleine Frelier, Wilmar Vlaskamp.
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info@obb-ingenieurs.nl
www.obb-ingenieurs.nl


