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Groen doet goed. Dat blijkt uit tal van onderzoeken en observaties. Wanneer je als gastouder aandacht besteedt  

aan natuurbeleving, bevorder je het welzijn en de gezondheid van je opvangkinderen. Ook help je kinderen uitgroeien 

tot betrokken burgers, die geven om de natuur en die dit hun verdere leven zullen uitdragen. 

Aandacht voor groen tijdens de opvang, stimuleert verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals:
• Grove motoriek
•  Klauteren in bomen, een hut bouwen in de struiken of een vlinder achterna lopen: het is allemaal goed  

voor de grove motoriek.
• Stimulering van de fantasie
• Bomen zijn reuzen, kabouters wonen in paddenstoelen; de natuur prikkelt de fantasie van kinderen.
• Spelontwikkeling
•  Door de veelheid aan steeds veranderende materialen en vormen, krijgt het spel in een groene omgeving 

steeds nieuwe impulsen.
• Sociale en emotionele ontwikkeling
• Veilig (leren) voelen in de natuur geeft zelfvertrouwen.

5 tips om kinderen respectvol om te leren gaan met de natuur

Kinderen hebben vaak een natuurlijke interesse in alles dat groeit en bloeit. Maar soms zie je ook ongepast gedrag. 
Hieronder vind je een aantal tips over hoe je kinderen stimuleert om respectvol om te gaan met de natuur. 

1.  Laat kinderen kennismaken met dieren in bossen en parken en leer hen hun habitat te respecteren. 
In het hele land vind je bossen, natuurgebieden en (dieren)parken die dagelijks toegankelijk zijn voor iedereen.  
Vaak zelfs gratis. Ontdekken wie er in het bos wonen en banden smeden met de dieren, helpt kinderen om  
tijdens hun volgende wandeling oog te hebben voor hun habitat. Vestig tijdens het wandelen de aandacht van  
de kinderen op mierenhopen, vogelnesten, bijennesten. Of wandel mee met een boswachter of medewerker  
van het natuurgebied of (dieren)park.

2. Neem deel aan een afvalinzamelactie. 
  In Nederland zijn op allerlei plekken burgerinitiatieven ontstaan om afval uit de natuur te verwijderen. Schrijf je 

met je opvangkinderen in voor een actie via www.supportervanschoon.nl. Je kunt zelfs de bij jou aangesloten 
ouders erbij betrekken en hen vragen mee te gaan tijdens jullie inzamelactie. Bewapen je ‘opruimploeg’ met 
goede handschoenen, vuilniszakken en ga op afvaljacht. Tijdens de wandeling kun je de kinderen uitleggen 
waarom jullie het afval oprapen en waarom het belangrijk is respect te hebben voor de natuur. Kies een redelijk 
korte route waar veel zwerfvuil ligt, zodat de oogst goed is. Houd er rekening mee dat het tempo van de 
kinderen laag zal liggen. Vier op het einde van de wandeling je oogst met een lekkere en verantwoorde traktatie

3.  Bereid een wandeling zonder afval voor. 
Een picknick is een belangrijk onderdeel van deze wandeling. Zelfs al duurt jullie uitje maar een half uur, een 
pauze met tussendoortje mag niet ontbreken. Gewoon omdat het leuk is. Voordat jullie op pad gaan, kun je 
de kinderen uitnodigen om allerlei lekkers uit te kiezen zónder wegwerpverpakking. Bak een taart of koekjes. 
Was, schil en snij fruit en groenten zoals appels, aardbeien, sinaasappels, wortels of kerstomaten in stukjes. Vul 
herbruikbare drinkflessen met water dat eventueel op smaak gebracht is met stukjes fruit. Ook kun je een zak 
meenemen waarin jullie onderweg opgeraapt zwerfaval verzamelen.
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4.  Neem deel aan de natuurdagen in de natuurgebieden. 
Elk jaar worden er natuurdagen georganiseerd met workshops of begeleide wandelingen waarbij de bezoekers 
kunnen kennismaken met de natuur. Abonneer je op een nieuwsbrief van het IVN of een natuurgebied bij jou in  
de buurt, volg ze op Facebook, of neem een kijkje op hun website terwijl je je volgende bezoek voorbereidt.

5.  Volg een blotevoetenpad. 
Ken je de blotevoetenwandelingen? Dit zijn wandelingen waarbij je op blote voeten een bepaalde weg aflegt 
over steentjes, door modder, op hout, in zand… Het is een andere manier om de natuur te leren kennen. De 
natuur op blote voeten verkennen, is voor kinderen een waanzinnige belevenis. Stel aan je opvangkinderen voor 
om op een regenachtige dag blootsvoets een stukje door je tuin te lopen. Of bezoek een heus blotevoetenpad 
bij jou in de buurt. Neem wel een handdoek, water en reservekleding mee, want de kinderen kunnen nat en vies 
worden.


