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Planet Earth (2006)
Deze bijzondere serie was het duurste natuurproject van 

de BBC ooit, en liet de kijker in elf afleveringen een grote 

rijkdom aan natuurlijke leefomgevingen ontdekken in maar 

liefst 64 verschillende landen. De Amerikaanse versie is 

ingesproken door de actrice Sigourney Weaver, waarmee 

zij in de voetsporen treedt van David Attenborough, het 

icoon van de Britse natuurgeschiedenis.

Human Planet (2011)
‘Human Planet’ is opnieuw een samenwerking 

tussen de BBC en Discovery, waarin wordt 

onderzocht hoe mensen in sommige van de 

meest onherbergzame gebieden op Aarde 

kunnen overleven door relaties met dieren op te 

bouwen. De serie kwam in 2018 in opspraak en de 

documentaire werd van Netflix verwijderd vanwege 

beschuldigingen over vervalst beeldmateriaal

Blue Planet II (2017)
In dit vervolg op de BBC-reeks ‘Blue Planet’ uit 2001 

maken we opnieuw kennis met de diepe zee. Deze 

tweede serie is opgenomen met speciaal voor de serie 

ontwikkelde technologie. Presentator David Attenborough 

vertelt de kijkers meer over het paargedrag van de 

oceaanbewoners en waarschuwt voor de gevolgen van 

klimaatopwarming.

Our Planet (2019)
De nieuwe Netflix-film ‘Our Planet’ is geen BBC-
productie, maar had er een kunnen zijn. De film is 
gemaakt door hetzelfde team dat verantwoordelijk 
is voor ‘Planet Earth’ met Sir David Attenborough 
als verteller. De film maakt de gewaagde keuze 
de kijkers te willen dwingen om hun eigen rol in 
de milieuvernietiging onder ogen te zien, wat veel 
andere natuurdocumentaires tot nog toe nooit 
aandurfden.
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Frozen Planet (2011)
IJsberen en pinguïns spelen de hoofdrol in deze 
serie in High Definition, waarin we het leven boven 
en onder het ijs leren kennen. Deze BBC-klassieker 
wordt gepresenteerd door Sir David Attenborough, 
natuurhistoricus en televisiepersoonlijkheid. ‘Frozen 
Planet’ legt de nadruk op de Noord- en Zuidpool. 
Deze twee gebieden lopen het grootste risico door 

de opwarming van de aarde. 

Life (2009)
‘Life’ is een coproductie van de BCC en 
Discovery en gaat over wat Charles Darwin de 

‘strijd om het bestaan’ noemde. Presentator David 

Attenborough verzorgde de voice-over van de 

originele Britse versie van de film, maar voor de 

Amerikaanse release is Oprah Winfrey gevraagd.
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I Love the Earth 
in het Engels geschreven door Todd Parr: een boek 
van karton voor baby’s waarin ze de natuur in hun 
omgeving op elke pagina ontdekken. Met ‘I love the 
Earth’ moedig je waardering voor onze planeet op 
een jonge leeftijd aan en er staan zelfs tips in hoe 
kinderen het milieu kunnen helpen.

- RAanbevolen leeftijd: 0 tot 3 jaar

De gulle boom  
door Shel Silverstein: Deze klassieker uit de 
kinderliteratuur mag niet ontbreken op een groene 
leeslijst. In De gulle boom leren jonge lezers over 
hoe fijn het is om iets te geven, wat voor bomen heel 
vanzelfsprekend is.

- Aanbevolen leeftijd: 1 tot 8 jaar

Tall Tall Tree  
in het Engels geschreven door Anthony D. 
Fredericks: Dit tel- en natuurboek is op rijm 
geschreven en vertelt over de prachtige, oeroude 
sequoiabossen in Noord-Californië, waardoor 
kinderen ‘Tall Tall Tree’ op verschillende manieren 
kunnen lezen. 

- Aanbevolen leeftijd: 3 tot 8 jaar

Leeslijst voor kinderen

De lorax en het verdwenen 
bos
door Dr. Seuss: Een eerste kennismaking voor 
kinderen met duurzaamheid en het belang van 
natuurbescherming.

- Aanbevolen leeftijd: 5 tot 9 jaar

Woodsy’s ABCs  
in het Engels geschreven door Roberta Burzynski: 
Dit boek is een gratis pdf van het Amerikaanse 
Staatsbosbeheer en het Amerikaanse Ministerie van 
Landbouw. Hierin wordt aan kinderen uitgelegd wat de 
voordelen van de natuur in hun omgeving zijn, terwijl ze 
tegelijkertijd het alfabet leren.

- R’Aanbevolen leeftijd: schoolgaande kinderen

The Magic 
& Mystery of Trees    
in het Engels geschreven voor Jen Green: Neem een 
kijkje in de geheime wereld van bomen. Met dit boek 
leren kinderen dat een boom veel meer is dan wat het 
lijkt.

- Aanbevolen leeftijd: 7 tot 9 jaar
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