
Leer ontwerpen als een echte tuinarchitect! Geniet jij ook zo van alle bomen, bloemen en
planten op Jeugdland en zou je jouw balkon, (buurt)tuin, schoolplein of nog een kaal
stukje op Jeugdland ook wel willen omtoveren in een waar groen en eetbaar paradijs?
Waar de geur van rozemarijn je neus prikkelt? Waar je verse munt plukt voor in je thee?
Je bessen van de struik eet en waar fruit en noten in overvloed groeien? Waar je insecten
hoort zoemen, kikkers hoort kwaken en vogels hoort kwetteren en waar je heerlijk kunt
spelen en wegdromen tussen het groen?

Meld je dan aan voor de nieuwe hemelse tuinen ontwerp opleiding voor kinderen! 
Deze nieuwe, unieke opleiding gaat voor het eerst van start op  donderdag 13 april 2023. 

Praktische informatie

• bijeenkomsten: 12 donderdagen van 16.00 – 17.30 uur.
• wanneer: 13 april, 20 april, 11 mei, 18 mei, 25 mei, 1 juni, 8 juni, 15 juni, 22 juni, 29 juni, 6
juli en een terugkombijeenkomst op 21 september.
• voor wie: kinderen van 8 tot 13 jaar (en ouders).
• waar: in de tuinen van Jeugdland Amsterdam.
• aanmelden: vanaf 1 maart 2023 tot 24 maart 2023.
• kosten: € 35,- stadspasprijs en € 97,- reguliere prijs (normale prijs € 250).
inclusief: 9 planten (van elk element 1) uit de Hemelse Tuin van Jeugdland.

Heb je geen tuin of balkon, maar wil je wel graag meedoen met de opleiding? Dat kan! We
kunnen je tijdens het kennismakingsgesprek advies geven over het aanvragen van een
geveltuin, boomspiegel of met elkaar brainstormen over andere opties. Bovendien
creëren we tijdens de opleiding op Jeugdland met elkaar een eigen hemelse groepstuin.

Wat is een Hemelse Tuin?

Een Hemelse Tuin begint met een gepassioneerde ontwerper en bestaat uit 9 essentiële
elementen:
• Kleurige bloemen, geurende kruiden en de lekkerste groenten.
• Overheerlijke bessen, prachtige vruchten- en notenbomen en water voor kikkers en
salamanders.
• Graan om brood van te bakken, kietelend gras en bomen die jou zuurstof en schaduw
geven. 

Hemelse tuinen ontwerp opleiding voor kinderen



Hoe je van jouw tuin/balkon een hemels paradijs maakt door specifieke hemelse tuin
ontwerpprincipes toe te passen. 
Hoe je als een echte tuinarchitect ontwerpt.
Hoe je bloemen kweekt waar bijen en vlinders dol op zijn; je kruiden kunt gebruiken
als medicijn; je jouw lievelingsgroenten van zaadje tot maaltijd kweekt; je de lekkerste
bessenstruiken stekt; je fruitbomen plant; je ontspannen wordt van water; welke
diertjes er allemaal tussen het gras leven; graan verandert in een pannenkoek; en
welke superkrachten de bomen in het bos hebben.
Hoe je al dit jaar de lekkerste smaken uit jouw tuin gaat oogsten. 
Hoe je een voorbeeld en inspiratiebron wordt voor je omgeving en niet alleen
mensen maar ook vogels, vlinders en bijen jouw tuin weten te vinden. 
Hoe je je tuin vormgeeft zodat je rust, avontuur en verwondering ervaart. 

Roos is de drijvende kracht en ontwikkelaar van de Hemelse Tuinen. Ze heeft o.a. de
hemelse tuin met blotevoetenpad op Jeugdland ontworpen en aangelegd. Daarnaast
is ze natuurdocent die kinderen verbindt met de natuur in en om hen heen. Ze
gelooft in de onbevangenheid en verbeeldingskracht van kinderen en dat zij daarmee
een groot verschil kunnen maken in de wereld.
Linda is onderwijskundige met een grote liefde voor de natuur, ze ontwikkelt met hart
en ziel natuureducatiemateriaal waarbij ze alle zintuigen betrekt. Ze weet zich als
geen ander in te leven in de belevingswereld van een kind en laat ze de natuur op een
diep niveau beleven.

Wat leer je tijdens de opleiding?

Over de lesgevers

 
 
 
 

Waarom meedoen aan een Hemelse Tuinen opleiding?

Omdat jij op een leuke, speelse manier een verschil wilt maken als het om het klimaat
gaat. Je je tuin, balkon of ander stukje aarde graag natuurlijk mooi wilt maken. Je vele
smaken wilt oogsten uit je eigen tuin. Je vogels, bijen en vlinders en mensen blij wilt
maken.

Waarom specifiek voor kinderen? 

Omdat wij geloven in jou! Jouw unieke eigen stijl, fantasie en ideeën krijgen op Jeugdland
alle ruimte. We zijn overigens ook bezig met de ontwikkeling van een ontwerpopleiding
voor volwassenen. 

Aanmelden en kennismaken

Wil je ook leren hoe je je eigen hemelse tuin ontwerpt? Meld je dan tussen 1 maart – 24
maart aan voor de opleiding door het aanmeldformulier op de website van Jeugdland in
te vullen. Als je je hebt aangemeld krijg je een vragenlijst toegestuurd die je samen met je
ouders invult en nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek. 

IVN: “Contact met natuur verbetert de concentratie
en de gezondheid van kinderen. Het draagt bij aan de

sociale vaardigheden en verhoogt creativiteit en
milieubewustzijn.” 


