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Tekst: Hans Carlier
Foto s̓: Hans Carlier, Machteld Klees

Dankzij deze “buiten-brainstorm” hoeven kinderen 
nooit meer te roepen: “ik weet niet wat ik moet doen”. 
De mogelijkheden om buiten bezig te zijn, in elk sei-
zoen zijn eindeloos, kijk en probeer maar.

Spelen in de tuin en daarbuiten: 
eindeloze mogelijkheden

• Eetbare wilde planten 
proeven • Thee en sapjes maken • 

Groenten zaaien • Granen zaaien • Stekjes van 
bessenstruiken maken • Wat kan je allemaal met een 

zandbak? • Steentjes en schelpjes zaaien in zandbak • Ministad 
bouwen in de zandbak • Zandsculpturen/leembeelden maken • Glazen 

pot met verschillende kleuren grond/zand • Zandtafel, bouwwerkjes op 
zandtafel • Modderblokken/ modderbouwsels • Zandkastelen • Modderverven, 

drogen is deel van waterervaring • Bodemmonster in pot met water schudden en uit 
laten zakken • Drijfzand maken • Sporen/ pootafdrukken in de zandbak onderzoeken 

• Kleine adobe’s(modderstenen) maken • Schilderen met kleuren grond • Mozaïeken met 
steentjes, schelpjes etc. • Decoraties met herfstbladeren maken en reeksen leggen in vorm 
en kleur • Herkennen van bast van de gewone bomen/foto’s •  Sieraden maken met dingen 
uit de natuur • Rondgaan met vergrootglas • Voelen, ruiken wat voor bloem • Adopteer een 

boom en verzorg die • Geef bomen een naam • Zoek in de natuur/speurtocht • Ik zie, ik zie, wat 
jij niet ziet • Bloemenketting rijgen • Takkenpoppetjes maken • Vogelbadjes neerzetten en 
observeren • Elfenhuisje maken tussen boomwortels • Decoratieve totems • Spoorzoeken • 
Spelen in de verschillende seizoenen • Lekkernijen uit de tuin in seizoenen • Vlinderpoppen 

laten ontpoppen • Rituelen en daar een plek voor maken • Bonenhut • Windbeleving 
op je rug • Naam in pompoen schrijven (kerven in jonge vrucht) • Regenboog maken 

met de waterspuit • Echoput/ echobuis • Windorgel • Studie van een voetstap 
bodemleven • Totempaal beeldhouwen of schilderen • Fles/fluit-pijp in/uit het 
water • Vergrootglas/spiegel/ vuurervaring • Memory met dingen uit de tuin 

• Tuin-kunst-maken met dingen uit de natuur • Sterrenbeelden zoeken • 
Vredesklokje maken (klokje dat tingelt in de wind en je herinnert) • 

Vogelverschrikker/abraham/sarah of zo maar een pop maken 
• Takkenbezem maken • Zandloper • Verkeerstraject 

door tuin ontwikkelen • Treintuin • 
Tuinmuziekband met 
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Hans Carlier is deeltijd-conciërge op Vrije 
School de IJssel en ontwerpt  natuurRijke 
tuinen in Zutphen en omgeving. Voor nog veel 
meer ideeën zie: hanscarlier.wordpress.com.

natuurlijke 
instrumenten • Dam/

schaakbord in tuin • Beplakte/beschilderde/
beschreven stenen • Krijttekeningen op de stoep 

• Schuttingdecoraties/huisjes met… • Pendelzandloper 
(opgehangen plastic fles) om tekeningen in het zand te maken • 

Mikado met gevonden stokjes • Potpourri’s en kruidensachets • Regendans 
• (voor)Leesplek in de tuin • Bootjes maken • Tuindagboek bijhouden • Vliegers 

bouwen, beginnend bij een dun plastic tasje aan een draadje • Seizoenentafel en 
seizoensfeesten • Rotstuin • Dierennesten speurtocht • Mobiles van veren, schelpen, 
botjes • Bestuderen/werkstuk over een dier in de tuin • Schaduwspelletjes • Vlotje 

bouwen • Steentjes scheren over water • Zeilbootje maken van blad lis • Waterglijbaan over 
nat plastic • Composthoop maken en diertjes zoeken • Boeket van droogbloemen in ijs of 

sneeuwvaas • Sporen in de sneeuw of modder • Sneeuwvlokonderzoek met vergrootglas • Iglo 
bouwen, sneeuwhut • Zand/sneeuwtaarten • Paden door de sneeuw banen • Sneeuwbeesten 

maken • Grond zeven • Warmteverschil tussen zwarte en witte steen • Echt luisteren naar 
stilte en beesten, ritselend blad • Luisteren naar geluiden op verschillende afstanden • 

Spinnenonderzoek • Fort bouwen uit dozen • Totempaal maken van beschilderde dozen • 
Kikkervisjesontwikkeling bekijken • Tipi bouwen • Terrarium opzetten in het klein of groot 
• Met thermometer rondgaan • Evenwichtpaal/boom/streep • Begraven van tijdcapsule • 

Een hark maken van plankje met spijkers • Fotografeer leuke dingen en plekjes tussen 
huis en school • Zadenschilderij maken • Slingertouw of schommel aan boomtak • 
Naambordjes van planten • Planten en bomen uit sprookjes ontdekken • Sapverlies 

tak (bv druif) opvangen/proeven met plastic zakje • Verven met water • 
Natuurverf maken • Windwijzer maken • Mandje vlechten • Tastspelletje 

in papieren zakken • Windsok/mouw maken • Glijden op vuilniszak 
in de sneeuw • Onderzoek naar leven onder een tegel (onder 

de tegels ligt het strand) • IJsblokken maken met sap/
melkpakken voor bouwwerken
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