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Kinderboeken over duurzaamheid, op volgorde van leeftijd 

 
door Lieke van Duin 

 
Titel Auteur(s) Uitgeverij Genre leef-

tijd 
            Opmerkingen 

 
Waar is de 
olifant? 

 
Barroux 

 
Meis & 
Maas 2014 

Informatie-
ve fictie, 
vrijwel 
tekstloos 

 
3+ 

Origineel, speels & kleurrijk zoekboek 

met handvatten om met jonge kinderen 
over natuur, ontbossing en overbevolking 

te praten. 

 
Waar is de 
zeester? 
 

 
Barroux 

 
Meis & 
Maas 2016 

Informatie-
ve fictie, 
vrijwel 
tekstloos 

 
3+ 

Prachtig vervolg op Waar is de Olifant? 

Stimuleert kinderen op een creatieve en 

vrolijke manier na te denken over hoe we 

omgaan met onze planeet.  

Het huisje dat 
verhuisde 

Virginia Lee 
Burton 

Lemniscaat 

2014, 
oorspronkelijk 
1942 

Fictie; 
klassieker  

4+ Klassieker over de verandering van het 

schone, rustige platteland naar de vieze, 

lawaaierige stad. 

 
De gulle boom 

 
Shel Silverstein 

 
Mozaïek,  
10-de druk 
2016 

Fictie;  
prentenboek 

in zwart-

wit 

 
4+ 
ook 
volw. 

Klassiek prentenboek met simpele zwart-
wit prenten; ontroerend verhaal vol liefde 
en wijsheid over hoe mensen met de 
natuur omgaan. 

Pluk en de 
Petteflet / Pluk 
redt de dieren 

Annie M.G. 
Schmidt 

Querido, 35-

ste druk 2010 / 
2004, 
oorspronkelijk 
1968-1970  

Fictie; 

lestips 

beschikbaar 

bij Lieke 

5+ Sprookjesachtige kleuterklassieker uit 

1970, waarin Pluk vooral in deel 2 milieu-

activist avant la lettre is. 

365 pinguïns Jean-Luc 
Fromental 

Abrams 
2017 

Prentenboek 
vol 
beeldgrapjes 

5+ Ludiek verhaal over het redden van 
pinguïns en ijsberen en afkalvende 

ijsbergen op de polen. 

 
Benjamin op glad 
ijs 

 
Herman van 
Veen 

 
Callenbach 
2008 

 
Prentenboek 

 
6+ 

Jong ijsbeertje woont vanwege het smelten van 
de poolkappen met zijn ouders in het bos. 
Thematisch zowel modern 

(milieuproblematiek, discriminatie) als tijdloos 
(veiligheid, religie, verliefdheid en dood).  

 
Mr. Finney en de 
wereld op zijn 
kop (+ twee 
vervolgdelen) 

 
Laurentien van  
Oranje & Sieb 
Posthuma 

 
Querido 
2009 

Fictie, 
voor- 
leesboek 
met fraaie 
illustraties. 

 
6+ 
 

Spannende moderne parabel met 

sprankelende, vaak filosofisch getinte 

dialogen. Boeiend verhaal dat niet alleen 
kinderen bewust wil maken van natuur en 

milieu, maar ook volwassenen uitdaagt na 

te denken.  

De 
lokkerbolletjes 

Elisabeth 
Mollema 

Van Goor 
2011 

Fictie  8+ Luchtig verteld verhaal over een vader met 2 
kinderen die in een caravan in de Achterhoek 
proberen ecologisch verantwoord te leven.   

 
Het grote boek 
van Akimbo in 
Afrika 

 
Alexander 
McCall Smith 

 
Van Goor 
2010 

 
Fictie, 
stevig 
leesboek 

 
8+ 

Akimbo’s vader is ranger in een Afrikaans 
natuurreservaat en Akimbo mag hem helpen. 

Hij krijgt te maken met olifantenstropers, 
babykrokodillen en leeuwen die het vee van 
boeren doden en opeten. 



 

 
Duurzame oma 

 
Sjoerd Kuyper 

Hoogland & 
van 
Klaveren 
2009 

 
Fictie, kort 
verhaal 

 
8+ 

Grappig verhaal, geschreven voor de Dag 

van de Duurzaamheid 2009, over twee 

kinderen die hun oma duurzaam willen 

maken. 

 
Help, mijn iglo 
smelt! 

 
Natalie Righton 
& Ton Koene 

 
Lemniscaat 
2009 

 
Informatief 
via 
verhalen 

 
8+ 

Boeiende interviews met vier kinderen uit 

verschillende werelddelen over hoe hun 
leefsituatie verslechtert door 

klimaatverandering. 

De bulldozer 

schuift verder of 

de verandering 

van het landschap 

Jürg Muller, met 
voorwoord Jan 
Terlouw 

Heuff 1974 Map met 7 
informatieve 

prenten, 
alleen 
tweedehands 

8+ Klassieker met realistische details over de 

transformatie van platteland naar stad.  

Met Meester Bert 
op ontdekkings-
tocht door je tuin 

Bert Ydema & 
Yvonne de 
Munck-de Glas 

Kosmos 
2008 

Non-fictie 9+ Hoe leg je je eigen tuin aan en wat kom je 

er allemaal tegen? 
Niet expliciet eko. 

 

Hoeveel papier 
gaat er in een 

boom? 

 
Bas van Lier 

 
Nw A’dam 
2010 

 
Non-fictie 

 
9+ 

Onderhoudend geschreven boek met 
antwoorden op 50 vragen van kinderen, zoals 
Wat is CO2? Wat is beter voor het milieu: 

plastic of karton? Is de computer ook 
schadelijk voor het klimaat? Waarom zijn 
insecten goed voor het milieu? 

De groene hemel  Bert Ydema Kosmos 
2008 

Non-fictie 10+ Prachtig boek over kindertuinen. Niet 

expliciet eko. 

 
 
We hebben maar 
één planeet 

  
 
Van 
Halewijck 
2010 

 
 
Non-fictie  

 
 
10+ 
 

Tips en weetjes: wat kan je zelf doen om 
minder energie te gebruiken? Waarop kan je 

letten als je een gsm koopt? Hoe overtuig je je 
ouders om vegetarisch te koken? Hoe kan je 
meer genieten van de natuur? Hoe ga je 
milieuvriendelijk op kamp? Hoe organiseer je 

een groen feest? Hoe gaan kinderen in verre 
landen met afval om?  

Het 
broeikaseffect; of 
waarom warmt 
onze aarde op? 

Kathleen 
Vereecken 

Lannoo 
2007 

Non-fictie 10+ Antwoorden op vragen van kinderen aan 

professoren van de K.U. Leuven. Met 

illustraties, quizvragen & experimenten. 

Plastic Soep Jesse Goossens  Lemniscaat 
2009 

Non-fictie 
met veel 
foto’s 

11+ Boeiend geschreven 

onderzoeksjournalistiek over de plastic 

soep in de oceanen, met interviews en 

reportages. 

 
Koning van 
Katoren 

 
Jan Terlouw 

 
Lemniscaat 
1971 

 
Fictie 

 
12+ 

Beroemde klassieker over Stach die zeven 

opdrachten moet vervullen om koning van 

Katoren te worden. Daarbij is 

duurzaamheid een van de 

maatschappelijke thema’s. Gouden Griffel 

1972, verfilmd. 

 
Borealis 

 
Marloes 
Morshuis 

 
Lemniscaat 
2016 

 
Klimaat-
thriller 

 
12+ 

Spannend verhaal over 180 kinderen die 
onder een streng regime gevangen 
gehouden worden op een plek bij de 
noordpool in afwachting van een 
wereldwijde klimaatramp. 

 
Zie ook Kinderboeken over duurzaamheid uit Praktische didactiek voor 
natuuronderwijs, Coutinho, update 2015 


