Beter buiten spelen: naar een goed
speel-leerklimaat op de speelplaats.
Door Greet Caminada (red.). Uitg. HJK-boek,
Baarn, 2005
Hoe bevorder je kwalitatief beter buitenspel van jonge
kinderen? Er wordt achtereenvolgens aandacht
gegeven aan het handelen van de leerkracht, de speelplaats als speel-leeromgeving, de relatie met de vak- en
vormingsgebieden en tenslotte thematische activiteiten
het jaar rond.
De groene hemel: Over schooltuinen en achtertuinen
Door Bert Ydema. Uitg. Kosmos, Utrecht, 2008.
Een uiterst praktische bron voor scholen die tuinieren met
kinderen. Tip: geef alle betrokken leerkrachten en ouders
een exemplaar van dit boek.

Laat ze buiten spelen:
pleidooi voor gezonde risico’s
Door Helen Tovey. Uitg. Garant, Apeldoorn.
Verschijnt april 2010
Bouwend op een rijke pedagogische traditie, een grote
actuele praktijkervaring en wetenschappelijk onderzoek wordt de waarde, het bevorderen en ontwikkelen
van mogelijkheden voor buiten-spel beschreven. Een
rijk boek, voor scholen, ouders, pedagogische opleidingen en beleidsmakers.

Ruimte voor de jeugd en voor de natuur
Door Kees Both, 2005;
op www.springzaad.nl/literatuurlijsten.php
Dit document legt een relatie tussen het artikel van
Kees Both in dit nummer (Breng de natuur naar kinderen) en onderzoeksliteratuur.

Het laatste kind in het bos, hoe wij onze kinderen weer
in contact brengen met de natuur.
Door Richard Louv, uitg. Jan van Arkel, Utrecht, 2007
Er is volgens de auteur sprake van een ‘natuur-tekort-stoornis’.
De oorzaken en gevolgen daarvan worden op een boeiende,
verhalende wijze beschreven, evenals wat er tegen gedaan wordt
en kan worden. Het boek was een bestseller in Amerika.
Groene kansen voor de jeugd: Stand van zaken
onderzoek jeugd, natuur, gezondheid
Door Agnes van den Berg en Esther de Hek.
Brochure, uitgegeven door Alterra, Wageningen,
2009. Ook te downloaden van
www.alterra.wur.nl/NL/publicaties+Alterra/
Boekjes+en+folders/Groene+kansen+voor+de+jeugd
Een overzicht van wat uit onderzoek bekend is
over de relatie tussen natuur en gezondheid bij
kinderen en jongeren.

Natuurrijke speel- en leerplekken:
inspiratiecollages
Door Marianne van Lier en Willy Leufgen.
Uitgave Stichting Oase, Den Hoorn, Texel, 2008
Een map met geplastiiceerde fotocollages op A2formaat, elk over een element van natuurrijke plekken
voor kinderen. Bestellen via www.springzaad.nl/winkeltje (prijs € 80), maar ook op veel plaatsen in ons land
(vraag ernaar bij het plaatse-lijk NME-centrum) te leen
of te huur.

Geen leven zonder risico’s!
Door Marianne van Lier en Willy Leufgen.
Uitg. Stichting Oase – Netwerk Springzaad, 2010.
Te bestellen via www.springzaad.nl/winkeltje
Brochure die wil bijdragen aan een meer evenwichtige discussie over de vormgeving van uitdaging en
veiligheid op plekken waar natuur en kinderen elkaar
ontmoeten.

Vrij spel voor natuur en kinderen
Door Marianne van Lier en Willy Leufgen. Uitg. Jan van
Arkel, Utrecht, 2007
Hèt inspiratieboek in ons land voor het ontwikkelen
van natuurrijke speel- en leerplekken voor kinderen.
Met verhalen en beelden over praktijken in binnen- en
buitenland. Te bestellen via
www.springzaad.nl/winkeltje
Met meester Bert op ontdekkingstocht
door je tuin
Door Bert Ydema. Uitg. Kosmos, Utrecht, 2010
Van dezelfde auteur een beschrijving van activiteiten rond
het tuinieren.
Asphalt to ecosystems:
design ideas for schoolyard transformation
Door Sharon Danks. Uig. New Village Press, Oakland (CA),
2010
Te bestellen via: www.asphalt2ecosystems.org/home
Een voortrefelijk, rijk geïllustreerd en toegankelijk
handboek. Er wordt ook aandacht gegeven aan
milieukundige thema’s, zoals waterbeheer en energie.

Websites
www.springzaad.nl
Website van het Netwerk Springzaad van
Stichting Oase, met veel artikelen, foto’s,
korte beschrijvingen van geslaagde projecten,
personen en instellingen die ondersteuning
kunnen geven. Daarnaast actuele berichten.
www.kindvannature.nl
Over natuur in de kinderopvang.
www.evergreen.ca
De Canadese verwant van Springzaad. Aandacht voor ‘Common grounds’ (natuurrijke
openbare terreinen) en ‘School Grounds’.
Ook met onderzoeksrapporten.
www.growingschools.org.uk
Over diverse ‘groene’ activiteiten met
kinderen, inclusief tuinieren.
www.gruen-macht-schule.de
Een Duitse evenknie van Springzaad.
Met o.a. thematisch foto’s en beschrijvingen.
www.schoolyards.org
De site van het programma van avontuurlijke en leerrijke schoolpleinen in Boston.
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