Spelen en leren
in het groen
Een beleving
voor het leven

Dicht bij huis leren en spelen in het groen, dé plek voor:

> natuureducatie > voedseleducatie > natuurbeleving > (school)tuinieren > spelen in het groen
> rust > avontuur > samenwerken > onderzoek > en tal van andere activiteiten...

Groene leer- en speelplekken zijn er in vele varianten

Type 1. De schooltuin op locatie
Een tuin zoals die van Meester Bert in zijn
boek De Groene Hemel. Hier tuinieren
kinderen een (school)jaar rond.

Type 2. Een schooltuin rondom de
school/ BSO/ Brede School
Een tuin - direct bij of op het terrein van de
school - waar eigen groenten, fruit en
bloemen gekweekt worden of een NME/
ontdektuin waar kinderen op natuurontdekkingstocht kunnen gaan.

Type 3. Een groene speelplaats
bij school / BSO / Brede School
Haal de grijze tegels eruit en tover het
speelplein om tot een groene oase
(NB. verschil met 2: doel is spelen).
Een dergelijke tuin biedt meer dan een
betegelde of betonnen luchtplaats.
Het spel van kinderen is aantoonbaar
diverser en rustiger.

Type 4. Een tuin in de wijk
Om groen te ontdekken, te leren en te
spelen, zoals de Woeste Weide in Sliedrecht.
Of van wipkip en zandbak naar een echte
groene speeltuin in de wijk: ‘t Veldje in
Nijmegen.

Het Ministerie van LNV beveelt groene leer- en speelplekken aan!
Natuurbeleving in de jonge jaren is essentieel voor het ontstaan van betrokkenheid en zorg voor natuur en
milieu op latere leeftijd. Groene leer- en speelplekken brengen de natuur dichtbij en bieden naast ruimte
voor beleving en leren in het groen een plek voor tal van andere activiteiten.

Hartelijk dank aan Netwerk Springzaad voor het beschikbaar stellen van de foto’s.

Enthousiast geworden?
Meer inspiratie en informatie kunt u op de volgende plekken vinden:
Websites

Beleid

•
•
•
•

Algemeen Jeugd en Natuur: www.minlnv.nl :
• NME-Nota Kiezen, Leren en Meedoen
(LNV, VROM, OCW)
• Programma Jeugd, Natuur, Voedsel
en Gezondheid
• Programma Groen en de Stad:
www.groenendestad.nl
• Nota Voedsel en Consument
• Groen opgroeien (Raad voor het Landelijk
Gebied: www.rlg.nl)

www.springzaad.nl
www.onzeschooltuin.nl
www.speeldernis.nl
www.growingschools.org.uk
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