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onmisbare elementen.

aanleggen en onderhouden van een tuin biedt

met gras en natuurlijke spelaanleidingen zijn

SPELENDERWIJS LEREN

Groen leeft. Een wipkip of een klimtoestel
is altijd hetzelfde, de natuur verandert

Niet alleen leerlingen, ook ouders en
medewerkers kunnen participeren.

ontstaat een veelzijdige omgeving. Daarin

en functioneel is. Dat is in elke situatie anders

onderzoek uit te gaan en ontwikkelen ze
respect voor hun leefomgeving.

SOCIALE ONTWIKKELING

In de buitenlucht is veel meer interactie dan

tussen vier muren. Een doordacht

Groen stimuleert alleen als het toegankelijk

en wordt bepaald door de behoeften van de

gebruikers, zowel kinderen als medewerkers.
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REDERIJKERSTRAAT 120, DEN HAAG

ontdekhoekje baby’s met planten (Aronia,
Buddleja, Miscanthus) en boomstam

bruggetje van Robiniahouten
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BABYHOEK
Babyhoek met kunstgras omrand met houten
paaltjes. Achterzijde oplopend talud tot
30cm hoogte. In kunstgras verplaatsbare
zitboomstammen. Boven babyhoek schaduwdoek
aan 3 Robiniahouten palen
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BTL Realisatie B.V. Roosendaal
Belder 94

Acer campestre (veldesdoorn)

4704 RK ROOSENDAAL
Postbus 1572
4700 BN ROOSENDAAL

Buddleja davidii ‘Nanho Blue’
(vlinderstruik)
hagen:
Carpinus betulus (haagbeuk)

0165 59 00 90
0165 59 00 99
roosendaal@btl.nl

In samenwerking met:

Salix alba (wilgentenen)

www.btl.nl
BTL Advies B.V.

bomen:
Pyrus calleryana ‘Chanticleer’
(sierpeer) - 3 st

Tuin- en landschapsarchitecten
Parklaan 1

Miscanthus chinensis
‘Gracillimus (prachtriet)

Postbus 385
5060 AJ OISTERWIJK

Salix alba (knotwilg) -7 st

013 52 99 555

Amelanchier lamarckii
(krent)

013 52 99 550
advies@btl.nl

*op smalle delen tegen achterwand wilgentenen toepassen
op brede stukken: menging van genoemde soorten toepassen

Aronia melanocarpa (appelbes)

www.btladvies.nl
foto´s dienen enkel als referentiebeeld

sociale
ontwikkeling

GROENER LEREN
Zorgeloos en samen actief; zo zien we kinderen het liefst.
Hun ontwikkeling is onlosmakelijk verbonden met spelen en
ontdekken. Daarom is een groene buitenruimte onmisbaar bij
basisscholen, kinderopvang- en BSO-locaties. Groener leren maakt
kinderen sterker, socialer en slimmer.
BETERE PRESTATIES

Een investering in een groene omgeving

draait het om een gezonde en evenwichtige

of de wijk. De ervaring leert dat dit de

Op basisscholen en in kinderdagverblijven
ontwikkeling van kinderen. Uit onderzoek
blijkt dat buitenspelen een positief effect
heeft op de gezondheid, ontwikkeling én
leerprestaties van kinderen. Een groene

versterkt de sociale functie in de buurt

betrokkenheid van de buurt vergroot en de

kans op vandalisme beperkt. Dat zorgt voor
waardeverhoging van de school en de wijk.

omgeving moedigt kinderen aan om op

GEÏNTEGREERDE BENADERING

hun energie kwijt kunnen, concentreren zij

moet duurzaam, veilig en functioneel zijn.

onderzoek uit te gaan. Als kinderen buiten
zich binnen veel beter.

ONDERSCHEIDEND

De buitenruimte is ook gezichtsbepalend.
Met een groene invulling kan een

kinderdagverblijf of een school zich

onderscheiden. Ouders willen het beste

voor hun kinderen. Een verzorgde tuin of

een groen schoolplein straalt aandacht en

gastvrijheid uit. Dat is ook van waarde voor
medewerkers; groen draagt bij aan het
werkplezier; elke dag weer.

Een groene inrichting van de buitenruimte
Daarvoor is kennis nodig van pedagogiek en
didactiek, maar ook van bomen en planten,
ontwerp, aanleg en onderhoud. Dat vraagt

om een geïntegreerde benadering. Daarmee
zorgt Groener leren voor een ontspannen

en veilige omgeving waar medewerkers en
kinderen het beste uit elkaar halen.

SPECIALISTEN DIE ELK A AR PERFECT A ANVULLEN
Bij idverde hebben we kennis en creativiteit in huis, evenals
bevlogen vakmensen. We hebben veel ervaring met werken
voor kinderdagopvang en basisonderwijs. Onze specialismen zijn
ondergebracht in drie werkmaatschappijen, die elkaar perfect aanvullen.

IDVERDE ADVIES

IDVERDE BOMENDIENST

IDVERDE REALISATIE

adviseert onderwijsinstellingen bij de

idverde Bomendienst adviseert bij de

Nederland neemt idverde Realisatie het hele

Ons ingenieurs- en architectenbureau
inrichting van de groene buitenruimte.

We inventariseren de wensen en maken

vervolgens een ontwerp. Daarbij combineren
we onze groene kennis met inzichten uit de
pedagogiek en didactiek.

Bomen geven karakter aan de omgeving.
verzorging en het behoud van grote bomen

en kan zorgdragen voor het verplaatsen ervan
bij nieuwbouw of renovatie. We hebben

ervaring met onderhoud en controle in het
kader van de zorgplicht.

CONTACTGEGEVENS

postadres

Postbus 24 - 5076 ZG Haaren

groep. Ons hoofdkantoor staat in Haaren (Noord-Brabant).

navigatie

Berktweg 2 - Haaren

idverde NL is onderdeel van de internationale idverde

Verspreid over het land ligt een netwerk van vestigingen
en steunpunten. Wilt u in contact komen? Kijk op onze
website of neem telefonisch contact op met ons.

bezoekadres
telefoon
e-mail

internet

Rijksweg 11 - 5076 PB Haaren
+31 411 62 20 36

info@idverde.nl

www.idverde.nl

Vanuit vestigingen verspreid over heel

traject van aanleg, onderhoud en beheer voor
haar rekening. Onze medewerkers voeren ook
SVS-inspecties uit voor speeltoestellen en
spelaanleidingen.

