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Inleiding 1

1.1. Toelichting op de inhoud

He; schoolterrein: vreemd in (aan) het 
onderwijs?
Eike school heeft wel een terrein dat als 
..schoolterrein” aangeduid kan worden, 
een min of meer duidelijk afgegrensd ter
rein, direct om het schoolgebouw heen. Het 
schoolterrein omvat altijd een tegelplein en 
in veel gevallen een tuin. Bij veel verschil
lende scholen zie je verschillen en overeen
komsten in de inrichting van het schoolter
rein. Er zijn grote schoolterreinen, met veel 
groen om gebouw en speelplein heen en 
kleine schoolterreinen, met niet veel meer 
dan een speelplein bij het gebouw.
Toch zijn er ook sterke overeenkomsten 
nissen verreweg de meeste schoolterreinen 
in ons land:
• overal komt een tegelplein voor
• verdere speelvoorzieningen ontbreken
• de eventueel aanwezige beplanting lijkt 

sterk op het conventionele plantsoen: 
grasveldje, struiken (cotoneaster en ber
beris), enkele bomen, het geheel vaak 
wat saai en steriel

• bij de kleuterscholen komt een zandbak 
voor

• pedagogische en onderwijskundige 
overwegingen hebben bij de inrichting 
van het schoolterrein een ondergeschikte

rol gespeeld; het gebeuren in het school
gebouw heeft maar weinig relaties met 
de omgeving buiten.

Veranderingen
Ondanks het feit dat de eenvormigheid 
overheerst en het schoolterrein meestal 
maar in beperkte zin in het onderwijs ge
bruikt wordt, zijn er hier en daar op dit punt 
veranderingen te bespeuren. Schoolteams 
gaan, vaak samen met de ouders, nadenken 
over de mogelijkheden die het schoolter
rein kan bieden om kinderen waardevolle 
ervaringen te laten opdoen. Het schoolter
rein wordt betrokken bij het onderwijs door 
bijvoorbeeld een zitkuil te maken, waarin 
’s zomers kringgesprekken kunnen plaats
vinden. Soms worden speelwerktuigen 
neergezet of worden hoogteverschillen in 
de bodem aangebracht om de kinderen 
mogelijkheden te geven te klimmen en te 
klauteren, een ,,crossbaan” te maken, 
kortom: hun bewegingsdrang uit te leven. 
Andere scholen zoeken het meer in actief 
tuinieren door de kinderen.
Weer anderen zullen een wilde plantentuin 
aanleggen, die gebruikt wordt bij de biolo
gielessen.
Zo zijn er nog meer mogelijkheden te 
noemen. Diverse scholen zijn ermee bezig. 
Sommigen doen dat op hun eentje en ma

ken gebruik van deskundigen en andere 
hulpbronnen in hun omgeving.
Anderen vragen daarnaast om advies aan 
schoolbiologen, een schooladviesdienst, 
een plantsoenendienst, etc.
Zulke verzoeken om advies vormden de 
aanleiding tot het maken van dit bronnen
boek.

Doel bronnenboek
Wij willen langs deze weg schoolteams 
bewust maken van de mogelijkheden die de 
directe schoolomgeving biedt voor het la
ger- en kleuteronderwijs. Daarbij gaat het 
hier met name over het biologie-onderwijs. 
Zoals gymnastiek een gymzaal nodig heeft, 
zo heeft het biologie-onderwijs een stuk 
natuur bij de hand nodig, omdat veel on
derwijsdoelen niet binnen het klaslokaal 
zijn te verwezenlijken. Dat geldt ook voor 
andere activiteiten, bijvoorbeeld bij aard
rijkskunde en natuurkunde. De schooltuin 
kan als werkplaats funktioneren voor na
tuuronderwijs in de brede betekenis.

Wisselwerking school — omgeving 
Tussen het werken buiten de school, in de 
directe omgeving, en het leven en werken 
in het schoolgebouw dient een wisselwer
king te bestaan.
Het werken buiten wordt dan een uitvloei
sel van het werk binnen, van bepaalde 
lessen en activiteiten. Een aardrijkskunde
les over ,,de bodem van Nederland” kan 
aanleiding zijn tot studie van de bodem 
rond de school. Vragen die kinderen in een 
kringgesprek hebben gesteld kunnen uit
monden in het bekijken van spinnen buiten. 
Omgekeerd kan de omgeving buiten benut 
worden om concreet materiaal te verzame
len (stenen, takken, bloemen, dieren), 
waarmee binnen verder gewerkt kan wor
den. Het oogsten van produkten kan aan
leiding zijn tot het vieren van een oogstfeest 
op school. De directe omgeving van de 
school kan ook verrijkt worden met nieuwe 
mogelijkheden, door de tuinaanleg aan te 
passen. Niet alle mogelijkheden voor de 
inrichting van de schoolomgeving worden 
in dit boekje nader uitgewerkt. Zo worden 
de mogelijkheden voor spel en gesprek 
buiten hoogstens aangeduid en wordt ver
der naar literatuur verwezen. Alleen voor 
het werk in en naar aanleiding van de tuin 
worden gedetailleerder suggesties gege
ven.
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We willen niet suggereren dat het altijd en 
overal noodzakelijk is dat er veranderingen 
moeten worden aangebracht in de inrich
ting van het schoolterrein. Dat hangt im
mers af
• van wat men wil
• van datgene wat de schoolomgeving nu 

al aan mogelijkheden biedt.

Overzicht van de inhoud 
Om met het laatstgenoemde te beginnen: 
deze mogelijkheden kunnen geïnventari
seerd worden (zie hoofdstuk 4). De vraag 
naar wat men wil, oftewel de vraag naar de 
doelstellingen die men als schoolteam be
langrijk vindt, zal ook beantwoord moeten 
worden (zie hoofdstuk 2). We willen hier
mee niet zeggen dat bij alle onderwijsver
nieuwingen de vraag naar de doelstellingen 
altijd als eerste aan bod moet komen.

Meestal is het zo dat er een vaag gevoel van 
onvrede is met de bestaande toestand of 
(en) een gevoel dat het anders en beter kan. 
De richting waarin men zich wil ontwikke
len is globaal bekend en men begint dan 
met het werken aan niet al te ingrijpende 
veranderingen die richting uit. Al doende 
en samen nadenkend over datgene wat we 
doen wordt de bedoeling (wat we samen 
willen bereiken) ook duidelijker. Bij het 
aanbrengen van veranderingen in de tuin
aanleg zal de vraag naar de doelstellingen 
waarschijnlijk sneller op de proppen ko
men. Men moet zich immers verantwoor
den over wat men wil, tegenover de ge
meente, het schoolbestuur, de inspectie, de 
buurt. Veel mensen kijken mee naar het 
resultaat. De veranderingen die aange
bracht worden kunnen niet zo gauw weer 
ongedaan gemaakt worden. De eis tot ver
antwoording zal ook bij nieuwe scholen 
waarschijnlijk een belangrijke rol spelen.
In deze brochure wordt daarom nogal uit

voerig ingegaan op doelstellingen en uit
gangspunten. Wij willen geen doelstellin
gen voorschrijven (als we dat al zouden

kunnen), maar materiaal aandragen vc 
discussie over doelstellingen in de sch

Behalve de doelstellingen zullen oc 
voorwaarden en consequenties goed 
wogen moeten worden (zie hoofdstu 
Iedereen moet immers goed weten wa; 
begonnen wordt! Teleurstellingen en 
lukkingen moeten zoveel mogelijk w( 
voorkomen. Daarom wordt ook aanl 
len om aan te brengen veranderingen} 
delijk aan te realiseren (zie hoofdstu 
Dezes geleidelijkheid biedt ook pet 
gisch-didactisch gezien een aantal vo 
len. Samen met de kinderen kunne 
veranderingen gevolgd worden. Voor 
gefaseerde realisering worden suggi 
gegeven, evenals voor de planning 
5).
Hetzelfde geldt voor organisatie en d 
tiek van het werken met de tuin. Er ' 
een overzicht gegeven van tuin-elemi 
elk met zijn eigen mogelijkheden (real 
doelstellingen) en voorwaarden (zie h 
stuk 6). Deze brochure wordt beslotei 
konklusies en aanbevelingen (hoofdsti 
lijsten van nuttige adressen en een lijst 
de beschrijving van de ontwikkeling w 
tuin en het werken ermee.



Inleiding 1

1.1. Toelichting op de inhoud

Het schoolterrein: vreemd in (aan) het 
onderwijs?
Elke school heeft wel een terrein dat als 
„schoolterrein" aangeduid kan worden, 
een min of meer duidelijk afgegrensd ter
rein, direct om het schoolgebouw heen. Het 
schoolterrein omvat altijd een tegelplein en 
in veel gevallen een tuin. Bij veel verschil
lende scholen zie je verschillen en overeen
komsten in de inrichting van het schoolter
rein. Er zijn grote schoolterreinen, met veel 
groen om gebouw en speelplein heen en 
kleine schoolterreinen, met niet veel meer 
dan een speelplein bij het gebouw.
Toch zijn er ook sterke overeenkomsten 
tussen verreweg de meeste schoolterreinen 
in ons land;
• overal komt een tegelplein voor 
a verdere speelvoorzieningen ontbreken 
a de eventueel aanwezige beplanting lijkt 

sterk op het conventionele plantsoen: 
grasveldje, struiken (cotoneaster en ber
beris), enkele bomen, het geheel vaak 
wat saai en steriel

e bij de kleuterscholen komt een zandbak 
voor

a pedagogische en onderwijskundige 
overwegingen hebben bij de inrichting 
van het schoolterrein een ondergeschikte

rol gespeeld; het gebeuren in het school
gebouw heeft maar weinig relaties met 
de omgeving buiten.

Veranderingen
Ondanks het feit dat de eenvormigheid 
overheerst en het schoolterrein meestal 
maar in beperkte zin in het onderwijs ge
bruikt wordt, zijn er hier en daar op dit punt 
veranderingen te bespeuren. Schoolteams 
gaan, vaak samen met de ouders, nadenken 
over de mogelijkheden die het schoolter
rein kan bieden om kinderen waardevolle 
ervaringen te laten opdoen. Het schoolter
rein wordt betrokken bij het onderwijs door 
bijvoorbeeld een zitkuil te maken, waarin 
’s zomers kringgesprekken kunnen plaats
vinden. Soms worden speel werktuigen 
neergezet of worden hoogteverschillen in 
de bodem aangebracht om de kinderen 
mogelijkheden te geven te klimmen en te 
klauteren, een ,,crossbaan” te mtiken, 
kortom: hun bewegingsdrang uit te leven. 
Andere scholen zoeken het meer in actief 
tuinieren door de kinderen.
Weer anderen zullen een wilde plantentuin 
aanleggen, die gebruikt wordt bij de biolo
gielessen.
Zo zijn er nog meer mogelijkheden te 
noemen. Diverse scholen zijn ermee bezig. 
Sommigen doen dat op hun eentje en ma

ken gebruik van deskundigen en andere 
hulpbronnen in hun omgeving.
Anderen vragen daarnaast om advies aan 
schoolbiologen, een schooladviesdienst, 
een plantsoenendienst, etc.
Zulke verzoeken om advies vormden de 
aanleiding tot het maken van dit bronnen
boek.

Doel bronnenboek
Wij willen langs deze weg schoolteams 
bewust maken van de mogelijkheden die de 
directe schoolomgeving biedt voor het la
ger- en kleuteronderwijs. Daarbij gaat het 
hier met name over het biologie-onderwijs. 
Zoals gymnastiek een gymzaal nodig heeft, 
zo heeft het biologie-onderwijs een stuk 
natuur bij de hand nodig, omdat veel on
derwijsdoelen niet binnen het klaslokaal 
zijn te verwezenlijken. Dat geldt ook voor 
andere activiteiten, bijvoorbeeld bij aard
rijkskunde en natuurkunde. De schooltuin 
kan als werkplaats funktioneren voor na
tuuronderwijs in de brede betekenis.

Wisselwerking school — omgeving 
Tussen het werken buiten de school, in de 
directe omgeving, en het leven en werken 
in het schoolgebouw dient een wisselwer
king te bestaan.
Het werken buiten wordt dan een uitvloei
sel van het werk binnen, van bepaalde 
lessen en activiteiten. Een aardrijkskunde
les over ,,de bodem van Nederland" kan 
aanleiding zijn tot studie van de bodem 
rond de school. Vragen die kinderen in een 
kringgesprek hebben gesteld kunnen uit
monden in het bekijken van spinnen buiten. 
Omgekeerd kan de omgeving buiten benut 
worden om concreet materiaal te verzame
len (stenen, takken, bloemen, dieren), 
waarmee binnen verder gewerkt kan wor
den. Het oogsten van produkten kan aan
leiding zijn tot het vieren van een oogstfeest 
op school. De directe omgeving van de 
school kan ook verrijkt worden met nieuwe 
mogelijkheden, door de tuinaanleg aan te 
passen. Niet alle mogelijkheden voor de 
inrichting van de schoolomgeving worden 
in dit boekje nader uitgewerkt. Zo worden 
de mogelijkheden voor spel en gesprek 
buiten hoogstens aangeduid en wordt ver
der naar literatuur verwezen. Alleen voor 
het werk in en naar aanleiding van de tuin 
worden gedetailleerder suggesties gege
ven.



We willen niet suggereren dat het altijd en 
overal noodzakelijk is dat er veranderingen 
moeten worden aangebracht in de inrich
ting van het schoolterrein. Dat hangt im
mers af
• van wat men wil
• van datgene wat de schoolomgeving nu 

al aan mogelijkheden biedt.

Overzicht van de inhoud 
Om met het laatstgenoemde te beginnen: 
deze mogelijkheden kunnen geïnventari
seerd worden (zie hoofdstuk 4). De vraag 
naar wat men wil, oftewel de vraag naar de 
doelstellingen die men als schoolteam be
langrijk vindt, zal ook beantwoord moeten 
worden (zie hoofdstuk 2). We willen hier
mee niet zeggen dat bij alle onderwijsver
nieuwingen de vraag naar de doelstellingen 
altijd als eerste aan bod moet komen.

Meestal is het zo dat er een vaag gevoel van 
onvrede is met de bestaande toestand of 
(en) een gevoel dat het anders en beter kan. 
De richting waarin men zich wil ontwikke
len is globaal bekend en men begint dan 
met het werken aan niet al te ingrijpende 
veranderingen die richting uit. Al doende 
en samen nadenkend over datgene wat we 
doen wordt de bedoeling (wat we samen 
willen bereiken) ook duidelijker. Bij het 
aanbrengen van veranderingen in de tuin
aanleg zal de vraag naar de doelstellingen 
waarschijnlijk sneller op de proppen ko
men. Men moet zich immers verantwoor
den over wat men wil, tegenover de ge
meente, het schoolbestuur, de inspectie, de 
buurt. Veel mensen kijken mee naar het 
resultaat. De veranderingen die aange
bracht worden kunnen niet zo gauw weer 
ongedaan gemaakt worden. De eis tot ver
antwoording zal ook bij nieuwe scholen 
waarschijnlijk een belangrijke rol spelen.
In deze brochure wordt daarom nogal uit

voerig ingegaan op doelstellingen en uit
gangspunten. Wij willen geen doelstellin
gen voorschrijven (als we dat al zouden

kunnen), maar materiaal aandragen voor de 
discussie over doelstellingen in de school.

Behalve de doelstellingen zullen ook de 
voorwaarden en consequenties goed over
wogen moeten worden (zie hoofdstuk 3). 
Iedereen moet immers goed weten waaraan 
begonnen wordt! Teleurstellingen en mis
lukkingen moeten zoveel mogelijk worden 
voorkomen. Daarom wordt ook aanbevo
len om aan te brengen veranderingen gelei
delijk aan te realiseren (zie hoofdstuk 4). 
Deze geleidel^kheid biedt ook pedago- 
gisch-didactisch gezien een aantal voorde
len. Samen met de kinderen kunnen de 
veranderingen gevolgd worden. Voor zo’n 
gefaseerde realisering worden suggesties 
gegeven, evenals voor de planning (hfst.
5).
Hetzelfde geldt voor organisatie en didac
tiek van het werken met de tuin. Er wordt 
een overzicht gegeven van tuin-elementen 
elk met zijn eigen mogelijkheden (realisatie 
doelstellingen) en voorwaarden (zie hoofd
stuk 6). Deze brochure wordt besloten met 
konklusies en aanbevelingen (hoofdstuk 7), 
lijsten van nuttige adressen en een lijst voor 
de beschrijving van de ontwikkeling van de 
tuin en het werken ermee.



perix
Ki boekje, is akt ,Jieï öa&’^ Cfmmea- 
raar van gebnrikets is zeer «e&OBi. Bo
vendien zulien na en na^^iaer geboden 
algemene infonnatie beschnjvii^en ww- 
den gegeven van de ervaringen van scbolen 
die ai het een en ander hebben gerealiseerd. 
Deze ervaringen (met vallen en opstaan een 
weg vinden) kunnen ook voor anderen van 
belang zijn. Te zijner tijd zal deze brochure 
dus gevolgd worden door praktijkvoor
beelden in de zin van , ,case studies ’ ’. 
Tenslotte nog dit;
De raadgevingen in dit boekje zijn ,,papie
ren raadgevingen”, hopelijk nuttig voor 
velen. „Papieren helpers” als deze zijn 
nodig. Maar ze hebben ook hun beperkin
gen. Er gaat niets boven het contact met 
mensen die zelf ervaring hebben opgedaan

Papieren raadgevingen 
beperkt

nuttig, maar

met tuinen en het werken ermee in het 
onderwijs. Hun enthousiasme is aansteke
lijk. Zij kunnen inspelen op de specifieke 
omstandigheden en problemen van deze 
school. Daarom komt deze brochure het 
best tot zijn recht in combinatie met het 
advies van personen en instanties in de 
eigen omgeving. Om die reden wordt een 
lijst van nuttige adressen opgenomen. Om 
dezelfde reden zullen de „case studies”, 
waarover hierboven werd geschreven, 
worden gemaakt.

1.2. Integratie in het schoolgebeuren 
In deze brochure staan twee uitgangspunten 
centraal:
• Het bezig zijn in de tuin dient een inte

graal onderdeel te vormen van het 
schoolgebeuren. Dit houdt in;
- dat er als regel onder schooltijd in de 

tuin gewerkt zal worden;
- dat het werken in de tuin geen vrijblij

vende zaak is, maar gebeurt met het 
oog op doelen die men belangrijk 
vindt;

- dat er aangesloten wordt bij de lessen 
in biologie, aardrijkskunde, in geïnte
greerde vakken en andere activiteiten; 
met name om sleutelbegrippen zoals 
groei, relaties en kringloop te verwer
ven.
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er ir. de eigen bedden nog geplant werden^ -jaszgezvsder. aards rrosz 
zzarden lüsgsnaakt, pAeznz.jes die te dicht op elkaar szaan masten wor
den oosrgeptanz, szssnz.jes er. afgevallen psrssteeltöes moetsr. worden 
opgeraapz. Als dat gebeurd is bsginnsn de kinderen net de gemeensakap- 
pelijke szidcksn.
Elke dag laten de kinderen elkaar of mij met veel plezier zien hoever 
hun erwten, bonen, tomaten, enz. zijn gegroeid. Voor kleine beestjes 
interesseren ze zich allemaal. Gieten doen ze zelfs op of na regen
dagen. - Al na deze paar weken merk ik, hoe de samenhang met dit kleine 
stukje grond, mijn (hloem/groente)-bed, bij velen een zorgvuldiger 
omgang met de groeiende en kiemende plantjes tot gevolg heeft. Door 
de voortdurende omgang ermee gaan ze liefdevoller met de kleine beest
jes, de wormen, kevertjes, enz. om.
We observeren de groei van peren die langs latwerk groeien (spalier- 
peren) en die aan de bomen groeien. Dat er heel wat kleir^ peertjes 
afgevallen zijn vinden de kinderen eerst erg zielig, maar al gauw komen 
ze tot het inzicht dat dit een natuurlijke en noodzakelijke gang van 
zaken is.
We kijken precies hoe de mussen en de zwaluwen zich op de grond voort
bewegen en we doen ze na. - Aan de zuidkant van de school achter de 
dakgoot ontdekt een jongen een nest, waar de mussen net veertjes in 
hebben gebracht. Ter vergelijking laat Theo ons een merelnest zien 
dat in de kast stond.
Het onweer van de laatste dagen is aanleiding om over bliksem, donder, 
regenboog, het ontstaan van de regen, de kringloop van het water te 
gaan praten.

uit: P.Petersen/H.Wolff (1925), Eine Crundschule nach dem Grundsdt- 
zen der Arbeits- und Lebensgemeinsschaftssahule, Weimar, 
vertaald door Suus Freudenthal als "Dagboek van Hans Wolff" uitg. 
Stichting Jenaplan, Utrecht.

Het bezig zijn in de tuin zal daarom in 
het weekplan of lesrooster opgeno
men moeten zijn. Bovendien zal het 
een plaats moeten hebben in het leer
plan of schoolwerkplan. Deze bro
chure kan beschouwd worden als een 
bescheiden hulpmiddel voor school- 
werkplanontwikkeling door de scho
len zelf.

• Het bezig zijn in de tuin kan de integratie 
bevorderen van het schoolgebeuren 
rond vormingsdoelen') die men belang
rijk vindt, zoals
- samen - werken;
- verantwoordelijkheid dragen;
- zich emotioneel betrokken voelen bij 

het natuurgebeuren;
- zelfvertrouwen.

Van hieruit kan ook de integratie van vak
ken bevorderd worden, met de tuin als 
, ,belangstellingscentrum”.
Het is niet voor niets dat onderwijsver
nieuwers in het verleden het werken en 
spelen in de tuin als een belangrijke school
se activiteit beschouwden. We noemen in 
verband hiermee de namen van Jan Ligt- 
hart, Célestin Freinet, Ovide Décroly, Eli 
Heimans en Jac. P. Thijsse, Peter Petersen, 
Friedrich Fröbel (met zijn ,,Kindergarten” 
- de school als tuin voor kinderen, de tuin 
als school voor kinderen!), Friedrich Eber- 
hard von Rochow, August Hermann 
Francke en Christian Gotthelf Salz- 
mann^)).
Het is verbazingwekkend en inspirerend 
tegelijk om in hun geschriften te lezen hoe 
zij de tuin beschouwden als een integraal 
onderdeel van het leven en werken in de 
school. Wat dat betreft is er niets nieuws 
onder de zon.

1.3. De tuin om de school gezien in het 
kader van recente ontwikkelingen

Er is in het onderwijs een toenemende trend 
naar concrete ervaringen met mensen, le
vende organismen en dingen.

Doelstellingen en methodieken verschui
ven van kennis bezitten naar toepassing 
begrip
feiten kunnen onthouden naar relaties 
kunnen leggen
oefening geheugen naar oefening waar
nemingsvermogen
vertonen voor de klas naar zelf handelen 
en begrijpen
Misschien is dat een reactie op het levens
vreemde dat je vroeger (?) in het onderwijs 
veel tegenkwam.
Misschien is het ook een reactie op het 
grootschalige en abstracte (ondoorzichtige) 
karakter van onze samenleving, op de een
zijdige nadruk op het rationele kennen in 
het onderwijs en de samenleving. Mensen 
raken vervreemd van de natuur, van de 
andere mensen, van hun omgeving. Daar 
tegenover krijgen steeds meer mensen oog 
voor de waarde van kleinschaligheid en 
verscheidenheid in de omgeving, van reële 
verantwoordelijkheid van mensen voor hun 
eigen woon- en werkomgeving.
In het onderwijs zien we ook een toene
mende trend naar mede-verantwoordelijk- 
heid van de leerlingen voor het eigen leren,

1) Er heerst een grote mate van onduidelijkheid in het aanduiden 
van verschillende groepen doelstellingen. Met ..vormingsdoe- 
len'' worden hier doelen aangeduid, die betrekking hebben op de 
vorming van (te persoonlijkheid van de kinderen.
2) Zie hierover onder andere FreudenthaNLutter. S. C. J. (1976). 
Naar de basisschool van morgen. Samsom. Aiphen a/d Rijn.



voor de leef- en werksfeer op school, voor 
het beheer van het milieu in de school, voor 
het beheer van het terrein om de school.
Er is een toenemend inzicht in de verwe
venheid van de school met het (vooral 
sociale) milieu, waaruit de kinderen af
komstig zijn.

Deze trends kunnen geïllustreerd worden 
met trefwoorden, die verwijzen naar een 
bepaalde benadering, naar bepaalde acti
viteiten, groepen en materialen in de Ne
derlandse onderwijswereld, zoals
- Wereldoriëntatie, maar dan niet alleen 

oriëntatie-met -behulp-van-het - docu
mentatiecentrum (hoe belangrijk ook), 
maar vooral de verschijnselen zelf ver
kennen, door kijken, ruiken, voelen, 
horen, proeven, experimenteren, laten 
groeien, verzorgen, etc.
Zonder anderen tekort te willen doen 
wijzen we in dit verband op het project 
Wereldoriëntatie van het Katholiek Pe- 
dagogischch Centrum en het project 
Geleide Wereldverkenning van de Lan
delijke Pedagogische Centra (dit laatste 
bestemd voor het Buitengewoon Onder
wijs).

- Natuuroriëntatie of Natuuronderwijs, 
als deelgebied binnen Wereldoriëntatie. 
Vanuit de Stichting voor de Leerplan
ontwikkeling is in 1978 een project Na
tuuronderwijs voor de Basisschool ge
start.

- Het gebruik van de schoolomgeving, een 
publikatie van de (ex) Commissie Mo
dernisering Leerplan Biologie. Met be
hulp van dit boek kunnen scholen leren 
hun eigen omgeving te benutten voor 
natuuroriëntatie (dat wil zeggen; niet 
alleen biologie-onderwijs).

• Het project Landschappenkaart van het 
Ministerie van CRM, in samenwerking 
met het Instituut voor Natuurbescher- 
mingseducatie, de Commissie Moderni
sering Leerplan Biologie en de Stichting 
Teleac. Alle basisscholen hebben de 
materialen van dit project eind 1977 ont
vangen. Vooral de ,,Bouwstenen voor 
een schoolwerkplan” geven veel sug
gesties voor oriëntatie in de eigen omge
ving en ,,verderop”.

• Van grijpen tot be-grijpen, een werkplan 
voor de systematische invoering van 
Natuuroriëntatie (vooral de biologische 
kant ervan) in de school, een project van 
de schoolbioloog uit Utrecht.

• Schooltaal en milieutaal, een project van 
de voormalige Commissie Modernise
ring Moedertaalonderwijs.

• Het project Onderwijs en sociaal milieu 
(Rotterdam).

• Bouwen voor school en buurt (de school 
geïntegreerd met het wijkcentrum).

• Wijkraden, woonerven, werkoverleg.

Om het werken aan en met de tuin te 
kunnen plaatsen in een grote kader en 
daardoor integratie in het schoolgebeuren 
te bevorderen geven we nu een lijst van

publikaties en adressen, die in verband 
daarmee van nut kunnen zijn:

Publikaties en adressen
• Langermans, Th./C. Verbeek (1973), 

Wereldoriëntatie: uitgangspunten voor 
realiserings wijzen.
Project Wereldoriëntatie, Katholiek Pe
dagogisch Centrum, Postbus 482, 
’s-Hertogenbosch, tel. 073-215435.

• Langermans, Th./C. Verbeek (1976), 
Praktijkboek Wereldoriëntatie.
Project Wereldoriëntatie, Katholiek Pe
dagogisch Centrum.

• Boer, G. A. de. Geleide Wereldverken
ning in scholen voor buitengewoon on
derwijs .
Vereniging de Samenwerkende Lande
lijke Pedagogische Centra, p/a CPS, 
Postbus 30, Hoevelaken, tel. 
03495-34214.

• Bleijerveld C. A./C. Both/P. J. Teern- 
stra (1977). Het gebruik van de school
omgeving, uitg. Bulletin voor Docenten 
in de Biologie, Van der Oudermeuien- 
laan 15, 2243 CR Wassenaar, tel. 
01751-79759.

Vli«2'^' '̂ j'»' “----------- *

• Bleijerveld, C.A. (1977), Project Land- 
schappenkaart: Bouwstenen voor eec 
schoolwerkplan.
Te verkrijgen bij: Instituut voor Natuur-: 
beschermingseducatie. Plantage, Mid- 
denlaan 41, Amsterdam-C, tel. 
020-228115.

• Bruijn, H. J. de (1977), Van grijpen tot 
be-grijpen; een strategie voor natuur-/ 
oriëntatie met de basisschool, van wijk 
naar klas; Schoolbiologie, Brg. Reiger- 
straat 89, Utrecht, tel. 030-520824.

• Project Natuuronderwijs voor de Basis
school, Stichting voor de Leerplanont
wikkeling, Postbus 2041, Enschede, tel. 
053-324731. Een driemaandelijks bulle
tin (De Grabbelton) en diverse ,,werkpa
pieren” zijn op aanvraag verkrijgbaar.

• Schooltaal-Milieutaal, uitg. Staatsuitge
verij, Den Haag.

• Werkgroep Multifunctionele Accommo
daties, Bouwen voor school en buurt. 
Staatsuitgeverij, Den Haag.
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Wat wil je ermee? Doelstellingen

2. Wat wil je ermee? Doelstellingen

2.1. Planning is nodig
In de toelichting op de inhoud (1.1.) is al 
duidelijk gemaakt dat het bezig zijn van een 
school met de aanleg, het beheer en het 
gebruik van een tuin een ingrijpende zaak 
is. die goed overwogen moet worden. We 
moeten er niet aan beginnen, omdat het in 
de mode is, omdat er een enthousiaste 
onderwijzer is, die er wel wat aan wil doen, 
omdat de oudercommissie het zo graag wil, 
omdat je er meer leerlingen door krijgt. 
.«\anleg, beheer en gebruik van een tuin

De aangegeven alternatieven zijn niet vol
ledig. Ze kunnen aangevuld en gewijzigd 
worden. Er zal uit gekozen moeten worden. 
Combinaties van doelstellingen zijn moge
lijk, waarbij vanzelfsprekend beperkingen 
in ruimte en andere ,,randvoorwaarden” in 
het oog moeten worden gehouden.
Er is vermeden één bepaalde hiërarchie van 
doelstellingen aan te geven, omdat er 
meerdere hiërarchieën mogelijk zijn, af
hankelijk van wat men belangrijk vindt. De 
doelstellingen in de volgende paragraaf zijn 
in bepaalde blokken geordend onder de 
doelstellingen die aangegeven staan met

. . . het overleg

vraagt van de betrokkenen een heleboel 
aandacht, tijd en energie. In de beginfase 
zal deze aandacht, etc. vooral nodig zijn 
voor overleg met schoolbestuur, gemeente 
en inspectie. Deze zullen (terecht!) aan de 
school vragen wat de bedoeling is en hoe 
men denkt te gaan werken. Het lijkt niet zo 
moeilijk om een stuk gazon om te spitten en 
daar een groentetuin van te maken, maar als 
het misgaat zuller er hoge kosten mee 
gemoeid zijn om de oorspronkelijke situa
tie weer te herstellen, om maar niet te 
spreken over de goodwill voor vernieuwin
gen die op deze wijze verspeeld wordt.
In deze brochure staan voor een aantal 
aspecten keuze-altematieven aangegeven 
die een rol kunnen spelen in gesprekken 
over de plannen in het schoolteam, met de 
leerlingen, de ouders etc.

een Romeins cijfer. De doelstellingen die 
met een letter staan aangegeven, horen niet 
exclusief thuis in het blok waarin ze staan. 
Ze worden in hoofdstuk 2 summier toege
licht. In hoofdstuk 6 worden ze concreter 
gemaakt.

2.2. Mogelijke doelstellingen, met toe
lichting

Overzicht

I Instruktie over en laten ontdekken 
van eenheid en verscheidenheid bij 
levende organismen.

a. Het kunnen benoemen van wilde 
planten (kruidachtigen), bomen en 
struiken uit eigen streek.

b. Het kunnen benoemen van een aantal

gekweekte plantesoorten.
c. Het kunnen benoemen van soorten 

planten die niet uit de eigen streek 
komen.

d. Het kunnen herkennen van verwant
schap (families, en dergelijke) bij 
wilde en gekweekte planten en onge
wervelde dieren.

e. Het kunnen beschrijven, vergelijken 
en ordenen van levende organismen 
volgens zelfgekozen en gegeven 
kenmerken.

f. Inzicht in de samenhang van vorm en 
functie bij levende organismen.

g. Het waarderen van de rijkdom aan 
vormen bij levende organismen.

II Bezig zijn met de groei en ontwik
keling van levende organismen.

h. Beleven en beschrijven van de ont
wikkeling en groei van individuele 
levende organismen.

i. Kunnen experimenteren met betrek
king tot factoren die van invloed zijn 
op groei en ontwikkeling van planten.

III Inzicht in relaties tussen organis
men onderling en tussen organis
men en hun niet-levende omgeving 
(ecologie).

j. Inzicht in relaties tussen organismen 
die tot dezelfde soort behoren.

k. Inzicht in relaties tussen verschillende 
soorten.

l. Inzicht in relaties tussen levende or
ganismen en hun niet-levende omge
ving.

m. Experimenten met betrekking tot de 
relatie organisme-omgeving kunnen 
voorbereiden, uitvoeren en evalue
ren.

n. Beleving en beschrijving van veran
deringen in aard en samenstelling van 
de begroeiing en de bevolking van de 
in een bepaald gebied voorkomende 
dieren.

o. Beleving en beschrijving van veran
deringen die samenhangen met de 
jaargetijden.

IV Studie van niet-levende verschijn
selen.

p. Beleving en beschrijving van het 
weer.

q. Enig begrip van samenstelling en 
structuur van de bodem.



V Beweging.
r. Het vergroten van het lichamelijk uit

houdingsvermogen.
s. Het kunnen hanteren van eenvoudige 

en algemene gereedschappen en tech
nieken.

t. Een ritmische afwisseling van activi
teiten die minder of meer lichamelijke 
inspanning vragen, etc.

u. Spel.

VI Leren dragen van verantwoorde
lijkheid.

V. Bewust kunnen kiezen.
w. Medezeggenschap.
X. Betrouwbaarheid, volhardendheid, 

geduld.
y. Het besef dat levende wezens onze 

voortdurende zorg nodig hebben.
z. Taken kunnen verdelen.
aa. Gesprekken kunnen voeren.
bb. Muzische activiteiten, vieringen, 

feest.

VII Een harmonische ontwikkeling van 
de persoonlijkheid van de kinde
ren.

VIII Ontwikkeling van gevoelens voor 
schoonheid (zie g).

cc. Het waarderen van een ,,mooie tuin" 
en het ontwikkelen van een gevoel 
voor esthetische principes bij tuin
aanleg.

XI Plezier in het buiten-zijn en bezig- 
zijn in de tuin.

X Besef van verbondenheid met (af
hankelijkheid van) de natuur

dd. Kennis van eenvoudige methoden om 
voedsel te verbouwen.

XI Verwondering.
Bespreking van de afzonderlijke doelstel
lingen

I Instrukties over en laten ontdekken 
van eenheid en verscheidenheid bij 
levende organismen.
Hierbij gaat het om de verschillende 
vormen in de levende natuur, het verge
lijken daarvan, het benoemen ervan, 
etc.
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a. Het kunnen benoemen van wilde plan
ten (kruidachtige planten), bomen en 
struiken uit de streek.
Men vindt dat de kinderen dit moeten 
kunnen en richt speciaal hiervoor een 
,,heemtuin” in.

b. Het kunnen benoemen van een aantal 
gekweekte plantesoorten.
Hierbij kan het gaan om planten die in 
de aardrijkskundelessen aan de orde 
komen, zoals graansoorten, vlas, aard
appels, etc. Het kan ook gaan om een 
aantal veel voorkomende soorten tuin
planten.

c. Het kunnen benoemen van soorten 
planten die niet uit de eigen streek 
komen.
Er zijn mensen die het belangrijk vinden 
dat kinderen een groot aantal vertegen
woordigers van de flora van ons land 
leren benoemen. Dit zijn zelf vaak en
thousiaste amateur-veldbotanici. Deze 
doelstelling wordt vaak gerechtvaar
digd met het verwijzen naar het op 
vakantie gaan van kinderen. Wanneer 
ze in andere streken van Nederland 
komen kunnen ze daar ook een aantal 
plantesoorten benoemen.

d. Het kunnen herkennen van verwant
schap (families en dergelijke) bij wilde 
en gekweekte planten en ongewervelde 
dieren.
Radijs en Look-zonder-look behoren 
beide tot de Kruisbloemigen. De kin
deren kunnen dat zelf ontdekken als 
deze planten vergeleken worden, soms 
zelfs (in de plantenfamilietuin) in het
zelfde vak staan. Daarbij gaat het dus 
om het vergelijken en ordenen naar 
vormen. Hetzelfde kunnen we doen met 
klein bodemorganismen. Die kunnen 
we laten vangen, vergelijken en orde
nen.

Doelstelling a tot en met d liggen in een 
sfeer van denken die we een logisch-syste- 
matische benadering kunnen noemen; het 
in een systeem onderbrengen van de vor
men die we in de natuur aantreffen. In de 
biologie heeft dit de vorm aangenomen van 
speciale takken van die wetenschap als 
planten- en diersystematiek, ook wel taxo
nomie genoemd. We staan nu echter voor 
een aantal vragen:
• Willen we kinderen de namen van orga

nismen leren of willen we hen leren de 
namen op te zoeken in een boek?
Het kennen van namen van planten en 
dieren kan inderdaad zeer bevredigend 
zijn. Kinderen willen ook graag de naam 
van een organisme weten. Door het ge
ven van namen krijgen we greep op de 
veelheid van ons omringende vormen. 
Benoemen is bemeesteren. Maar 
- voor veel mensen staat het kennen van 

de naam van een organisme verdere 
kennismaking in de weg; ,,dit is een 
lariks”, en dat weten we dan weer, 
volgende boom!

- veel onderwijsgevenden zijn bang om 
aan veldbiologie te gaan doen met hun 
leerlingen, omdat de leerlingen dan 
met organismen aan komen dragen 
waarvan zij de naam niet kennen, 

o Willen wij de kinderen een systeem leren 
of willen we hen leren systematiseren? 
Willen we de kinderen goed leren waar
nemen, beschrijven met zelfgekozen en/ 
of gegeven begrippen, vergelijken, or
denen aan de hand van gegeven en/of 
zelfgekozen criteria, etc,?

• Zien we de kenn© van namen als een 
zaak die op zichzelf gezien belangrijk is 
of beschouwen we het als een bij-pro- 
dukt van het bezig zijn met planten en 
dieren?

Wij zijn van mening dat de studie van 
planten en dieren in hun diversiteit van 
vormen en hun levenswijze leidt tot de 
kennis van de namen van deze organismen. 
Als men het onderwijs echter bewust ster
ker richt op het leren van namen, dan zullen 
de kinderen ongetwijfeld meer namen leren 
in een kortere tijd.
Deze overwegingen leiden tot de volgende 
doelstelling;
e. Het kunnen beschrijven, vergelijken en 

ordenen van levende organismen vol
gens zelfgekozen en gegeven kenmer
ken.
Ook hier staan we voor de keus: willen 
we dat kinderen kenmerken eerst in hun 
eigen, persoonlijk gekleurde termen 
moeten weergeven en pas in tweede 
instantie,, vaktaal” invoeren? Of willen 
we vanaf het begin de wetenschappelijk 
,,juiste termen” laten hanteren?
In het eerste geval leren de kinderen 
bewust systematiseren (een aspect van 
natuurwetenschappelijk denken). In het 
laatstgenoemde geval leren kinderen 
een systeem.
Dit complex van doelstellingen wordt 
verder uitgewerkt in ,,Het gebruik van 
de schoolomgeving’ ’, met name pagina 
51 tot en met 57. De daar beschreven 
methodiek leidt tot het kunnen hanteren 
van eenvoudige determineersleutels, 
ook in de lagere school.
De inrichting van de tuin zal met het oog 
op deze doelen zo moeten zijn dat een 
grote rijkdom aan vormen aanwezig is.

f. Inzicht in de samenhang van vorm en 
functie bij levende organismen. Bloe
men met een bepaalde kleur en geur 
lokken bepaalde insekten aan. Zo trek
ken rood-paarse bloemen bijvoorbeeld 
vaak veel vlinders aan, donkerblauwe 
bloemen hommels. Witte dovenetels 
zijn zo ingericht dat ze alleen door 
insekten met een lange tong bestoven 
kunnen worden.
Rietstengels zijn zo gebouwd dat ze wel 
kunnen buigen maar niet gauw breken. 
Waterinsekten hebben specifieke orga
nen voor voortbeweging en ademha
ling, etc. Planten hebben een bepaalde 
inrichting voor zaadverspreiding, enzo
voort, enzovoort.



We kunnen met deze doelstelling reke
ning houden door bepaalde soorten 
planten in de tuin te brengen of (als er 
geen ander water in de buurt is, waar 
waterdieren geobserveerd kunnen wor
den) een vijvertje aan te leggen.
Her waarderen van de rijkdom aan 
vormen bij levende organismen.
Dit hangt samen met een veelzijdige 
waarneming, met alle zintuigen. In de 
tuin kunnen we hiermee rekening hou
den door vooral te letten op de diversi
teit aan vormen, kleuren, geuren, 
structuren die te voelen zijn, geuren bij 
planten.

Raadspelletjes.
In de herfst worden bladeren verzameld in een zo groot mogelijke verscheidenheid en gedroogd 
in oude telefoonboeken. Daarna wordt een kenmerkenspel gedaan. De klas zit in een kring. In 
de kring ligt een zo groot mogelijke verscheidenheid aan gedroogde bladeren. De leerkracht 
begint meteen spel, dat ogenschijnlijk niets met de bladeren te maken heeft door te zeggen: ,,Ik 
heb een kind in de kring in mijn gedachten, maar ik zeg niet wie. Jullie mogen mij daarover 
vragen stellen. Ik antwoord alleen maar met, ja" of ,,nee”. Als jullie een vraag stellen die niet 
met ,ja” of ..nee” beantwoord kan worden zeg ik niets."
Vragen die de kinderen stellen worden door de leerkracht op het bord genoteerd:
• Is het een jongen? ja
• Heeft hij laarzen aan? nee
• Heeft hij een bril op? ju o
• Heeft hij licht haar? nee
• Heeft hij een rode trui aan? ja
antwoord: ..Dan is het Jaap".

We herhalen dit nog een of twee keer. De leerkracht stelt dan het probleem aan de orde welke 
vragen we het beste achtereenvolgens kunnen stellen om zo snel mogelijk tot een oplossing te 
komen. Diskussie volgt. De genoemde mogelijkheden worden op het bord genoteerd en 
vergeleken. We doen daarna hetzelfde spel voor de bladeren die in de kring liggen. Op het bord 
komt bijvoorbeeld:
• Is het groot ? nee
• Is het erg klein? nee
• Heeft het allemaal uitsteeksels? nee
• Eindigt het in een scherpe punt? ja
• Heeft het een beetje de vorm van een hart? ja
Een leerling wijst een lindeblad aan.
Als een kring één keer het spel met de bladeren gedaan heeft, vraagt de leerkracht, wijzend naar 
de lijsten op het bord: ..Waar vragen jullie steeds naar?"
In de bovenbouw zal waarschijnlijk het begrip ..kenmerken" genoemd worden. Anders intro
duceren we het als een alternatief naast de termen die de kinderen naar voren brengen.
In de onderbouw doen we dat nog niet.

bron: Het gebruik van de schoolomgeving, p 51



n Groei en ontwikkeling van levende 
organismen.

h. Beleven en beschrijven van de ontwik
keling en groei van individuele orga
nismen.
Dit kan binnen gebeuren, maar ook 
buiten, in een meer natuurlijke omge
ving.

i. Kunnén experimenteren met betrekking 
tot factoren die van invloed zijn op groei 
en ontwikkeling van planten.
Zie de toelichting bij doel m.

Beleven en beschrijven van de ontwikke
ling en groei van individuele organismen

III Inzicht in relaties tussen organismen 
onderling en organismen en hun 
niet-levende omgeving.

In tegenstelling tot de doelen onder I, gaat 
het hier om een ecologische benadering. 
Ecologie is de wetenschap die studie maakt 
van de samenhangen in de natuur.
j. Inzicht in relaties tussen organismen die 

tot dezelfde soort behoren.
Dieren vechten, baltsen en paren, voor
al vogels. In de broedtijd kunnen we 
zogenaamde territoriumgevechten zien. 
Wat gebeurt er als meer koolmezen 
dezelfde nestkast willen bezetten? 
Planten voeren onderling strijd om licht 
en ruimte, wat goed te zien is bij het 
volgroeien van een stukje kale bodem.

k. Inzicht in relaties tussen verschillende 
soorten.
Verschillende organismen hebben met 
elkaar te maken

Slaande vink

o eten en gegeten worden 
e beschutting (dieren en planten) 
o betreding (op bepaalde plaatsen 

wordt vaak gelopen en er ontstaan 
paadjes of er komen tredplanten) 

o samenwerking (symbiose) 
e parasitisme

1. Inzicht in de relatie tussen levende or
ganismen en hun niet-levende omge
ving.
Soorten planten en dieren hebben een 
min of meer duidelijke voorkeur voor 
een bepaalde omgeving.
Vanuit vraagstelling als; 
o Waar vind je welke dieren? of speci

fieker;
e Waar leven pissebedden? 

kan deze voorkeur buiten ontdekt 
worden.
Binnen kunnen dan met deze dieren 
experimentjes gedaan worden, om

ideeën over hun voorkeur voor be
paalde plaatsen te toetsen.
Maar experimenten kunnen ook bui
ten plaatsvinden.

<^/i

Vechtende vinkenmannen

Bron: Jos Elstgeest, Planten en kinderen, Regionaal Pedag. Centrum Zeeland, 
Middelburg

VII

Die plant 
verwelkt of
groeit langzamer 

vlugger 
langer 
dikker 
scheef

buigt 
krult 
verkleurt

2) EXPERIMEHTA TIE

= gecontroleerde manipiilatie

= verfijnde, georganiseerde 
observatie

Wij doen iets
a) met de plant,
b) met het milieu van de plont;
Wij veranderen iets
a) aan de plant,
b) aan het milieu van de plant,

en de plant reageert 
In die reacties, en in de 
samenhang daarvan, zoeken v.’ij 
naar informatie die 
onze vraagstelling 
bevredigt.

Door het manipvileren van planten 
en hun omgeving, en door zo te 
ervaren dat — en hoe — planten 
daarop reageren, komen de kinderen 
langzaamaan tot het inzicht dat we 
het 'doen en laten' van planten 
kunnen beïnvloeden.

Land-, tuin, en bosbouw zijn uit 
deze inzichten voortgekoraen.

MilinubcscLcrniing ■.vollicliu ook.
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m. Experimenten met betrekking tot de re
latie organisme-omgeving kunnen 
voorbereiden, uitvoeren en evalueren. 
Net als bij doel i, gaat het hier om het 
leren van een stukje natuurwetenschap
pelijk denken. Het leren opzetten van 
een experiment is een complexe zaak. 
Dit zal elders uiteen gezet worden en er 
wordt verwezen naar literatuur.
Bij „experiment” kunnen we bijvoor
beeld denken aan:
o het testen van de reacties van kruis

spinnen op het gooien van kleine 
propjes in hun web

o het overplanten van een bepaalde 
wilde plantesoort (in een bloempot) 
van een plaats in de volle zon naar 
een schaduwrijk plekje 

o het onderzoeken van het effect van 
het niet meer of minder maaien op de 
soorten samenstelling van het gazon. 
Een deel van de tuin kan zelfs spe
ciaal ingericht worden als experi- 
menteertuin, met open stukken om
geven door tegels, waardoor een 
goede controleerbaarheid mogelijk 
is.

Het overplanten van een „wilde” plant

n. Beleving en beschrijving van verande
ringen in aard en samenstelling van de 
begroeiing en de bevolking van de er
gens voorkomende dieren. 
Veranderingsprocessen zijn voortdu
rend aan de gang; een gazon ,,kruipt de 
straat op”, een bosje groeit dicht en de 
planten onder de struiken komen meer 
in de schaduw, etc. De veranderingen 
die hiermee samenhangen kunnen ge
volgd én beschreven worden, via de 
adoptie van een ,,miniveldje”. Ze ver
wijzen ook naar
o wijzen van beheer en hun effecten 
o de ontwikkeling van het landschap en 

de wijze waarop deze omgeving is 
ontstaan welke na te gaan is door 
oude kaarten en prenten te bestude
ren, oudere mensen te interviewen, 
en dergelijke toekomstplannen voor 
de eigen omgeving.

uit: Koncept Praktika Biologie, LPC, afd. Opleidingen, Hoevelaken

o. Beleving en beschrijving van verande
ringen die samenhangen met de jaarge
tijden.
Nadere toelichting is hierbij overbodig.

IV Studie van niet-levende verschijnse
len.

p. Beleving en beschrijving van het weer. 
Om te beginnen kunnen kwalitatieve, 
subjectieve verschillen in de beleving 
en beschrijving aan bod komen, door de 
kinderen naar buiten te laten gaan en ze 
daarna hun oordeel over het weer te

laten geven, verbaal of in een tekening- 
met-toelichting.Wat voor de een erg 
koud is, is dat voor de ander veel min
der, wat de een als onaangenaam be
schouwt vindt de andere juist fijn.
Zie in dit verband ook de verschillen in 
kleding tussen de kinderen! Kunnen we 
nu een soort maat gebruiken waarover 
we het samen eens kunnen zijn? (n.b. 
zonder subjectieve verschillen minder 
belangrijk te vinden!) Nu komen metin
gen aan de orde van temperatuur, neer
slag, windrichting en -snelheid. En het



schoolterrein is dan een uitgezóchte 
plaats om een soort weerstation te vesti
gen.

q. Enig begrip van samenstelling en 
structuur van de bodem.
Rond de school vinden we meestal op
gebrachte grond, waarin (nog) niet zo
veel structuur te vinden is. Maar de stu
die van de bodem kan hier wel begin
nen, met name het goed bekijken van 
grond en van het zand uit de zandbak. 
Bij een educatieve natuurtuin of wilde 
plantentuin wordt er bewust met ver
schillende grondsoorten gewerkt. De 
studie van de bodem hangt overigens 
ten nauwste samen met het beschouwen 
van de natuurlijke vegetatie en het bo- 
demgebruik door de mens.

uit: Tuinboek Dienst voor Sport en Recreatie, afd. Natuur educatie, Rotterdam

De levende grond.

De grond vein de tuin 
bestaat niet alleen 
uit klei, zand, veen 
en stukjes planten

resten. Er leven 
ook nog heel veel 
dieren en diertjes 
in en op de grond.

Sommige zijn zo klein 
dat je ze haast niet 
kunt zien.

In jouw tuintje van 
twee meter breed en 
zes meter lang 
kunnen leven ongeveer;

J. .V
."S-,

960 regenwormen

3.600 duizendpoten

600 slakken

1.200.000 spinten

60.000 springstaarten 
en vele andere diertjes

Verder kunnen er nog 
ontelbare bacteriën 
en schimmels voorkomen.

>:ï

mi

V Bew^ing
Hierbij speelt het begrip ,,arbeid” een rol, 
als gezamenlijke menselijke bezigheid. In 
het begrip ,,arbeid” gaat het om verant
woordelijkheid in het kader van een geheel 
aan werkzaamheden, maar ook om inspan
ning, om het worstelen met de materie. Bij 
het werken in de tuin kan dit zeer concreet 
worden. Zo kunnen we doelstellingen for
muleren;
r. Het vergroten van het lichamelijk uit

houdingsvermogen ,
en wel in het kader van functioneel zich 
bewegen.

s. Het kunnen hanteren van eenvoudige en 
algemene gereedschappen en technie
ken.
En deze bewegings-component van het 
,,tuin-doen” zouden we ook nog kun
nen zien in het kader van

t. Het zorgen voor een ritmische afwisse
ling van activiteiten die minder of meer 
lichamelijke inspanning vragen, die 
meer individueel of meer in groepsver
band plaatsvinden, die op verschillende 
soorten inhouden betrekking hebben, 
etc. Als men het aspect van een ritmi
sche afwisseling van activiteiten be
langrijk vindt, kan dat gevolgen hebben 
voor de plaats van de tuin in het dag- en 
weekplan. Men gaat dan letten op de 
,,contrapunten” zoals het lang min of 
meer stil zitten in een rekenles enerzijds 
en het lichamelijk actiever bezig zijn in 
de tuin anderzijds.
Het bewegen in de tuin kan ook de vorm 
hebben van het

u. Spel.
Het spel kan uiteraard allerlei vormen 
hebben. Over de waarde van het spel 
(nadere doelbepaling, voorzover dat 
mogelijk is) zullen we in dit verband 
niet verder uitweiden.

VI Leren dragen van verantwoorde
lijkheid.

Een schoolteam kan van mening zijn dat dit 
een van de belangrijkste doelstellingen van 
de school is. Anderen vinden het wellicht

t 3
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een nevendoel. Voordat deze doelstelling 
nauwkeuriger geanalyseerd wordt, wordt 
eerst onderscheid gemaakt tussen; 
e Individuele verantwoordelijkheid voor 

een eigen tuintje
• Verantwoordelijkheid als lid van een 

groep voor een gezamenlijke tuin.

Het is opvallend dat de meeste produktie- 
tuinen, waarin groenten, bloemen, etc. ge
kweekt worden, opgedeeld zijn in éénmans- 
tuintjes. Het kan zijn dat hier een bepaalde 
visie achter zit op de samenleving en de rol 
van de school daarin.
Men kan namelijk ook van mening zijn dat 
kinderen juist moeten leren samenwerken, 
samen hun arbeid plannen, uitvoeren en 
evalueren in een democratisch overleg. In 
dit geval zal men bij voorkeur groepstuinen 
maken.
Er zal hier gekozen moeten worden!
De hierboven genoemde doelstelling heeft 
te maken met:

Vrijheid om te kiezen: zonder vrijheid kan 
er geen sprake zijn van verantwoordelijk
heid, maar eerder van gehoorzaamheid.

Moeten kinderen in door de leerkrachten 
vastgestelde leerjaren en perioden in de tuin 
werken; is het een voor allen verplichte 
activiteit in bepaalde schooljaren? Of be
staat de mogelijkheid om het werken in de 
tuin gedurende een bepaald seizoen als 
keuze-activiteit te nemen, naast andere 
keuze-activiteiten in de school? Men kan 
ook van mening zijn dat elk kind gedurende 
de jaren dat het op school is tenminste één 
seizoen in de tuin gewerkt moet hebben, 
maar overlegt met de kinderen wanneer zij 
dat willen.
Mogen de kinderen zelf uit een bepaald 
aanbod kiezen welke produkten zij in hun 
tuin willen verbouwen?
Mogen de kinderen zelf kiezen met welke 
andere kinderen zij willen samen werken?

Dit verwijst naar de volgende doelstellin
gen, die een nadere precisering zijn van de 
doelstelling VI, namelijk:
V. Bewust kunnen kiezen. 
w. Mede-zeggenschap.

Deze doelstellingen hangen weer samen 
met kennis en vaardigheden, die de kin
deren moeten bezitten om te kunnen 
kiezen, om mee te kunnen bepalen wat 
er zal gebeuren.

X. Betrouwbaarheid: je aan overeenge
komen afspraken houden. 
Volhardendheid fzelf-discipline): door
gaan, ook als het om minder leuke as
pecten gaat.
Geduld: planten groeien langzaam, je 
moet kunnen wachten op resultaat, 

y. Het besef dat levende wezens onze 
voortdurende zorg nodig hebben.
De gezamenlijke verantwoordelijkheid 
vereist weer speciale vaardigheden, 
zoals:

z. Taken kunnen verdelen, zowel in de 
grote groep (klas) als in een kleine 
groep.
Hierbij zal rekening moeten worden ge
houden met bekwaamheid en voorkeu
ren van de groepsleider. Dit laatste 
houdt ook in dat minder aantrekkelijke 
taken gelijk verdeeld worden.
In dit kader is ook het gesprek belang
rijk:

aa.Gesprekken kunnen voeren.
• kunnen luisteren
• de eigen mening en gevoelens naar 

voren brengen
• kritiek kunnen geven en ontvangen. 

Gesprekken kunnen gevoerd worden 
in het schoolgebouw, over het bui
tenwerk, maar ook buiten in de tuin. 
Men vindt het gesprek misschien zo 
belangrijk, dat in de tuin een zitkuil 
wordt gemaakt om ook daar gesprek
ken te kunnen houden.
Maar deze zitkuil kan ook gebruikt 
worden voor:

hb.Muzische activiteiten, vieringen, feest. 
Als we, in verband met de verantwoor
delijkheid nog concreter worden, kan 
dit inhouden:
- verantwoordelijk zijn voor het on

derhoud van (een deel van) het gazon 
(maaien) of de border (wieden)

- verantwoordelijk zijn voor het ver
zorgen van de kippen of de geit

- verantwoordelijk zijn voor het plan
ten/zaaien, verzorging van de plan
ten, etc. in de moestuin

- verantwoordelijk zijn voor het 
schoonhouden (zwerfvuil!) van een 
deel van het schoolterrein.

De aard en mate van verantwoordelijkheid 
is bij deze voorbeelden zeer verschillend. 
De aard en mate van verantwoordelijkheid 
die men kinderen geeft hangt af van:
• wat men als schoolteam (en ouders) wil. 

hoever men wil gaan; in het voorgaande
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wordt hopelijk voldoende materiaal aan
gedragen om de discussie daarover aan 
te gaan en tot besluiten te komen 

® wat kinderen op een bepaald moment 
aankunnen; hiervoor zijn geen duidelijke 
richtlijnen te geven, maar er kan al vroeg 
begonnen worden bepaalde taken door 
kinderen te laten verrichten, waarbij de 
kinderen in de loop der tijd steeds meer 
betrokken worden in het overleg over het 
wat en hoe

e wat men als schoolteam nu aankan; in 
verband daarmee begint men wellicht 
met het beheer van gazon en border door 
de kinderen, terwijl later veranderingen 
worden aangebracht.

Let wel, de verantwoordelijheid die men 
kinderen geeft is een beschermde/afge
schermde verantwoordelijkheid, bedoeld 
om verantwoordelijkheid te leren dragen. 
De leerkrachten (opvoeders) blijven uitein
delijk verantwoordelijk en zijn uiteindelijk 
aanspreekbaar.

uit: Freudenthal / Keyl, 1978, p. 38-40

Bepaalde tuintypen bieden weinig moge
lijkheden voor het dragen van verantwoor
delijkheid voor aanleg en beheer door de 
kinderen, omdat zij een zeer grote deskun
digheid vereisen, bijvoorbeeld heemtui- 
nen.
Met name de produktietuin (groente, aard
appelen, kleinfruit, bloemen, etc.) biedt 
veel mogelijkheden in verband met de hier 
behandelde doelstellingen, maar ook de 
adoptie van ,,miniveldjes”: kleine terrein- 
tjes met een wilde flora, die bestudeerd, 
beheerd en beschermd worden.

Tenslotte nog dit: verantwoordelijkheid 
leren heeft ook te maken met het zoveel als 
mogelijk is afleggen van verantwoording 
over beslissingen, door de leerkrachten aan 
kinderen en ouders. Iemand heeft onlangs 
beweerd, dat dat nu juist het wezen bepaalt 
van wat we ,,opvoeden” noemen. Als het 
ontbreekt kunnen we niet spreken over 
opvoeden, maar over indoctrinatie.

Vil Een harmonische ontwikkeling van 
de persoonlijkheid van de kinderen.

Vanouds is het contact met de natuur als 
zeer belangrijk beschouwd voor de ontwik
keling van kinderen, met name voor de 
ontwikkeling van hun gevoelsleven. 
Bovendien biedt de aanwezigheid van een 
rijk scala aan mogelijkheden van concrete 
werkzaamheden aanknopingspunten voor 
het ontstaan van goede relaties tussen on
derwijsgevende en kinderen en de kinderen 
onderling.
Bovendien (en ^ooral) kunnen kinderen 
hierdoor een gevoel van eigenwaarde ont
wikkelen, van groot belang voor hun ver
dere ontwikkeling, ook voor het cognitieve 
leren.
Het gaat hierbij, evenals bij doelstelling 
VI, om de pedagogische doelstelling van 
de school ‘.

1. Zie in dit verband: Suus Freudenthal/Ben Keyl, De remedië
rende functie van de rijke omgeving in de school. Pedomorfo- 
sc februari 1978 en W. ter Harst. Kind en natuur.........

Ik denk nu aan een ander jongetje. Remi, 
die zo druk was, dat hij in schooi, in de 
groep, eigenlijk niet tot werken kon ko
men. We hadden ai gesprekken over hem 
gehad van ,,eigenlijk is hij toch niet aan
vaardbaar, hij verstoort de groep zó erg, 
dat we hem eigenlijk toch niet kunnen 
hebben”. De onderwijzeres die hem in 
haar groep had, probeerde alles maar het 
lukte niet. Hij had een motorische stoor
nis, dat bleek later ook wel, maar op een 
gegeven moment was hij op de speelplaats 
en stond te hunkeren voor de kas en zei: 
,,Mag ik daar wel eens wat doen? Mag ik 
helpen?” We hadden er een klein bakje 
met begonia-zaailingen staan. Dat is een 
heel pieterwerk. Met een klein houtje 
moeten ai die plantjes verzet worden. 
Toen vroeg ik: ,,Kun je die op richels 
zetten?” Hij wist eerst niet wat dat was 
,,op richels zetten”. Daar hebben we hem 
aan gezet. Het wonderbaariijke was: in de 
groep kon hij geen drie minuten met iets 
bezig zijn, hier was hij twee uur non-stop 
bezig met begonia’s op richels te zetten. 
Waardoor wij zeiden: „Hij kan dus wèl 
gekonsentreerd werken! Alleen, er zijn 
veel faktoren waardoor hij afgeleid wordt, 
in de groep waarschijnljk ook. Als hij 
alieen werkt, kan hij het wèl. ,,Deze jon
gen hebben wij toch moeten verwijzen, 
later... Hij was toen al in onderzoek en de 
moien begon te draaien. Hij is naar een 
school gegaan voor moeilijk lerende kin
deren, wat ik toch altijd nog betreur. Als 
ik meer ruimte had gehad en meer tijd, 
hadden wij hem misschien toch kunnen 
opvangen.

Het komt altijd weer aan op het insprin
gen op toestanden, situaties. Neem nu b.v. 
een ander kind__Jan, een begaafde jon
gen. Hij is nu landbouwingenieur. Jan 
was ook op de boerderij bezig, heel stil
letjes. Je merkte hem in de groep haast 
niet op, hij werkte rustig, hij was gewoon 
watje noemt ,,een begaafde, rustige leer
ling”. Ais je ze allemaal zo had zou het 
bijna saai worden. Jan was toch gemoti

veerd om elke morgen door de achter
deur, ongevraagd, op de boerderij te ko
men werken. Ook als hij niet in de corvee- 
groep zat, was hij toch op de boerderij. 
Dat viel op. Oók viel op, dat hij grote 
behoefte had om met de dieren intiem om 
te gaan. Ik denk aan moeder Kloek, een 
grote Islander kip, die zeer aan hem ge
hecht was. Dat was eigenlijk z’n kame
raadje geworden. Ik kan het ook wel 
uitleggen. Waarschijnlijk ontbeerde hij 
toch een stukje emotionaliteit, een stuk 
warmte: moeder kon haar gevoelens ook 
moeilijk bloot leggen, evenals vader. Ik 
denk dat dit kind daardoor thuis toch iets 
ontbeerde. Die kip nu, die moeder Kloek, 
was zijn vriendje, daar trok hij altijd mee 
op. Vóór schooltijd, na schooltijd, als 
moeder Kloek broedde of als moeder 
Kloek in de rui was. Jan was altijd bezig 
met moeder Kloek. Op een gegeven mo
ment kwam Jan met tekeningen aandra
gen van moeder Kloek en er zat een hele 
ontwikkeling in die tekeningen. Toen hij 
haar het eerst tekende was hij een jaar of 
negen, en toen hij twaalf was, was het 
zover gevorderd, dat hij die kipmodeilen 
echt, ik zou zeggen anatomisch goed 
weergaf, heel natuurlijk, heel verstande
lijk. Hij begon ook fazanten te tekenen. Ik 
kan niet zeggen dat het kunstwerken wa
ren, het waren bijna plaatjes, maar hele
maal zo uit de natuur weergegeven. Dat 
was voor ons een aanwijzing, dat Jan dus 
heel verstandelijk bezig was, maar toch 
z’n emotionaliteit daarin kwijt kon. Toen 
hij twaaif was, begon hij te weven, wat ik 
met grote belangstelling heb gevolgd. Dat 
duurde nog maar acht maanden. Toen is 
hij van school gegaan naar het vervolgon
derwijs, is op de toenmalige HBS terecht
gekomen. Toen hij student in Wageningen 
was - ik heb hem helemaal gevolgd -, 
begon hij opnieuw weer zijn eigen huis in 
te richten met dieren en planten. Toen kon 
ik er met hem over praten. Hij vertelde 
me, dat hij zich daar happy voelde. En dat 
hij behalve de wetenschap ook de warmte 
van de dieren en planten erg nodig had.

Het leuke was, dat hij zich toch niet 
isoleerde, maar in een studentengemeen
schap van acht studenten leefde, volko
men zichzelf was, heel rustig, bijna zake
lijk reageerde en toch wel met grote 
warmte. Behalve zijn vakliefde voor het 
werk, is ook zijn grote liefde naar het 
leven zelf toe door blijven gaan. Oók in 
een grote sociale betrokkenheid. Daar 
zouden nog veel voorbeelden van zijn te 
geven. Als ik nu terugkijk is het dit wat 
Jan aan de school beleefde. Dat leren ging 
wel, dat kwam vanzelf wel in orde. Je hebt 
kinderen die, als ze enigermate begaafd 
zijn, overal wel door komen. Dat was voor 
Jan ook geen probleem. Ik ben toch wel 
blij dat hij zijn emotionaliteit heeft kun
nen vinden, dat hij die kwijt kon, want dat 
was anders toch wel een tekort geweest. 
Hij heeft er nu ook een heel heldere kijk 
op, nu hij volwassen geworden is. Dat 
bleek wel uit gesprekken. Toch met grote 
waardering voor zijn ouders.

Het gaat om het scheppen van de omge
ving. De schooiomgeving, de omgeving 
in en rond de school, moet zoals ik al zei, 
zó gestrukfureerd zijn, dat kinderen mo
gelijkheden vinden om door onderzoek 
en ervaring zichzelf te worden of te blij
ven. Het materiaal hoeft voor mij niet 
alleen biologisch te zqn, hoewel ik het 
met-de-natnur-bezigzijn wel noodzake- 
Ujk vindt Steeds meer raak ik er van 
overtuigd, dat het noodzakelijk is dat er 
kontakt met de natuur, óók in de school, 
als werkvorm mogelijk is. En dan niet in 
analytische vorm zoals ik wel in het 
buitenland gezien heb, dat ze met 
broedmachines bezig zijn, eieren stuk
maken om te kijken, hoe het leven zich 
ontwikkelt en hoe het is wanneer bet 
doodgaat,... nee, ik bedoel met bezig 
zijn in de natuur: in bewondering opzien, 
en zo een bewustwording tot stand bren
gen, welke grote verantwoordelijkheid 
wij hebben t.a.v. bet leven rondom ons. 
Helemaal wat betreft de tijd waarin wij 
nu leven.
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VIII Ontwikkeling van gevoelens voor 
schoonheid.

cc.Het waarderen van een ,,mooie" tuin 
en hel ontwikkelen van een gevoel voor 
esthetische principes bij tuinaanleg. 
Deze doelstelling zal vooral voor ou
dere leerlingen van toepassing zijn, 
vooral ook omdat bij tuinaanleg het 
,,zich kunnen voorstellen van een re
sultaat", zonder dat er nog iets van te 
zien is, een belangrijke rol speelt.

Toch kunnen we kinderen bewust maken 
van het bestaan van normen en van de 
normen die ze zelf hanteren, door tuinen en 
de waardering daarvan door verschillende 
kinderen onderling te vergelijken.
Het schoolteam zal het esthetische aspect 
van de tuin waarschijnlijk meestal een be
langrijke zaak vinden, misschien zelfs het 
belangrijkste. Dat kan gelden voor een 
meer gecultiveerde tuin en voor een tuin 
waarin de begroeiing meer zelf haar gang 
kan gaan.
(zie ook doel g)

IX Plezier in het buiten-zijn en het be- 
zig-zijn in de tuin.

Deze doelstelling heeft uiteraard te maken 
met andere al genoemde doelstellingen.
Als het plezier ontbreekt, zijn onvoldoende 
garanties aanwezig dat de kinderen er later 
iets mee zullen doen.
Men zal er dus voor moeten zorgen dat het 
fijn blijft.

Je emotioneel betrokken voelen bij de 
natuur

I ! t 1(1 t /

X Besef van verbondenhdd met (afhan
kelijkheid van) de natuur.

Net zoals vorige doelstellingen kan dit doel 
beschouwd worden als een van de funda
menten voor de andere doelstellingen. An
derzijds zal de genoemde verbondenheid 
pas een reële inhoud kunnen krijgen door 
ervaringen met en kennis van levende or
ganismen en natuurverschijnselen.
AA.Kennis van eenvoudige methoden om 

voedsel te verbouwen.
We zijn voor onze voedselvoorziening 
voor het grootste deel aangewezen op 
tuinbouw en akkerbouw. In de lagere 
school wordt, bij de aardrijkskundeles
sen, veel gepraat en gelezen over tuin
en akkerbouw. We kunnen op dit terrein 
ook proberen de beleving en ervaring tot 
zijn recht te laten komen door te tuinie
ren. Kinderen leren de gewassen ken
nen, leren zorgen, beleven groei en 
ontwikkeling, leren handelingen/tech
nieken (zie vorige doelen).
Ze kunnen kennis maken met alterna
tieve landbouwmethoden in de bodem- 
bewerking, bemesting (compost) en be
strijding van plagen. Naar aanleiding 
van de oogst kunnen kooklessen gege
ven worden.
Tenslotte (,,last but not least”) kan de 
relatie school-thuis hierdoor verbeterd 
worden, doordat de kinderen produkten 
mee naar huis nemen en hun ouders naar 
de tuin komen kijken.

XI Verwondering.
Wellicht het belangrijkste doel in verband 
met de tuin. Alleen al het wekken van deze 
verwondering zou een voldoende motive
ring kunnen zijn, om met de tuin aan de slag 
te gaan, al is er uiteraard meer dan dit.

2.3. Diversen
Niet alle doelstellingen die een rol spelen 
konden worden besproken, maar alleen 
die, welke in het besluitvormingsproces

rond de vormgeving van de tuin doorslag
gevend zijn.
Met de opgesomde doelstellingen zijn vaak 
weer andere verbonden. Zo kunnen bij
voorbeeld bij het plannen van veranderin
gen de volgende vaardigheden van belang 
zijn;
• het kunnen maken van een driedimen

sionale afbeelding (maquette) van de 
bestaande en de gewenste toestand;

• het kunnen tekenen van een kaart van de 
bestaande en gewenste toestand, met alle 
vaardigheden die daar weer mee samen
hangen.

Bovendien spelen tijdens het werken met 
kinderen allerlei andere doelen een rol 
naast de doelen die men zegt na te streven. 
Teamleden kunnen onderling of met behulp 
van een schoolbegeleider proberen meer 
vat te krijgen op wat er nu echt gebeurt in de 
klas en welke doelen echt worden nage
streefd. Het observeren bij elkaar kan daar
bij een belangrijk hulpmiddel zijn.
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2.4. Combinaties van doelstellingen.
Zoals al eerder werd gezegd
• zal uit deze doelstellingen gekozen 

moeten worden
- omdat niet alle doelstellingen in de 

eigen tuin van de school gerealiseerd 
kunnen worden

- omdat men bepaalde zaken belangrij- 
ker vindt dan andere

• zal een schoolteam zelf moeten bepalen 
welke accenten men wil leggen, welke 
doelstellingen van centrale betekenis 
zijn en welke van meer ondergeschikt 
belang.

Het geheel van doelstellingen dat zo ont
staat zal bepalend zijn voor de inrichting en 
het gebruik van de tuin.
We geven enkele voorbeelden in de vorm 
van een relatieschema van doelen.

Voorbeeld I.
Een schoolteam kiest, na een of meer 
gesprekken, een aantal centrale doelstel
lingen van het werken in en met de tuin en 
dit wordt verder ingevuld door de keuze 
van een aantal concretere doelen.

Dit schoolteam wil een tuin, waarin de 
kinderen actief bezig-zijn met het geza
menlijk voorbereiden en uitvoeren van het 
kweken van gewassen (groepstuinen, be
halve voor de jongsten) omdat men meent 
dat via deze arbeid de verantwoordelijkheid 
en de verbondenheid met de natuur het best 
tot hun recht komen. Van hieruit bestude
ren de kinderen, vooral aan de hand van 
eigen vragen en probleemstellingen, de 
gekweekte planten en , .onkruiden”, dieren 
in de min en de onderlinge relaties mssen

deze organismen. Er wordt gestreefd naar 
een zo natuurlijk mogelijke teeltmethode. 
Er worden relaties gelegd mssen het prak
tisch bezig-zijn in de tuin en de studie van 
akker- en minbouw, in Nederland en elders 
en in vroegere tijden.
Het samenwerkingsaspect is regelmatig 
voorwerp van evaluatie.
Bij de planning wordt rekening gehouden 
met het dag- en weekritme van activiteiten. 
Het oogsten wordt gevierd met een oogst
feest.

O
Naast de produktietuin zal er een stukje 
experimenteertuin moeten komen, met 
kleine stukken grond, omringd door tegels, 
waarin proeven kunnen worden genomen 
met verschillende hoeveelheden water, 
mest, verschillendeplantafstanden, etc.
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Voorbeeld!.
Een schoolteam wil met name het accent 
leggen op de studie van ecologische rela
ties, omdat men dat met het oog op de 
milieuproblematiek noodzakeli jk vindt.
Dit schoolteam wil ook wel werken aan de 
ontwikkeling van verantwoordelijkheids
zin, want inzicht in relaties in de natuur 
wordt gezien als een voorwaarde om ver
antwoordelijkheid in deze samenleving te 
kunnen dragen. Maar in het onderwijs zelf 
gaat het om het werken aan voorwaarden 
om deze verantwoordelijkheid te kunnen 
dragen.
Het schoolteam zal vooral gerieht zijn op 
het aetief verkennend bezig-zijn (beschrij
vend en verklarend) in de omgeving. Daar
bij wordt uitgegaan van de omgeving zoals 
die aangetroffen wordt, maar men zal er

naar streven veranderingen aan te brengen 
in de riehting van een veelzijdig milieu 
voor spontane plantengroei (wilde plan
tentuin), met de bijbehorende diversiteit 
aan dieren. Op die manier kunnen ecologi- 
sehe relaties het best worden bestudeerd.

Hopelijk wordt aan de hand van deze voor
beelden iets duidelijk van de (complexe) 
relatie tussen het werken met de tuin ener
zijds en doelstellingen anderzijds.
Het wordt tijd dat we ons nu gaan bezig
houden met voorwoarden en consequen
ties.
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Weet waar je aan begint!: 

de voorwaarden en consequenties 

oftewei: begin er niet aan ais ...

3.1. Voor het slagen van een tuinproject 
voor een school is het zo bewust 
mogelijk nemen van de planningsbe
slissingen die in hoofdstuk 2 van dit 
stuk staan aangegeven een belangrij
ke voorwaarde.

3.2. Planning en uitvoering moeten ge
dragen worden door het team van de 
school, samen met ouders (ouder- 
commissie), kinderen en bevoegd ge
zag.
Alleen dan kan de noodzakelijke con
tinuïteit gegarandeerd worden.
Het tuinproject mag niet afhankelijk 
zijn van de inzet van een of enkele 
personen, hoe enthousiast deze ook 
kunnen zijn.

Ook in de vakantie moet de tuin verzorgd 
worden

3.3. Het verdient aanbeveling de Rijksin
spectie op de hoogte te stellen van het 
tuinproject, ook omdat er wellicht 
roosterafwijkingen nodig zijn, omdat 
het werken aan en in de tuin in het 
schoolwerkplan opgenomen wordt, 
e.d.

3.4. Een tuin vraagt in het algemeen conti
nue zorg en toezicht.
a. De mate van onderhoud die een 

tuin nodig heeft varieert met het 
type tuin. Met name produktietui- 
nen móéten ook gedurende 
schoolvakanties verzorgd worden!

b. Toezicht op de tuin is een apart 
probleem. We moeten rekening 
houden met de mogelijkheid van 
vernielingen.

Elke school zal zelf na moeten gaan hoe dit
voorkomen kan worden:
• is er voldoende speel gelegenheid in de 

buurt of trekt de tuin, vooral als het een 
wat ,,ruige” tuin is juist kinderen aan, 
bij gebrek aan andere, wat ruige speel
terreinen?;
in het laatste geval zou men er bij de 
gemeente voor kunnen ijveren wat ruige 
speelterreinen in de buurt aan te leggen, 
waardoor de druk op de tuin verminderd 
wordt;

• zal men een intensieve voorlichtings
campagne voeren, met huis-aan-huis- 
informatie, jaarlijks een openbare voor
lichtingsbijeenkomst voor de buurt, ex
cursies of een natuurspoor voor buurt
bewoners, informatie via andere nabij
gelegen scholen (het zijn, zegt men 
vaak, altijd ,,de kinderen van andere 
scholen”, die de zaak vernielen), waar
door men het besef van gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de tuin pro
beert te versterken?

• zal men proberen zoveel mogelijk men
sen uit de buurt bij de aanleg van de tuin 
te betrekken, waardoor het meer een 
,,buurt-gebeuren” wordt en de sociale 
controle in de buurt een positieve functie 
kan hebben?

• zal men in het begin een hek om de tuin 
plaatsen en tegelijkertijd een haag plan
ten met gedoomde struiken (meidoorn, 
sleedoorn, rozen- en braamstruiken), die 
te zijner tijd het hek kan vervangen? Een 
hek of haag zijn niet zo erg gewenst, 
maar misschien kan het in een bepaalde 
situatie moeilijk anders.

Al deze en andere maatregelen om het
vernielen tegen te gaan of te voorkomen

Geld als randvoorwaarde

Sociale controle

kosten tijd en (soms) geld. Bij de planning 
moet hier al rekening mee gehouden wor
den. Opbouwwerkers kunnen erbij betrok
ken worden.

3.5. Het verdient aanbeveling per school 
een ,,werkgroep schooltuin" in te 
stellen, eventueel als subcommissie 
van de oudercommissie, waarin on
derwijsgevenden en ouders zitten en 
die als taak heeft het coördineren van 
alle werkzaamheden en contacten met 
betrekking tot de tuin. Eén leerkracht 
per school zou aanspreekbaar moeten 
zijn als contactpersoon, voor contac
ten met plantsoenendiensten, e.d. en 
als coördinator van het stuk school- 
werkplanontwikkeling dat met de tuin 
samenhangt.

3.6. Het beschikbare geld is uiteraard een 
belangrijke randvoorwaarde.

3.7. Het is wellicht mogelijk dat bepaalde 
werkzaamheden door de gemeentelij-



ke plantsoenendienst of schoolbiolo- 
gische dienst verricht worden, bij
voorbeeld
® grove bewerkingen, zoals lx per 

jaar ploegen
o omvangrijke graafwerkzaamheden 

voor hei maken van een vijver 
e het sproeien van de groentetuin in 

een droge zomervakantie.
Het is misschien ook mogelijk dat de ge
meente gratis of zeer goedkoop materialen 
in natura levert, zoals

• plantmateriaal (bomen en struiken) 
o oude stenen voor muurtjes (afkom

stig van sloop)
• rondhout (paaltjes), voor de zit- 

kuil.

3.8. De deskundigheden waarover be
schikt kan worden zullen geïnventari
seerd moeten worden. Het kan een 
belangrijke factor zijn bij de beslis
sing over het type tuin dat men gaat 
aanleggen. Als er bijvoorbeeld in de 
omgeving geen mensen en groepen 
zijn die voldoende weten over de 
aanleg en beheer van wilde planten
tuinen, dan kan men daar beter niet 
aan beginnen.
Er moet nagegaan worden of; 
e in het schoolteam deskundigen 

aanwezig zijn
e onder de ouders deskundigheid be

staat
o de gemeentelijke plantsoenen

dienst wil adviseren 
o leraren biologie van het voortgezet 

onderwijs willen adviseren 
9 schoolbiologen of ambtenaren na- 

tuurzaken kunnen helpen 
e er verenigingen zijn die kunnen 

adviseren en helpen b.v.;
- afdeling van de Koninklijke 

Maatschappij voor Tuinbouw en 
Plantkunde

- volkstuindersvereniging
- afdeling van het Instituut voor 

Natuurbeschermingseducatie
- milieuwerkgroep, vogelbe- 

schermingswacht, e.d.
- afdeling van de Koninklijke Ne

derlandse Natuurhistorische 
Vereniging

- afdeling van een jeugdbond voor 
natuurstudie.

Via navraag bij ouders of bij gemeentelijke 
instanties kan men achter de adressen ko
men. Achterin deze brochure worden van 
een aantal instanties landelijke contact
adressen genoemd.

Eventueel organiseert een van de genoem
de instanties een speciale bijscholingcursus 
voor de leerkrachten en ouders.
Het verdient aanbeveling een zo volledig 
mogelijk overzicht te hebben van de moge
lijkheden op dit punt. Er moet naar ge
streefd worden de zaak niet te laten afhan
gen van enkele mensen, omdat het dan te 
kwetsbaar is.

3.9. Ook zal geïnventariseerd moeten 
worden welke ,,hulptroepen'’ verder 
nog onder de ouders en anderen be
schikbaar zijn:
9 om eventueel te helpen bij de aan

leg
9 om eventueel te helpen bij het be

heer (grove bewerkingen)
9 om de kinderen te assisteren bij het 

werk in de tuin.
Zie hiervoor ook 3.8
Het is wellicht een goed idee om na te gaan 
of de mogelijkheid bestaat dat leerUngen uit 
het voortgezet onderwijs meewerken, on
der schooltijd, in het kader van een project.

3.10. Er zal rekening gehouden moeten 
worden met de wettelijke voor
schriften. Zo is het belangrijk kennis 
te nemen van de bouwbesluiten voor 
het kleuter- en lager onderwijs.
We kunnen bijvoorbeeld niet zomaar 
een deel van de speelplaats bestem
men voor schooltuin.
Bij de kleuterschool hoort een speel
plaats, ,,waarvan een deel als tuin 
wordt ingericht” (sic!), met een nut
tige oppervlakte van zoveel keer 120 
ra^ als het schoolgebouw werk- en 
speellokalen bevat, minimaal 250 m’ 
groot (bij een school met 2 lokalen 
300 m").

één leraar moet aanspreekbaar zijn

Tenminste de helft van de minimum 
oppervlakte moet behoorlijk verhard 
zijn, bij voorkeur tegelbestrating. 
Tenminste een zesde gedeelte van de 
minimumoppervlakte van de speel
plaats moet als zandbak ingericht 
zijn.
Bij de lagere school hoort een speel
plaats met ,,een nuttige oppervlakte” 
van tenminste 3 per leerling, aan 
welke het schoolgebouw, met inacht
neming van de leerlingenschaal, 
maximaal plaats biedt.
De minimum-oppervlakte bedraagt 
200 mi (bij een school met twee 
leslokalen 250 m^).
De speelplaats wordt zo nodig 
dienstbaar gemaakt aan het onder

wijs in lichamelijke opvoeding. Als 
er, naast de speelplaats, geen apart 
terrein is voor lichamelijke opvoe
ding moet de minimum-oppervlakte 
288 m^ zijn. ,,Als bij de school een 
schooltuin wordt ingericht moeten de 
afmetingen zodanig zijn, dat tenmin
ste de leerlingen van 2 leerjaren ge
lijktijdig in het werk voor de school
tuin kunnen worden betrokken”.
De formulering van de norm voor de 
oppervlakte van een schooltuin doet 
nogal willekéurig aan. Het hangt er 
immers maar vanaf wat er met de tuin 
gedaan wordt.
Goede informatie mar de inspectie 
over wat in de school gebeurt is zeer 
belangrijk.
Er wordt naar gestreefd gelijktijdig 
met deze brochure een aantal be
leidsvoorstellen te doen, die beleids
bepalende instanties met betrekking 
tot deze problematiek tot steun kun
nen zijn.

3.11. Als er bij de school te weinig ruimte 
is, is het wellicht mogelijk een stuk 
grond (bijvoorbeeld een afbraakter- 
rein) ergens in de buurt van de school 
te adopteren.

3.12. Willen we dat de tuin bij de school 
qua vormgeving aansluit bij de rest 
van het groen in de wijk of willen we 
juist een tegenstelling laten zien?

3.13. Is het mogelijk voor meer scholen 
één gezamenlijke tuin te maken?

3.14. Er zal een beslissing genomen moe
ten worden over de leeftijds- 
groep(en) die in de tuin zullen wer
ken.
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Fasering tuin bij schooi vanuit de 

bestaande situatie

1. Inleiding
Het is absoluut niet nodig en zelfs niet 
gewenst dat de hele schooltuin in één keer 
onherkenbaar veranderd wordt. Een gelei
delijke verandering is niet alleen veiliger 
(beter beheersbaar), maar biedt ook meer 
mogelijkheden om met de kinderen het 
veranderingsproces te volgen.
We zullen moeten beginnen bij de bestaan
de schoolomgeving en de mogelijkheden 
die deze omgeving reeds biedt.
Hieronder worden enkele voorbeelden ge
geven van faseringen vanuit de bestaande 
schoolomgeving.

2. Voorbeeld I: relaties onderzoeken
Dit voorbeeld wordt het uitvoerigst uitge
werkt.
Het gaat hier om het zien van de relatie 
tussen de vorm van planten en de aard van 
het milieu (het dode milieu; de dieren, 
mensen en andere planten).
Wat voor levensmogelijkheden heeft deze 
plant op deze plaats?
Om zo’n vraag te beantwoorden kunnen we 
net zo goed of zelfs beter, een paar- 
debloemrozet in het gazon als uitgangspunt 
nemen als een steenbreekplant in een rots
tuin. De paardebloem heeft daarbij het 
voordeel dat hij van nature thuis hoort in de 
gewone schoolomgeving.
Dit betekent dat:
- de paardebloem meer relaties met plan

ten, dieren en beheersmaatregelen van 
mensen zal demonstreren dan de steen- 
breek-vreemdeling uit de rotstuin;

- er is voor elk kind wel een paar- 
debloemrozet voorhanden, zonder dat 
dit extra kosten met zich meebrengt;

- de paardebloem komt niet alleen in het 
grasveld-milieu, maar ook tussen de 
stoepstenen en op schaduwrijke plekken 
voor. Elk milieu stelt zijn eigen voor
waarden, dus vraagt een andere vorm als 
aanpassing;

, - de paardebloem uit de leefwereld van het
; kind komt; wat tot gevolg heeft dat:

• het kind deze algemene plant net zo 
; goed leert waarderen, als de dure

exoot;
i • het kind buiten schooltijd de kans 
j krijgt tot herkenning en waarneming.

Lit deze punten blijkt tevens dat men met 
'' een paardebloem in de klas veel mogelijk- 
jiv isden niet tot hun recht laat komen. Om de

relaties te begrijpen dient de plant in zijn 
eigen ,,huis” te worden opgezocht.

Fase 1; Inventariseer eerst zelf de 
schoolomgeving

Voordat men de grasmat oprolt, dient men 
eerst de daarin voorkomende lesmogelijk
heden te inventariseren. Met één of meer

collega’s loopt u met potlood en papier bij 
de hand om de school heen en noteert:
- De milieus in uw schoolomgeving:

De blauwdruk voor de verspreiding van 
planten en dieren in het landschap is te 
vinden in het dode milieu, namelijk in de 
verschillen betreffende:
• temperatuur: warm en koud 
e vochtigheid: nat en droog
• bodem: klei, zand etc.
« reliëf: hoog en diep
• licht: zon en schaduw,

kale stoep, begroeide stoeprand, de 
hete, droge rand langs de muren, de 
vaak en minder bemaalde plekken, de 
zonnige en beschaduwde plaatsen, de 
zelden door de zon beschenen strook 
aan de noordkant van de school.

- De planten en eventuele dieren:
• Hurk bij elk door u onderscheiden 

milieu. Welke kruiden, struiken en 
bomen groeien er? Welke vogels, 
plantbezoekende insekten en bodem- 
diertjes kunt u ontdekken?
Hoe is de verspreiding van die orga
nismen op de verschillende plekken: 
Waar komen ze veel, waar weinig of 
niet voor? Is er verschil in vormen? In 
welk ontwikkelingsstadium zijn de 
organismen? Kunt u nu al een karak
teristiek van de vindplaats van een 
soort of groep geven? Van welke fac
toren zou dat afhankelijk zijn? Hoe 
zijn die te onderzoeken buiten en in de 
klas?

- Methoden en documentatiecentrum:
Is er over de objecten uit de schoolomge
ving informatie in de boekjes van de 
biologiemethode, in andere naslag- 
boekjes?
Zijn er wandplaten, dia’s, stempels, 
knipplaatjes?

Fase 2: Het bezig zijn van de kinderen 
met de bestaande schoolomge
ving

Kies na afloop van de inventarisatie welke 
objecten het meest geschikt lijken. Dit kan 
afhangen van het ontwikkeüngsstadium, 
het aantal en de variatie van die soort op één 
of meer plaatsen. Daarnaast ligt het natuur
lijk aan het ontwikkelingsniveau van uw 
leerlingen en de vertrouwdheid met derge
lijk (groeps)werk.

Het lijkt ons belangrijker elke leerling een 
onderlegger (plankje van hardboard), pa
pier en potlood mee naar buiten te laten 
nemen. De klas kan in verschillende 
groepjes over het terrein worden verdeeld. 
Aan de hand van opdrachten worden één of 
meer planten afgetast op (deel)vorm, kleur, 
geur en smaak. Deze aspecten verwijzen 
naar relaties met de standplaats, en daar 
voorkomende dieren en andere planten. In 
plaats van een plant kan de groep ook bezig 
zijn met het terreintje zelf als uitgangspunt. 
Het kind kan door tekenen, beschrijvin
gen, zintuiggebruik, gebruik van loep, li- 
neaal, thermometer en kompas en verza
melen in verschillende Ics-stadia actief be
zig zijn met planten, dieren en het niet-le- 
vende milieu en relaties proberen te vinden.



Terug in de kJas kunnen de groepjes hun 
gegevens uitwerken bijvoorbeeld op een 
muurkrant, en daarmee verslag uitbrengen 
van hun waarnemingen, veronderstellingen 
en nieuw opgekomen vragen.
Verschillen in de waarnemingen van 
groepjes kunnen aanleiding geven tot een 
hernieuwd onderzoek van eigen en ander
mans terreintje.

Zie ,, van grijpen tot begrijpen'', pagina 14 
en 16 (welke vragen en opdrachten) en 
, ,Het gebruik van de schoolomgeving”.

Fase 3: Veranderingen in de schoolom
geving

Door regelmatig te wijzen op andere as
pecten van hun terreintje kunnen onder
werpen als bodemgesteldheid, vochtig
heid, groeivormen van planten, bloembe- 
zoek, bladvertering en vruchtverspreiding 
door de kinderen worden onderzocht. 
Wanneer slechts 2 of 3 kinderen samen
werken is de motivatie die door de adoptie 
ten opzichte van , ,hun” plekje groeit groter 
dan met grote groepen.

De watirgenomen verschillen geven aanlei
ding met de kinderen te praten over moge
lijke oorzaken. De veronderstellingen die 
hiervan het gevolg zijn vragen om een 
aantal experimenten waarbij de eerste 
voorzichtige veranderingen in de school
omgeving plaatsvinden.

Zo kan op de vraag, hoe het komt dat hier 
veel rozetplanten groeien en daar weinig, 
als mogelijke reden worden opgegeven; dat 
milieufactoren als warmte, droogte, zandi
ge bodem, hoogte, licht en betreding of 
bemaaiing deze groeivorm beïnvloeden. 
Door stukjes grasveld met veel rozetplan
ten door de kinderen te laten afzetten en 
respectievelijk te laten besproeien, af te 
plaggen, over te planten, met een doos van 
het licht af te sluiten, met zonnespiegel 
extra verlichten, extra knippen, niet meer

maaien, niet meer betreden kunnen we de 
verschillende hypothesen toetsen.
Door regelmatig tekeningen te maken en 
metingen te doen van de bladvorm, sten
gel groei, aantal bloemen en vruchten krij
gen de leerlingen inzicht in de samenhang 
tussen plant en milieu. Daarnaast zullen 
andere planten op dat plekje door de expe
rimenten net zo goed beïnvloed worden 
zodat we tegelijkertijd kunnen waarnemen 
hoe groot de concurrentiekracht van gras
sen, hoger ópschietende kruiden ten op
zichte van onze rozetplanten is. Door kof- 
fiebekertjes op de verschillende plekken in 
te graven kunnen we te weten komen of 
bodemdiertjes door de veranderingen be- 
voor- of benadeeld worden (gaatjes in de 
bodem i.v.m. regenwater!)
Als we op deze wijze de kinderen met 
rozetplanten bezig laten zijn, zijn ze niet 
alleen maar bezig met een paardebloem, 
madelief of weegbree, maar leren ze vanuit 
dit proefobject waar te nemen en te hande
len om zodoende meer te begrijpen van 
relaties in de natuur.

' '-".V -

Fase 4; Specifleke instructie-perkjes in 
de tuin

Door de hierboven beschreven werkwijze 
bent u al ongeveer een jaar tot een instruc
tief gebruik van de schooltuin-omgeving 
gekomen. Het is al voorgekomen dat 
groepjes leerlingen een eigen IV2 m^

adopteerden, waarin ze door veranderingen 
aan te brengen een beter inzicht in relaties 
verkregen. Natuurlijk hoeven we het niet 
bij gras, rozetplanten en andere wilde of 
reeds aangeplante kruiden, struiken en bo
men te laten.
Het is in dit stadium belangrijk dat men 
voortbouwt op de gevolgde methodiek en 
aansluit bij behandelde onderwerpen.

Zo kan het werken met planten tussen 
stenen en op droge plekken een vervolg 
krijgen in een eenvoudig rotstuin. Aanpas
singen als rozetvorm en dikkere of harige 
blaadjes kunnen hier duidelijk worden ge
toond.
Is men begoïmen op het grasveld dan kan 
een grassentuin of graanveldje de kroon op 
het werk betekenen.

Heeft men veel aan kruidensoorten gedaan, 
dan kunnen deze plantjes uit de schoolom
geving verzameld worden en met ge
kweekte tuinplanten door de kinderen fa- 
miiiegewijs in vakken worden geplant en 
onderhouden door het vlinderbloem-, 
kruisbloem- of composietgroepje.



Hier kunnen ook voedingsgewassen als 
tuinkers, radijs, kool (kruisbloemen), 
boon, erwt (vlinderbloemen), sla en andij
vie en zonnebloem (samengesteldbloemi- 
gen) bij betrokken worden. Niet zozeer om 
ze op te eten, als om te laten zien dat ook 
onze voedingsgewassen kunnen bloeien. 
De kinderen nemen de verschillen waar, 
die kruiden tot cultuur- of natuurplanten 
maken en zien tevens dat beide typen de 
moeite van het bekijken, ordenen en ver
zorgen waard zijn.
Naast zo’n familiegewijze ordening staat 
de wildeplanten-tuin volop in de belang
stelling. Niet omdat het minder werk zou 
betekenen (dat is nog maar de vraag), maar 
om de kinderen de verscheidenheid van 
planten te leren die zich allemaal op dat
zelfde plekje thuisvoelen. Vooral wanneer 
men een sloot of ander waterrijk plekje in 
de schoolomgeving heeft kan het inrichten 
en onderhouden van zo’n ,,waterhuis” 
waarnemingen intensiveren. Het gaat daar
bij niet zozeer om de plons water, maar om 
de overgangen tussen nat en droog. Een 
vijver van 5 m^ met trapsgewijze oeverrand 
(vaak kant en klaar in tuincentra te koop) is 
al zeer geschikt. Daar hoort een tuinrand 
van enkele meters breed bij. De heuvel met 
uitgeschepte grond levert weer een extra 
stuk milieu-variatie.

Uiteraard is de keus van het tuintype mede 
afhankelijk van het beschikbare tuinmilieu. 
(Windrichting, grondsoort, waterstand en 
dergelijke). Zie verder ook hoofdstuk 6. 
Wanneer men echter in de voorgaande 
fasen aangesloten heeft bij de bestaande 
mogelijkheden is het te verwachten dat de 
daaruit voortvloeiende instructietuin in dit 
schoolomgevingsmilieu past.

Juist omdat er een werkfase met kinderen in 
de bestaande situatie aan de tuininrichting 
vooraf gaat, dienen deze leerlingen zoveel 
mogelijk bij het klaarmaken van het terrein, 
aankoop- en plantwerk, onderhoud van de

kruiden betrokken te worden. Al bezig 
zijnde moeten we onszelf en de kinderen 
voortdurend vragen laten inventariseren, 
die uitgangspunten geven tot een gezamen
lijk educatief gebruik.

3. Voorbeeld 2:,,klein beginnen'
Bij een bepaalde school bevindt zich voor 
de ramen van enkele lokalen een border met 
vaste planten, bij andere lokalen een be
groeiing met struiken. Deze beplanting is 
daar door de gemeente aangebracht en 
wordt in principe ook door mensen van de 
plantsoenendienst onderhouden. In overleg 
met de plantsoenendienst wordt de vaste- 
plantenborder voor een bepaalde proefpe
riode in beheer genomen door enkele kleu
terklassen en klas 1, welke op dit stuk tuin 
uitkijken.
In de border worden kleine perkjes gemaakt 
(getekend), met wat planten erin, dus aan
gepast aan de bestaande beplanting! Omdat 
de border nog vrij nieuw is, is er nog wat 
open ruimte tussen en rond de planten.

De kinderen adopteren in groepjes, in on
derling overleg, zo’n stukje en
• zorgen voor het onderhoud
• mogen in de open plekken wat bonen, 

sterrekers, en dergelijke zaaien en ver
zorgen.

In een strook vlak langs het gebouw worden 
zonnebloemen gezaaid.
Er wordt wat tuingereedschap aangeschaft 
dat in deze situatie voor kinderen hanteer
baar is en dit wordt zo opgeborgen dat 
kinderen het gemakkelijk zelf kunnen pak
ken en opbergen.
De kinderen werken in groepjes in de tuin 
volgens een vast schema. De onderwijsge
vende kan er oog op houden. In de beginfa
se helpen enkele ouders bij de instructie ter 
plaatse.
In de klas wordt gepraat over de ervaringen 
en er wordt een gezamenlijk tuin-logboek 
bijgehouden, waarin een tekening (kaart!) 
van de tuin is opgenomen.

De aantekeningen van dit logboek krijgen 
eerst een plaats op het prikbord, eventueel 
in een apart ,,tuin-hoekje” en komen later 
in een groot boek terecht. In de tuin-hoek 
zijn ook gereedschappen uitgestald, met 
etiketten erbij met de naam erop (ook een 
stencil: tekeningen met woord) en diverse 
vondsten, bloemen, bakjes met dieren (üj- 
delijk in de klas), boekjes over zaken die 
met de tuin te maken hebben, etc.
Zo wordt heel voorzichtig begonnen. De 
tuin-ervaringen vindt men op zichzelf ge
nomen al waardevol voor de kinderen, 
maar er wordt ook meer mee gedaan. Ook 
binnen wordt gekweekt, wordt de groei 
bijgehouden, worden informatieve lessen 
gegeven, wordt een grondonderzoek ge
daan door grond nauwkeurig te bekijken, 
ruiken, voelen, etc.
Als klas 1 een jaar opschuift komen de 
kinderen met de vraag aan de onderwijze
res: kurmen we hier ook iets met de tuin 
doen? Bij dit lokaal bevinden zich wat 
stmiken met open plekjes. Deze leerkracht
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kiest, in overleg met de kinderen voor het 
adopteren in groepjes van een stukje van de 
bestaande tuin en het volgen van verande
ringen als je de zaak laat groeien. De 
bestaande situatie wordt vastgelegd, er 
wordt een kaart getekend van het betrokken 
stuk tuin en de ,,miniveldjes” worden zo 
gedetaill^rd mogelijk getekend. De grond 
wordt weer nader onderzocht, voorkomen
de planten en dieren beschreven. Een beetje 
grond uit elk veldje wordt binnen in een 
bakje gedaan en regelmatig vochtig gehou
den, zodat eventuele zaden (konden we die 
al vinden?) tot ontkieming komen. Daarbij 
wordt steeds vergeleken met buiten. 
Waarin verschilt het binnen van buiten? De 
kinderen komen op
• warm/koud, temperatuur, hoe te verge

lijken? (gebruik thermometer).
• regelmatige meting, (verwerken in tabel 

en staaf grafiek),
• nat/droog, hoe te meten? (maatglas, 

volume/inhoud, regenmeter, regelmati
ge meting, etc).

Verschillen de miniveldjes in dit opzicht 
van elkaar?
Ook wordt een groei- en bloeikalender van 
de miniveldjes en de bakjes binnen bijge
houden.
Weer wordt vergeleken, zowel tussen bin
nen en buiten (per miniveldje) en tussen de 
miniveldjes onderling, bijvoorbeeld: 
e de verspreiding van soorten in de mini

veldjes

- welke soorten komen erin voor? Als we 
de naam niet te weten kunnen komen 
maken we een beschrijving-met-bijnaam 
als voorlopig instrument

- welke soorten komen in de meeste mini
veldjes voor?
welke in maar enkele? 
grafiek maken van de mate van voorko
men!
verspreidingskaart maken: overzicht mi
niveldjes met daarin soorten ingetekend 
met afgesproken symbolen 

9 de mate van voorkomen per soort in de 
miniveldjes:

- waar komt een bepaalde soort het meest 
voor? (aantal spruiten of bedekkings- 
graad van de bodem),
waar het minst?

e eventuele verschillen in levenskracht en 
levensstadium
(hoogte, aantal bladeren, bloei, vruch
ten, etc.)

Hoe komt het dat op de ene plaats het 
miniveldje vol groeit en op een andere

plaats maar weinig wil groeien? En op de 
ene plaats een bepaalde soon heel veel 
voorkomt en op een andere plaats niet? etc. 
Ook de veranderingen in de loop van het 
jaar kunnen vastgelegd worden. Op den 
duur kan dit uitlopen op het aanbrengen van 
veranderingen in de richting van een wilde- 
plantentuin of een experimenteer-tuin.

4. Fasen vastleggen in schoolwerkplan 
Bij de beschreven voorbeelden ging het 
eerste in een bepaalde, van tevoren in alle 
fasen vastgelegde volgorde.
In het tweede voorbeeld zat, op het eerste 
gezicht, meer een zekere willekeurigheid. 
In beide gevallen is het essentieel dat het 
geen zaak van al of niet goedwillende 
individuen is, maar van het hele team.
In de eerste voorbeeld zijn de fasen van 
tevoren te beschrijven in een plan, onder
deel van een schoolwerkplan.

In het tweede voorbeeld kunnen enkele 
principes voor de fasering worden vastge
legd, bijvoorbeeld dat 
9 een klas primair werkt met het stuk tuin 

dat aan het lokaal grenst;
9 er elk jaar een nieuw stuk van de tuin in 

gebruik genomen wordt, als reeds erva
ren kinderen opschuiven naar hogere 
leerjaren;

9 in elk leerjaar qua doelstellingen een 
ander accent gelegd wordt in het werken 
met de tuin en/of
voor bepaalde doelstellingen gestreefd 
wordt naar een fasering in moeilijk
heidsgraad in de opeenvolgende leerja
ren;

9 oudere (meer ervaren) kinderen jongere 
kinderen helpen;

9 er in de loop van de jaren naar een 
totaal-conceptie gestreefd wordt, waar
bij het tuinwerk een onlosmakelijk on
derdeel van het schoolgebeuren (zoals 
onder andere beschreven in het school
werkplan) wordt, met allerlei relaties

met algemene doelen en verschillende 
inhoudelijke gebieden;

9 elke klas een tuinlogboek bijhoudt, dat 
zowel van belang is voor de volgende 
groep kinderen die met de beschreven 
tuin te maken krijgt ais voor de volgende 
leerkracht, die wil weten wat er gedaan/ 
beleefd/geleerd is.

Op deze wijze is het onmogeUjk dat de tuin 
bij school tot een onderwijsvreemde encla
ve wordt. Doordat de ontwikkeling van het 
project bepaald wordt door de ligging van 
de school, de aard van de natuurlijke om
geving en de kinderen, zal zich een stukje 
natuur ontwikkelen dat op alllerlei wijzen 
verankerd is met de hele schoolsamenle- 
ving.
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Planning van de inrichting 

van het schoolterrein

In dit hoofdstukje wordt een aantal stappen 
beschreven, die men achtereenvolgens kan 
nemen om tot een verantwoorde inrichting 
van het schoolterrein te komen.
Er worden twee mogelijkheden geschetst, 
namelijk:
e de inrichting van het schoolterrein bij 

een nieuwe school,
e herinrichting van het schoolterrein bij 

bestaande scholen.
De bouwstenen voor de inrichting zijn in 
het volgende hoofdstuk te vinden.

5.1. De inrichting van het schoolterrein 
bij een nieuwe school 

Bij een nieuwe school wordt men altijd 
geconfronteerd met het dilemma dat er 
,,iets” moet komen, men moet aan het 
werk kunnen, maar dat de mensen die dat 
werk voor een belangrijk gedeelte moeten 
gaan doen (de onderwijsgevenden) vaak 
nog onvoldoende tijd kunnen besteden aan 
de planning van zaken voor de nieuwe 
school, omdat ze immers nog volop in hun 
oude baan bezig zijn. De laatste tijd is 
overigens waar te nemen dat het personeel 
van een nieuwe school al zeer ruim van 
tevoren wordt benoemd. Men kan dan mee 
beslissen over de inventaris en de leermid
delen die aangeschaft zuilen worden. Aan 
het gebouw zelf kan meestal niet meer 
zoveel veranderd worden.
Door de beslissingen die genomen worden, 
worden de zaken voor jaren vastgelegd. 
Daarom is de betrokkenheid van de aan
staande onderwijsgevenden zo belangrijk. 
Wat de inrichting van het schoolterrein 
betreft wordt hier gepleit voor flexibiliteit. 
Vanaf het begin is een goede samenwer
king met bestuur, gemeentelijke plantsoe
nendienst en de eventueel beschikbare 
schoolbioloog gewenst.
Het is waarschijnlijk teveel gevraagd om 
van de mensen die in hun vrije tijd beslis
singen moeten nemen over de inrichting 
van een school, over leermiddelen en 
(voorlopig) leerplan, ook nog eens te vra
gen verantwoorde beslissingen te nemen 
over de inrichting van het schoolterrein. 
Als het wel mogelijk is, is dat natuurlijk 
meegenomen.
In dat geval kan de onder B beschreven 
procedure grotendeels gevolgd worden. 
Als er onvoldoende tijd is om tot verant
woorde beslissingen te komen en men wil 
er toch voldoende aandacht aan besteden

bezinning van een schoolteam

dan is enige terughoudendheid gewenst. Er 
kan globaal een richting gekozen worden, 
waarbij de minimum voorgeschreven voor
zieningen in elk geval aanwezig zijn bij de 
opening van de school en de rest later meer 
gedetailleerd wordt ingericht. Voorkomen 
moet worden dat er zaken tot stand gebracht 
worden waar men niet mee kan of wil 
werken of dat de ,,inrichters” in hun onze
kerheid maar terugvallen op traditionele 
oplossingen.
Als men vooraf enkele voorlopige beslis
singen wil nemen kunnen de volgende 
stappen gezet worden;

Stap I; Bezinning van het aanstaande team 
op de inrichting van het schoolterrein 
Een of meer gesprekken over de vragen;
• Hoe willen we de speelplaats (het 

schoolplein) inrichten?
Dat moet immers klaar zijn bij de ope
ning van de school.

e Wat willen we met de rest van het 
schoolterrein?

Het gesprek beslist of men zich als team 
verder al of niet acüef met de vormgeving 
van het terrein wil bezighouden, of dat er 
alleen algemene uitspraken komen, waarbij 
de rest wordt gedelegeerd aan externe 
,,deskundigen”.
Wanneer men als team een sterke inbreng 
wil hebben is meer bezinning vooraf nodig.

Wel verdient het aanbeveling één teamlid te 
belasten met de coördinatie van de planning 
en uitvoering van dit aspect.

Stap 2: Een gedetailleerde invulling van 
wensen en mogelijkheden 
Het teamlid/coördinator heeft dit boek 
bestudeerd en op grond van globale uit
spraken van voorgaande gesprekken wordt 
een aantal mogelijkheden, wenselijkheden 
en voorwaarden op een rijtje gezet:
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Stap 3: Uiteindelijke keuze
Details kunnen samen met deskundigen
„van buiten” ingevuld worden.
Als het overzicht klaar is moet opnieuw 
bekeken worden in hoeverre één en ander 
haalbaar is;
o met betrekking tot de beschikbare ruim

te,
o met betrekking tot de beschikbare mate

rialen en het beschikbare geld, 
e met betrekking tot de mogelijkheid van 

combinaties en de plaats op het terrein, 
e met betrekking tot eventuele specifieke 

voorwaarden.
Nu zullen prioriteiten bepaald moeten wor
den en tuinelement voor tuinelement ge
wogen moeten worden.

tuinelement voor tuinelement afwegen

Stap 4: Maken van het definitieve plan 
Zo mogelijk wordt samen met externe des
kundigen, bijvoorbeeld van de plantsoe
nendienst, een hoveniersbedrijf, schoól- 
bioloog of hobbyist (-envereniging) een 
plan gemaakt, wordt een kaart van de 
toekomstige tuin getekend en worden de te 
verrichten werkzaamheden gepland.
Vanuit het team neemt de coördinator aan 
het overleg deel. Hij of zij zorgt ervoor dat 
het definitieve plan nog eenmaal in het 
team aan de orde komt, en er nog zo nodig 
laatste kanttekeningen bij gemaakt kunnen 
worden.

Stap 5: Uitvoering
De uitvoering zal bij een nieuwe school in 
de meeste gevallen plaatsvinden door een 
hoveniersbedrijf of een plantsoenendienst. 
De coördinator houdt regelmatig voeling 
met de uitvoerders en is verbindingsper
soon tussen laatstgenoemden en het team.

5.2. De herinrichting van het schoolter
rein bij een bestaande school

Het herinrichten van het schoolterrein bij 
een bestaande school is in tenminste twee 
opzichten verschillend van de situatie bij 
een nieuwe school:
o We moeten uitgaan van een al ingericht 

schoolterrein, er moeten dus verande
ringen worden aangebracht; dit is een 
nadeel, vergeleken met A; 

o Er kan een geleidelijke groei gereali
seerd worden, waarbij team, kinderen en

ouders volop betrokken kunnen zijn; dit 
is een voordeel, vergeleken met A.

Stap I: Initiatief, praten over onvrede met 
de bestaande toestand 
Het kan initiatief van één lid van het 
schoolteam zijn, die vraagt of er niet meer 
met de directe schoolomgeving kan ge
beuren in het onderwijs, of het is een gevoel 
van onvrede dat halfbewust bij meer team
leden aanwezig is. Het beginpunt van een 
stukje ontwikkeling ligt daar, waar een 
teamlid voorstelt eens als team te praten 
over het gebruik van de directe schoolom
geving, met name van het schoolterrein 
zelf.
Er hoeft dan nog geen sprake te zijn van 
ingrijpende ideeën over herinrichting.
Een teamvergadering kan gewijd worden 
aan het gesprek over vragen als: 
o Willen we meer buiten de schoolmuren 

werken en waarom dan wel of niet? Wat 
voor weerstanden voelen we daartegen? 

o Wat voor mogelijkheden en wenselijk
heden zijn er wat dat betreft voor het 
aardrijkskunde-, geschiedenis-, natuur
onderwijs, verkeersonderwijs, voor re
ken- en taalonderwijs?

« Zijn er algemene doelen mét het oog 
waarop we buiten willen werken? 

s Aan welke voorwaarden zou voldaan 
moeten zijn als we meer buiten gaan 
werken? Moet er bijvoorbeeld wat ver
anderd worden aan de inrichting van het 
schoolterrein?

Deze teamvergadering is een begin. Het 
resultaat is voorlopig lijstje van mogelijk
heden, weerstanden/respectievelijk voor
waarden en plannen om tot meer zicht op 
mogelijkheden en wenselijkheden te ko
men (volgende stappen). Het resultaat kan 
ook zijn dat men er niet verder op doorgaat. 
Aan bestuur, oudercommissie, inspectie, 
schoolbegeleidingsdienst, schoolbioloog 
en plantsoenendienst (of de hovenier die de 
tuin onderhoudt) wordt in het eerste geval 
alvast gemeld dat men met deze problema
tiek bezig is en te zijner tijd er meer van zal 
laten horen. Een van de teamleden wordt 
aangesteld als coördinator, wat in dit ver
band inhoudt dat deze voor de duur van de 
ontwikkeling van dit aspect de continuïteit 
bewaakt (verslaggeving), informatie in
wint, contactpersoon is naar buitenschool
se instanties, en dergelijke.

Stap 2: Bekijken schoolterrein 
Zie voor een beschrijving hiervan hoofd
stuk 4.
De coördinator heeft de leiding van deze 
activiteit.
Nagesprek over: 
e Wat is nu mogelijk? 
e Welke mogelijkheden zijn ook wenselij- 

heden?
e Wat zouden we eventueel willen veran

deren aan het schoolterrein en waarom? 
o Is het gewenst de kinderen meer bij het 

onderhoud van de tuin zoals die nu is te 
betrekken?

Hierbij wordt uiteraard het resultaat van het 
gesprek bij stap 1 betrokken.
Als besloten wordt tot verder nadenken 
over het aanbrengen van veranderingen op 
het schoolterrein, moet hiervoor al in dit 
stadium gepraat worden met 
e bestuur,
e plantsoenendienst of andere instantie die 

de tuin onderhoudt en wel:
- de uitvoerende ménsen en
- de leiding,

a schoolbegeleidingsdienst en schoolbio
loog,

o inspectie: in verband met een stukje 
schoolwerkplanontwikkeling.

Er kan besloten worden tot een voorzichtig 
begin (,,vingeroefeningen”), uit te voeren 
door het hele team of door- een of enkele 
collega’s, waarbij in het laatste geval wel 
het hele team betrokken is bij voorberei
ding en evaluatie. Dit geldt zowel voor het 
opdoen van onderwijservaringen (buiten
werk), als voor het inrichten van het 
schoolterrein.
De coördinator krijgt als opdracht de mo
gelijkheden te verkennen, op grond van de 
uitspraken van deze vergadering.

Stap 3: Inventariseren ideeën kinderen 
De kinderen kunnen bij het vormen van een 
beeld-hoe-het-zou-kunnen-en-moeten een 
inbreng hebben. Zij hebben er tenslotte 
straks alles mee te maken. Het is.notabene 
ten behoeve van hen! Wel moeten we van 
tevoren bedenken dat, hoe belangrijk ook

de bijdrage van de kinderen is, deze be
paalde beperkingen kent: 
e De kinderen kunnen de alternatieven niet 

overzien; dit resulteert vaak in nogal 
traditionele ideeën.

e De kinderen zijn een ,,vlottende” groep 
en er kan maar voor een deel rekening 
worden gehouden met specifieke wen
sen van zo'n vlottende groep; de tuin kan 
niet in alle opzichten steeds maar veran
derd worden.

e De onderwijsgevenden blijven uiteinde
lijk verantwoordelijk voor de keuze van
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inhouden, werkvormen, etc.; hoe daar 
dan mee gewerkt wordt en hoe flexibel 
dit gehanteerd wordt is vers twee.

Toch is het inschakelen van de kinderen in 
de beeld-vormingsfase geen schijnverto
ning. De kinderen zijn een van de informa
tiebronnen en dit moet hun ook verteld 
worden.
Informatie kan ingewonnen worden door: 
o het schoolterrein te laten verkennen en 

daarna een gesprek te houden over vra
gen als:
- Vind je het schoolterrein fijn? Wat 

vind je fijne plekjes?
Wat niet en waarom niet?

- Wat zou je op het schoolterrein willen 
doen?

- Wat zou je willen veranderen en hoe 
dan?

o de kinderen te laten tekenen hoe ze een
ideaal schoolterrein zien,

• idem over laten schrijven,
• een vragenlijst laten invullen.

In de volgende fase, als de wenselijkheden 
en mogelijkheden op een rijtje staan en er 
nog keuzen mogelijk zijn, kunnen de kin
deren zich weer uitstreken.

Stap 4: Informatie verzamelen en opstellen 
overzicht van wensen en mogelijkheden 
Nu wordt op basis van de globale richting 
die men heeft gekozen gericht naar infor
matie gezocht, onder andere op grond van 
dit boek en de daarin vermelde verwijzin
gen naar literatuur en andere informatie
bronnen.
Nu ook worden deskundigen van buiten 
ingeschakeld, zoals:
• de schoolbioloog,
• plantsoenendienstof hovenier,
• plaatselijke verenigingen,
• hobbyisten,
a schoolbegeleider (in verband met peda- 

gogisch-didactische en schoolwerkplan- 
aspecten).

Deze informatieverwerving wordt gecoör
dineerd door de daartoe aangewezen coör
dinator, en uitgevoerd door hem-/haarzelf, 
samen met enkele teamleden en ouders.
Zie voor het overzicht van mogelijkheden 
stat 2 onder 5.1.

Stap 5: Informeren ouders en buurt 
Voordat een definitieve keuze wordt ge
maakt is het goed de ouders en de buurt te 
informeren, zeker als het om nogal ingrij
pende veranderingen gaat.
Hiervoor kan men wellicht gebruik maken 
van materiaal dat door deskundigen wordt 
aangedragen, bijvoorbeeld dia’s. Het ver
dient echter aanbeveling zelf de voorlich
ting te verzorgen, omdat men zelf de doel
groep en de bedoelingen het beste kent.
De reacties kunnen meespreken bij het 
vaststellen van het uiteindelijke plan.
Men kan proberen een tuinwerkgroep te 
vormen van ouders en eventueel andere 
buurtbewoners, die het team assisteren bij 
aanleg, onderhoud en gebruik van de tuin.

Stap 6: Informeren kinderen 
Hiervoor geldt hetzelfde als bij stap 5.

Stap 7: Beslissingen over de inrichting van
het schoolterrein
Zie daarvoor stap 3 onder 5.1.

Stap 8: Maken van het definitieve plan 
Zie hiervoor stap 4 onder 5.1. De kinderen 
kunnen in deze fase een maquette proberen 
te maken van de nieuwe situatie.

Stap 9: Uitvoering
Hierbij wordt grof werk zoveel mogelijk 
door plantsoenendienst, en dergelijke ver
richt en zullen met name ook ouders flink 
wat werk kunnen verzetten.
De kinderen kunnen helpen bij de afwer
king. Van het hele veranderingsproces 
kunnen foto’s, dia’s en tekeningen gemaakt 
worden.

Stap 10: Planning, uitvoering en evaluatie 
van het gebruik van het schoolterrein in het 
onderwijs
Hierbij zullen in het begin beperkingen 
aangebracht kunnen worden:
• Een of enkele leerkrachten proberen iets 

uit en rapporteren daarover.
• Het hele team probeert een tevoren afge

sproken activiteit uit en rapporteert 
daarover.

Vastlegging in het schoolwerkplan 
In het schoolwerkplan wordt beschreven:
• De inrichting van het schoolterrein en de 

fasering daarbij, evenals de motiverin
gen bij elk onderdeel.

a Het gebruik van het schoolterrein:
- welke activiteiten,
- door welke leerjaren,
- hoe georganiseerd, wie erbij helpen, 

etc.
- met het oog op welke doelen,
- hoe geëvalueerd,
- hoe gerapporteerd/vastgelegd.

Dit overzicht in het schoolwerkplan kan 
door de jaren heen geleidelijk aangroeien.

10
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Bijlage 1.
Praktische wenken voor het werken met 
kinderen in de produktietuin

Teeltplan
Het genoemde teeltplan of plantschema 
leent zich uitstekend voor een uitwerking in 
school. De leerlingen kunnen het schema 
ovememen en opvullen met plaatjes uit 
tuincatalogi.

Vorm
Is'de theoretische” voorbereiding aan de 
leerlingen gegeven, dan kan op de tuin 
gewerkt worden.
- Om de tuin vorm te geven moeten eerst 

paden aangelegd worden.
- De hoofdpaden moeten een breedte van 

minstens 1 m hebben, de paden mssen de 
tuinen 50 cm, de paden in de tuinen 25 
cm (twee voeten breed).

- Deze laatste paden kan men aanleggen 
door de kinderen langs een gespannen 
touw tè laten lopen met een voet aan elke 
kant van het touw.

- Om de tuin duidelijk aan te geven plaatst 
men op iedere hoek een piket (stok).

Bewerking
Aan het begin van het tuinseizoen ligt de 
tuin er meestal ,,ruw” bij. Grof gespit of 
geploegd.
Na het paden aanleggen moeten daarom de 
overgebleven bedden geharkt worden. 
Rustig en gelijkmatig harken maakt de tuin 
vlak; hoe beter dit gebeurt hoe meer plezier 
men hier later van heeft.

Zaaien
- Om een overzichtelijke tuin te krijgen 

kan het beste langs een gespannen touw 
gezaaid worden, als de tuinen in een rij 
achter elkaar liggen gaat dit uitstekend.

- Als de leerlingen weten wat zij gaan 
zaaien krijgen ze een afgepaste hoeveel
heid zaad in een plastic bekertje.

- De maatvoering in de tuin wordt aange
geven door handen en vingers als maat te 
gebruiken.

- Geulen om in te zaaien kunnen met de 
zijkant van de hand gemaakt worden. 
Ook kan de harksteel in de grond geduwd 
worden, waardoor een strakke geul ont
staat.

- Om aan te geven waar gezaaid is, plaatst 
men aan de twee einden van de geul een 
paar stokjes, dit zal wegschoffelen van 
de plantjes voorkomen.

- Tot 15 mei is er kans op nachtvorst, het 
planten van vorstgevoelige planten zoals 
sla, andijvie, afrikanen, e.a. moet vóór 
die datum dan ook vermeden worden. 
Aardappel, zonnebloem, dahlia en Oost- 
Indische kers zijn planten die ook vorst- 
gevoelig zijn, maar die half mei nog niet 
boven de grond zijn als ze eind april 
gepoot of gezaaid zijn.

Soorten die met succes in een kindertuin 
gezaaid kunnen worden.
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Tuinkers:
De leerlingen tekenen met een vinger de 
letters van hun voor- en achternaam in de 
grond. In deze geul het zaad gelijkmatig 
verdelen, dichtmaken en met de hand aan
drukken. Na een week zijn de letters zicht
baar.

Radijs:
Zaaien in een geultje. De afstand tussen de 
zaadjes moet een vinger zijn. De afstand 
tussen twee geultjes moet ongeveer 2 dm 
zijn. Radijs groeit langzamer dan tuinkers, 
het is dus goed om de plaats door twee 
stokjes aan ge geven.

Uien:
Het leggen van plantuitjes gaat gemakke
lijk en geeft al snel resultaat. 4 uitjes per 
meter op gelijke afstand van elkaar langs de 
lijn plaatsen, half boven en half in de 
grond. Het groeien is voor de leerlingen

goed waar te nemen. Als de uitjes st\ 
aangedrukt zijn zullen ze niet uit de gt; 
regenen.

Bonen:
De bonen die gezaaid worden kunnen r 
de duim in de grond geduwd worden, 
plantgaatjes worden daarna opgevuld, 
plaats wordt aangegeven met een stokje.

Omdat niet alle bonen ontkiemen is h 
goed om in ieder plantgaatje 2 of 3 bonen i 
stoppen. Afhankelijk van de soort legge 
we de bonen op rij of bij stokken.
De meeste bonen zijn behandeld met eei 
schimmelwerend middel..Het is daaronri 
goed de leerlingen, na het leggen van de 
bonen, de handen te laten wassen.

Soorten bonen:
Stoksnij- of stokprinsessebonen:
De naam zegt het al: de bonen moeten langs
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e. Suggesties voor het gebruik in het on
derwijs
Het tuinieren dichtbij de school heeft wel 
enkele voordelen boven het tuinieren op 
een apart schooltuincomplex:
• Leerkracht en leerling zijn direct betrok

ken.
• Er is veel toezicht mogelijk.
• Allerlei verschijnselen die in de tuin 

waargenomen worden kunnen direct 
door de leerkracht in de school voor het 
natuuronderwijs benut worden.
De in de tuin gevonden dieren zoals 
wormen, kikkers, diverse insekten, 
kunnen in het natuuronderwijs in de 
school ingepast worden.
Ook de niet-gewenste planten (onkrui
den) zijn als lesmateriaal uitstekend te 
gebruiken.

• De gekweekte groenten en bloemen 
kunnen in de school verwerkt worden . 
Hierbij kan men denken aan het maken 
van bloemstukjes, het drogen van bloe
men en bladeren. Het organiseren van 
een klasse- of groepsmaaltijd enz.

• Naast het kweken in de tuin kan ook in de 
klas gekweekt worden. Voorbeelden 
hiervan met radijs, tuinkers, erwten, 
bonen, vogelzaad, enz., zijn in diverse 
boeken en handleidingen te vinden; ver-

bron: Milieu- Educatie Centrum Eindhoven

anderingen kunnen gevolgd en beschre
ven worden (in tekeningen + metingen, 
tabellen, grafieken etc.).
Ook voor de vakken als tekenen en 
handenarbeid kan de tuin een bron van 
inspiratie zijn.
De herkomst van diverse planten kan 
onderwerp zijn voor de aardrijkskunde 
en geschiedenis.

a Zie ook de paragraaf over doelstellin
gen.

Uit bovenstaande blijkt wel dat de tuin in
het kader van de wereldoriëntatie een uit
stekende rol vervullen kan.

ƒ. Literatuur over het werken met tuinen
- Mens en Natuur, het nummer van mei 

1969
- Bulletin Docenten Biologie - School- 

tuinnummer - nr. 40
- Things to do with seeds, door Millicent 

E. Selsam, Uitg. Chatto and Windus, 
Londen

- Things to do with plants, idem
- Doe mee met de natuur, Uitg. Gaade
- Wickers, D. (1977) De stadsboer, Bert 

Bakker, Amsterdam
- Nijkamp, J. A. (1979), Kijk dat schiet al 

op!
Tuinierboek voor de jeugd. Kosmos, 
Amsterdam

- Tuinieren door kinderen, door Ed Coe- 
nen, Uitg. Zuidgroep Uitgevers B.V. 
Den Haag

- Informaties van de diverse schoolbiolo- 
gendiensten in ons land

- Mededelingenblad van de Vereniging 
van Schoolbiologen.

de gereedschappen

1. bezem
2. hak
3. greep
4. schoffel
5. kruiwagen
6. pootstok
7. spa
8. plantschopje
9. schrepel

10. pootlijn
11. gieter
12. hark
13. perspottenmaker
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Bouwstenen voor een buiten 

speel- en werkplaats

6.1. De produktietuin

a. Algemene aanduiding
Een produktietuin is een tuin voor kinderen 
die in een tuincomplex of bij een school is 
gelegen. In deze tuin wordt weinig geëx
perimenteerd. Het kweken van groenten en 
bloemen staat voorop. De tuin levert dus 
„wat” op, vandaar de naam ,,produktie
tuin”.

b. Doelstellingen
Primair kan zijn het beleven van de groei en 
ontwikkeling van levende organismen, 
welke beleving vooral tot stand komt door
dat de kinderen zelf betrokken zijn bij, 
verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de 
planten. Naast dit aspect van natuurbele

ving kan ook belangrijk zijn het aspect van 
de produktie: het door gezamenlijke arbeid 
voortbrengen van produkten, het ontwor
stelen van zaken aan de natuur, als mense
lijk oergegeven.
Er zal een keuze gemaakt moeten worden 
voor individuele of groepstuinen, al naar 
gelang men de individuele of de gezamen
lijke verantwoordelijkheid wil accentue
ren.
De verschillende tuinwerkzaamheden kun
nen, als ze in een geschikte omgeving 
plaatsvinden, leiden tot waardering voor 
natuur en landschap en later uitgroeien tot 
een waardevolle vrijetijdsbesteding. 
Volhardendheid, trouw en geduld spelen 
bij het tuinwerk een belangrijke rol, even
als het vergroten van het lichamelijke uit

houdingsvermogen. Kennis van flora en 
fauna worden, bijna vanzelfsprekend, ver
groot en kunnen nog beter tot hun recht 
komen als er speciale aandacht aan wordt 
besteed. Dat geldt ook voor inzicht in de 
relaties tussen planten en dieren dat in deze 
tuin allereerst aan bod komt via de ervaring 
met dieren die de gekweekte planten aan
tasten. Als we nagaan hoe dit te voorkomen 
is komen we op milieu-vriendelijke bestrij
dingswijzen en in het algemeen kennis van 
milieuvriendelijke akker- en tuinbouwme
thoden. Vanuit het tuinwerk ligt de relatie 
met algemene thematieken als kennis van 
grond en bodem en kennis van de landbouw 
in Nederlarui en daarbuiten voor de hand. 
De gekweekte bloemen en groenten kunnen 
aanleiding zijn tot een nauwere relatie



tussen schoot en huis. Het oogsten kan 
aanleiding zijn tot het vieren van een 
oogstfeest en tot allerlei activiteiten rond 
koken.

c. Voorwaarden en consequenties
• De produktietuin kan in een tuincomplex 

of op het schoolterrein liggen.
• De grootte is afhankelijk van het feit of 

de tuin door één leerling individueel of 
door een groep leerlingen beheerd 
wordt.
Een tuin van ongeveer 10 is voor één 
leerling voldoende. Een tuin van 15 m^ 
voor twee kinderen of bijvoorbeeld 20 

voor drie kinderen is ook mogelijk, 
dit is afhankelijk van de beschikbare 
grond! Gezamenlijke verantwoordelijk
heid gaat hier meespelen. De oogst moet 
dan ook gedeeld worden!

• De grond zal goed bewerkbaar moeten 
zijn voor kinderen.
In het vroege voorjaar zal de tuin daarom 
deskundig bewerkt moeten worden (ge
spit, gemest, geploegd of eventueel 
gefreesd als nabewerking). Als het tuin- 
seizben dan begint ligt de tuin voor de 
kinderen klaar.

• De zaden voor de diverse gewassen zul
len bij een goede firma besteld moeten 
worden.
De jonge plantjes kunnen besteld wor
den bij een kwekerij, of door de plaatse
lijke dienst van plantsoenen öf bijvoor
beeld door leerlingen van een tuinbouw
school verzorgd worden. Dit laatste on
der het motto ,,voor leerlingen door 
leerlingen”.
Het zaai- en plantmateriaal moeten

• gemakkelijk kweekbaar zijn
• snel resultaat geven
• niet teveel werk ineens geven.

Deze eisen bepalen het assortiment 
voornamelijk. Een lijstje van bloemen 
en groenten die aan bovenstaande eisen 
voldoen en een teeltplan vindt u hierbij.

• Om het tuinieren goed te laten verlopen 
is een behoorlijke planning noodzake
lijk. Dit geldt voor het gereedmaken van 
de tuinen vóór het tuinseizoen: hierbij 
moeten een plantsoenendienst, een ho
venier of een aantal ouders ingeschakeld 
worden, samen met het schoolteam of 
alleen de betrokken leerkrachten. Ook 
voor het aanschaffen van zaden en plan
ten moeten tijdig afspraken gemaakt 
worden.
Begin april kan met het tuinwerk begon
nen worden, één uur per week kan vol
doende zijn. Voor de vakanties zal een 
regeling getroffen moeten worden, 
vooral voor de lange zomervakantie is 
het wenselijk dat de tuin tussen de ge
wassen schoongehouden wordt. Ouder
participatie kan in deze periode zeer 
gunstig zijn; het zal het oogsten in au
gustus en september ten goede komen.

Om overzichtelijkheid in de tuinen te 
krijgen en te houden is het gewenst de 
groente en bloemen zoveel mogelijk in 
rijen te planten. Dit kan gebeuren door 
langs een gespannen touw in een aantal 
tuinen tegelijk te zaaien.

Om bovenstaande zaken goed tot hun 
recht te laten komen wordt van de bege
leidende leerkracht veel inzet gevraagd. 
Hij zal kennis van zaken moeten hebben, 
mocht dat niet het geval zijn, dan kan hij 
met hulp van een plantsoenendienst of 
een schoolbioloog het tuinwerk opzet
ten. Met een regelmatige en intensieve 
begeleiding zal het tuinwerk dan zeker 
slagen.
Een tuin-logboek kan ondersteunend 
werken ten aanzien van de ontwikkelin
gen. Dit kan op het niveau van de kin
deren (door de kinderen, eventueel gere
digeerd door de leerkracht) en op het 
niveau van de leerkracht.

d. Mogelijkheden voor combinatie met an
dere elementen
De mogelijkheden van de tuin kunnen nog 
uitgebreid worden met bijvoorbeeld een 
vijver, een bijenstand, een kruidentuin, een 
instructietuin, een educatieve border en 
experimenteertuin.
Naast de ervaringen, opgedaan in de kin
dertuin geven genoemde mogelijkheden 
nog een groot aantal aangrijpingspunten 
voor waarnemingen in de tuin en leersitua
tie in de school.
In de kruidenmin zijn keukenkruiden, ge
neeskruiden en verfkruiden te vinden. De 
instructietuin kan de verschillen in plan- 
tenfamilies laten zien; in de educatieve 
border kunnen door zien, tasten, ruiken en 
voelen de verschillen tussen diverse plante- 
sgprten erv^n worden; in de experimen- 
tëërtuin kunnen groei-voorwaarden onder
zocht worden.



de stok groeien. Vier stokken worden in 
een vierkant van één meter geplaatst, aan 
de bovenkant worden de stokken aan elkaar 
verbonden.
Een voordeel is dat de bonen goed zichtbaar 
zijn en schoon blijven.
Een nadeel is dat ze veel ruimte vragen, en 
dat tussen de stokken makkelijk onkruid 
gaat groeien.

Stamsnij- ofprinsessebonen:
Deze soort zaaien we langs de lijn, drie 
planten per strekkende nieter, de afstand 
tussen de planten moet 40 cm zijn.

Tuinbonen:
Ook deze zaaien we langs een lijn.
Als de bonen vroeg gezaaid worden kan er 
nog voor de zomervakantie geoogst wor
den . Per meter 4 bonen, de ruimte tussen de 
rijen moet ongeveer 25 cm zijn. Als de 
onderste bloemen zijn uitgebloeid, verwij
dert men de top van de plant. Dit bevordert 
de groei van de peulen en bestrijdt de 
zwarte boneluis. Deze luis zit namelijk 
graag op de sappige top van de plant.

Doperwten en peulen:
Deze soorten kunnen dicht bij elkaar staan. 
Zaaien in een geul waarbij de erwten of 
peulen drie centimeter van elkaar gelegd 
moeten worden. De leerlingen kunnen de 
duimlengte als maat gebruiken. De erwten 
en peulen moeten langs gaas of rijshout 
omhoog kunnen groeien. Als er vroeg ge^ 
zaaid is, kan voor de zomervakantie 
geoogst worden. Goed weer en geschikte 
grond zijn van belang voor een goede 
oogst.

Aardappel:
De aardappels moeten op een flinke afstand 
van elkaar gepoot worden, één aardappel
plant heeft zeker een ruimte van 50 cm in 
het vierkant nodig. Vroege aardappels 
kunnen direct na de zomervakantie 
geoogst’wórden.
Zonnebloemen en aardappels verdragen el
kaar goed.

Bieten:
De zaadjes zaaien we weer langs de lijn. .. 
Tussen de.zaadjes moet een afstand van 
drie vingers zijn. De bieten moeten later 
tenslotte ruimte hebben om te groeien. Het 
zaad ontkiemt langzaam, ook de ontwikke
ling van de kiemplantjes duurt lang:
Deze plantjes hebben eerst een rode steel 
met twee groene blaadjes, in een later 
stadium worden de blaadjes rood. De plan
tjes zijn zeer kwetsbaar, dichtbij schoffelen 
is dus niet aan te raden.

Wortelen:
De zaden kunnen op rij of breedwerpig 
worden gezaaid. Er kan in losse grond 
ongeveer een V2 cm. diep gezaaid worden, 
daarna de grond licht aandrukken. Zomer
en winterwortelen kunnen omstreeks half 
april gezaaid worden.

De zomerwortelen kunnen direct na de 
zomervakantie, de winterwortelen pas in 
november geoogst worden.

Peterselie en selderie:
Het fijne zaad kan half april gezaaid wor
den. Een goede methode is een stokje in de 
grond te steken en daaromheen een cirkel
vormige geul te trekken. De plantjes staan 
dan later goed zichtbaar in een cirkel om het 
stokje. Ze groeien aanvankelijk langzaam, 
worden ze regelmatig afgeknipt dan wor
den ze voller en groeien ze sneller.
In de herfst kunnen de planten in een 
bloempot geplaatst worden. Voorzichtig 
overwennen van buiten naar binnen en u 
heeft de hele winter verse kruiden in de 
klas!

Om met de volgende groente en bloemen 
succesvol te tuinieren is het wenselijk de 
zaden in een zaaibed te zaaien, de kiem
plantjes worden later ruimer gezet (ver- 
speend).

Beleidsplan Schoolbiologie, Utrecht

Natuurlijk moet u rekening houden met 
nachtvorst, tot 15 mei is het niet verant
woord om kiemplantjes in open grond bui
ten te hebben.
Op plaatsen waar al geoogst is, bijv. tuin
kers of radijs, en waar ruimte is ontstaan 
kunnen dan de verspeende plantjes als 
tweede gewas worden geplant.
Deze plantjes kunt u ook in tuincentra of op 
de markt (!) kant en klaar kopen. Dan heeft 
u de zorg van het opkweken niet.

Ook een ouder met volksmin kan hierbij 
een helpende hand bieden.

Groenten:

- Bloemkool:
Een moeilijk gewas om door kinderen te 
laten verbouwen. Om werkelijk goede 
bloemkolen, geschikt voor consumptie, 
te verbouwen is in de eerste plaats zeer 
goede grond nodig, daarnaast vraagt het 
kweken van het gewas veel zorg en



Tuinboek Rotterdam Kn ipb lad.
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ervaring. Wel is het aardig om per kin
dertuin één bloemkool te planten om de 
groei te volgen.

- Tomaat:
Direct na half mei planten, twee planten 
per meter. Om de vruchten goed te laten 
rijpen is het nodig om de ,,dieven” 
regelmatig te verwijderen. Als er drie 
trossen met vruchten zijn, is het aan te 
raden om de top te verwijderen. Om de 
vruchten goed te laten rijpen is een 
warme, zonnige zomer onontbeerlijk.

- Prei en boerenkool:
Deze groenten kunnen tot ver in de 
winter in de tuin staan. Om de planten 
goed uit te laten groeien moeten ze ruim 
geplaatst worden, drie per strekkende 
meter. Het planten kan vlak voor de 
zomervakantie plaatsvinden.

- Andijvie:
Vlak voor de zomervakantie planten, 
dan kan er kort ha de vakantie geoogst 
worden. Bij de aanschaf van het zaad of 
de planten, moet wel herfstandijvie ge
nomen worden.
Om géén gele bladeren in het hart van de 
plant te krijgen, moet u de plant één 
week voor het oogsten dichtbinden zodat 
er geen licht in komt.

Bloemen:

- Lage afrikaan (Tagetes patula nana) 
Uitstekend geschikt voor randbeplan-
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5; ‘lA' p3®,55£feH^parmeter. Ze groeien snel
X __ Als de uitgebloeide 

bJoemen regelmatig worden verwijderd, 
gaat de bloei lang door.

- Hoge afrikaan (Tagetes hybrida)
Drie planten per meter. Als ze begin juni 
gezaaid worden, bloeien ze begin au
gustus. Voor de bloei, die na de langste 
dag op gang komt, is veel zon nodig.

- Cosmos (Cosmea bipinnatus)
Een hoge plant, van wel 1 meter. Dus 
achterin de tuin bij dahlia en zonnebloem 
planten. Ze vormen dan met elkaar een 
prachtig scherm met veel (snij-)bloe- 
men. Omdat de planten breed uitgroeien 
zijn twee planten per meter voldoende.

- Vlijtig Liesje (Impatiens Walleriana)
Een plant die het onder alle omstandig
heden doet. Uitstekend voor randbe- 
planting als de lage soorten gebruikt 
worden. Vijf planten per meter. De bloei 
duurt tot de eerste nachtvorst.

- Goudsbloem (Calendula officinalis) 
Langs de lijn in een geultje zaaien. Dit 
moet gebeuren in de periode van half 
april tot begin mei. Omdat het kiemen 
geruime tijd duurt, goed aangeven waar 
gezaaid is.

- Zonnebloem (Heliathus annuus gigan- 
teus)
Eind april zaaien, voor drie planten is 
een stukje grond nodig van 1 m bij een 
'h m. Druk op gelijke afstanden van 
elkaar twee zaden duimdiep in de grond. 
Als de planten boven de grond komen, 
één van de twee tussen duim en wijsvin
ger afknijpen. De planten worden wel 
twee meter hoog met bovenaan één grote 
bloem. Om de zonnebloem als snijbloem 
te gebruiken is het noodzakelijk bij 1 m 
hoogte de top te verwijderen. Dan ont
staan een aantal bloeistengels met kleine 
bloemen. 2^er geschikt voor bloemstuk
ken.

Naast het gebruik van éénjarige soorten zijn 
tweejarige natuurlijk ook mogelijk in de 
kindertuin. Een voordeel is dat vrijwel 
direct aan het begin van het tuinseizoen 
bloeiende planten in de tuin staan. Het staat 
fleurig, geeft vorm aan de tuin en stimuleert 
de kinderen. Geschikte soorten zijn: viool
tje, vergeetmijnietje, madeliefje, duizend
schoon. Deze planten worden in de zomer 
in het zaaibed gezaaid, in de vroege herfst 
in het plantbed verspeend. Ze groeien dan 
uit en overwinteren op een rozet van 
blaadjes. Bij de eerste tuinlessen in april 
worden de plantjes dan uitgezet. Drie of 
vier planten per meter.
Het is namurlijk niet doenlijk om alle 
geschikte soorten planten hier te beschrij
ven. Zelf een keus maken, zelf andere 
soorten proberen zal tuinieren voor leer
kracht en leerling tot een genoegen maken.
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Composteren
Het idee van een ,,kringloophuishouding” 
kan onder andere vorm krijgen in het ver
werken van minafval (en wellicht huishou
delijk afval) tot compost.
Zie voor details van het composteren de 
brochure van De Kleine Aarde; Compost 
maken (adres Postbus 151, 5280 AD Box
tel, tel. 04116-76901).

Bestrijding van plagen 
Over de ,,gewone” (?) bestrijdingsmidde
len kan men genoeg té weten komen in 
boeken over tuinieren en bij winkels van 
tuinartikelen. Over ,,alternatieve” (mi- 
lieuvriéndelijke) bestrijdingsmiddelen kan 
men gegevens vinden in onderstaande boe
ken.
Ook met betrekking tot de teeltwijze is een 
bewuste keuze noodzakelijk. Waarmee wil 
men de kinderen eonfronteren? Met de 
meestvoorkomende teeltwijzen, inclusief 
kunstmestgebruik en spuiten met conven
tionele bestrijdingsmiddelen óf met een 
milieuvriendelijke, ,,alternatieve” teelt
wijze?
We zullen u hier niet vermoeien met het 
uitleggen van de verschillen tussen bij
voorbeeld ,,biologisch-” en ,,biologisch- 
dynamisch” tuinieren.

Literatuur over tuinieren 
Buchner, G. (1975), De milieuvriendelijke 
tuin, uitg. De Driehoek, Bussum 
Strandberg, M. (1977), De gezonde 
moestuin, Groenboekerij, Zomer en Keu- 
ning, Wageningen
Boxman, P. (1974), De moestuinen van 
Twekkelo, Arcanum, Amsterdam 
Pearson, C. E./B. J. Galjaard (1973), 
Praktisch tuinieren in woord en beeld

Groenboekerij, Zomer en Keuning, Wage
ningen
Pfeiffer, E. /E. Riese (1975), Biologisch- 
dynamisch tuinieren, Hollandia, Baam 
Seymour, J. (1978), Leven van het land, In 
den Toren, Baam / Kosmos, Amsterdam 
De Kleine Aarde (z.j.) Ecologische tuin
bouw, De Kleine Aarde, Boxtel 
Tijdschrift De Kleine Aarde (4 x per jaar).

Bijlage 2.
Om een idee te geven van de hoeveelheid 
zaden die nodig is, volgt hier een bestel- 
lijst, die bedoeld is voor 80 tuintjes van elk 
9 m^, dus tuinen van 3 bij 3 meter, met twee 
smalle paadjes erdoor, zodat er drie plant- 
bedjes ontstaan.

Aardappel 9 kilo per tuin 4 stuks
Andijvie 25 gram per tuin 6 planten
Bieten 250 gram per tuin 30 x 90 cm
Boerenkool 20 gram per tuin 8 planten
Doperwt 250 gram per tuin 2x9= 18 planten
Plant ui ± 1200 stuks -t- ± 2 kilo per tuin 12 stuks
Prei 50 gram per tuin 8 planten
Radijs 500 gram per tuin 30 x 90 cm
Kropsla 25 gram per tuin 2x3 planten
Stamslaboon 500 gram per tuin 3x9 bonen
Spinazie 200 gram per min 30 x 90 cm
Tuinboon 2,5 kg per min 9x2 bonen
Tuinkers 700 gram per min 30 x 90 cm
Zomerwortelen 300 gram per min 30 x 90 cm
Winterwortelen 200 gram per min 30 x 90 cm
Selderij 75 gram
Peterselie 75 gram per min één rijtje van 90 cm
Bonenkruid 50 gram
Eenjarige Afrikaan 25 gram
Cosmos 50 gram
Goudsbloem 50 gram
Zonnebloem
Schoolplein.

50 gram



6.2. Educatieve natuurtuin

a. Algemene omschrijvingen.
Mensen hebben steeds ingegrepen in de 
natuur om hen heen. Dat is niet alleen in 
onze tijd in sterke mate het geval, maar 
gebeurde ook al in het zeer verre verleden. 
Elke plaats in ons land is wel in meerdere of 
mindere mate door de mens beïnvloed. Dat 
geldt ook voor natuurgebieden als de heide, 
veenpiassen en bossen. De uitwerking van 
de ingrepen van de mens was in het verle
den vaak verrijkend ten aanzien van het 
milieu en aantal en verscheidenheid van 
levende organismen. We kunnen zonder 
overdrijving stellen dat ons land zonder 
ingrepen van de mens voor het overgrote 
deel zou bestaan uit (varianten van) bos.
De verarmende uitwerking van menselijke 
ingrepen in de moderne tijd met betrekking 
tot het milieu en aantal en verscheidenheid 
van levende organismen kennen we maar al 
te goed.
Het is een van de taken van natuuronder
wijs de leerlingen te laten ervaren hoe de 
mens zijn omgeving beïnvloed heeft en nog 
steeds beïnvloedt. De leerlingen kunnen 
ervaren welke gevolgen verschillende ma
nieren en intensiteiten van natuurbeheer 
hebben voor een aantal begroeiingen en 
bijbehorende fauna. Een middel daarbij is 
de ,,wilde plantentuin” of ,,educatieve 
natuurtuin”.
Het werken aan en in zo’n educatieve 
natuurtuin is een aanvulling van observa
ties in natuurgebieden, geen vervanging 
ervan.
Over opzet en doelen van een wilde plan
tentuin bestaat geen eenstemmigheid. Zo 
staan bijvoorbeeld de opvattingen van 
mensen als Landwehr/Sipkes en Le Roi 
lijnrecht tegenover elkaar. In dit stuk wordt 
niet uitvoerig op deze verschillende opvat
tingen ingegaan. Voor een handzaam over
zicht van genoemde opvattingen wordt 
verwezen naar het Schooltuinnummer van 
het Bulletin voor Docenten in de Biologie 
(zie literatuurlijst). In bijgaand kadertje 
wordt een overzicht van uitgangspunten 
gegeven.
In de literatuurlijst wordt ook verdere lite
ratuur vermeld.
Hier wordt gekozen voor de benadering 
zoals G. Londo die uiteenzet in zijn boek 
,,Natuurtuinen en -parken” (zie literatuur
lijst). Voor onderwijsdoeleinden zoals 
hieronder vermeld worden, is zijn aanpak 
het geschiktst. Bovendien is deze, in ver
gelijking met de benadering van Landwehr/ 
Sipkes en Le Roi, veel haalbaarder in de 
schoolpraktijk.

b. Doelstellingen.
Bij een educatieve natuurtuin gaat het niet 
in de eerste plaats om zo precies mogelijk 
nabootsen van natuurlijke begroeiingen, 
maar vooral om het verkrijgen van inzicht 
ih natuurlijke processen en relaties, mede 
doorbet beheren van een stukje natuur. 
Daardoor kunnen kinderen oog krijgen

voor het effect van het handelen van men
sen op de verscheidenheid en aantallen van 
levende organismen in de omgeving.
Via het leren waarderen van spontane be
groeiingen en de verscheidenheid aan 
planten (en dieren) die daarin voorkomen 
kunnen leerlingen, ouders en leerkrachten 
betrokken worden bij de milieuproblema
tiek en alles wat daarmee samenhangt, 
vooral ook door deze begroeiing te verge
lijken met andere, meer soortenarme (door 
de mens veroorzaakte) begroeiingen.
Het accent bij deze tuin ligt meestal op een 
ecologische benadering: de studie van de 
relaties tussen levende organismen onder
ling en tussen levende organismen en hun 
milieu.
Zie voor verdere doelen op ecologisch 
terrein het doelstellingenhoofdstuk, p. 14

Meer in de vaardigheden-sfeer kan gewerkt 
worden aan doelen als het kunnen beschrij
ven, vergelijken en ordenen van planten en 
dieren volgens zelfgekozen enjof gegeven 
kenmerken en een experiment kunnen 
voorbereiden, uitvoeren en evalueren. 
Nauw verwant met de ecologische benade

ring is inzicht in de samenhang van vorm en 
functie bij planten en dieren, welke vanwe
ge de verscheidenheid van plantesoorten 
(en diersoorten) die de tuin zullen bevolken 
naar voren kan komen.
Deze verscheidenheid kan ook aanleiding 
geven tot het benoemen van soorten plan
ten en het maken en hanteren van determi- 
neersleutels.
Bij de aanleg komen doelen aan bod, die 
voor elke tuin gelden, zoals taakverdeling, 
volhardendheid, lichamelijk uithoudings
vermogen, gereedschappen kunnen hante
ren, etc.

c. Voorwaarden en consequenties * 

Ruimte en ligging.
Het verdient aanbeveling om tenminste zes 
verschillende milieutypen aan te leggen, 
zodat er een behoorlijke verscheidenheid 
ontstaat. Dit stelt zekere eisen aan de be
schikbare ruimte. Nu is het niet zo dat er 
per se zes verschillende milieutypen moe-

* Deze en de volgende twee paragrafen zijn te beschouwen als 
een sleutel op het boek van Londo.

Dr, G. Londo

Aanleg en onderhoud.
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Onderzoek verspreiding planten

ten komen en elk milieutype hoeft niet zo 
erg veel ruimte in te nemen. Een akkertje 
van 10 m^ kan bijvoorbeeld al heel aardige 
resultaten opleveren. Grasland en akker 
hebben veel zon nodig. Als een deel van de 
tuin tegen een noordmuur ligt, zal daar bij 
voorkeur het bosje gesitueerd worden.

Kosten.
De kosten hangen af van de plannen die 
men maakt en van de beschikbare hulp van 
anderen.
Als men bijvoorbeeld enkele muurtjes wil 
bouwen zijn daarvoor uiteraard stenen no
dig. Wellicht kunnen deze stenen voor 
weinig kosten van de gemeente betrokken 
worden (afbraakpuin). Hetzelfde geldt 
voor rondhout, plantmateriaal, zaden en 
grond. Wanneer alles in rekening wordt 
gebracht kost de aanleg van een educatieve 
natuurtuin ongeveer evenveel als de aanleg 
van een conventioneel plantsoen.

Medewerking van deskundigen.
Er zijn wellicht scholen die het geluk heb
ben alle benodigde kennis en ervaring zelf 
,,in huis” te hebben, in het team of onder 
de ouders.
Zij kunnen met behulp van de vermelde 
literatuur een heel eind komen. Anderen 
zullen moeten proberen medewerking van 
meer deskundige mensen te krijgen.
Dat geldt in de eerste plaats mensen die de 
bodemgeschiktheid kunnen beoordelen.
Voor een educatieve natuurtuin is het uit
gaan van een schrale (= voedselarme) 
bodemlaag in de meeste gevallen het meest 
geschikt. Nadat men heeft bepaald welke 
typen begroeiing men wil aanleggen kan 
advies over de bodemkundige toestand ge
vraagd worden aan de gemeentelijke plant
soenendienst, een schoolbioloog of derge
lijke. Daarna kan eventueel tot allerlei 
maatregelen worden overgegaan die ver
schraling van de bodem beogen (zie Londo, 
p. 24 e.v.).
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Hetzelfde geldt voor het onderzoek naar de 
grondwaterstand. Is die plaatselijk vrij 
hoog, dan zou door enige grondverlaging 
vrij eenvoudig een moerassig stuk kunnen 
ontstaan. Zie hiervoor Londo, p. 28. Enige 
deskundigheid is ook gewenst (niet nood
zakelijk) op het terrein van de kennis van 
inheemse plantesoorten en op het terrein 
van natuurbeheer. Maar met betrekking tot 
dit laatste aspect is het reeds genoemde 
boek van Londo een betrouwbare gids voor 
de geïnteresseerde leek. Kennis op het 
terrein van wilde planten en natuurbeheer 
zou men kunnen opdoen bij plaatselijke 
afdelingen van het Instituut voor Natuurbe- 
schermingseducatie, de Kon. Ned. Na
tuurhistorische Vereniging, een van de 
jeugdbonden voor natuurstudie (zie voor de 
adressen bijlage), een schoolbioloog of een 
,,loslopende'' hobbyist ter plaatse.

Grove bewerkingen.
Voor grove bewerkingen, zoals het graven 
van een kuil voor een moerassig stuk of het 
plaatselijke ophogen van de grond zal hulp 
van de plantsoenendienst een enorme ver
lichting kunnen betekenen.

bij aanleg (afwerking, bijvoorbeeld 
en planten) en het onderhoud, mits s^ 
duidelijke instructies krijgen. . ’ ';
Het onderhoud is namelijk relatief eeov^l 
dig uit te voeren. We hoeven daarbij nieesö! 
erg rekening te houden met vakanties. - ■

Betreding.
Intensieve betreding of berijding van dfe 
grond leidt tot een minder gunstig miliea: 
voor gevarieerde begroeiingen. De bodem 
wordt erdoor verdicht, waardoor regenwa
ter moeilijker weg kan zakken. Er vinden 
sterke afwisselingen plaats tussen nat en 
droog en grote schommelingen in andere 
milieufactoren. Er treden dan ,.natuurlijke 
storingsbegroeiingen” op met onder an
dere grote weegbree, straatgras, kruipende 
boterbloem, en andere. Dat deze begroei
ingen plaatselijk voorkomen is niet erg, 
integendeel, maar het moet niet overal 
gebeuren. We kunnen dit voorkomen door 
een goede aanleg en een juist beheer (zie 
over betreding en paden Londo, p. 20, 43, 
72 en 94). In het vervolg wordt hier nog op 
teruggekomen.

Het gevaar bestaat dat de wilde plantenhiin 
de belangrijkste speelplaats van de kinde
ren uit de buurt wordt, zeker als er weinig 
andere ,,ruige terreintjes” zijn waar ge
klommen, gegraven en ,,gecrosst” kan 
worden.
Dit probleem en de oplossing daarvan zal 
bekeken moeten worden in het geheel van 
de speelgelegenheden in de buurt. Een 
soortgelijk probleem kan gevormd worden 
door het deponeren van allerlei vast afval in 
zulke ruige stukjes. Wanneer diverse 
scholen in een wijk samen een gemeen
schappelijke natuurtuin aanleggen kan deze 
wat groter opgezet worden en wordt hij wat 
minder kwetsbaar. Deze schooltuin kan 
goed aansluiten bij een park.

Voorlichting.
Vooral bij de educatieve natuurtuin kan een

goede voorlichting van de buurt belangrijk 
zijn, omdat, zeker in het begin, een aantal 
mensen de tuin niet zo zal kunnen waarde
ren. Aan de buurt zal, bijvoorbeeld op een

afgraven_en
vvégVöërérr
vervangen door 
voedselarme grond

verschraling van de bodem

Inbreng kinderen en ouders.
Kinderen kunnen, gezien de natuurtechni- 
sche kennis die nodig is om tot een samen
hangend geheel te komen, geen inbreng 
hebben bij het maken van het ontwerp. Ze 
kunnen, samen met ouders, wel meehelpen

voorlichtingsavond, iemand iets kunnen 
vertellen over de bedoelingen en opzet van 
de tuin. Eén keer per jaar kan er een 
buurtactiviteit rond de tuin georganiseerd 
worden, bijvoorbeeld in de vorm van een 
natuurspoor door de tuin.



Hoe kom je aan zaden en plantmateriaal? 
We kunnen het beste met zaden werken. 
Deze kunnen zelf in de natuur verzameld 
worden (alleen van algemene soorten 
s. v.p.). Ga nooit in natuurreservaten zaden 
verzamelen. Zaad is te betrekken van 
heemparken en enkele gespecialiseerde 
zaadhandelaren (zie adressen in de bijla
gen). Zie over het verkrijgen van zaad en 
planten Londo p. 55. e.v.
Mensen die al een wildeplantentuin heb
ben, hebben elk jaar zaad en planten over. 
Zij kunnen een belangrijke bron van mate
riaal zijn.

d. Suggesties voor aanleg en onderhoud. 
Zo mogelijk probeert men de volgende 
milieutypen te scheppen, namelijk; 
o een onbemest hooiland, met variatie in 

bodem en reliëf
• een bemest hooiland met een vlakke 

homogene bodem
• een ruigtkruidenbegroeiing
• een bosje of struweel
• een onkruidakkertje.
Eventueel kan men ook nog een moerasje 
proberen te scheppen, maar dit levert wat 
meer problemen op.

Het onbemeste hooiland. (Londo, p. 
49/50)
Dit vegetatietype is een goed alternatief 
voor het gazon, voorzover dat, ,kijkgroen ’ ’ 
is, dat wil zeggen voor zover er niet op 
gespeeld wordt. Het kan gebruikt worden 
om iets te laten zien van niet zo intensief 
beheerde graslanden uit de omgeving. 
Voor de aanleg kunnen het best grond
soorten uit de eigen omgeving gebruikt 
worden.
Een bloemrijk hooiland hoeft niet zo groot

te zijn, een oppervlakte van 10 m^ kan al 
aardig zijn, hoewel een grotere oppervlakte 
uiteraard meer kans biedt op een rijkere 
variatie.
In de meeste situaties in de bebouwde kom 
van stad of dorp zullen we moeten uitgaan 
van kale grond. Wanneer er al een weinig 
bemest en gevarieerd grasland aanwezig is 
laten we dat uiteraard intact.
Er moet uitgegaan worden van een voed- 
selarme toplaag. Zie voor het tot stand 
brengen daarvan Londo, p.24 e.v.
Om variatie in het milieu te krijgen kan 
reliëf (= hoogteverschillen) aangebracht 
worden. Zie over het aanbrengen van reliëf 
Londo, p.27 e.v. Het gaat in het geval van 
het hooiland om kleinschalige verschillen 
in reliëf. Hetzelfde geldt voor bodemver- 
schillen. Zie hiervoor Londo, p.31 e.v. 
Daarbij zijn geleidelijke overgangen tussen 
verschillende grondsoorten belangrijk, 
omdat op die manier de meeste variatie in 
het milieu tot stand komt. Zie over de 
wijzen waarop dat kan gebeuren Londo, 
p.33 e.v. Londo geeft ook aanwijzingen 
voor werken met puin in de bodem (p.35 
e.v.)
Wanneer in de omgeving van de natuurtuin 
soortenrijke graslanden aanwezig zijn kun
nen we, zonder te zaaien en te planten, 
afwachten tot voor dit milieu geschikte 
soorten zich zelf vestigen. Als natuurlijke 
vestiging moeilijk is omdat de natuurlijke 
groeiplaatsen van verschillende soorten te 
ver weg zijn zullen we moeten zaaien en 
(eventueel/wellicht/misschien) planten. 
Na aanleg kan het beste een ,,bloemenwei- 
demengsel” van eenjarige soorten (bij de 
zaadhandel verkrijgbaar) uitgestrooid wor
den en géén grassenmengsel. Grassen ves
tigen zich toch wel. Verder kunnen diverse

graslandkruiden uitgezaaid worden. Zie 
over het planten blz. 49/50 bij Lpndoi 
Het onderhoud vindt plaats door maaien. 
Op rijkere gronden, met een hoge begroei
ing (welke ’s zomers platslaat ten gevolge 
van regen en wind), moet twee maal per 
jaar (in het algemeen rond 1 juli en in het 
najaar gemaaid worden. Bij schrale gras
landen (welke in juni/juli minder dan 50 cm 
hoog zijn) hoeft maar één keer per jaar (in 
september/oktober) gemaaid te worden. 
Het maaisel moet afgevoerd worden om de 
bodem te verschralen of schraal te houden. 
Het maaien kan het best met de zeis gebeu
ren. Zie over het maaien Londo, p.67 e.v. 
Door de vegetatie kunnen enkele paden 
lopen welke veel vaker gemaaid worden, 
eventueel met een gazonmaaier.
In het algemeen wordt bemesting afgera
den. Op zeer schrale gronden (met name 
zand- en veengronden) kan zeer plaatselijk 
op lage plekken enige bemesting plaatsvin
den met gedroogde koemest of korrelmest 
(Londo, p. 72.).

Bemest hooiland (Londo, p.92).
Dit milieut)fpe dient als contrast met het 
onbemeste hooiland. In de moderne land
bouw wordt egaliseiing en bemesting veel 
toegepast en de kinderen kunnen zien hoe 
de grasproduktie verhoogd wordt, maar dat 
de soorten- (en bloem-) rijkdom sterk ver
mindert.
Het tot stand brengen van dit milieu is veel 
eenvoudiger. Nodig is een vlakke bodem 
als uitgangsmateriaal. We kunnen ook een 
stuk gazon laten ,,verwilderen”. Jaarlijks 
zal korrelmest gestrooid moeten worden.
Er moet twee keer per jaar gemaaid wor
den.
Om te laten zien dat het verschil tussen het
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onbemeste en het bemeste hooiland echt 
een kwestie van milieu is en niet van al of 
niet toevallige aanwezigheid van zaden 
kunnen zaden van soorten uit het onbe
meste hooiland in het bemeste gedeelte 
worden uitgestrooid en omgekeerd. Ze 
zullen in het vreemde milieu niet tot ont
wikkeling komen.

Ruigtkruidenbegroeiing. (Londo, p.50, 
96, 92)
Deze begroeiing, welke grenst aan gras
land, laat zien dat voor het voortbestaan 
van grasland regelmatig maaien vereist is. 
Als er niet of veel minder gemaaid wordt 
ontstaat uit grasland een ruigtkruidenve- 
getatie, bestaande uit b.v. engelwortel, 
fluitekruid en witte dovenetel. Op meer 
beschaduwde plaatsen verschijnen onder 
andere zevenblad, look zonder look, dag- 
koekoeksbloem, robertskruid en stinkende 
gouwe.

In meer voedselrijke omstandigheden (het 
voedselrijke grasland bijvoorbeeld) kan 
een keer minder maaien al tot een bloemrij
ke ruigte leiden.
In relatief voedselarme omstandigheden is 
het al genoeg om een keer in de twee a drie 
jaar te maaien. Er moet gelet worden op het 
voorkomen van brandnetels, speer- en ak- 
kerdistels. Wanneer deze in aantal toene
men (een enkel exemplaar hier en daar is

geen probleem) moet er vaker gemaaid 
worden, omdat het milieu anders te voed
selrijk wordt.

Bosje of struweel. (Londo, p.52 e.v., 75 
e.v., p.92)
In tegenstelling tot het grasland zullen in 
het bosje soorten groeien die schaduw pre-

Overgang bosje-grasland

fereren. Op de grens van bosje en grasland 
zal een ruigtkruidenbegroeiing op zijn 
plaats zijn. In het bosje kunnen ook zoge
naamde ,,stinseplanten” aangeplant wor
den, dit zijn plantesoorten die vrijwel uit
sluitend op oude buitenplaatsen en soort
gelijke milieus voorkomen, bijvoorbeeld 
gele anemoon, voorjaarshelmbloem, breed

bezig zijn met gras 1

Uljn naam is_______

Ik werk samen met________ _________________ ________

Zelf werken buiten lijkt me leiüc/ wel aardig/ saai 
Maak werkblad en tekenpapier vast op onderlegger, 
potloodi lineaal en per groep plastic doosje of zakje mee.

ga op het grasveld zitten met je groepje

©

in, Sut^/laoi

Een gras leeft wel/niet •

^ Een gras Is wel/geen plant.
Ik vind bet gras kort/lang.

^ Het gras is___ cm. lang .

Het gras la _ _ cm. breed .

^ De punten van dit gras zijn spits/ lelijk afgebroken •

^ Ik denk dat dit gras wel/niet vaak wordt gemaaid •

Dat zie ik aan_____ ____ _________________ ____ ______ ____.

^ De tuinman zal het gras vaak willen maaien» omdat

^ EEN APGEOIPTE GRASPLANT MAAKT ERG VEEL HIEU’ffB SPRIETEN !

Een tuinman knipt gras met een _ _ _ _ _ _ _ _ _ •

Een dier knipt gras met zijn_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •

zoals een_ _ _ _ _ _ _ _ _ . We noemen dat grazen»
Een vaak gemaaid of begraasd grasveld wordt dichter/leger.

kruipertje

engels ruaigras



en smal longekniid, blauwe druiQes, 
sneeuwklokjes, wilde hyacint.
Ze brengen kleur in een tijd (het vroege 
voorjaar) dat niet veel andere planten 
bloeien. (Zie de lijst bij Londo, p. 119).
De grootte hangt af van de ruimte die men 
beschikbaar heeft. Als dat niet zoveel is, 
kan men met enkele struiken en een hoorn 
volstaan.
In een bosje moeten verschillen in het 
milieu (bodem en reliëf) wat grootschaliger 
zijn, om in de begroeiing van de kruidlaag 
tot uitdrukking te komen. Londo geeft 
lijsten van inheemse bomen en struiken 
(p. 117-120). Om zo spoedig mogelijk een 
bosmilieu tot stand te brengen moeten bij 
de aanleg meer bomen worden aangeplant 
dan men op den duur wil hebben. De 
overbodige worden geleidelijk gekapt. Een 
speciaal probleem bij het planten van de 
bomen is de fantasie die men moet hebben, 
een beeld van de tuin als de bomen en 
struiken meer volgroeid zijn. Bovendien is 
geduld nodig. Pas nadat het bosje gesloten 
is, kan begonnen worden met zaaien en 
planten.
Zie voor meer details over planten en zaai
en Londo p. 53 e.v. Zie ook het materiaal 
dat jaarlijks verstrekt wordt rond Boom- 
plantdag. Het onderhoud van een bosje 
vraagt in de fase van de opbouw wat 
aandacht (uitdunnen), maar neemt later 
sterk af.

Onkruidakkers. (Londo, p.47, 64, 92)
Bij de onkruidakker kunnen de kinderen 
ervaren dat granen en akkeronkruiden al
leen maar kunnen groeien als de bodem elk 
jaar omgespit (c.q. geploegd) wordt. 
Soorten uit de akker in het hooiland uitzaai
en heeft geen resultaat.
Omdat dit milieutype van alle tot nu toe 
beschreven milieus het meeste onderhoud 
vraagt, zal de akker niet zo groot moeten 
zijn. Een akkertje van 2 a 3 meter breed en 5 
- 10 meter lang levert al aardige resultaten 
op. De vorm dient bij voorkeur langwerpig 
te zijn. Als er een grotere akker is kunnen er 
enkele paden doorheen aangelegd worden 
(zie Londo, p.47). De bodem dient niet al te 
schraal en wel droog te zijn. Verder moet 
het een zonnig stuk van de tuin zijn. Als de 
grondwaterstand hoog is kan men het beste 
een bolvormig oppervlak tot stand brengen 
door het opbrengen van grond.
Voor meer kleurrijke, soortenrijke on- 
kruidbegroeiingen kan het beste leemhou- 
dende zandgrond, leem, zavd, klei en 
krijtgrond gebruikt worden. Op schralere 
gronden kan wel een onkruidakker aange
legd worden, maar deze zal minder soor
ten- en kleurrijk zijn (zie Londo, p. 110).
Er kunnen variaties in het milieu aange
bracht worden door plaatselijk andere 
grondsoorten toe te voegen (Londo, p.48). 
Voor de aanleg van de akker moet een 
eventuele grasbegroeiing ondergespit wor-

Korenbloemen

den, door twee spaden diep te spitten. 
Daarna kan ingezaaid worden. In het najaar 
winterrogge of wintertarwe; als in het 
voorjaar gezaaid wordt zomerrogge (op 
armere gronden), zomertarwe (op rijkere 
gronden) of haver (25-40 gram per m^). 
Bovendien een zaadmengsel van akkeron-
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over het gras en de grond

@ I’' kan door dlt.^aeveld heen gemakkeli jk/moellijk/nlet 

de grond zien. De grond Ie haird/ beetje los/ erg los •

Ik denk dus dat er «el/nlet gemakkelijk sprieten bijkomen. 
Als de grond erg bard is kan het gras moeilijk groeien *

omdat_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4 VOSL een beetje grond tussen Je vingers.
De grond bestaat vooral uit klei (sglad)/zand (akorrelig).

een klein beetje grond met Je tong.
Als er zand in zit voel Je de korrels knersen.
Ik proefde wel/geen zandkorrels. Het waren er veel/weinig.
Ik ZIS wel/geen kale plekken zonder planten.
Ik DENK dat er op die kale plek geen gras wil groeien , 
omdat_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

onder bomen en struiken
Onder bomen en struiken groeit meer/mindor gras dan in het
veld, omdat_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •

Op de grond vind ik bier___^_^__^^__ _ _ •

C£) °p een kale plek komt in het wild eerst een boom/ gras •

Wat zou er gebeuren als het gras 100 Jaar niet gemaaid wordt? 
Dan zou er _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



kruiden (10-20 gram per m^). Dit laatste 
hoeft maar één keer te gebeuren, terwijl het 
graan ieder jaar opnieuw gezaaid moet 
worden.
Na het eerste jaar hoeft er niet meer zo diep 
gespit te worden en is 1 spade diep vol
doende. Het kan eind oktober gebeuren. 
Daarbij worden overjarige grassen (zoals 
bijvoorbeeld kweek) en andere overjarige 
soorten (zoals bijvoorbeeld ridderzuring) 
uitgespit en afgevoerd, met name wortel
stokken. Indien nodig bemesten met oude 
koemest. Zie verder Londo, p.66 en 67.

Moerasbegroeiingen (Londo, p. 28, 39, 
49, 67 e.v.)
Wanneer het grondwater vrij hoog staat kan 
een deel van de tuin tot onder het grondwa
terpeil uitgegraven worden. De vrijgeko
men grond kan elders in de tuin gebruikt 
worden om heuveltjes aan te brengen. 
Wanneer het grondwater te diep zit zal een 
ondoorlatende laag in de ondergrond aan
gebracht moeten worden.
Van alle hier besproken milieutypen is het 
moeras met kunstmatige ondoorlatende 
laag het moeilijkst aan te leggen.

Londo geeft aanwijzingen voor het maken 
van een betonnen bodem (p.40). Een bo
dem van plastic is niet betrouwbaar ge
noeg. Als de vijver klaar is moet de eerste 
drie maanden het water minstens driemaal 
ververst worden.
Als grond kan tuinturf en/of pleistoceen 
zand gebruikt worden. Londo geeft voor
beelden van diverse combinaties van 
grondsoorten en hun mogelijkheden 
(p.42/43).

Voor het overige wordt tevens verwezen 
naar de aanwijzingen voor de aanleg van 
bloemrijke graslanden (p.50). Een soor
tenlijst vindt men op p.113, e.v. De ver
schillende begroeiingen zijn, behalve van 
de bodem, ook afhankelijk van de voedsel- 
rijkdom van het water.
Het onderhoud is vergelijkbaar met dat van 
onbemest hooiland: een keer per jaar maai
en (of knippen) en afvoeren.
Het startpunt van de aanleg kan het beste 
liggen bij het bekijken van een sloot: de 
planten die in de sloot en op de oever 
groeien (welke planten groeien waar? 
Groeien ze overal of op bepaalde plaat-

Muurtje, begroeid met steenbreekvarens

sen?), de dieren in de sloot, het profiel van 
de sloot, etc. Zie over de studie van een 
sloot met kinderen: Van grijpen tot begrij
pen.

Muurtjes (Londo, p. 37, e.v.)
Ten behoeve van afscheidingen tussen ver
schillende onderdelen van de tuin of als 
steile kant van een heuveltje (mimtewinst) 
kunnen muurtjes gebouwd worden. Ook 
esthetisch gezien kunnen enkele muurtjes 
aardige effecten hebben.
Muren kunnen ook dienen als groeiplaats 
voor specifieke muurbegroeiingen, zoals 
muurleeuwebek, muurbloem, gele 
helmbloem, diverse soorten varens. Vooral 
oude muren zijn (waren) rijk aan dit soort 
begroeiingen, vooral ook omdat eranders- 
soortige specie gebruikt werd. Voor muren 
in de tuin kunnen we ook deze specie 
gebruiken (zie Londo, p.37/38) en verder 
bij voorkeur oude stenen.

We kunnen uiteraard ook een muurtje sta
pelen, maar zo’n muurtje is uitermate 
kwestbaar, zeker ten aanzien van de spe
lende jeugd.
Een muur kan het best op het noorden of 
oosten liggen; een zuidmuur droogt sterker 
uit en is veel minder sterk begroeid.
Ten behoeve van vogels en vleermuizen

moerasbegroeiing
moerasbegroeiing van van relatief

relatief voedselarm milieu voedselrijk
milieu

peil hoogste waterstand

vijver wordt bijgevuld 
waterbeweging in winter wanneer
de neerslag de verdamping overtreft 

Voorbeeld van een goede uitgangssituatie voor een gevarieerde moerasbegroeiing

(holen) kan de muur geheel of gedeeltelijk 
als spouwmuur gebouwd worden. Zie voor 
details over bouw en beplanting het stuk 
van Londo’sboek.

Muurtje met moederkrifid

e. De educatieve natuurtuin en het geheel 
van de tuin

Combinaties van begroeiingen in de edu
catieve natuurtuin. (Zie Londo, p.57 en 95) 
Border en onkruidakker (intensief spitten 
en wieden) kunnen beter niet aan hooiland 
grenzen, omdat op de grens ervan zoge
naamde ,,storingsmilieus" kunnen optre
den. Ze kunnen van elkaar worden ge
scheiden door een strook gazon (intensief 
gemaaid hooiland) of een tegelpad van ± 1 
m. breed.
Ook een bosje met natuurlijke ondergroei 
kan om dezelfde reden beter niet aan border 
of onkruidakker grenzen.
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De begrenzing van verschillende milieus in de natuurtuin

De overgang van bosje naar grasland (met 
daar tussenin eventueel een ruigtkruiden- 
begroeiing) geeft geen problemen.

Combinatie van vegetaties van wilde plan
ten met andere tuinelementen.
De onkruidenakker kan het best direct aan 
het schoolplein grenzen.
Met de eventueel aanwezige demoristra- 
tieborder, de. kruidentuin, experimenteer- 
tuin, systematische tuin en zonnebloem/ 
kalebassentuin behoort deze namelijk tot de 
intensiefst beheerde begroeiingen. Deze 
tuinelementen kunnen dan tevens dienst 
doen als buffer voor kwetsbaarder delen 
van de tuin, bijvoorbeeld het onbemeste 
hooiland. Het bosje kan tevens dienst doen 
als vogelbosje.
De micro-milieutjes, de nestkast, de in
strumenten voor weerwaameming kunnen 
een plaats vinden in de wildeplantentuin, 
evenals diverse tuinkruiden.
Ook al valt een experimenteertuin buiten de 
wildeplantentuin, dan wil dat nog niet zeg
gen dat er in de laatste geen experimenten 
kunnen plaatsvinden.
Enkele mogelijheden: 
e Het uitzaaien van soorten in een 

,,vreemd milieu”, bijvoorbeeld akker- 
onkruiden in het hooiland
- soorten uit het onbemeste hooiland in 

het bemeste hooiland
- etc.

o Experimenteren met beheersvormen, 
door een stukje van een vegetatie af te 
rasteren en anders te beheren dan nor
maal, bijvoorbeeld: -
- een stuk grasland minder te maaien of 

juist vaker
• onbemest hooiland zeer plaatselijk te 

bemesten met korrelmest.

ƒ. Enkele algemene opmerkingen over het 
onderhoud
e Maaien met de zeis is het beste voor de 

vegetatie-ontwikkeling. 
e Laat het maaisel enkele dagen liggen 

(zodat het hooi kan worden) en voer het 
daarna af. Maaisel nooit langere tijd of 
permanent laten liggen! 

e Bemesting kan in het algemeen achter
wege blijven, omdat hierdoor meestel 
nivellering in de begroeiing ontstaat.
Als er (bijvoorbeeld op zeer schrale

gronden of bij een bemest hooiland of 
akker) bemest moet worden, dan niet 
overal evenveel (maar een gedeeltelijke 
overgang van bemest naar onbemest) en 
alleen de lagere gedeelten. Gebruik bij 
voorkeur stalmest. Als er kunstmest ge
bruikt wordt, niet teveel stikstof gebrui
ken.
In het algemeen is het wegharken van 
afgevallen boomblad goed voor het 
grasland.
Wieden is niet nodig, behalve in sommi
ge gevallen, kort na de aanleg, bijvoor
beeld het eerste jaar na het planten van 
jonge bomen en struiken.
Nooit water sproeien, ook niet tijdens 
langdurige droogte.
De aanwezigheid van mollen is in het 
algemeen gunstig voor graslanden, maar 
in heel kleinschalige situaties kunnen ze 
schadelijk zijn.
Ze zijn weg te houden door een fles, met 
de opening naar boven, schuin .in de 
mollengang te plaatsen.

g. Suggesties voor verder gebruik in het 
onderwijs.
De kinderen kunnen helpen bij de aanleg en 
het onderhoud. Ze leren dan niet alleen 
technieken, maar deze werkzaamheden 
zullen ook aanleiding kunnen geven tot het 
stellen van vragen en tot gericht waarne
men om die vragen te beantwoorden.

Aanleg
Bij het grondwerk kunnen de kinderen 
helpen bij de afwerking van het reliëf, de 
aanleg van paden, en dergelijke.
Ze leren daarbij diverse gereedschappen 
hanteren en benoemen en oefenen tevens 
hun uithoudingsvermogen.
Zie verder p. 38, e.v. over de betrokken
heid van de kinderen bij de aanleg. Naar 
aanleiding van deze betrokkenheid bij de 
aanleg kan gepraat worden over het ver
schil tussen een ,,gewone” (= conventio
nele) tuin en een wildeplantentuin en over 
de motieven om deze tuin aan te leggen. 
Het verdient echter aanbeveling daar nog 
niet te sterk op in te gaan.
De kinderen zullen er eerst wat van moeten 
beleven wat een wildeplantentuin kan zijn.

Onderhoud
Het maaien kan heel goed plaatsvinden met 
tuinscharen, zeker als het om niet te grote 
stukken gaat. Deze wijze van maaien kun
nen de kinderen zelf uitvoeren. Het voor
deel is dat ze met de neus op de planten 
zitten en deze zo van dichtbij leren kennen. 
Het maaisel kan (na enkele dagen gelegen 
te hebben) door de kinderen afgevoerd 
worden. In de handel zijn speciale houten 
harken verkrijgbaar voor het bijeen verga
ren van lang hooi.

Voorbeeld van een edukatieve school natuurtuin
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Onder leiding van een tuinman van de 
plantsoenendienst (en later wellicht zelf
standig) kunnen de kinderen struiken 
snoeien. Hetzelfde geldt voor het dunnen 
van een bosje.

Wieden (sporadisch!) kan door de kinderen 
gebeuren. Ze kunnen een duidelijke her
kenbare soort aangewezen krijgen.

Veranderingen
In het begin zullen veranderingen voor de 
kinderen erg belangrijk zijn. Er verandert 
nogal wat;
o Een stuk bouwterrein (als het om een 

nieuwe school gaat) verandert in een op 
het eerste gezicht ook nogal wild ter- 
reintje, met hoog en laag, maar met een 
ruimtelijk duidelijke structuur, 

o Een conventioneel plantsoen (als het om 
een bestaande tuin gaat) verandert gelei
delijk of abrupt in een tuin met variatie in 
hoog en laag, met slingerpaadjes, met 
een begroeiing die zich spontaan kan 
ontwikkelen.
Deze veranderingen kunnen gevolgd en 
beschreven worden.'Daarbij is concen
tratie op een of enkele plekken gewenst. 
Hoe jonger de kinderen zijn, hoe kleiner 
het plekje waarop ze zich moeten con
centreren.

e Een vierkantje van 10 x 10 cm kan door 
de kinderen regelmatig (om de paar da
gen) bèkeken worden en over de veran
deringen kan gepraat en getekend wor
den.

e Het verdient 'aanbeveling om met de 
jongste kinderen (kleuterschool, eerste 
twee leerjaren lagere school) in dezelfde 
tijd in de klas sterrekers en/of bonen/ 
erwten te zaaien en de veranderingen die 
daaraan plaatsvinden te bekijken, te be-

Een plattegrond met planten (-plekken)

Plantenplekken in een groot vierkant

spreken en (als de kinderen het emotio
neel al aankunnen) te tekenen, in een 
soort ,,stripverhaal”.

o Als kinderen wat ervaring hebben in het 
beschrijven van veranderingen van 
planten kunnen ze ook buiten, in ,,hun 
veldje” de veranderingen aan een of 
enkele planten tekenen en beschrijven, 
bijvoorbeeld:
- het aantal bladeren
- de hoogte van de plant (gemeten met 

een draadje, dat op de lengte van de 
plant afgeknipt en voorts opgeplakt 
wordt)

- knoppen

- bloemen: kleur, aantal, details bloem, 
geur

- hoe de plant aanvoelt.
Eventueel kan voor deze beschrijving 
een werkblad gemaakt worden. In 
eerste instantie kunnen gezamen
lijk afgesproken, „kind-eigen” 
termén gebruikt worden, later aan
gevuld door „officiële” termen.

• Als de kinderen goed kunnen tellen kan 
het aantal planten in het vak van tijd 'tot 
tijd geteld worden. Hiervan kan een 
grafiek bijgehouden worden, eventueel 
in de vorm van stempeltjes van plantjes, 
die boven elkaar gestempeld worden, 

e Oudere kinderen kunnen eén groter stuk 
(bijvoorbeeld 1 m^) beschrijven.

» Veranderingen in het totaalbeeld kunnen 
vastgelegd worden vanuit bepaalde vaste 
punten in bepaalde, vaste richtingen 
door middel van tekeningen, foto’s en 
dia's. Het gebruik daarbij van een Pola- 
roid-camera is zeer motiverend voor de 
kinderen.

Ook later, als de tuin verder ontwikkeld is, 
kunnen veranderingen op dezelfde vyijze 
gevolgd worden:
o de levenscyclus van een bepaalde plante- 

individu (te adopteren door een groepje) 
o de levenscyclus van een soort (verschil

lende kinderen bestuderen verschillende 
individuen van dezelfde soort), van ver
schillende soorten (vergelijken!) 

e veranderingen in de begroeiing in de 
loop van de jaargetijden, mede in relatie 
tot beheers werkzaamheden, bijvoor
beeld een kalender maken waarop per 
soort staat aangegeven wanneer ze 
bloeien.

Door de tuin heen kan een ,,veranderin
genpad" gemaakt worden; een vaste route, 
met steeds dezelfde observatie-opdrachten
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op dezelfde plaatsen in verschillende jaar
getijden en in opeenvolgende jaren. 
Vergelijking met voorgaande jaren (foto’s) 
is erg interessant, waarbij de kinderen de 
nieuwe situatie moeten vastleggen en be
schrijven.
In een losbladig tuin-logboek kunnen de 
veranderingen worden vastgelegd.

Het bezig zijn met veranderingen veronder
stelt. zoals boven réeds bleek, het kunnen 
beschrijven van planten en het bezigzijn 
met verscheidenheid van planten (indivi
duen, soorten, families) en begroeiingen.

Ook de onderlinge relaties tussen de plan
ten (behorend tot dezelfde soort of ver
schillende soorten), planten en dieren en 
planten en de (beherende) mens komt daar
bij aan bod.
Zie hierover: Het gebruik van de school- 
omgeving, p. 72 e.v.

Een duidelijke overgang van kale grond onder boom naar lichte kruidenrijke plek

OAn, .óun, tnUüu, - ^ ffMu^taxA^oj’i^
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Verscheidenheid
Verandering is verscheidenheid in de tijd! 
Er is ook nog zoiets als verscheidenheid in 
de ruimte. Daarbij bedoelen we in dit 
gedeelte niet zozeer het patroon dat de 
planten in de tuin samen vormen, maar de 
verschillen tussen individuen en soorten 
onderling (zie de doelstellingen blz. 11), 
inclusief de naamgeving van planten.
In de vorige paragraaf werd het,, verande
ringenpad” besproken. Op, dezelfde ma
nier zouden we in de tuin een ruikpad, 
voelpad,, kleurenpad, vormenpad, bloe- 
menpad en struiken/bomenpad uit. kunnen 
zetten. Bij het ruikpad werken de kinderen 
twee aan twee, waarbij een van het tweetal 
geblinddoekt is. De ziende kan de routebe
schrijving lezen en de geblinddoekte lei
den. De route voert langs een aantal ge
nummerde planten met een kenmerkende 
geur. De geblinddoekte kinderen moeten 
deze geur beschrijven, de ziende nótèèrt 
dit. Halverwege wordt van blinddoek ge
wisseld: In het lokaal staat een complete, 
tevens genummerde verzameling van deze 
planten en nu kan, ziende, vergeleken wor
den.
Ook worden de verschillende omschrijvin
gen van verschillende kinderen vergeleken 
en dit kan aanleiding zijn tot het zoeken van 
een taal waarin we over geuren met elkaar 
kunnen praten.*
Het kan aanleiding zijn tot het verder in
gaan op geuren van bijvoorbeeld kruiden, 
gas (veiligheid!), voedsel, etc. Zie de sug
gestie over het ,,reukorgel” bij de krui
dentuin (p. 73).
Een en ander kan uitstekend gecombineerd 
worden met het tastpad**. Bij het kleuren
pad en het vormenpad kan gelet worden op

* Zie hiervoor ook L. van de Hammen, Botanische geurbe- 
schrijvingen. Dc Levende Natuur, jrg. '76 (1973), blz. 238 
e.v. en idem; Aanvullende gegcvcnsovergeurcn.de reuk en 
de gcurbeschrijving. Dc Levende Natuur, jrg. '11 (1974). 
blz. 192 e.v.

•• L. van dc Hammen. Op de tast door het plantenrijk. De 
Levende Natuur, jrg. 1978 (1975), p. 192 e.v.
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de verscheidenheid van bladeren, stengels 
(van buiten en van binnen) en bloemen, 
binnen de soort en tussen soorten onder
ling. Dit laatste kan aanleiding geven tot 
ordenen volgens gegeven of zelfgekozen 
criteria.
In de winter kan een winterkenmerkenpad 
voor de struiken én de bomen worden 
uitgezet, waarbij bijvoorbeeld een eenvou
dige determineersleutel wordt gemaakt op 
alle langs de route voorkomende soorten, 
Steeds is er een wisselwerking tussen de 
buitenactiviteiten, die in de meeste geval
len problemen oproepend zijn en het gede
tailleerder bekijken of ideeën vergelijken 
en bespreken binnen. Bij de binnenactivi- 
teiten kunnen weer vragen of ideeën opko
men, die weer aanleiding geven tot onder
zoek buiten.
Voor de planten (kruidachtigen, struiken en 
bomen) in de tuin kan een herbarium ge
maakt worden, dat kan dienst doen als 
naslagwerk.
Zie bij dit onderdeel ook Gebruik School- 
omgeving, p. 36, e.v.

Relaties
Bij ,,veranderingen” en ,,verscheiden
heid” stuitten we al op de relaties. Met 
,,relaties” wordt hier bedoeld de relaties 
van planten en dieren met hun niet-levende 
en levende omgeving, inclusief de invloed 
van de mens. Bij de aanleg is al rekening 
gehouden met de relatie plant-bodem. Deze 
relatie wordt zichtbaar in het patroon dat 
ontstaat als de verschillende begroeiingen 
wat verder ontwikkeld zijn, met name in de 
verschillen tussen de begroeiingen. Dit pa
troon kan onderzocht worden door van een 
of meer gemakkelijk te herkennen planten
soorten de verspreiding in de tuin na te 
gaan.
Hiervan kan een presentietabel gemaakt 
worden, bijvoorbeeld:

deze soort in een ander milieu uit te zaaien 
en na te gaan of ze daar opkomen.
Op dezelfde wijze kan de voorkeur van 
(een) bepaalde diersoort(en) van (een) be- 
paald(e) milieu(s), bijvoorbeeld voor be
paalde plantensoorten onderzocht worden. 
In dit verband kunnen we in overgangsge
bieden (van nat naar droog, van licht naar 
schaduw, van weinig naar sterk betreden) 
langs een lijn of in een smalle band nagaan 
hoe de plantengroei verandert in verband 
met het milieu.
Zie over het maken van zo’n transsekt: 
Gebruik schoolomgeving, p.65 en Van 
grijpen tot begrijpen, p.32, e.v.

Er kan geëxperimenteerd worden met ver
schillen in de wijze van beheer in eenzelfde 
vegetatietype (bijvoorbeeld in het bemeste 
hooiland een klein stukje niet maaien of 
extra bemesten).
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Welke soorten komen vaak samen voor? 
Welke komen alleen in één bepaald milieu 
voor?
Welke komen in meer milieus voor?

Zoals al eerder gesuggereerd werd kunnen 
we de ,,trouw” van een bepaalde soort aan 
een bepaald milieu testen door zaden van

Voorbereiding door de leerkracht 
Belangrijk is het bepalen wat men wil en 
wat de kinderen aankunnen en op grond 
daarvan het kiezen van 
® de werkplek(ken) 
e de werkvorm(en)
De werkplekken moeten met zorg gekozen 
worden.

De werkplekken worden verder geïnventa
riseerd op mogelijkheden (aan welke doe
len kan gewerkt worden?) en er wordt een 
web van begrippen en activiteiten gemaakt 
die aan de orde kunnen komen.
(Zie daarvoor: Gebruik schoolomgeving, 
hoofdstuk 3.)
Bij het maken van zo’n web (of relatie
schema) is het belangrijk dat de onderwij
zer zich oriënteert op het vakgebied dat aan 
bod komt, bijvoorbeeld de plantensyste
matiek (indeling van het plantenrijk: soor
ten, geslachten, families, orde, etc.; daar
bij gaat het vooral om de wijzé van in 
systeem brengen! Zie met name de Geïllu
streerde Flora van Nederland, van Hei- 
mans, Heinsius en Thijsse, uitg: Versluys, 
Amsterdam) en de ecologie.
Bij dit laatste komen begrippen aan bod als 
samenhang van vorm/kleur en ftinctie, le
venscyclus, voedselketen (-web), biotoop 
of habitat, populatie, planten- en dieren
gemeenschap, levensgemeenschap; suc
cessie, patroon, proces, grof- en fijnkorre
lige vegetaties, zonering, scherpe- en ge
leidelijke grenzen.
Zie hiervoor met name het boek van Eondo 
en van Owen: Wat is Ecologie? Ecologi
sche Uitgeverij, Amsterdam.
Het gaat er niet om deze begrippen recht
streeks over te dragen, maar om de activi
teiten van kinderen te zien als werken aan 
dit soort begrippen, evenals uiteraard aan 
vaardigheden (zie de doelen van Gebruik 
schoolomgeving) en houdingen.

Binnen, ih het lokaal, kan een ,,tuinhoek” 
ingericht worden: een tafel of bovenkant 
van een kast, met daarbij een prikbord. Op 
de tafel een rek met reageerbuisjes of een 
verzameling potjes en flesjes om plantjes in 
te zetten. Geïllustreerde flora’s en andere 
boeken over planten, loeps en kaartjes met 
suggesties voor observatie en ordening zijn 
ook op de tafel te vinden. Op het prikbord 
geëigende platen en verslagen van kinde
ren, een lijst met vragen etc.
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Deze hoek is het centrum van het tuinon- 
derzoek. In de hoek kan een (groot) ,,tuin- 
boek'’ een plaats vinden: een aantal groot 
formaat tekenvellen, in een omslag, waar
op verslagen geplakt kunnen worden.
De werkvormen zullen variëren, al naar
• de bedoelingen van de leerkracht
• de geoefendheid van de leerkracht
• de geoefendheid van de kinderen. 
Hetzelfde geldt voor de interne klasse-or- 
ganisatie en de wijze van inpassing in het 
weekrooster.
Bij het buitenwerk kunnen eventueel ou
ders ingeschakeld worden.

h. Literatuur
1. Bleyerveld/Both/Teemstra (1977), Het 

gebruik van de schoolomgeving. Bulle
tin voor Docenten in de Biologie, 
Rijkswijk (Z.H.).

2. Bruyn, H. J. de (1978), Van grijpen tot 
begrijpen, Schoolbiologie, Utrecht.

3. Halm, H. van (1977), Tuinieren buiten 
het boekje. Zomer en Keuning, Wage- 
ningen.

4. Landwehr J. (z.j.) Inheemse planten 
voor park en tuin, geschiktheidslijst 
voor de toepassing van kruidachtige en 
houtige heemsplanten I. V. N. , Am
sterdam.

5. Landwehr, J./C. Sipkes (1976), Wilde 
plantentuinen. Instituut voor natuurbe- 
schermingseducatie, A’dam.

6. Le Roy, H. (1973), Natuur inschakelen. 
Natuur uitschakelen, Ankh Hermes, 
Deventer.

7. Londo, G. (1977), Natuurtuinen en 
-parken, Thieme, Zutphen.

Bijlage 2.
Adressen kwekers, etc. waar zaden en 
plantraateriaal voor educatieve natuurtui
nen te verkrijgen zijn:

D. J. van de Laan, Wesch 9, Noorbeek, tel. 
04457-1512, giro 59311.
De Kleine Biemeren, Biemeren 10a, 
5513 NJ Wintelre, tel. 04905-2047.
St. Botanische Tuin van Steyl, Maashoek 
2b, Steijl, tel. 077-33020.
Cruydt-hoeck, Oude Kijk in ’t Jatstraat 17, 
9712 AE Groningen.

I
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Aanleg en onderhoud van natuurtuinen. Uitgangspunten volgens:

Londo LandwehrISipkes Le Roi

Grondbewerking
Waardevolle natuurlijke begroeiingen 

' worden zoveel mogelijk gehandhaafd en 
niet verstoord door graven en bemesten

De bodem moet vrij van begroeiing zijn. Bestaande vegetatie kan blijven bestaan.

Uitgaande van de meeste reeds aanwezige 
voedselrijke tuingrond - niet het meest 
geschikte uitgangspunt voor de natuurtuin
- kan men op verschillende manieren een 
schralere situatie bereiken,
- afgraven voedselrijke laag
- omkering v.h. profiel
- aanvoeren voedselarme grond
- afvoeren van maaisel
- verbouwen van mais in het 1 e jaar

De bodem moet voedselarm en vochdg 
zijn; kalkrijk zand inbrengen wordt aanbe
volen.

Aanbrengen van een maximale variatie, 
onder meer door kalk inbrengen door puin 
storten; hoe voedselrijker hoe beter.

Aanbrengen van reliëf vergroot de variaties 
in het milieu en de kans op gevarieerde 
begroeiingen neemt daardoor toe. Ver-

Als Londo, doch veel summierder. Door puin storten ontstaan rond de stenen 
grote temperatuurverschillen met als gevolg 
grotere variatie en betere humusvorming.

menging met puin van humeuze of venige 
gronden leidt, behalve in stinsemilieus, tot 
weinig gevarieerde ruigten (tevens kritiek 
opLeRoi).
Aanbréngen van kleinschalig verschil in 
reliëf is vooral zinvol voor lagere begroei
ingen, zoals graslanden, moerasvegetatie 
en heiden. Het aan te brengen reliëf hangt 
af van de diepte van het grondwater, de 
exposities van de hellingen (de bezonntng) 
het werken met verschillende grondsoor
ten, estetische gezichtspunten en het be
heer.

Maatregelen nemen om te voorkomen dat 
kalkrijke gronden kalkarme gaan domine
ren; eerstgenoemde mogen dus zeker niet 
het hoogst liggen!
{tegengaan van nivellering)

Gaan hier niet op in . Strijdig met Londo.

Schenkt aandacht aan 'zogenaamde gra
diënten. d.w.z. geleidelijke overgangen in 
het milieu.
Deze zijn te verkrijgen door grondscK)rten 
over en onder elkaar te laten ihwiggen. 
Gradiënten dragen bij tot het ontstaan van 
gevarieerde, bloemrijke milieus.

Geen speciale aandacht voor gradiënten. Geen aandacht voor gradiënten.

Beplanting
In de eerste plaats worden milieus gescha
pen voor meer natuurlijke begroeiingen; dit 
betekent een selectie in het wildeplanten 
sortiment.
De begroeiingen ordenen zichzelf zonder 
dat gewied of aangeplant hoeft te worden; 
voor een groot deel ontstaan de natuurlijke 
begroeiingen spontaan, er wordt ook zeer 
gericht gezaaid.

Wordt in hoofdzaak gerelateerd aan beken
de vegetatietypen.
Volgens een weloverwogen plan wordt ge
zaaid. De planten die men op een bepaalde 
plek niet wil hebben, moeten er ais kiem- 
plant gestadig worden uitgehaald.
Dit is vooral veel werk als men van één 
grondsoort uitgaat, b.v. veen, en deson
danks verschillende vegetaties wil schep
pen. Dat is dan alleen mogelijk door de 
concuirentie-positie te beïnvloeden en wel 
door constant te wieden; i.p.v. een natuur
tuin kan men dan ook beter spreken van een 
verwilderingstuin.

Er worden veel plantesoorten ingezet, ook 
exoten. Verspreide boomgroepen aan
planten om licht-schaduweffecten en ver
schillen te krijgen. De kale bodem moet 
snel begroeien om vocht vast te houden en 
direct zonlicht te weren .

Onderhoud
Enkele keren per jaar maaien en wat hout
gewas snoeien of dunnen; komt neer op 
natuurbeheer in het klein.

Behalve het wieden moeten voor bepaalde 
vegetaties ook werkzaamheden worden 
verricht waarmee de mens vroeger een 
dergelijk terrein in stand hield (natuurbe
heer). '

In principe niets, niet schoffelen, spitten of 
wieden. Wat groeien wil en kan mag 
groeten, tenzij het te erg gaat woekeren. 
Plantaardig afval niet afvoeren doch ver
kleinen om het beter te laten verteren. 
Tenslotte groeit alles naar een evenwicht 
waarin onderhoud niet meer nodig is.

Uitvoering
Kan door iedereen worden gedaan; voor de 
aanleg en het beheer is bezit van enige 
kennis omtrent de inheemse plantengroei 
geen vereiste; wel is bezit van enige floris- 
tische kennis nuttig als men soortenrijke 
vegetaties wil bereiken.

Dit is specialistenwerk; er moet volgens 
een planning te werk worden gegaan; bo
vendien is'de grond in de meeste tuinen te 
voedselrijk en veistoord. Veel verwilde- 
ringsparken (heemparken) vallen onder de 
plantsoenendiensten.

In principe door niemand; alleen bij de 
aanleg is de inbreng van de mens gewenst. 
Omdat dit niet gepland of deskundig hoeft 
te gebeuren kan iedereen worden ingescha
keld.
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6.3. Experiinenteertuin(tje).
a. Algemene omschrijving.
Een apart stukje van het schoolterrein kan 
bestemd worden voor het experimenteren 
met planten.
Aanleidingen om met planten te gaan ex
perimenteren kunnen zijn:
- het kweken van groenten en/of bloe

men en de vraag onder welke omstan
digheden die het best groeien;

- het waarnemen van de verspreiding van 
bepaalde plantesoorten; sommige 
soorten staan meer in de schaduw en 
andere meer in het volle licht; sommige 
staan meer op vochtige bodem, andere 
op drogere plaatsen; op sommige plaat
sen staan de planten van een bepaalde 
soort dicht op elkaar, op andere plaat
sen is dat heel anders.

Zo kunnen nog meer problemen opdoemen 
die aanleiding kunnen geven tot het expe
rimenteren met planten buiten. Kenmer
kend voor het doen van experimenteren is 
het in de hand kunnen houden (kontroleren) 
van allerlei faktoren (variabelen), zodat bij 
het vergelijkend onderzoek één faktor ge
varieerd kan worden en de andere gelijk 
kunnen blijven. De invloed van die ene 
gevarieerde faktor (b.v. de mate van be
mesting, wel of niet wieden) op de ontkie
ming, ontwikkeling en groei van bepaalde 
soorten kan zo nauwkeurig bepaald wor
den. Bij experimenten buiten is deze kon- 
trole van faktoren moeilijker dan binnen; 
het weer heb je b.v. niet in de hand. Toch 
kunnen er heel goed buiten-experimenten 
gedaan worden en experimenten in de vrije 
lucht zijn zeker zo belangrijk als experi
menten in het klaslokaal, omdat de situatie 
buiten veel natuurlijker is. Voor jonge 
kinderen betekent ,,experimenteren” een
voudig ,,proberen wat er gebeurt als ...”
- je zaden ondersteboven in de grond 

stopt;
- je zaden bovenop de grond legt;
- je de sla niet oogst, maar laat door

groeien;
- je extra veel water geeft.

Gras

ïr ----
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^oor oudere kinderen kan het experimen-
eren een middel zijn om problemen op te
ossen:
- hoeveel zaden komen aan een plant, 

gegroeid uit één graankorrel of uit één 
erwt?

- wanneer kun je het beste bemesten, voor 
of na de winter?

- hoe kun je hele hoge zonnebloemen 
kweken?

- hoeveel zaden ontkiemen als je er 100 op 
één vierkante meter zaait; en als je er 50, 
25 of 10 op een vierkante meter zaait?

- op welke diepte kun je het beste bonen 
zaaien?

- wat is beter, spitten of niet spitten? 
etc.

I

det is waarschijnlijk overbodig te zeggen 
lat bovenstaande problemen slechts voor
beelden zijn, dat zoveel mogelijk die 
)roblemen aangepakt moeten worden die 
;cht problemen van de kinderen zelf zijn. 
iinderen voelen hét vaak heel goed aan, dat 
)ij experimenten faktoren gekontroleerd 
fioeten worden, vanuit het idee: ,,het moet 
;en eerlijke wedstrijd zijn”. Samen met de 
kinderen kan een lijst van mogelijke invloe
ien opgesteld worden. Voor een bepaald 
ixperiment is een behandeld stuk tuin nodig 
:n een deel dat, ter kontrole, niet de betref- 
'ende behandeling heeft ondergaan.

i. Doelstellingen.
IExperimenteren als doelstelling moet niet 

e beperkt opgevat worden. Voor jonge 
dnderen is het zoeken van een antwoord op 
ie algemene vraag;,, wat gebeurt er als..." ’

IHet antwoord is dain: ,,vraag het de ...zelf 
naar!”, zonder dat er'een nauwkeurige en 
to kompleet rnogelijk analyse plaatsvindt 
/an mogelijke faktoren diè iri het spel zijn.'

■vlet oudere kinderen kunnen we hierin 
*/erder gaan, maar kinderen op de basis- 

;chool hebben ook hierin hun beperkingen. 
■ .Konklusies” zijn dan óok zeer voorlopig 
Hn zeer beperkt geldig. Zeker zo belangrijk 
"ijn nieuw opgekomen vragen. Op die 

manier ontwikkelen.de kinderen een besef
§an de in principe eindeloze keten van 

ragen en onderzoeken.

:. Vormgeving. ■ '
[iet is in principe mogelijk overal in een 
uin experimenten te doen, zonder dat 
iaarvoor een speciaal stuk permanent 
wordt afgezonderd. In een gazon kunnen 
Ive b.v. een bepaald snik niet maaien en het 
pffect daarvan nagaan. We kunnen een 
plant voorzichtig uitgraven en in een 
loempot met ,',eigen” grond uit de scha- 
uw overplanten in het volle licht.fToch kan men, als er genoeg ruimte is, ook

Ken vaste experimenteerruimte hebben, die 
estaat uiteen aantal vakken, die (doorgras 
f tegels) van elkaar zijn gescheiden. Het 

voordeel hiervan'is het permanent ter be- 
chikking hebben van experimenteermo-I

I

vraag het; nu

aan de kiemende zaden

- Hoe lang duurt het voordat
a) het worteltje eyi'
b) het stammetje 
begint te groeien?

- Wat begint# trouwens# het eerst te groeien?

“ Koe zien de eerste blaadjes eruit?

- Hoe zien de volgende blaadjes eruit?

- Groeien de blaadjes één voor één?

- Hoe zitten de blaadjes vast?

- Groeit er nog iets anders dan blaadjes aan de plant?

Je kunt de verschillende hlaadjer, tekenen, 
je kunt se ook drogen en opplakken.
Ken oud telefoonboek is een goede droger!

- Bonen nemen vaak hun zaadlobben mee boven de grond 
Wat gebeurt er met die zaadlobben?
Hoe veranderen ze?
Wat gebeurt er als je^ ze eraf knijpt?
Wat gebeurt er als je er maar één afknijpt?

, Wat. gebeurt er als je er niets afknijpt?

Als je deze laatste drie situaties goed 
observeert, zou je, misschien, iets kunnen 
vertellen waartoe de meegenomen zaadlobben 
'dienen ■ i
Gebeurt iets dergelijks ook bij planten die 
Hun zaadlobben niet omhoog brengen?'

Waar- groeit het worteltje naartoe?
Waar groeit het stammetje naartoe?
Wat gebeurt er als je ze ondersteboven hangt?

Hebben zaden een boven- en een onderkant?

bron: Jos Elstgeest - Planten en kinderen

gelijkheden, waarbij factoren als bodem, 
licht etc. die moeilijk na te bootsen zijn, 
gelijk blijven.
Vergelijken van gedeelten die niet met 
elkaar in kontakt zijn, maar gescheiden zijn 
door gras of tegels.

d. Voorwaarden en konsekwenties.
Zoals bij alles is de belangrijkste voor
waarde de beschikbare ruimte. Daarom zal

alleen voor een experimenteertuin gekozen 
worden als men voldoende ruimte heeft,om 
andere dingen te realiseren die men ook 
belangrijk vindt èn als men aandacht wil 
schenken aan de ontwikkeling van natuur
wetenschappelijk denken van de kinderen.

De experimenteertuin is met elk ander tuin
element te kombineren, al ligt een sterke 
relatie met de produktietuin voor de hand.
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6.4. Micro-milieus.
a. Algemene omschrijving.
In de schooltuin kunnen we bewust een 
zekere verscheidenheid aan milieus voor 
dieren en planten scheppen, in de hoop en 
vewachting dat deze zich in de ontstane 
milieus zullen vestigen.
Zo’n milieu voor (een) bepaalde soort(en) 
organismen wordt ook wel een biotoop 
(letterlijk: woonplaats van leven) of habitat 
genoemd.
Ook in de bestaande situatie van schoolge
bouw en schoolterreinen zijn altijd wel van 
zulke specifieke plekjes te vinden, b.v.:
• in spleten en hoeken van muren, onder 

de vensterbank of achter de regenpijp 
vinden we vaak spinnetjes en andere 
ongewervelde dieren:

• om een grote boom in het gazon staat 
vaak wat hoger gras, omdat de maaima- 
chine daar niet zo goed bij kan komen; 
dit hoge gras biedt een schuilplaats aan 
allerlei dieren en planten die in het glad
geschoren gazon niet voorkomen;
- onder losliggende tegels kunnen we 

vaak prachtig de gangen van mieren 
waarnemen;

• in bladeren van bomen en struiken kun
nen we de gangen vinden van zoge
naamde ,,mineerders”: larven van in
secten die tussen de twee opperhuiden 
van een blad leven en daar gangen of 
kamers (,,mijnen”) vormen;

• tussen afgevallen bladeren onder strui
ken zijn diverse soorten dieren te vinden;

e in de dakgoot is een jonge lijsterbes
struik te vinden, daar ontstaan uit een 
zaad dat een vogel daar met zijn mest 
heeft gedepioneerd.

De bestaande verscheidenheid kan bewust 
vergroot worden. In deze paragraaf gaat het 
over biotopen/habitats die maar weinig 
ruimte innemen en toch een flink aantal 
mogelijkheden bieden voor het onderwijs.

b. Vormgeving.
Op verschillende plaatsen in de tuin kunnen 
we de volgende dingen neerleggen:
• een grote boomstronk of stuk boomstam,
• een grote steen, eventueel een stuk beton 

of brok van een muur,
• een stapel stenen,
• enkele bakstenen met gaten erin,
• wat planken en doeken,
e stuk buis van aardewerk of plastic.
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Zo ontstaan plekjes,,,holletjes” (de ecolo
gische term voor zo’n ,.holletje” is ,,ni
che”), waar allerlei soorten dieren en 
planten (b.v. schimmel en paddestoelen) 
zich kunnen vestigen.

We kunnen eventueel een systematische 
variatie aanbrengen, b.v. een grote steen in 
de schaduw, in het volle licht, op kale 
grond, op lage vegetatie, tussen hoge ve
getatie. Zie in dit verband ook het stuk van 
Jan Nijkamp over het , .instructief dieren
pad” in het hierbij behorend kader.

Andere micro-milieus kunnen gevormd 
worden door:
• op een laaggelegen plaats een stuk land

bouwplastic zo in te graven dat daardoor 
een kom ontstaat die veel langer vochtig 
blijft dan de omgeving;

• een bloempot omgekeerd in de vegetatie 
neer te zetten;

• idem met een grote jampot;
• een bloempot in te graven in de tuin en de 

grond erin regelmatig nat te houden.

Het is zeer belangrijk dat de nieuwgevorm
de micro-milieus enige tijd (= enkele we
ken) met rust gelaten worden, voordat ze 
verder bestudeerd worden. Het ontstaan 
van specifieke milieu-omstandigheden en 
het zich vestigen van de bijbehorende 
soorten planten en dieren vraagt enige tijd.

b. Doelstellingen en suggesties voor ge
bruik in het onderwijs.
De voornaamste doelstellingen in dit ver
band is het verkrijgen van inzicht in de 
relatie tussen levende organismen en hun 
niet-levende (= abiotische) omgeving.

De kinderen ontdekken b.v. dat onder ste
nen allerlei dieren te vinden zijn die vlak 
ernaast niet voorkomen. Op de oude plan
ken en de boomstronk gaan algen, korst
mossen en mossen groeien, evenals diverse 
paddestoelen. Bij jongere kinderen kan het 
bij vrij algemene omschrijvingen van de 
milieus in kwestie blijven:

onder stenen vind je.......
in buizen vind je.......

De verscheidenheid aan dieren kan be
schreven en getekend worden. Zo mogelijk 
worden de dieren op naam gebracht met 
behulp van eenvoudige boekjes met 
plaatjes of een determineertabel.
Daarbij stuiten we op andere doelstellin
gen, namelijk:
Verwondering over de rijkdom van vor
men, kleuren en gedragingen van levende 
organismen.
Het kunnen beschrijven, vergelijken en or
denen van levende organismen volgens 
zelfgekozen of gegeven kenmerken.
Vanuit de ervaring van het gekrioel van 
dieren onder een grote steen en de beschrij
ving van deze dieren kan het probleem



I
I rijzen: is dat nu altijd zo onder stenen en 

andere zware dingen die op de grond lig
gen?

I
I
I

De kinderen kunnen onder stenen, planken, 
etc. kijken en een overzicht maken van de 
gevonden dieren. Ze kunnen op den duur 
proberen voorspellingen te doen over de 
dieren die onder stenen en dergelijke ge
vonden kunnen worden. Ze kunnen probe
ren uit te vinden of die dieren ook nog op 
andere plaatsen voorkomen. Ze kunnen 
verschillende plaatsen (stenen in schaduw 
en in het licht b.v.) met elkaar vergelijken. 
Oudere kinderen kunnen de milieu-ver- 
schillen nauwkeuriger proberen te bepalen. 
Waarin verschilt deze plaats van zijn om
geving?

I
I

Licht: is het lichter of donkerder? 
Temperatuur: is het warmer/kouder? Hoe
veel warmer of kouder? Schommelt de 
temperatuur in de loop van de dag even 
sterk als die in de directe omgeving? 
Vochtigheid: is het vochtiger/droger? Hoe 
is dat in de loop van de dag?
Ze kunnen dieren in de klas houden en daar 
allerlei experimenten doen (zie kadertjes).

I
I
I
I
I

Het is vanzelfsprekend dat de zorg voor de 
levende wezens- als doelstelling belangrijk 
blijft, onder andere tot uiting komend in:
- het weer zorgvuldig in de oude toestand 

terugbrengen van stenen, houtblokken, 
etc. waar ze onder hebben gekeken;

- het zorgen voor een goed milieu voor die 
dieren en planten die ze een poosje in de 
klas houden;

- het weer terugbrengen van dieren en 
planten die ze binnen bestudeerd heb
ben.

De volgende doelstellingen kunnen ook 
van belang zijn:
• Her beleven en beschrijven van verande

ringen die samenhangen met de jaarge
tijden. Veranderen soorten en aantallen 
dieren en planten en hun verschijnings
vorm in de loop van het jaar?

• Beleven en beschrijven van groei en 
ontwikkeling van levende organismen.

d. Voorwaarden en consequenties.
De beschikbare ruimte is bij deze micro- 
milieutjes geen probleem. Ze nemen erg 
weinig ruimte in. Ze kunnen ook met alle 
andere tuinelementen gecombineerd wor
den, bij voorkeur echter met een wat,,rui
gere”, min of meer ,,natuurlijke” tuin.

bron: Mens en Natuur, dec. 76

Verstoring door kinderspel, vandalisme, en 
dergelijke is erg ongewenst. Bij sommige 
elementen, b.v. zware stenen, levert dat 
minder problemen op dan bij andere, b.v. 
de omgekeerde bloempot. Een zekere mate 
van afgeslotenheid (b.v. in een patio-tuin) 
is daarom gewenst.

e. Literatuur
Bleyerveld/Both/Teemstra (1975), Het 
Gebruik van de Schoolomgeving, Bulletin 
voor Docenten in de Biologie, Schooltuin- 
nummer-nr. 40, Rijkswijk (Z.H.), met 
name: p.63 e.v. Onderzoek naar versprei
ding van organismen, p. 72 e.v. Relatie 
tussen abiotische faktoren en levende orga
nismen.

Links (van boven naar beneden): Tegel met huisjeselakken en 
pissebedden, daaronder: naaktslak, müioenenpoten, duizend
poot, regenworm, zwarte loopkever, oorworm en stinkende kort- Bchildkever.

Jan Nij kamp geeft:

TIPS VOOR EEN
INSTRUCTIEF
DIERENPAD
In mijn actieve periode heb ik vaak gepiekerd over 
mogelijkheden om in een instructieve tuin behalve 
aan de flora ook aandacht te schenken aan de fauna. 
Ik ben nooit veel verder gekomen dan het stimuleren 
van bloembezoek door een gerichte keuze van de 
bloemen (waarv'oor Thijsse's Album ”De bloemen 
en haar vrienden” een uitstekend handleiding js. 
mits we de bloemen in hele vakken aanplanten), het 
letten op rupsen en mineerders (al veel moeilijker) en 
het obscrs'eren van en luisteren naar vogels. Dat ik 
een paar voor de hand liggende mogelijkheden een
voudig over het hoofd heb gezien bleek mij onlangs 
hij een bezoek aan de Pedagogische Academie in 
Roermond.
Deze school ligt op een groot terrein, dat rondom 
een gordel van een halfwilde beplanting draagt. Er 
zijn duidelijk hoogteverschillen in het terrein en de 
bodem varieert van heel droog tot heel vochtig. Aan 
één zijde grenst het bovendien aan een beek. De 
twee enthousiaste leraren in de biologie aan deze 
academie hebben door deze gordel een slingerend 
wandelpaadje aangebracht, dat zi| nu gebruiken als 
' natuurpad ' voor hun studenten. Dezen moeten, 
aan de hand van een beschrijving en van opdrachten 
het terrein van hun school "ontdekken ’. Eén van de 
opdrachten luidt: "Dit plekje wordt ontsierd door 
een vijftal tegels, aangeduid met de letters A t/m E. 
De bedoeling is dat je een van deze tegels voorzichtig

67



'U8J0IUJ U9
l>n|8iJOMSOj6 Qp U8A sdiiJ uee 'olisasqsjaaqaAOji 'S}ueMU9ujao|q 
'S9l6oopuez eumjq 'laiuiuoq luapauaq joeu uoAoq ueA (seaujaiH

P'M’l
i.X| jooA p.iiqjos im u.inqtiu )3i( u.ijaouj ‘uoj.iip 
jp JOOA poiqjao iin u3jk|i:u laiu uopop wq ,'>a\ qy (.

3uip.xi|Aui,iqsii3)ip;iu.JUj spj.jASoq 
OZ 3p JIMUI 3oa\ ,lp clo cltMS .1ISJ30 3p SI piliq 13q IIRA 
Li.ipoq loq uo uouiE|d lira iRp uRp ‘jjoui Sou plnp; 
iisjapuiq iqai) U3j.iip lira u3A:q jajq ijaiiqolsp; oz 
jfijq.ig (UO.Mpi ajapuR yasq 31^ J3ao su33 |3a\ Sou 
J3|R| J3j(ijq3s qi U3 ,u3j3qojdi|n,, iijni iisSjD u(mi ui 
3z r3 q] q3q udizdS u33qj3AO pliqB qi Jke-'a U3p3qq(i| 
-sSoiu spusSSq puRq 3p jooa usjem i|p :iO|s' 30 p

(. ufiz
3|jq3|ZJOOA ]33q ‘U3j3puiq 3p LIRA SU3|30A3S 3p I3LU 
pur,qj3A UI qoo ‘33lUJRRp U3J301U 3^ U3J3JRd3J U3U 
-iinq U3||iiz q3z jjoou 3a\ iRp ‘si3i lira iisqiiui lodi'.q 
33q ylliq U3p0p,, I3p3[ uspop 3) 3Z LUO SI qr.RZ 
-poon 3|3qu3 U33S J3 JRp ‘qi U331U 3uiS3A\J3AO 3Z3p 
uKA soq u33ura jssq 3p33A\i U33 3ou 37 3AL u3uunq 
‘U3All|q U3A3| UI 3Z S[R : lISpop 3Z (lAL IRp URp U3A3| 
USAfliq U3J3[P 3p IR.p J3q(u3uE|3q ]3q SI pilRqj3A 
Jip U| U3IZ J3jU P’.RUJJOU 3AL 3ip ‘U3A3| U3J3ip LIRA |R1 
J3pu0 33 U3A3 113 UI3poq 3p do 33 IRp •/IPO/xlo unjlij 
'Huuvaja op uojopuiq op u3||ia\ 3/)^ sjopui’. pooq qRRz 
op ]3i| tioqqfiqSuRA op ura |Eao3 3oq u] LiopliiujOA 
31 qlqtooiu UF.p SI uopop lopi q^uojoipSv.Rid^^ ojopuu 
U3 U3u(uiOq ‘UOIIRJ ‘U0Z|IUU URE ‘U03q3SU| URE liqjoiq 
quop q| -sqliioSjop sioi jo pspooA ura oiionpojd op 
URR U33u3jq003 OpRqOS OlOjS S3RR|d 3ip do 3Z JRpiUO 
USpIlJlSOq U3130LU UOJOip SUlOS 3A\ JRp ‘UOIOAS U3130UI

uojopuiq og ooj jo je ure sjoiu joiq joop ‘uop 
-lijjsoq looui uop3q3ipuRisiuo opjERdoq jopuo uojoip 
(iq iR.p ‘iSuojqoouj suouj op ura UEiusoq loq iRg 

KIM 11,71101 loq loiu u3uui3oq om uoioouj uRp 
‘(looqossisEq op do o|3o|oiq op ui s(iAuopuo loq jooa 
uoAESdo oisiooj3 jop uoo spoojs 3ou qi K(0R JEp iio) 
uoS'JOjqliq u3|pM opuOAOj joq uo U3A0| I3q jooa poiq 
■300 uojopuiq op (iM S'iv pioq3i|OOAo3jOAO oqlqoqoiz 
uoo URA 3|oao3 u3o8 ‘iioji|Ejuouinuos uoo3 si sig 

usSlijqjsq pioqlijA unq UEp uojoip uo3urao3 
op JEp uo iiopjOM p3oo|o8 3r,p ojopoi uoqqqq op iRp 
‘uojR|qjoA LiouLinq zio/ooioS'/o? v.7,7 .//Yvi uojopuiq op

'UOAjs| unq jooa jooa s(d uaABjQoq aruaAepoq 
)oq e(p ue)])|0|uee sjaAa>|j8Aejopoop peduajaip leq sBiiei uouun>| 
'uopujA uauijaqSOAA u{ (qeeA ai |88a) oaa ajp s|86oa uoa 69{)f{{i

OM s|E uoqinjqoS uo3ouj uoopE umj OAOïjonjisui op ui 
JO pEdjnnjEu J3i| ui opoqjouj ozop om iRp ‘joop3 q| 
'iioSuRAaS snp uoiiiz oip uo ooiu uojoip jo uoSura om 

|E J3q j3oz lueeu op :qi|q3uEA joq ura qinjqoS joq 
uoSoi Suiquopoq uliui q(i|OLURiuooA si ii:g ',,g)oop 
nu joiq oz ueioj,^ :u(iz |0m p;z uojopuiq ojsooiu op 
URA SvRjA op uo qqq loq ui , qn;o3uo jod,^ liz uoqi'.i 
uoqoozdo spSoi op |im oIija iin^^ uojoip op |Iia\jo| 
UERJS lj(l|q UI JOJRM JO lEp ‘UOlUOqJOOA 01 LUO UOl| 

-qoq UOIOOUJ luopoq opjoojojjodoS uoo pjERjoiin oip 
‘uoqqqq op ui jqoojoi ‘jqoRu op ui p'.jooA ‘uoiuoq U/ 
'uoqjouido joiu uoomo3 oa\ oip ‘uoao| oiirioSoa op ui 
uojoip IRM poq ^^UOIOOA OZLIO jopinq, JO IRp 'uojrajo 
01 LUO pioqqlipSoLU uoo joiq qi orz sliMjopuosisi'.q 
lOq URA U03ui|J00| 3p JOO/\ 'LlOLUOqiqOOJOl UURRp 
Liojoip oqpOM U0|Z 01 uuo lioarjSoSlii pioqqqqSuRA 
ojoquo qoo liojem pi;d loq u| lio33o|joou looui 
oiiLionbojjqoozoq uoiqoRAUOA oi uoo liq ol spoSoi |00a 
-ooq LlOIOM 01 LUO iSlIEipiOA S'|o3oi ozop jopuo RLlIliq 
op SuuoisjOA^ |OOAOoq uopjoM looui UERSoSiitq 
S|o3oi op URA jnnjRjodlUoi op lira lioiolu loq 

joop Liojoio|dLiioo iioiiq iip lunq o( uo uo33i| uosiRR|ii 
oSiiSLLioqiioojOAO do oip ‘(oiiooyoj- uo oiidjosqR 
-oiaijRM) s|o3oj opjjOAoS iim uo opjjoAoS ijRMZ jopuo 
i’.Linu) op UI SI (iqosjOA jo jo lirv.Sru Liojiq luiiq o(' 
■joop JRRUJ r3 uo luopoqsoq uoo lira snuinq op do 
‘piioj3 op'.q op do ‘srj3 |3L( do ‘iioz op iii ‘MnpRqis 
op UI :i3o|jooii Li3SiRR|d opuo||ii|.isjoA do SjoSoi 
o( llIjr.EM LIO|piSJOOA UOOSlLlR|d |0IJ.1I1J1SUI uoo IllU
LiRq qi '(liz JOOLU soip iem uo lioajr| ‘uoddod ‘uojoio 
lOLLl) LloSIljq jopuo ISOlILIOJOIllI uoo p(ll URA doO| 
-JOA RU JO OM lEp ‘K)Oj3 SLIRq Op SI LUip LIOZ Op LU (OSOI 
op i3g uoiiiz uojoip ojopui; lira pii uo 'lioiujoavjoo 
‘U3LUJ0M ‘sjOAOqdooi ‘uoqqiqsolsinq ‘uoqqE|siqRRu 
‘Lioioduoolpiu 'Lioiodpuozmp ‘uoppoqossid ‘uopoq 
■SipuRlSLUo op URA qliioqiiRqjR 'uoLlLinq |o3oi u oz 
jopug LiopoiiqliioSoLU 0|0a ipoiq joq ilirm uoLiioqoS 
iioi| oopi opoduiis lip do iioou qi iRp ‘uiop loq piiiA q|

■ pjOOIOLI
-o3 ippjoAL lip lOOLU qlqjiiniR|\j qqiojoip oqpiM 
uo IIOIIIZ JOpUO uojoip JO JO LIRrB 01 RU LUO qiido



a. Algemene aanduiding
Een nestkast kan men beschouwen als een 
noodwoning voor holenbroeders. In onze 
moderne opvatting over tuinen en parken 
past geen dode of rotte boom vol met gaten 
en holen.
Daarmee ontnemen wij heel wat vogel
soorten hun natuurlijke broedgelegenheid. 
Door het ophangen van nestkasten wordt 
vervangende broedruimte geboden.

b. Doelstellingen
• Het maken, onderhouden en observeren 

van een nestkast is een uitstekend middel 
ons verantwoordelijkheidsgevoel aan te 
kweken voor levende organismen, in dit 
geval de ,,huurders’ ’ van de nestkast.

e Bovendien kan, door de sterke betrok
kenheid van de kinderen, belangstelling 
gewekt worden voor de vogels, hun ge
drag en hun plaats in de natuur.

• Allerlei aspecten van diergedrag en de 
relatie van het dier tot zijn levende en 
niet-levende omgeving kunnen bestu
deerd worden, uitgaande van waarne
mingen bij de nestkast.

• Het voorzichtig waarnemen en vastleg
gen en verwerken van waarnemingsge- 
gevens heeft hierin een natuurlijke aan
leiding.

c. Voorwaarderi en consequenties,
De nestkast dient bij voorkeur zo geplaatst 
te worden dat de kinderen vanuit het lokaal 
de nestkast kunnen zien.
In nog jonge tuinen kunnen de nestkasten 
gehangen worden aan palen van 3 - 5 m. 
hoog.
Men zal maatregelen moeten treffen om 
,,onnatuurlijke” vijanden als katten en 
kwajongens te weren.
Plaatsing van een nestkast betekent onder
houd en controle. Kan dat onder of na 
schooltijd?
Bij het ophangen dient men rekening te 
houden met zonnestand en inwaai van re
genwater. De kasten kunnen met hun 
invlieg-opening het beste in een richting 
tussen N. O. en Z. O. opgehangen worden.

d. Mogelijkheden van combinatie met an
dere elementen.
Nestkasten kunnen vrijwel in elke tuin 
worden geplaatst.
Zij kunnen eventueel door de kinderen zelf 
worden getimmerd.
Plaatsing van een nestkast tegen een 
schuurtje geeft de mogelijkheid om door 
middel van een glasplaat in de achterwand 
van de nestkast (afgedekt door een deurtje) 
het gebeuren in de nestkast te volgen.

e. Suggesties voor gebruik bij het onder
wijs.
Het observeren van het leven in en om de 
nestkast kan aanleiding geven tot een aantal 
lessen met allerlei verschillende vraagstel
lingen en mogelijkheden zoals:

6.5. Nestkasten

uitgave: I.V.N. Amsterdam 

territoriumgedrag:
broedterritorium, voedselterritorium, 
zang, gebruik van de felle kleuren in het 
verenkleed, werving van het wijfje, 

broedgedrag:
nestbouw, broeden mamietje en vrouwtje 
allebei?
broedduur, voederfrequentie van de jon
geren: observeren, later conclusies toet
sen aan informatie in boeken, 

verenkleed:
nestblijvers, nestvlieders, functie van de 
kleuren

keuze van nestelplaats: 
holenbroeders ten opzichte van nestel- 
plaatsen: waar broedden de holenbroeders 
in het pre-nestkast-tijdperk. 

voedselgewoonte:
plaats van de vogel in zijn natuurlijke 
samenleving (kringloop): wie wil hem 
eten?
wat eet hij zelf?, voedselketens opstellen 
op grond van eigen waarnemingen.
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a. Algemene aanduiding 
Een struik- of heesterbegroeiing die goed 
nestel- en schuilgelegehheid biedt aan vo
gels die op de grond of laag in de struiken 
broeden en/of zich daar bij voorkeur op
houden zou je een ..vogelbosje” kunnen 
noemen. Een belangrijke voorwaarde is dat 
dit terreintje goed tegen indringers be
schermd moet zijn bijvoorbeeld door een 
ondoordringbare randbegroeiing zodat het 
binnendringen van honden en katten kan 
worden voorkomen. Vogelsoorten die zich 
graag in zo'n terreintje ophouden zijn bij
voorbeeld merel, zanglijster, heggemus, 
roodborst, winterkoning, staartmees en ge- 
kraagde roodstaart.
In een dergelijk bosje kunnen observatie- 
plekjes (schuilhutjes) worden ingericht.

h. Doelstellingen.
® De kinderen kunnen kennis maken inet 

een diversiteit aan vogelsoorten, hun 
specifieke milieu en gedrag. 

e Het leren waarnemen zonder te storen 
(verannvoord waarnemen) kan zo 
beoefend worden.

o Naar aanleiding van de waarnemingen,, 
kunnen de kinderen gegevens vastleggen 
in allerlei vormen: tekenen, tekst schrij
ven, grafiek maken van tellingen, 

e Diverse biologische begrippen komen 
aan bod, zoals territorium, voedsel, etc. 
(zie ook bij nestkasten).
Het participeren in het beheer van het 
bosje kan inzicht geven in praktisch 
natuurbeheer, met als doel: verrijken 
levensmogelijkheden voor niet-mense- 
lijke organismen.

c. Voorwaarden en consequenties.
In een vogelbosje is rust een voorwaarde. 
Een ondoordringbare omheining (hek, be
planting) is noodzakelijk. Wel moeten er 
observatiemogelijkheden worden ge
creëerd. Een volkomen dicht beplant bosje 
is mi nder aantrekkelijk voor vogels dan één 
waarin kleine grasveldjes zijn uitgespaard. 
Deze veldjes behoeven slechts één maal per 
jaar (in de late herfst) gemaaid te worden, 
zodat de grassen en andere (on)kruiden 
zaad hebben kunnen vormen. U zult be
merken dat deze veldjes enorme trekpleis
ters kunnen worden voor de voedselzoe- 
kende vogels. Het bosje kan goed op een 
noordzijde geplant worden. Minimum- 
grootte: 10 x 10 meter.
Assistentie van de plantsoenendienst is 
vereist, zowel bij het planten als bij het 
snoeien.

d. Mogelijkheden voor combinatie.
Een vogelbosje is het beste te combineren 
met een wilde-plantentuin en kan daarvan 
deel uitmaken.

e. Suggesties voor de aanleg
In het begin moeten de struiken vaak ge
snoeid worden. Op die wijzen ontstaan veel

6.6 Vogelbosjes
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vertakkingen, wat het aantal nestelmoge
lijkheden sterk vergroot.

De bosjes kunnen eenmaal in de 8 jaar 
radicaal gesnoeid worden (zoals in een 
hakhoutbos). Wel is het goed om dan een 
enkele boom te laten dóórgroeien omdat 
sommige vogelsoorten graag van een wat 
hogere plaats zingen.

3e s r oei te soce'

In de brochure van Vogelbescherming ge
titeld ,,Nestkasten en vogelbosjes” is een 
lijst van bomen, heesters, struiken en klim
planten opgenomen die geschikt zijn voor 
vogeltuinen en vogelbosjes (adres: Drie- 
bergseweg 16b, Zeist, kosten ± ƒ 5.-). 
Ook een kleine ondiepe vijver behoort tot 
de mogelijkheden (drink- en badplaats voor 
vogels).
In het bosje kunnen nestkasten worden 
opgehangen, zo nodig eerst geplaatst aan 
palen van ± 4 - 5 m.

ƒ. Suggesties voor gebruik in het onderwijs 
Een goed aangelegd vogelbosje geeft veel 
mogelijkheden om vogels te leren waarne
men in een min of meer natuurlijke omge
ving.
Rustige observatie vanuit een observatie- 
hutje of vanachter een scherm kan veel 
boeiende stof leveren voor een groot aantal 
lessen. Naast de in de paragraaf over nest
kasten genoemde onderwerpen zijn nog 
vele andere mogelijkheden.

De trouw aan het eenmaal gekozen terri
torium bij vinken. Langs een bospad 
(dikke zwarte lijn) werden op verschil
lende dagen de zingende vinkenmanne- 
tjes in kaart gebracht. De voetpiinten der 
figuurtjes geven de plaats aan, waar zij 
zich ophielden. Alle waarnemingen, die 
op één bepaald mannetje slaan, zijn met 
een stippellijn omrand.

zijaanzicht
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Er kan bijvoorbeeld door bovenbouw-kin- 
deren in de broedtijd gelet worden op de 
plaats waar de mannetjes zingen. Zingt een 
bepaald mannetje (is dat te herkennen?) 
altijd op dezelfde plaats? Stencil een platte
grond van het bosje en laat de kinderen op 
verschillende tijden van de dag en op ver
schillende dagen de zingende vogels inte
kenen. Kunnen we patronen ontdekken ? 
Zit een bepaalde soort meestal op de grond, 
tussen de bladeren, in de top van bomen of 
struiken te zingen?

Houd een ,,avifauna" (= soortenlijst met 
gegevens over de mate van voorkomen) bij 
van het bosje. Gebruik daarvoor de mooie 
platen van ,,Vogelbescherming”, opge
plakt op dun spaanplaat en uitgezaagd. De 
soorten die waargenomen zijn kunnen op 
een apart bord bevestigd worden, met tek
sten van kinderen met gegevens ernaast.

g. Literatuur, etc.
Zie paragraaf over nestkasten. Hieronder 
noemen we nog enkele determinatieboeken 
voor vogels.’
Bruun, B. /G. Singer (1972), Gids voorde 
vogels van Europa, Elsevier, Amsterdam. 
Het beste Vogelboek, uitg. Readers Digest, 
Amsterdam.
Heinzel, H. / R. Fitter / S. Parslow (1971), 
De Europese vogels in kleur, uitg. Else
vier, Amsterdam.
Hayman, P. (1981), Vogels, Zomer en 
Keuning, Baam.
Peterson, R. T. / G. Mountfort / P. A. O. 
Hollom (1979), Petersons Vogelgids, El
sevier, Amsterdam.
Platen (groot formaat); ,,Vogels rondom 
ons huis 1 en 2", ,,Roofvogels en uilen”, 
uitg. Vogelbescherming, Driebergseweg 
16b, Zeist, ƒ 7,-per stuk.
Een bijzonder praktisch boek over bomen is 
Schut, B (1978), Praktisch bomenboek. 
Erven Rap, Baam

6.7. Voederplaats voor vogels.

a. Algeméne omschrijving.
Een voederplaats voor vogels wordt in het 
winterseizoen ingericht om; 
o vogels van eten en drinken te voorzien en 

daardoor
o een concentratieplaats van vogels te 

scheppen,zodat
o vogels goed waargenomen kunnen wor

den,
0 de kinderen meer over vogels te weten 

kunnen komen en
0 belangstelling voor vogels krijgen en 

van daaruit
0 besef voor verantwoordelijkheid voor de 

vogels.

Een voederplaats heeft, met uitzondering 
van extreme winterse omstandigheden, 
weinig betekenis voor het in stand houden 
van vogelsoorten in onze streken.
De pedagogische betekenis is groter dan de 
betekenis voor het natuurbehoud.

b. Doelstellingen.
De doelen van het inrichten van een voe
derplaats en van activiteiten daar omheen 
liggen op de terreinen van; 
o verantwoordelijkheid leren dragen,

- voor de gezamenlijke taak
- voor de natuur i.c. het verzorgen van 

de vogels, met alles wat dat inhoudt 
aan vaardigheden (zie hfd. 2, doelen)

o de verscheidenheid van organismen:
- beschrijvingen van vogels in zelf-ge- 

kozen en gegeven begrippen,
- vergelijken van vogels en van daaruit
- ordenen van vogels volgens zelfgeko

zen en gegeven kriteria
o het gedrag van organismen:

- voedselvoorkeur
- tegenover soortgenoten
- tegenover niet-soortgenoten (andere 

vogelsoorten, honden, katten, men
sen)

o de relatie organisme en niet-levende 
omgeving, m.n. het weer, bv. zijn er 
meer vogels als het kouder is (wordt)? 

o vaardigheden van het opzetten van een
voudige experimenten.

Uitvoerige doelstellingen-lijsten zijn te 
vinden in de publicatie ,,Vogels in de 
winter” (hieronder genoemd).

c. Suggesties voor aanleg en onderhoud. 
Een voederplaats kan qua inrichting varië
ren van een schoongeveegde stoep in de 
sneeuw tot de plaats waar behalve een 
voederplank ook nog allerlei andere voe- 
der-apparaten te vinden zijn.

Preciezere aanwijzigingen en overige sug
gesties zijn te vinden in de al genoemde 
publicaties.
Houd bij plaatsing van het geheel rekening 
met;
0 rust

- verkeer
- speelplaats

o een plaats waar regelmatig zonder de 
vogels en de klas te storen waargenomen 
kan worden

0 katten (geen muren of bomen in de buurt 
van waaraf katten de voederplank plot
seling kunnen bespringèn).

d. Suggesties voor gebruik in het onder
wijs.
Maken en plaatsen kunnen al een boeiend 
stuk onderwijs opleveren, als de mogelijk
heden worden overwogen en afgewogen. 
Het waarnemen kan vragen oproepen, die 
door voortgezette waarnemingen, experi
ment en gebruik van bronnen kunnen wor
den beantwoord.

,,Vogels in de winter” geeft ook hierin veel 
suggesties, voor bijvoorbeeld; 
o studie uiterlijke kenmerken, inclusief 

vliegpatroon 
0 klassificeren 
o benoemen 
o expressie-activiteiten 
0 verslaggeving 
0 bronnengebruiken 
0 studie van één soort 
0 verspreiding nagaan 
0 sociaal gedrag bestuderen 
o studie van voedsel en wijze van voedsel- 

zoeken 
o etc.

e. Literatuur.
Bleyerveld, C. A. /K. Both/P. J. Teernstra 
(1975), Vogels in de winter, Publicatie- 
fonds voor Docenten in de Biologie.
Van der Oudemeulenlaan 15, 2243 CR 
Wassenaar.
Zie verder de literatuur genoemd 
,.Nestkasten” en ,,Vogelbosjes”.
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a. Algemene aanduiding 
De kruidentuin is misschien wel de oudste 
tuin uit de geschiedenis. In de Middeleeu
wen werden vele kruiden - aangebracht in 
eenvoudige rechthoekige vakken of in 
segmenten van een cirkel - om hun genees
krachtige werking aangeplant.

Het grote aantal publikaties over kruiden 
dat de laatste jaren op de markt verscheen is 
tekenend voor de herwaardering van krui
den. Degeneratie van het moderne voed
sel. gepaard gaande met een toename van 
het aantal mensen dat lijdt aan allerlei 
moderne cultuurziekten, zoals bijvoor
beeld hart- en vaatziekten, zijn hier mede 
debet aan. Bovendien is door de gewoonte 
van velen dranken en spijzen erg zout of 
zoet te maken, een smaakvervlakking op
getreden. Tegenwoordig ontdekt men weer

6.8. De kruidentuin dat het ,,lekkere” van iets meer te maken 
heeft met specifieke smaakeigenschappen 
van de gerechten zelf, dan met de te talrijke 
aanwezigheid van zoet of zout, in de vorm 
van suiker en keukenzout.

In allerlei winkeltjes zijn vele soorten thee 
te koop, wat ook een uiting is van de 
herwaardering van kruiden. Ook kan ge
wezen worden op de hernieuwde en toene
mende belangstelling voor homeopathie en 
natuurgeneeswijze. Tenslotte staan ook 
verfkruiden (gekweekt voor de kleurstof
fen) in de belangstelling.

h. Doelstellingen.
• In de kruidentuin kunnen de kinderen de 

planten testen op hun smaak- en geurei- 
genschappen. Dit leidt tot een verfijning 
van de waarneming en een verfijning van 
de taal. Het valt namelijk niet mee om 
smaak- en geureigenschappen goed on

der woorden te brengen.
• De kinderen leren een aantal gebruiks

mogelijkheden van kruiden, die te ma
ken hebben met voedsel en met genees
middelen. Zo wordt een relatie gelegd 
met het eten thuis, de winkel waar je 
inkopen doet voor het eten, de apotheek 
en de drogisterij. Alleen al de naam van 
laatstgenoemde winkel kan kinderen op 
het spoor zetten van een stuk geschiede
nis van het gebruik van planten. Ze leren 
iets over de herkomst van specerijen. 
Door praktisch bezig te zijn met het 
kweken en drogen van planten en het 
koken met kruiden leren ze een aantal 
praktische vaardigheden.

• De kruidentuin kan ook gebruikt worden 
om planten onderling te vergelijken en te 
ordenen, dus het laten ontdekken van 
eenheid en verscheidenheid bij planten.

c. Voorwaarden en consequenties bij de
aanleg en het beheer.
- Dit tuintype is in vergelijking met andere 

tuintypen relatief goedkoop.
- Veel kruiden zijn warmteminnende 

soorten die zich naar het licht richten; de 
kruidentuin moet derhalve op het zuiden 
zijn gelegen en dan ook nog het liefst op 
drogere grond; zware klei is ongeschikt 
en moet worden verschraald met zand.

- Vóór de aanleg dient de grond te worden 
bemest met compost of met oude koe
mest. Vervolgens dient grondbewerking 
te worden toegepast; bij vakken met 
éénjarige kruiden dit enkele jaren her
halen, bij meerjarige vakken ieder jaar 
door de bovengrond wat compost men
gen en na enkele jaren grondbewerking 
toepassen.
Men dient een rijke schakering aan krui
den na te streven in weinig aantallen per 
soort. Op die wijze kan de grootte van de 
kruidentuin beperkt blijven.

- Het in stand houden van de kruidentuin 
vereist één grondprincipe: geef de krui
den geen kans om uitlopers te vormen, 
om elkaar heen te groeien en zich kris
kras door de hele kruidentuin te ver
spreiden. Stel van tevoren vast hoeveel 
éénjarige planten en hoeveel meerjarige 
planten u wenst.
Soms kunnen de éénjarigen de open 
plekken opvullen van de jongere meer
jarige plantjes totdat deze groter gewor
den zijn. Vaak is het beter ze in rijen 
apart van de overblijvende planten te 
zaaien. In dat geval kunnen de meerjari
ge planten als border of vierkant tuintje 
fungeren. De in de rijen gezaaide krui
den sterven tegen de herfst af en dan 
wordt beslist waarmee tegen de lente zal 
worden begonnen. Deze beslissingen 
kunnen samen met de kinderen genomen 
worden.

- Een kruidentuin is dus klein, maar vraagt 
een intensief onderhoud (wieden en uit
dunnen) dat echter na goede instructie 
uitstekend door de kinderen kan gebeu
ren.
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d. Mogelijkheden van combinatie met an
dere elementen.
De kruidentuin kan behoren bij een syste
matische tuin of produktietuin. Het is heel 
goed mogelijk de kruidentuin daarvan een 
onderdeel te laten uitmaken.

Het is onmogelijk om alle kruiden in een 
kruidentuin onder te brengen. Veelal wordt 
bij het horen van de naam kruidentuin snel 
verband gelegd met een bepaald bekend 
sortiment (zie de lijst van planten). In feite 
zijn alle kruidachtige planten als kruiden te 
beschouwen, doch vele ervan zal men om 
allerlei redenen niet gauw in een kruiden
tuin planten of zaaien. Bijvoorbeeld het 
veel voorkomende ,,onkruid”(?) brand
netel, die wijd en zijd bekend staat om zijn 
bloedzuiverende werking, of de weegbree 
en de paardebloem in het gazon. Veel 
tuinkruiden kunnen ook in een namurlijke 
vegetatie in stand gehouden worden als de 
school het geluk heeft een wildeplantentuin 
te kunnen exploiteren.

e. Suggesties voor de aanleg.
De tegenwoordige vormen en opzet stam
men uit de middeleeuwse kruidentuinen. 
De kruidentuinen bij de kloosters waren 
rechthoekig, de privétuinen veelal rond 
(gelegen om de zonnewijzer of de water
put).
De rechthoekige vorm bestaat uit een aantal 
simpele rechthoekige vakken met smalle 
paadjes om bij de verschillende kruiden te 
komen.
De grootte van de vakken kan variëren; 
wanneer men een maatverhouding per vak 
aanhoudt van 3 : 2 krijgt men een mooi 
ruimtelijk effect.

De ronde vorm kan verkregen worden door 
met een touw vanuit het middelpunt om te 
cirkelen; de oorspronkelijke zonnewijzer 
kan eventueel vervangen worden door een 
ronde plantenbak of composthoop.

Bij beide typen kan overwogen worden de 
randen van de vakken te begrenzen rnet 
struikjes (b.v. liguster of gele kornoelje). 
De kinderen kunnen.later de heggetjes zelf 
knippen. Een heg geeft tevens enige vorm 
van bescherming tegen betreding. De vroe
ger veel gebruikte Buxushaagjes zijn mooi 
maar erg duur.

ƒ. Suggesties voor verder gebruik in het 
onderwijs.
o Koken met kruiden in de klas of het 

keukentje op school.
Thee zetten van kamille, en dergelijke. 
Vergelijken van de beoordeling daarvan 
door verschillende kinderen. Grafieken 
maken van voorkeuren, 

o Reukspelletjes doen. Eerst met de ogen 
open goed ruiken aan een beperkt aantal 
kruiden, daarna geblinddoekt op de geur 
herkennen; één kind geblinddoekt, een 
ander boudt het voor de neus (anders 
gaat de tastzin meespelen).

Met gedroogde kruiden kunnen we een 
..reukorgel" maken. In genummerde 
kleine glazen potjes (bijvoorbeeld af
komstig van babyvoedsel) doen we wat 
van verschillende kruiden, nadat in het 
deksel een flink aantal gaatjes gemaakt 
zijn en ze aan de buitenkant met papier 
beplakt zijn. Daarnaast zijn er potjes met 
dezelfde kruiden, maar nu met de naam 
erop en tevens met de bepaling dat de 
kinderen iets van de kruiden uit deze 
potjes tussen hun vingers mogen pak
ken. Ze moeten nu met hulp van laatst
genoemde serie de inhoud van de ge
nummerde potjes proberen te identifi
ceren door te ruiken. Als we een grapje 
willen uithalen laten we een bepaald 
kruid twee keer voorkomen in een ge
nummerd potje, of doen we er één bij die 
niet in de benoemde potjes zit.

o Tekenen van verscheidenheid in vormen 
van stengels, blad en bloem. Kinderen 
uit gegeven verzameling planten laten 
beschrijven en door andere kinderen aan 
de hand van de beschrijving laten her
kennen. Vergelijken, vormen, ordenen.

o Thema ,,natuurgeneeswijze” uitwerken 
door informatie laten inwinnen, bij ou
ders, dokter, eventueel deskundigen op 
dit gebied in de buurt.

0 Excursie naar apotheek of drogist.
o Relatie leggen met de geschiedenis van 

de geneeskunst, met name in de Middel
eeuwse kloosters.

o Relatie leggen met herkomst specerijen. 
Waar vandaan? Welk deel van de plant 
gebruikt? Specerijententoonstelling ma
ken, met specerijen, tekening van oor
spronkelijke plant, herkomst op grote 
wereldkaart.

o Tegen de winter kruiden drogen, fijn
maken en in glazen potjes doen om mee 
naar huis te nemen.

g. Aanbevolen literatuur.
Gpubitz, N. (1978), Verven met plantaar
dige stoffen, Cantecleer, De Bilt. 
Hammen, L. v. d. (1974), Botanische 
geurbeschrijvingen De Levende Natuur, 
Jaargang 76, pagina 238-244.
Hammen, L. v.d. (1975), Aanvullende 
gegevens over geuren, de reuk en de geur- 
beschrijving. De Levende Natuur, Jaar
gang 77, pagina 196-203.
Heimans, E. (1958), Hei en dennen, 
Ploegsma, Amsterdam, pagina 1 en vol
gende over ,,Kruiden Marie” (om voor te 
lezen).
Hvass E. (1971), Nuttige planten in kleur, 
Moussault, Amsterdam.
Smeets, F. (1978), Over wol en plantaardig 
verven, Cantecleer, De Bilt.
Uyldert, M. (1972), De taal der kruiden. 
Naarden.
Veltman, J. J. M. /L. M. M. Veltman 
(1974), Eetbare gewassen, Prismaboek, 
Het Spectrum, Utrecht.
Vrende J. v.d. (1980), Groot plantaardig 
verfboek, Cantecleer, De Bilt.

Het klassieke kruidenvierkant

Bijlage.

LIJST VAN PLANTEN:
Anijs
Bazielkruid
Bergamotplant
Bemagie
Bieslook
Boerenwormkruid
Bonekruid
Brandnetel
Bijvoet
Citroenmelisse
Dille
Dragon
Engelwortel
Guldenroede
Hysop
Kamille
Karwij
Kervel
Knoflook
Komijn
Koriander
Laurier
Lavas
Lievevrouwebedstro
Marjolein
Meekrap
Mierikswortel
Munt
Ossetong
Peterselie
Roomse kervel
Rozemarijn
Salie
Selderij
Toorts
Tuinkers
Tuinpimpernel
Tijm
Valeriaan
Venkel
Wouw
Ijzerhard
Zuring
De planten waarvan de namen cursief zijn 
gedrukt worden primair aanbevolen.

;VJ

' Zie voor adre.ssen kwekers eic. biz. 62.
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6.9. Een tuin met bloemfamilies of sys
tematische tuin

a. Algemene omschrijving.
Groente uit de winkel is om op te eten. 
Bloemen in de tuin zijn om van te genieten. 
Wilde planten in de berm zijn onkruid.

Kinderen hebben de neiging planten te 
verdelen naar hun gebruik door de mens. 
Kinderen die een schooltuin hadden twij
felden er zelfs aan of de radijs uit een 
verloren zaadje naast de tuin wel net zo 
eetbaar was als de radijsjes die keurig op 
een rij in hun tuintje stonden. Hij stond 
buiten hun gebied en was daardoor een 
vreemdeling geworden.
Om die verdeling naar het gebruik te relati
veren kunnen we vakken, bijvoorbeeld van 
5x5 meter, inrichten met 9 verschillende 
soorten planten van dezelfde families. Hier

kunnen zowel tuingewassen, als sierplan
ten als wilde bermplanten geplaatst wor
den.

b. Doelstellingen.
De belangrijkste doelstelling van een sys
tematische tuin is het herkennen van een
heid in verscheidenheid bij planten. 
Planten zijn te ordenen in groepen die 
uiterlijk op elkaar lijken.
Als kinderen erg precies naar planten kij
ken en deze gaan vergelijken zullen ze 
ontdekken dat niet iedere plant (als indivi
du) precies hetzelfde is als de andere. Als 
we kinderen een willekeurige verzameling 
planten laten ordenen volgens zelf gekozen 
criteria zullen vorm en kleur van de bloe
men daarbij een belangrijk criterium zijn. 
De vorm (bouw) van de bloemen is sinds 
Linnaeus in de biologie een belangrijk 
criterium voor de indeling van het planten-
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rijk. Individuen worden zo geordend to 
soorten, soorten tot geslachten en geslach 
ten tot families, etcetera. Daarbij wordei 
indelingscriteria gehanteerd die niet direc 
samenhangen met menselijke behoeften o 
belangen (behalve misschien de behoefti 
aan een overzichtelijke wereld), maar die ii 
de dingen zelf gevonden worden.

Wanneer men het erg belangrijk vindt da 
kinderen leren ordenen volgens gegevei 
criteria, met andere woorden een bestaam 
ordeningssysteem leren, dan zal men wel 
licht ook een flink stuk van de tuin willei 
gebruiken voor een systematische tuin.
Als men het wat minder belangrijk vindt da 
kinderen op de basisschool een gegevei 
ordeningssysteem leren, maar leren orde 
nen volgens zelfgekozen criteria zal mei 
een grote verscheidenheid aan planten na 
streven, die niet zo strikt volgens familie 
in de tuin te vinden zijn. Maar ook in he 
laatste geval is het wel aardig om enkeli 
vakken te hebben met planten uit dezelfdi 
families, die de kinderen niet zo gauw me 
elkaar in verband brengen, bijvoorbeeli 
radijs, pinksterbloem, herderstasje 
muurbloem, die allemaal kruisbloemei 
zijn. Kinderen leren (bijvoorbeeld bij di 
radijs)p/mt/e/i in diverse bntwikkelingssta 
dia kennen. De enkele voorbeelden vai 
families kunnen de ogen openen voor eei 
bepaalde ordeningswijze. Dit kan uitlopei 
in het gericht zoeken en verzamelen bij 
voorbeeld in een tentoonstelling in'de kla. 
of in een herbarium. Het kan ook leiden to 
het gebruik van determineersleutels on 
namen van plantensoorten op te zoeken.

c. Vormgeving.
Hoewel andere verdelingen uiteraard mo 
gelijk zijn (zie hiernaast), geven- wij di 
voorkeur aan het Middeleeuwse kruiden 
tuin-vierkant waarbij 4 paadjes vanuit he 
midden van de 4 zijden elkaar ontmoetei 
op een centraal pleintje (zie p. 73).
Het is zeer aan te bevelen de 4 paden en he 
middenpleintje'te verharden' met tegels vat 
80X 40cm, eventueeel met iVz stoeptegel. 
De later uitgroeiende en uitzaaiende plan 
tensoorten zijn dan duidelijk van elkaa: 
gescheiden.
In de bijlage vindt u een lijst van soorten pei 
bloemfamilie, die zeer geschikt zijn.

d. Voorwaarden en consequenties.
Net zoals de kruidentuin vraagt deze tuit 
een vrij intensief onderhoud. ,,Vreemd( 
elementen”, dat wil zeggen niet tot d< 
betreffende familie behorende soorten 
moeten worden verwijderd. Dat kan som: 
alleen maar goed beoordeeld worden als dt 
plant in bloei staat. Een behoorlijke betrok 
kenheid van de onderwijsgevende blijf 
hierbij nodig. Het kan niet alleen of hoofd 
zakelijk aan de kinderen overgelaten wor 
den.
Advies van een florisüsch goed onderlegd 
persoon (een soortenkenner), bijvoorbeelc 
van een plaatselijke natuurstudievereni-
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ging, is gewenst, maar niet altijd noodza
kelijk.

e. Mogelijkheden van combinatie met an
dere elementen.
Deze tuin kan het beste gecombineerd wor
den met
o de kruidentuin: dezelfde indeling 
o de produktietuin; planten laten ,,door

schieten’', gekweekte planten vergelij
ken met wilde planten.

ƒ. Literatuur.
Bleyerveld/Both/Teernstra (1976), ,,Het

Gebruik van de Schoolomgeving”, pagina 
51 en volgende.
Heimans/Heinsius/Thijsse (1975), Geïllu
streerde Flora van Nederland, Versluys, 
Amsterdam.

Bijlage: Kenmerken families

Scher mbloemen:
Hebben makkelijk te herkennen schermen 
van kleine, vaak witte bloempjes. Daar de 
nectar aan de oppervlakte ligt, is er veel 
bezoek van mieren, (zweef)vliegen, kevers 
e.a. insekten.

De vrucht bestaat uit twee gedeelten, die 
ieder een zaad bevatten.
De vruchten hangen aan dunne steeltjes. 
Tussen de ribbels in de vrucht vindt men 
donkere oliestriemen, gevuld met vluchti
ge, vaak geurige olie. Voor zaadetende 
vogels schijnen zeer veel soorten giftig te 
zijn. Daardoor blijven ze vaak tot in de 
winter aan de dode, houtige steel zitten. 
Schermbloemen zijn twee- of meerjarig. In 
het eerste jaar vormen ze een dikke reser- 
vewortel. Vandaar de voedingswaarde. In 
de winter moet men deze wortel vorstvrij 
bewaren. Men kan ook proberen of (winter)

—
Bijlage Lijst met soorten per bloemfamilie. waaruit gekozen kan worden.

Familie
schermhioem Groente Siertuin Wilde planien

zomerpeen (2-jarig) reuze-bereklauw wilde peen (voorouder)
winterpeen (2-jarig) (2-jarig)
peterselie (± vast) wilde pastinaak (2-jarig)
maggi (vast) tïuitekruid (vast)
pastinaak (2-jarig) 
kervel (1-jarig)

bereklauw (2-jarig)

Vlinderbloem erwt (1-jarig) lupine (vast) honingklaver
boon (1-jarig) lathyrus (1-jarig) witte klaver
capucijner (l'-jarig) brem (vast) rode klaver
peultjes (1-jarig) ,,gele” hopklaver
tuinboon (1-jarig) wikkesoorten
luzerne rolklaver

Kruisbloemen rode kool (blad) (2-jarig) sierkool (1-jarig)
1

herderstasje (1-jarig) ]
groene kool (2-jarig) judaspenning (2-jarig) herik (1-jarig)
koolrabi (stengel) (2-jarig) aubretia koolzaad (voorouder)
spruitjes (knoj3) (2-jarig) scheefkelk (1-2-jarig)
boerenkool (2-jarig) .violier (1-jarig) (steen )faket (1-jarig)
koolraap (woitel) (2-jarig) damastbloem pinksterbloem
bloemkool (bloem) (2-jarig) muurbloem (2-jarig) look zonder look (2-jarig)
radijs (1-jarig) wede (verf) (2-jarig)
sterrekers (1-jarig) hutentut (olie) (1-jarig)

Rozen aardbei pirnpemel (kruid) nagelkruid
braam spirea zilverschoon
framboos roossoorten agrimonie
appel heestefganzerik vijfvingerkruid
kers vrouwenmantel

Grassen tarwe (i-2-jarig) kanariegras (T-jarig) kropaar
haver (1-jarig) siergrassen (1-jarig) vossestaart.
gerst (1-jarig) pampasgras witbol
rogge (1-jarig) struisgras
maïs (1-jarig) beemdgras

straatgras e.a. (1-jarig) 
glanshaver (voorouder)

Samengestelde sla (1-jarig) zonnebloem (1-jarig) paardebloem (vast)
bloemen andijvie (1-jarig) droogbloem (1-jarig) madelief (vast)
(composieten) cichorei (2-jarig) aster (1-jarig/vast) boerenwormkruid (vast)

witlof (2-jarig) rudbeckia (1-jarig/vast) distels (2-jarig)
artisjok (vast) goudsbloem (1 -jarig) duizendblad (vast)
schorseneer guldenroede (vast) havikskruiden (vast)

margriet (vast) kruiskruiden (1-2-jarig)
afrikaantjes (1-jarig) kamille (I-jarig)
chrysanten (vast) beere klis (2-jarig) ' 

hoefblad (vast) 
melkdistel (1-jarig)

_____________ I______ 1
t.'i



wortels van de groenteman in de grond 
„aanslaan".
De voorouder van onze wortel is de „wil
de" peen. Deze soort groeit in Zeeland en 
het rivierengebied massaal in bermen en 
aan dijken.
De witte wortel is dunner, vezeliger en met 
meer zijwortel dan onze doorgekweekte 
oranje ,, wortel ”, al smaken blad en wortel 
net zo.

Vlinderbloem:
Elk gekleurd bloemblad heeft zijn eigen 
naam: de bovenste vlag, de onderste kiel, 
en de twee zwaarden opzij.
Bijen en hommels die de bloem bezoeken 
doen de kiel naar beneden klappen, zodat 
de stamper en meeldraden tevoorschijn 
springen tegen het lijf. Een opengeklapte 
bloem is dus al bestoven. De vrucht is een 
peul, waarin zich de vette ,,boon "-zaadjes 
bevinden.
De droge vruchten kieren vaak schroefs- 
gewijze open.
Soorten met grote zaden leveren uitstekend 
voedsel, rijk aan vetten en eiwitten.

Kruisbloemen:
Een zeer geschikte familie voor dit tuinty
pe . Wij zetten de wilde voorouder koolzaad 
in het midden en groepeerden daar de 
gekweekte kool rassen omheen. Van elk ras 
heeft men een bepaald doel sterk geculti
veerd. Dit zijn vaak de bladeren, maar ook 
de knoppen (spruitkool), de stengels 
(koolrabi) of de wortel (koolraap).
Laat de kolen overwinteren zodat ze vol
gend voorjaar bloeien.
Radijs en (sterre-)tuinkers bloeien dezelfde 
zomer al.
Uit de bloemen ontwikkelen zich peulach
tige vruchten; hauwen.
De vrucht bestaat uit twee openspringende 
kleppen, waarbinnen aan een vliezig tus- 
senschot de zaden vastzitten.

Rozen:
Vanwege interessante vertegenwoordigers 
uit zowel de groentetuin, siertuin als bij 
Nederlandse wilde planten, is deze familie 
in het lijstje opgenomen. Daarnaast leveren 
de vruchten schoolvoorbeelden van zaad- 
verspreiding door hun eetbaarheid, of 
haakjes (nagelkruid en agrimonie). Aan de 
andere kant hebben de vele meerjarige 
soorten een struik- of boomstfuktuur, die 
veel ruimte inneemt. Bovendien is de 
bloemvorm der verschillende soorten erg 
variabel, waardoor de kinderen weinig 
overeenkomsten zien. Als zodanig is deze 
familie educatief minder toepasselijk dan 
de andere hier genoemde planten.

Grassen:
Hoewel niet alle graansoorten even gemak
kelijk te kweken zijn, hebben de kinderen 
hier zoveel mogelijkheden wilde grassen te 
onderscheiden en mee te nemen dat wij 
deze familie toch willen aanbevelen. 
Bovendien is maïs een fraai voorbeeld van
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een gras met aparte mannelijke (bovenin) 
en vrouwelijke (kolf) pluimen, die het in 
het centrale vak met wat extra mest uitste
kend zal doen.
Gebruik ook eens zangvogelvoer (zonder 
zonnebloempitten) als zaaigoed voor een 
gemengd graanvakje.
Grassen zijn in groepjes opgebonden aan 
wand of plafond uitstekende droogboeket- 
materialen.

Samengestelde bloemen: 
,,Hartjesbloemen” noemen de kinderen de 
vertegenwoordigers van de familie der 
composieten. En hoewel niet elk ,,volk 
van minibloempjes” zo gevormd is, heb
ben de meeste een buitenkrans met

straalbloempjes en een platter hart met op 
elkaar gedrongen buisbloempjes: Kijk 
maar naar de zonnebloem.

Het is dankbaar om bladgroenten eens door 
te laten schieten, de leerlingen tot verwon
dering merken dat sla gele en andijvie net 
als cichorei blauwe bloemen krijgt. Of u de 
cichorei weet op te kuilen tot witlof en of u 
de schorseneer moet gaan toedekken valt te 
betwijfelen.
In ieder geval geven de soorten uit de 
siertuin en wilde berm keuze genoeg om de 
familietuin vol te krijgen.

Zie voor wilde planten de lijst met adressen 
van kwekers, etc. p. 62.

Uit „Geïllustreerde Flora van Nederland”, door Heimans,Heinsius en Thijsse, 
Versluys, Amsterdam

SCHERMBLOEMENFAMILIE.

Umbelllferen, Umbelli/eree,

Op enkele uitzonderingen na, zijn bij deze familie de 
bloempjes verenigd tot samengestelde schermen. Een verzame* 
ling van enige gestoelde bloempjes vormt een schcrmpyz; 
een aantal dezer schermpjes vormen met elkander weer 
het samengestelde scherm. Zie fig. Wanneer aan de voet 
der blocmsteeltjes kleine blaadjes (schutblaadjes) voorkomen, 
dan vormen deze een omwindseltje, de schutblaadjes aan de 
voet der schermpjes-stelen vormen bet omwindsel. Zie fig. 
Dé samengestelde schermen kunnen weer als schermen van 
hoger orde bijeen staan. Het al of niet aanwezig zijn van 
omwindsel en orowindscltjes en de vorm en bouw van de 
vruchten leveren gewichtige kenmerken op voor de onder
scheiding van de geslachten en soorten. Eik bloempje bestaat 
in de regel uit een vijftandige, vaak moeilijk waar te nemen 
kelk, een vijfoladige kroon, vijf meeldraden en één stamper met 
onderstandig vruchtbeginsel en twee stijieu, die aan hun voet tot 
honingklieren verdikt zijn. De rijpe vrucht splitst zich tn twee 
delen, die ieder één zaad bevatten en nóg enige tijd aan dunne 
steeltjes blijven hangen (hangvrucht). ,De vruchten zijn geribd; 
elke vrucnthelft vertoont vijf overlangse ribben en in de 
..dalen" ertussen meestal nog vier bijribben. Bovendien 
vindt men in eik dal een of meer donkere strepen, veroorzaakt 
door de ,,oUestriemea", buisjes, gevuld met vluchtige olie, 
die bij vele soorten zeer geurig is. Daarom gebruikt men de 
vruchtjes van sommige soorten als specerij, andere zijn giftig. 
Voor zaadetende vogels schijnen zeer vele soorten giftig te zijn.

De dikwijls sameneesielde bladen staan verspreid aan de 
meestal holle stengels. De voet der bladstelen is naar weers
kanten verbreed tot een bladschede.

De honing ligt geheel bloot cd lokt dus vooral korttongige 
bijen, wespen, vliegen en kevers: Bloemenklasse A. De scher
men vallen licht in ’t oog, vooral wanneer de buitenste bloem
pjes stralend zijn. d.w.z. wanneer hun buitenste kroonblaadjes 
de andere in grootte overtreffen. De meeldraden openen zich 
achtereenvolgens, voordat dc stempels rijpen; deze ..pruteran- 
drie” bevordert kruisbestuiving.

Vele soorten worden gekweekt om de eetbare bladen, 
stengels of wortels, andere om de vruchtjes. Sierplanten 
telt deze familie maar weinig.

Ar: De meeste van onze wilde Umbelliferen hebben een ver
spreiding door bed Europa met de Noordkust van West- Afrika.

Waiemavel.

Kruisdistel.



a. Algemene omschrijving
Een tuin (gedeelte) met een zuur milieu 
geschikt voor zuurminnende planten.

b. Suggesties voor aanleg en onderhoud 
1. Weergave van een natuurlijke hei

devlakte;
Nabootsing van heide zoals die voor
komt op de zandgronden van (voorna
melijk) Oost-Nederland.
Op niet-zandgrond zal een laag 
van ± 40 centimeter van de aanwezige 
grondsoort afgegraven moeten worden. 
Hierop moet zand, gemengd met turf en 
naaldenbosgrond gebracht worden.
Enig niveau-verschil is wenselijk: de 
gewone dopheide (Erica tetralix) en het 
pijpestrootje (Molinia) verlangen een 
vochtig milieu.
De struikheide (Calluna vulgaris) daar
entegen vraagt een droger milieu. In de 
natuurhjke heidevelden zijn deze mi- 
lieuverschillen duidelijk waarneem
baar.
De jeneverbes (Juniperus communis), 
een beschermde kegeldrager komt 
plaatselijk ook voor in de Nederlandse 
heidevelden.

Heidevelden zijn ontstaan door het 
branden en kappen van bos en het daar
na laten begrazen (schapen) en afplag
gen van kapvlakten: zo ontstaat een 
half-natuurhjk landschap, in stand ge
houden door ingrijpen van de mens. 
Heide blijft heide door het regelmatig

6.10. Heidetuin. (om de paar jaar) maaien, afbranden, 
afplaggen en laten begrazen door scha
pen.
Anders groeit alles dicht met bomen.

Er kan al volstaan worden met een 
stukje heide van 10 m^ in een omtegeld 
en/of door bielzen begrensd gedeelte 
van het schoolterrein.

2. Sier-heidetuin;
Grondsoorten hetzelfde als bij I.
Bij dit tuintype gaat het vooral om de 
goede keuze van Erica- en Calluna- 
soorten; die keuze moet zo gemaakt 
worden, dat er het hele jaar door wel een 
soort in bloei staat.
Jaarlijks snoeien is van belang, anders 
worden de planten te hoog en onderaan 
kaal. Snoeien moet in het voorjaar ge
beuren. Voor later bloeiende soorten 
kan met het snoeien worden gewacht tot 
na de bloei.
Maak eventueel paden van boomschors. 
Maak geen gebruik van gemetselde 
muurtjes, want daarvan komt kalk in de 
grond die ontzurend werkt.
De kinderen kunnen helpen bij het wie
den, al zal het zo zijn dat bij een juiste 
samenstelling van de bodem wieden 
vrijwel overbodig is.

c. Doelstellingen.
Een sier-heidetuin wordt, zoals de naam 
reeds zegt, aangelegd om esthetische rede
nen. Vanwege de geringe variatie aan 
bloemvormen is de mogelijkheid om daar
mee iets te doen beperkt.

De observatie van vormen en functie bij 
planten is beter mogelijk bij de ,,natuurlij
ke heide”-tuin.
Laatstgenoemde tuin heeft echter vooral 
een functie als ,,heemtuin'\ in het kader 
van het ontwikkelen van kennis van land
schappen van de eigen streek (en eventueel 
daarbuiten), met de bijbehorende voor
naamste planten en dieren, hei. kennen van 
de namen van planten en dieren uit eigen 
streek en inzicht in de wordingsgeschiede
nis van de eigen omgeving.

Hieruit vloeit voort dat de heidetuin vooral 
daar gebruikt kan worden in het onderwijs, 
waar nu nog heide in de omgeving voor
komt of vroeger voorkwam.

d. Combinatiemogelijkheden met andere 
elementen.
De heidetuin kan, in een wilde plantentuin, 
uitstekend grenzen aan een vijver of moe
rasje, het onbemeste hooiland en het bosje. 
Akker en bemest hooiland kunnen, vanwe
ge de bemesting, wat problemen opleve
ren.
Veel betreding werkt ook bemestend en dit 
zal dus gereguleerd moeten worden, met 
name door de aanleg van paden en door de 
ligging.
De combinatie met een bijenkast is zeer 
gunstig.
Verder kunnen andere begroeiingstypen uit 
de omgeving min of meer nagebootst wor
den, zodat een echte ,,heemtuin” ontstaat.

Zie daarvoor het gedeelte over de ,,educa
tieve natuurtuin”.
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e. Suggesties voor gebruik in het onder
wijs.
We kunnen het best beginnen met een 
excursie naar een heide in de buurt. Deze 
excursie is op school degelijk ingeleid en de 
kinderen zijn goed voorbereid, vooral wat 
de gedragsregels betreft, onderweg en in 
het terrein. De opdrachten die eerste keer 
kunnen erg globaal zijn en vooral betrek
king hebben op bijvoorbeeld:
• hoogteverschillen
• vergelijken naar en wenselijkheid
• panorama; wat is waar? richtingbepaling
• enkele meest voorkomende planten, vo

gels en insekten
• de bodem: monsters nemen
Zie als voorbeeld; het Westerheideproject 
uit het Gooi.
Na deze verkenningen van de heide kan 
begonnen worden met de plannenmakerij 
voor het maken van een stukje heide. Het 
klaarmaken van de bodem kan alleen door 
de oudere kinderen gebeuren na een zeer 
goede instructie; bovendien mag het te 
bewerken stuk dan niet te groot zijn!
Na aanleg kan de heidetuin dienst doen als 
instructietuin voor het leren kennen van de 
vormenrijkdom aan planten en dieren en 
het jaarritme (af en toe te vergelijken met de 
echte heide, door een excusie!).
De waarde van het zelf aanleggen, na studie 
van de heide, is op zichzelf genomen al 
belangrijk!

ƒ. Literatuur.
- Baan, G. v.d., (1975), Het land dat ons 

is toevertrouwd. Instituut voor Natuur- 
beschermingseducatie, Amsterdam

- Doe mee met de natuur, uitg. Gaade, 
Den Haag

- Hoed, G. den (1975), Informatie in 
woord en beeld over heide en bosrand 
Moussault, Baarn

- Laar, H. v.d. (1976), Het heidetuin- 
boek, Groenboekerij, Zomer en Keunig, 
Wageningen (voor sier- heidetuinen).

- Smidt, J. T. de (1981), De Nederlandse 
Heide vegetaties.
Wetensch. Med. Kon. Ned. Natuurhist. 
Vereniging nr. 144, Hoogwoud (N.H.)

- Werkgroep Natuuroriëntatie, Wester
heideproject, Schoolpedagogische- en 
psychologische Dienst, Hilversum/ 
Stichting Goois Natuurreservaat, Hil
versum

- Westhoff, V. e.a. (1975), Wilde plan
ten, deel n (o.a. over heide). Vereniging 
tot Behoud van Natuurmonumenten, 
’s-Graveland

Affiche Onze heide met leerlingvellen, 
uitg. IVN., Amsterdam
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6.11. De rotstuin.
a. Algemene omschrijving
Een tuin (gedeelte) met een kalkrijk milieu, 
bestaande uit een steenachtige ondergrond, 
geschikt voor kalkminnende vaste planten 
en heestertjes uit het alpiene gebied (berg- 
planten).
Veelal wordt gewerkt met niveauverschil
len.
De plantesoorten worden niet hoog.

b. Doelstellingen.
Een rotstuin heeft beperkte mogelijkheden. 
Zoals in hoofdstuk 4 reeds werd aangege
ven kan de aanleg van een rotstuin in het 
verlengde liggen van het bezig-zijn met 
planten van droge standplaatsen. De doel
stellingen zijn dan vooral gericht op inzicht 
in de samenhang van vorm en functie (bij 
droogteplanten) en de samenhang met de 
groeiplaats.
Veel planten van droge milieus kunnen het 
daar uithouden doordat ze zo gebouwd zijn 
dat verdamping beperkt wordt en/of een 
reservevoorraad vocht aangelegd wordt.
De mooie aanleg van de rotstuin en de vaak 
verrassende bloeiwijzen van rotsplanten, 
kortom het esthetische aspect is erg be
langrijk. In het algemeen zullen de doel
stellingen vrij beperkt zijn.

c. Voorwaarden en consequenties.
De rotstuin is niet goedkoop en vrij kwets
baar voor betreding. Het onderhoud (wie
den) zal vrij intensief moeten zijn. Doordat 
de rotsplanten goed te herkennen zijn kan 
dit wieden, na een goede instructie door de 
kinderen gebeuren. In het kader van een 
educatieve natuurtuin is dit wieden niet zo 
nodig.
Er is maar een klein oppervlakte nodig.

d. Suggesties voor aanleg en onderhoud. 
Standplaatsen van rotsplanten zijn:
• een goed gedraineerde grond (wortels 

mogen nooit in het water blijven staan!)
• zonnige standplaats 
® kalkhoudende grond
De drainage kan verzorgd worden door een 
laagje puin of grind in de grond te brengen. 
De kalkrijkdom kan tot stand gebracht 
worden door stukken en stukjes mergel in 
de grond te brengen, gecombineerd met 
flink wat schelpengruis (,,grit”). De kalk 
komt langzaam vrij en spoelt niet zo vlug 
uit.
Als men aan een aantal zwerfstenen kan 
komen, kunnen die in kleine bergjes gesta
peld worden en in de hoeken van kalkrijke 
grond voorzien worden. Een rotstuin kan 
ook aangelegd worden in een bak.

e. Combinatiemogelijkheden met andere 
elementen.
In het kader van de educatieve natuurtuin 
kan de rotstuin een bepaald milieu vormen, 
als tegenhanger van bijvoorbeeld het zure 
heide-milieu. Planten uitZuid-Limburg, en 
die welke langs de grote rivieren voorko
men kunnen er eventueel een plaats vinden, 
bijvoorbeeld het Zonneroosje, Wit-en 
Zacht Vetkruid en Tripmadam, Wilde 
Marjolein, Wilde Thijm, Wilde Reseda, 
Witte Munt, Steenanjer etc.
Een rotstuin mag niet aan een heidetuin 
grenzen, tenzij deze hoger gelegen is. De 
rotstuin kan, als rotsig gedeelte, deel uit
maken van een ,,educatieve border”. Het 
kalkrijke stuk dient dan het laagst te liggen 
en in elk geval niet hoger dan de rest.

ƒ. Suggesties voor gebruik in het onder
wijs.
Deze zullen vrij beperkt zijn. In het kader 
van de educatieve natuurtuin kan vergelij
king plaatsvinden mssen de begroeiing van 
verschillende milieus. Zie de tekst aldaar. 
Ook kunnen observaties verricht worden in 
verband met de bouw van de planten in 
verband met de droge standplaats. In de 
klas kunnen enkele ,,uitdrogingsproeven” 
gedaan worden met enkele soorten, waar
onder enkele rotsplanten. Welke houdt het 
het langste uit?
De vochtigheid van de bodem in de ver
schillende milieus kan vergeleken worden 
en er kan een relatie gelegd worden met de 
mate van neerslag (meten!).
Bij de aardrijkskundelessen kan een relatie 
gelegd worden met de begroeiing van ge
bergten, verwering, erosie etc. en de studie 
van stenen.
Het aantonen van kalk in gesteente, door 
middel van het druppelen van verdund 
zoutzuur (gaat bruisen!) is daarvan één 
aspect.
Het meten van de zuurgraad van de bodem 
gaat, naar ons gevoel, voor de lagere school 
te ver.

g. Literatuur.
Oudshoorn, W./W. Neuman (1981), Het 
rotstuinplantenboek. Zomer en Keuning, 
Wageningen.
Bloom A. (1981), Rotsplanten en bodem
bedekkers. Elsevier Focus, Amsterdam. 
Schubert, M. (1972) Thieme’s tuinboek. 
Thieme, Zutphen.
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6,12. Kalebassen- en zonnebloementuin

a. Algemene omschrijving
Dit is een tuin voor kleuters en kinderen uit 
klas 1 (eventueel nog 2), waarin genoemde 
produkten gekweekt worden en waarin het 
belevingsaspect voorop staat.
De zonnebloemen en kalebassen groeien 
vrij snel, kunnen erg groot worden en zijn 
mooi. Een kleuter onder een zonnebloem is 
(als je even niet op de omgeving let) net een 
kabouter. Wellicht spreekt deze tuin daar
om zo sterk tot de verbeelding van de 
kleuters, wie weet?

b. Kalebassen
Kalebassen horen tot de familie van de 
komkommerachtigen. Ze horen thuis in de 
tropen en subtropen. Het enige familielid 
dat bij ons in het wild wordt aangetroffen is 
de heggerank, die zoals de naam al zegt, in 
heggen en kreupelhout groeit, vooral in de 
duinen.
De meeste soonen passen zich gemakkelijk 
aan, daarom verwilderen ze snel in de buurt 
van plaatsen waar ze in cultuur zijn.
De bloemen die meestal geel en soms rosé 
of wit zijn, bevatten veel nectar. Hierdoor 
trekken ze insekten aan, die dan voor de 
bestuiving zorgen.
De vruchten zijn bij veel soorten opvallend 
groot, soms wel vijftig kilo! In veel geval
len zijn ze eetbaar, bijvoorbeeld de pom
poen, komkommer, augurk, kalebas en 
(waterjmeloen. De zogenaamde sierkale- 
bassen worden voornamelijk voor de sier 
gekweekt. In China eet men van de water
meloen de zaden na ze geroosterd te heb
ben. Van enkele pompoenen kun je ook de 
jonge scheuten als groente eten. De fleska- 
lebas heeft een houtige vruchtwand. Daar 
worden dan onder andere schalen, flessen 
en lepels van gemaakt die fraai bewerkt 
worden.
Met zonnebloemen hebben kleuterleid(st) 
ers meer ervaring en daarover is ook niet 
zoveel te vertellen.

c. Suggesties voor aanleg en onderhoud.
Bij iedere zaadhandel of tuincentrum zijn 
de zaden te koop van pompoenen en sier- 
kalebassen. De zaden moeten na half mei 
gezaaid worden. Dat kan dan direct buiten 
in de volle grond. In april kan binnen 
gezaaid worden in potjes. De planten kun
nen dan uitgeplant worden als er geen kans 
op nachtvorst meer is.
De dikte van het zaad is meteen de diepte 
waarop gezaaid moet worden. Laat de kin
deren met hun vinger meten en dan een 
gaatje maken om de zaadjes in te stoppen.

Na ongeveer twee weken komen de zaai
lingen op. Als het weer aan de droge kant is 
dagelijks gieten, niet op de bladeren, omdat 
deze anders snel wegrotten. De plant groeit 
snel, er komen ranken aan, hij vertakt zich 
sterk. Als de bloemen eenmaal bloeien is 
het het beste de nieuwe scheuten er af te 
halen. De plant woekert anders te snel.
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De kalebassen zijn snelle groeiers, ze heb
ben veel ruimte nodig. Voor een paar 
planten moet je een ruimte van ongeveer 
6-8 m^ rekenen. Als je ze hun gang laat 
gaan zullen ze een terreintje van 25 m^ ook 
snel overwoekeren. Als je de ranken echter 
inkort, valt dat erg mee.
Ze houden van veel zon, voedzame grond 
en veel water. Het is aan te raden om - na 
de grond goed gespit te hebben - wat 
zwarte tuingrond er doorheen te doen. De 
grond wordt daardoor luchtiger en houdt 
meer water vast. Afhankelijk van de be
schikbare ruimte kun je een gedeelte van 
het schoolplein gebruiken. Dooreen aantal 
tegels weg te halen, de grond te spitten en 
op te hogen krijg je voldoende ruimte voor 
een kalebassentuintje. Om het tuintje af te 
bakenen zouden er bielzen of bakstenen 
omheen gelegd kunnen worden. Hetzelfde 
kun je doen in een stukje gazon. Door hier 
dan een tegelpaadje omheen te leggen is er

een duidelijke grens tussen het kalebassen- 
gebied en het gazon.
Probeer de kalebassen zo dicht mogelijk bij 
de klas te planten van de kinderen, die er 
voor moeten zorgen. Dan zijn ze er eerder 
bij betrokken, kunnen ze er iedere dag even 
naar gaan kijken en volgen hoe snel, ,hun ’ ’ 
kalebassen groeien.
Zonnebloemen zijn overal te zaaien. Losse 
grond en lichte bemesting bevorderen een 
goede groei. Zonnebloemen zijn ook van 
zuidelijke herkomst en stellen ongeveer 
dezelfde eisen aan het milieu als de kale
bassen. Ze nemen alleen veel minder 
ruimte in.

d. Suggesties voor het gebruik in het on
derwijs
Fotoserie maken van het hele groeiproces; 
zaaien, kiemen, blad, bloem, vruchtvor- 
ming. Met de kinderen regelmatig gaan 
kijken, teksten van de kinderen opschrij-



Zonnebloemen
vm je turnen bedek ze mei

MS de za.j«ngen

Zonnebldemen zijn^^'^Srzï» gio-

ven, wat zien we allemaal, wat gebeurt er 
met de zaden die we in de grond stopten? 
Van foto’s en kinderteksten boekjes maken 
en die later met de kinderen bekijken en 
voorlezen, kinderen herkennen zichzelf op 
foto of herkennen dingen die ze gezien, 
gezegd hebben.
Bespreken met de kinderen wat ze zelf 
nodig hebben om te groeien, wat zou de 
plant nodig hebben?
We moeten hem dus verzorgen, water ge
ven, voedsel zit wel in de grond.
Zijn er beestjes te vinden die van de plant 
eten, of wonen ze er misschien onder en 
tussen het blad?
Een paar zaadjes binnnen op een nat pa
piertje of natte watten op een schoteltje 
laten kiemen, vergelijken met zaadjes die je 
op een droog schoteltje legt.
Rijpe pompoen open maken, pitten eruit 
halen. Kunnen die opnieuw gezaaid wor
den?

Andere pitten meenemen, van appel, si
naasappel, citroen, bes, kers, etc. vergelij
ken met elkaar, laten sorteren.
Hoe voelt het blad aan, hoe is het in 
vergelijking met andere blaadjes van plan
ten in de klas, hoe voelt de vrucht, welke 
kleuren zie je allemaal?

Van de zonnebloem kunnen verder de vol
gende aspecten bekeken worden: 
a Hoe hoog is de zonnebloem? Hoe kun

nen we onthouden hoe lang onze zonne
bloem was? (touwtje!). Is iemand of iets 
even hoog als onze zonnebloem? Van 
periodieke metingen (touwtjes) is even
tueel een soort grafiek te maken. Schil
der een zonnebloem op ware grootte, 

a Welke bloemen lijken op een zonne
bloem? Verzamel ze, bekijk ze, maak er 
een tentoonstelling van. 

a Hoeveel zonnepitten zitten in de ,,kop” 
van de plant? Let op de manier waarop ze

erin zitten (spiraal!). Hoe zwaar zijn ze 
samen?

a Zijn zonnepitten lekker? Worden ze in 
de keuken gebruikt? Waarvoor? Vraag 
eens naar zonnebloemolie en zet een 
flesje van deze oUe in de natuurhoek in 
het lokaal: hoe ruikt het? Hoe smaakt 
het? Kun je zelf olie uit zaden persen? 

a Welke dieren lusten graag zonnepitten? 
(proberen!) Wat doet een hamster met 
zonnepitten? In het voer van welke die
ren komen zonnepitten voor? Welke 
kleuren hebben die? Als je zwarte of 
gestreepte pitten zaait, komen er dan ook 
zwarte of gestreepte zonnepitten aan de 
nieuwe plant?

e. Combinatie met andere elementen 
De kalebassen- en zonnebloemtuin is te 
combineren met elk ander i ntensief beheerd 
tuin-element, zoals de kruidentuin, de pro- 
duktietuin, etc.
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6.13. Vuurplaats en veldoven.

a. Algemene omschrijving.
Een van de mogelijkheden om te werken 
met natuurlijk materiaal is het werken met 
vuur. Nu eens niet een modern, onhandig 
barbecue-oventje, maar een oventype zoals 
de primitieve mens ze ook gemaakt en 
gebruikt heeft. Het woord primitief geeft ai 
aan dal de ovens volledig van natuurlijk 
materiaal gemaakt worden. We gaan dus

een van de meest primitieve elementen, het 
vuur, terug brengen in onze educatieve 
tuin, anders gezegd, we gaan een stook
plaats maken waar bijvoorbeeld een aantal 
kruiden uit eigen tuin verwerkt kunnen 
worden.

h. Wat willen we met een vuurplaats, 
stookplaats bereiken?
Het leren omgaan met dit toch wel gevaar
lijke element zodat het gebruik van vuur in 
functionele banen wordt geleid. Niet alleen 
maar vuurtje stoken, maar stoken met een 
doel. Verder is stoken van vuur een oerer
varing, die kinderen verrijkt. Via deze 
ervaring kunnen kinderen meer begrip krij
gen voor de ontwikkeling van cultuur en 
techniek.

c. Voorwaarden en consequenties: 
Allereerst een vrije plek ergens in de tuin, 
zonder overhangende boomtakken, vol
doende ver verwijderd van elke vorm van 
bebouwing.
Dit om brandgevaar en het doodgaan van 
bomen en/of andere begroeiing door de 
sterke hitte te voorkomen. De plek waar wij 
onze vuurplaats gaan bouwen hoeft niet 
groot te zijn. een afmeting van 3 a 4 meter 
in het rond is ruim voldoende voor een 3-tal 
oventjes. Let er wel op dat de grond niet 
versierd is met een of andere vorm van 
fraaie betegeling. Als laatste, denk ook 
even aan de buren, in verband met de 
onvermijdelijke rookontwikkeling waar
door de arme mensen meer het idee hebben 
tussen de houtskoolbranderijen te wonen 
dan in de buurt van een educatieve tuin. 
Laten we eens drie verschillende typen 
ovens bekijken welke alle educatief, func
tioneel te gebruiken zijn.

d. Suggesties voor de aanleg 
Hieronder worden drie verschillende typen 
ovens beschreven, die educatief, functio
neel te gebruiken zijn.

A. Het meest simpele kookoventje 
Alles wat we hiervoor nodig hebben is een 
kleine helling in de tuin. Als die er niet is, 
maken we er een, een bult grond is snel 
genoeg aangebracht.
Wanneer dit onoverkomelijke bezwaren 
met zich meebrengt is het type kookoventje 
hieronder ook zeer aoed bruikbaar.

Beide ovens kunnen natuurlijk ook.
Waar we wel op moeten letten is dat het 
stookkanaal in de overheersende windrich
ting geplaatst wordt en dat de grond waar de 
oven in wordt uitgegraven vrij .stevig is om 
instorten te voorkomen.
Dergelijke oventypen zijn ideaal te gebrui
ken om snel een pan met kruidensoep (uit 
eigen tuin) of een pot met thee (uit eigen 
tuin) op warm te maken. Wat ook erg 
boeiend en leuk is, is het verven van wol, 
uiteraard met spullen uit eigen tuin. Het 
duurt wel veel langer dan het maken van 
soep of thee, maar het resultaat is er dan 
ook wel naar.

Benodigdheden
Voldoende ruimte, een schop en een roos
ter van ijzer.

B. De lemen oven (veldoven)
Een oven met een moeilijker constructie. 
Het is een oven welke gelijkvloers gemaakt 
kan worden. We gaan nu niet de diepte in 
maar juist omhoog.
Door goede, buigzame vingerdikke takken 
in een cirkelvorm in de grond te steken 
ontstaat er een soort pyramide-vorm van 
gevlochten hout.
Dit houtwerk is een tijdelijke hulp bij het 
bouwen van deze oven.
Later branden deze takken weg. Wanneer 
het houtwerk goed stevig is, smeren we 
alles dik onder het leem. We gaan pleiste
ren. De ovenwand moet dan ongeveer 2 a 3 
cm. dik worden. Nadat het leem redelijk 
droog is geworden (aanvoelt als brood
deeg) wordt de oven langzaam opgestookt 
waardoor het leem hard wordt. Na een paar 
keer voorzichtig stoken moet de oven zo 
droog geworden zijn dat we al onze pyro- 
mane frustraties kunnen botvieren. Het 
houten vlechtwerk brandt dan vanzelf mee

weg. Als het goed is blijft de lemen afge
knotte pyramide staan. De hele oven steunt 
op zichzelf.
Dit type oven is te gebruiken voor bijvoor
beeld het bakken van broodjes en/of pot
tenbakken. Hoge temperaturen van wel 900 
graden Celcius zijn bij dit type oven goed 
haalbaar.

e. Combinatie met andere elementen 
De vuurplaats/veldoven is vooral goed te 
combineren met de produktie- en kruiden
tuin.

ƒ. Suggesties voor gebruik in het onderwijs 
Het bakken van potten 
De meest gebruikte methode van potten
bakken tegenwoordig, evenals in de oud
heid is de zogenaamde , ,roodbakmetho- 
de". Deze is vrij simpel uit te voeren in de 
oven.
Allereerst moeten we er op letten dat de te 
bakken potten droog zijn. De wanddikte 
van de te bakken potten liever niet dikker 
dan ongeveer anderhalve centimeter. Zet 
de potten op de bakplaats in de oven, 
uiteraard met de opening naar boven; neer
leggen van potten of op de kop zetten is uit 
de boze. Grote poten kunnen het beste op 
drie kleine, platte stenen gezet worden 
waardoor verwarming van onderen ook 
mogelijk is.
In het begin moet het vuur niet te heet zijn, 
alleen wat aanmaakhoutjes en twee of drie 
grotere stukken hout zijn voldoende om het 
eerste uur mee te stoken. De stookingang 
moet gedeeltelijk gesloten zijn met stenen 
of zoden. Na twee uren stoken kunnen we 
beginnen met het intensievere bakwerk. De 
stookingang moet voor 90% met losse ste
nen of klei gesloten zijn. Wanneer er vol
doende hout in de oven gedaan is kan de 
temperatuur de volgende twee uren tot 700 
graden oplopen. De potten zijn te zien door 
de ,.schoorsteen"; pas we! op, de hitte 
welke daar uitkomt kan slecht uitgetest 
worden.
Normaliter is het bakken na ongeveer 4 
uren klaar en kunt u de oven achterlaten om 
gedurende een volledige dag of nacht af te 
laten koelen, De ,,zwartbakmethode" is 
eveneens met dezelfde oven te doen. Het 
enige verschil met de vorige methode is dat 
er op gelet moet worden dat de stookingang 
volledig gesloten moet zijn tijdens het bak
ken, waardoor er geen zuurstof bij de 
potten kan komen.
Vuur is en zal het altijd blijven .,GE
VAARLIJK".
Het is daarom erg belangrijk de kinderen te 
leren hoe er mee om te gaan en wat de 
eigenschappen van het vuur zijn.

Het bakken van brood.
Het deeg zal in de klas bereid moeten 
worden en op een bakblik gelegd worden. 
De baktijd bedraagt ± een half uur. na 20 
minuten controleren! De stookingang moet 
voor het grootste deel gesloten zijn tijdens 
het bakken.
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6.14. Weerstation

a. Algemene omschrijving
Een min of meer permanente opstelling van 
weerinstrumenten, welke gebruikt worden 
voor de studie van het weer.

b. Doelstellingen
Het weerstation heeft als doel een kwanti
tatieve studie van weersverschijnselen mo
gelijk te maken. Daarbij gaat het om het 
kunnen gebruiken van de thermometer, de 
regenmeter, een windsnelheidsmeter en 
windwijzer bij het vergelijken van de 
weersgesteldheid op verschillende (meestal 
opeenvolgende) dagen.

.

De „echte” en de zelfgemaakte haarhy- 
grometer

Aan deze metingen zal een kwalitatieve, 
meer subjectieve benadering van het weer 
vooraf dienen te gaan, bijvoorbeeld aan de 
hand van het vergelijken van de kleding op 
bepaalde dag, het beoordelen van het weer 
door de kinderen, het tekenen van het weer. 
Ook zullen metingen met zeer simpele, 
eventueel zelf te maken instrumenten voor
af gaan aan het gebruik van meer ,,officië
le” instrumenten.
De meet-gegevens kunnen in grafieken en 
tabellen worden weergegeven, waardoor 
vergelijking eenvoudiger wordt. Ook met 
jonge kinderen kan dit al gebeuren, bij
voorbeeld het inkleuren van een gestencil
de tekening van een thermometer tot de 
waargenomen hoogte en het later door een 
lijn met elkaar verbinden van de hoogste 
punten.
Het berekenen van gemiddelden (waardoor 
vergelijken nog eenvoudiger wordt) kan 
een begin zijn van het begrip van klimaat.

c. Voorwaarden en consequenties.
Een belangrijke voorwaarde heeft betrek
king op de kwestbaarheid voor vernielin
gen van een permanent weerstation. De 
mogelijkheid daartoe moet vrijwel afwezig 
zijn.
Als er gebruik gemaakt wordt van een
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thermometerhut, (dit komt de zuiverheid 
van de meting ten goede, maar is niet 
noodzakelijk) moet deze zo staan dat wind 
en zon er gedurende de hele dag vrij toe
gang toe hebben.
Veel geld hoeft een weerstation niet te 
kosten. De instrumenten zijn vrij goedkoop 
en veel dingen kunnen, door enkele handi
ge lieden, zelf gemaakt worden. 
Instrumenten kunnen bij een instrumenten
handel (vaak ook opticien) of grote leer
middelenhandel (Breukhoven in Rotter
dam, Griffin in Breda, Fysica Malmberg in 
’s-Hertogenbosch) gekocht worden.

d. Suggesties voor constructie.
Zie hiervoor de tekeningen en de vermelde 
literatuur.

e. Suggesties voor gebruik in het onder
wijs.
Hiervoor wordt ook verwezen naar de ver
melde literatuur.

ƒ. Literatuur
Bleyerveld/Both/Teemstra (1977), Het 
gebruik van de schoolomgeving, p. 34 
Both, C. (1976), Van herfst naar winter: 
suggesties voor activiteiten. Werkpapier 
Project Natuuronderwijs voor de Basis
school, SLO, Enschede.
Jong, H. de (1981), Het weer in de klas, De 
natuur van de maand, serie 32, nr. 6. 
Wastnedge, E. R. (1976), Van herfst naar 
winter. Kok, Kampen 
Parool-Life-boek; Het weer 
Teleac-cursus: Het weer 
Zaalberg, M. /W. v. Bochoven (1980), 
Wat een weer ... 1 t/m 3 
De Grabbelton, Project NOB, Enschede. 
(1979), Een thermometer in de klas, De 
Grabbelton, Enschede.

Een vaste windroos op het schoolplein, voor windwijzer en zonnewijzer
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-uiq uiEBj jEp UI UBBjs uo5( puoj3 ap 
do so] JEp tuEEj uajnoq SipnoAuaa uaa 
jm puojsaq azaQ •jajaiuputM uaa az 
ajgBBUj aojJBBQ juamnjjsuijaaui uaa 
UBA d[nqaq jaui uapiaqasjapuo uapjaa] 
jqOBJJipuiAj ut saoïrenu uajapupi ap jBp 
SBM jnf ap UBA 3ui[aopaq aQ 'jinaq ap 
UEB SuijampuLu ap uiBMq sua3[OAJaj\

'umjEp ap ua 3ep laSai ajsiaa ap do 
jaiu ‘pinAaSui qaoq3oi jaq uaSjoui ap 
UBA ui3aq jaq ueb suaSjOAjaA pjaAt SBp 
ajapai •uazaia33njaj EUJEBp pjaM jaH 
‘uaAfuqosjaAo jaq uapuog uaiapupi ap 
ua pjoq jaq do jooj8 paq jaq jaajqas 
jnf 3Q 'uaAajqasaSdo jpjOAt SBp 
ap ‘apfizpBiq ap ueb uaAoq ‘8Bp agia
JEp jgBBUlaS pJ3M qEEjdSJB 3Q -JBBJS
uaAajqosaS gaoqSoj jaq ut lEBuiaqE 
Ja jBAv p3aia3jin az jjaaq 3Bp ajsjaa aQ

•UBBJS qaoqSoi jaq ut sje uaAajqasaS 
sjaSaj apjiazap jnf ap pBq pjoq jaq dQ 

•ua3Ep i?i JOOA qaoqSoi uaa 
nu jaq se/a uaaquio Ja atoEisuio Stjnajj 
uaa jai\ jatua3jSEA uapja/A uappiui jaq 
ut aip ‘uaqaA Sipfiziaqqnp £ ajjEA 
-aq qaoqSoi jaij sbm Saai pBiqjajqaaj 
jaq ua ajjEAaq jsgaj ap pBiqjaquq jaq 
suajqaj jBp ‘oz ‘ppauajsaS (jbbuuoj t-v 
do) pj3M gaoqSoi jay 'uepiauiJaA aj 
suBAaSaS ap fiq uinjBp ap qaoqSoi uaa 
ut luo Sipou gfipnnjEu jaq si japJaA 
•jnnjEJaduiaj ap ua uaqiOAj ap ‘uaSaj 
ap ‘pupH ap ijgjaMjaA jaaM jaq uba 
uaiapjapuo -p gaoqSopaaM jaq ut jnf 
ap Jjaaq uiojbeq ’uaAaSuBB Jaa/A jaq 
UBA uajuauoduioa ap gftitaoui [aaq az 
uauunq j3bbja uajapupi ap jaq af s[V 
iUBBjs aj gaoqSoi u.oz ui ja juioq jb^

■paap JBp jnf azap aoq 
n jsaa[ BUjaiH ’uapjOM uaSuBAaSdo UBq 
JEp jBBur ‘uaAftjqas/uazai jam Sou pjBB 
-jajtn uajapupi ap uauunq jaqojjfo uj 

•jgBBUiaS qaoqSoi uaa jnf ap jjaaq 
uaiajuojjuoo aj aam ja|UBm uaSuoMp 
-aSuo uaa do jEEp uajapupi ap mQ

^uagfqaSjaA af e3 je/ia ‘do af jai JESy^ 
;3ipou uiaajsXs jap 

-UB jo uaa si uaSup asiaAip do jaaM jaq 
UBA uaJitiiaSjaA jaq jooa ug -{apunJi 
-jaaMSjgoA ueb qoo jbbui ‘IWN?I 
UEB guap) jEjooA ua[aiuEzjaA suaAaS 
-aS qastjBuiajsXs uba pftj aSuEj uaa jbeS 
piaaqjooAfiq uagadsjooAJaaM UBy qoo 
JBp aM uatz gftjgBjd ap uj 'uajapupi 
ap UBA uaSuuapq ap ut jaapjapuo jsnM 
-aq uaa jaaM jaq jpjOAV ‘UEBpaSdo uap 
-jOAt qasijBmajsXs jaaiu jo unu ua3uij 
-BAJajaa/A aip jaauuE^ uapajsaq aj ube 
jqDEpuEE sfiMjapuojnnjEu uassa( ap ut 
Ja luo 3aoua3 qfuSuEiaq je uiojBEp ufiz 
az ua suaui japai jjaaq uaSuuBAJajaa/W
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a. Algemene aanduiding.
Dierenverblijven kunnen een plaats hebben 
binnen het schoolgebouw, vooral als het 
kleine zoogdieren, vogels en vissen betreft. 
Maar ook het schoolterrein kan hiervoor 
gebruikt worden.
Bij dierenverblijven moeten we niet alleen 
aan hokken denken, maar ook aan aqua
rium, vijvers en heuvels (voor konijnen 
bijvoorbeeld), etc. Al deze vormen bieden 
de mogelijkheid de kinderen in aanraking te 
brengen met dieren, hun leefwijze te erva
ren, een stukje verantwoordelijkheid voor 
hun verzorging te leren dragen.

b. Doelstellingen.
Dieren in en om school hebben grote op
voedende, didactische en therapeutische 
waarden voor het kind.
Het leert vertrouwdheid met dieren en die
ren respecteren in hun eigenheid. In de 
omgang met dieren kunnen kinderen emo
ties kwijt en verder onni'/kke/e/i (,,aaibaar-
heid”)-

Door regelmatige verzorging wordt ver
antwoordelijkheidsbesef in de om
gang met levende organismen, met alles 
wat nodig is om deze verantwoordelijkheid 
waar te maken:
• kennis van de behoeften van het dier
• trouw en taakbewtislzijn
• samenwerking en taakverdeling.
Het kind kan kennis opdoen over de sa
menhang van een vorm en functie bij dit 
dier. over wilde verwanten in de natuur, 
leert zo ordenen volgens gekozen en gege
ven kenmerken, leert vragen stellen aan het 
dier en door eigen onderzoek deze beant
woorden en evalueren. Met name het ge
drag tegenover soortgenoten kan daarbij 
aan bod komen.

6.15. Dierenverblijven

Er wordt een algemene belangstelling ge
wekt voor dieren.
Moeilijke kinderen kunnen vaak via het 
dier ..loskomen’ ’.
We moeten hiermee volstaan en verder 
verwijzen naar de aangegeven literatuur.

c. Voorwaarden en consequenties.
Zeggen dat elk dier verzorging nodig heeft 
is het intrappen van een open deur.
Toch...... ,,verzorging” is meer dan ,,in
leven houden".

Om een dier levend te houden moeten 
zaken als voedsel, temperatuur en dergelij
ke bekend zijn. Alleen kennis hiervan is 
niet genoeg. Om een dier te laten ,,flore
ren” moeten zwaardere eisen aan de ver
zorging worden gesteld.
Indien u een keus wat betreft dieren die u op 
school wilt houden, heeft gemaakt, zult u

zich eerst wat meer moeten verdiepen in de 
levenswijze van het door u gekozen dier.
In dit verband komen in ieder geval de 
volgende zaken aan de orde:
• een zo ruim mogelijke, goede verblijf

plaats, liefst op een centrale plaats op 
school, waardoor meer kinderen van 
minder dieren kunnen genieten.

• Een zekere kennis over het dier. 
Gemakshalve kunt u de volgende vragen 
beantwoorden (eigenlijk moet u op alle 
vragen positief antw'oorden. Dan pas is aan 
alle voorwaarden voldaan).

Vragen ter overweging:
1. Waarom wil ik dieren op school?
2. Welke dieren wil ik op school?
3. Wil ik dieren in de klas?
4. Wil ik dieren op de gang?
5. Wil ik dieren buiten het gebouw?
6. Weet ik aenoea van dieren af ?



7. Wie verzorgen de dieren elke dag?
8. Wie houden de hokken schoon?
9. Is er een personeelslid dat de verant

woordelijkheid voor de gehele veesta
pel op zich wil nemen, de verzorging 
controleert en adviezen kan geven?

10. Is er iemand die de dieren in de week
ends kan verzorgen?

11. Is er iemand die de dieren in de vakan
ties kan verzorgen?

12. Kunnen de dieren goede verblijfs
plaatsen worden geboden?

13. Is er iemand die het voer kan/wil 
kopen?

14. Is er een nimmer opdrogende geldbron 
om voer en dergelijke aan te schaffen?

15. Wat mogen de kinderen wel of niet met 
de dieren?

16. Gaat het verblijf op school niet ten 
koste van het dier?

17. Is er een dierenarts in de buurt die de 
dieren in geval van ziekte kan behan
delen?

18. Is er iemand bereid met een ziek dier 
naar de dierenarts te gaan?

19. Kan het nakomelingschap van de 
dieren goed in de hand worden gehou
den?

20. Kunnen de dieren die ’s zomers buiten 
verblijven, ‘s winters worden opge
vangen?

21. Zijn er kinderen die niet tegen bepaal
de dieren in hun direkte omgeving 
(lokaal, mn!) kunnen?

d. Mogelijkheden voor combinatie met 
andere elementen
Het dierenverblijf is te combineren met 
elementen die ook een intensief onderhoud 
vragen zoals de kruidentuin, het bemeste 
hooiland, de akker, de bijenstand, de edu
catieve border en de produktietuin. 
Eventuele mest is, eventueel samen met 
compost, te gebruiken op akker, produk
tietuin en (soms) het bemeste hooiland.

e. Suggesties voor aanleg en onderhoud. 
Omdat hier een grote variatie aan sugges
ties mogelijk is, afhankelijk van het dier 
dat men kiest, verwijzen we naar de rijk 
voorhanden literatuur in openbare biblio
theek en boekhandel.

ƒ. Suggesties voor gebruik in het onder
wijs.
In de doelstellingen-paragraaf is hierover al 
een en ander geschreven. Vooreen belang
rijk deel zal het bezig-zijn met de dieren 
ingebed zijn in het ,,.school leven”, in de 
wijze waarop elke schooldag verloopt, met 
zijn noodzakelijke taken en de wijze waar
op die vervuld worden: planten water ge
ven, dieren verzorgen, klaslokaal oprui
men, etc.
Deze op het eerste gezicht ,,randactivitei- 
ten”, vergeleken met het ,,eigenlijke” ( = 
op kennisverwerving gerichte) onderwijs, 
kunnen, als ze bewust als zodanig gehan
teerd worden tot belangrijke leerervaringen 
worden'. Daarbij gaat het om de taakverde

ling (wat is er allemaal te doen?) en het 
samenwerken (wie doet wat met wie?), 
tijdsplanning (wanneer, in welke volgorde 
gebeurt het?) en de regelmatige evaluatie 
(vinden jullie dat het goed gebeurt? Hoe 
kunnen we het eventueel verbeteren?).
Er wordt gezamenlijk gepland en geëva
lueerd.
Vooraf zullen duidelijke afspraken ge
maakt moeten worden over wie (welke klas 
of groep) voor welke dieren verantwoorde
lijk zijn. Wanneer men het beherend bezig- 
zijn echt een belangrijk onderdeel vindt van 
het onderwijs en geen randverschijnsel, 
dan kan dat blijken uit het feit dat kinderen 
er tijdens de gewone schooluren mee bezig 
kunnen zijn en niet alleen of hoofdzakelijk 
na schooltijd.

De studie van de dieren kan plaatsvinden;
• In de observatiekring: het dier gaat rond 

in de kring of bevindt zich in het midden 
van de kring; de kinderen kunnen spon
taan spreken over wat hen opvalt, vragen 
stellen, etc.; de leerkracht probeert het 
gesprek wat te systematiseren, door;
- de kinderen bij bepaalde aspecten van 

het dier te houden; als het over de oren 
van het konijn gaat kan hij/zij vragen: 
,,wie heeft nog iets te zeggen over de 
oren?”

- verschillende opmerkingen en vragen
met elkaar te verbinden door te vra
gen: , ,wat bedoel je met........ ? ”

- tegengestelde meningen vast te stellen 
en (samenvattend) naar de groep terug 
te spelen

- uitdagen tot kritisch denken; , ,Is dat 
zo?” ,,vindt iedereen dat?”

- aanvullende stimulerende vragen te
stellen: ,,wat gebeurt er als je ........
doet?”

- de aandacht richten op zaken die niet 
spontaan door de kinderen aan de orde 
werden gesteld;
voorwaarde is dat de leerkracht van 
tevoren een analyse heeft gemaakt van

aspecten die aan de orde kunnen ko
men; voorwaarde is ook dat hij/zij tij
dens de observatiekring aantekeningen 
bijhoudt (in losse woorden, etc.) van 
wat er gezegd wordt.

• Bij de dierenverblijven, door een 
groepje kinderen, aan de hand van een 
eigen vraagstelling of met behulp van 
een observatieopdracht; essentieel is dat 
deze observatoren weer terugkomen in 
de hele klas/groep.

Experimenten zijn in beperkte mate moge
lijk, omdat het welzijn van het dier voorop 
staat. Een experiment kan bijvoorbeeld 
betrekking hebben op voedselvoorkeur. 
Een voorbeeld van een experiment met 
betrekking tot het gedrag is het volgende: 
Om de functie van het kraaien en het 
uiterlijk van de haan na te gaan (in het kader 
van de studie van territoriumgedrag van 
vogels) werd het gekraai op de band opge
nomen, werd een grote spiegel tijdelijk bij 
een wasbak weggehaald en werd de spiegel 
voor het kippehok neergezet. Ondertussen 
werd het gekraai afgedraaid en de hele klas 
kinderen kon waarnemen hoe sterk de haan 
reageerde op geluid en beeld van de ,,an
dere haan”.
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6.16. Bijenstal

a. Algemene aanduiding 
In een bijenstal kunnen bijenkasten en kor
ven ondergebracht worden. Dit onderko
men geeft beschutting en daardoor wordt de 
levensduur van deze kasten en korven ver
lengd. Ook worden grote wisselingen van 
temperatuur in de omgeving van de kasten 
voorkomen. Bovendien kunnen de diverse 
imkermaterialen in de stal opgeborgen 
worden. Een naar alle eisen gebouwde stal 
zal op een school- of kindertuin meestal te 
kostbaar zijn, eenvoudiger oplossingen zijn 
dan ook mogelijk.

b. Doelstellingen
Door het houden van bijen kunnen de 
kinderen kennisnemen van insekten in het 
algemeen en bijen in het bijzonder, met 
name hun gedrag en de relaties tussen 
insekten en planten. Met betrekking tot het 
laatste kunnen eenvoudige experimenten 
uitgevoerd worden.
Het houden van bijen en het winnen van 
honing brengt de kinderen in aanraking met 
een milieuvriendelijke produktiewijze, met 
een zeer ouAt geschiedenis. Via het winnen 
van de honing kan gewerkt worden aan 
inzicht in verantwoorde voeding. Het mee
beleven van het bijen-houden laat de mo
gelijkheid zien voor een boeiende vrije
tijdsbesteding, later.

Voorwaarden en consequenties 
Het is wenselijk om de bijen zodanig op 
de tuin of bij de school te plaatsen, dat de 
leerlingen de bijen voortdurend af en aan 
kunnen zien vliegen.
Eén bijenkast kan al een bron van infor
matie zijn, meer kasten geven meer mo
gelijkheden.
Naast de kastfen) zou ook een bijenkorf 
geplaatst moeten worden. Het gebruik 
van korven is al zeer oud en kan daardoor 
een aanzet zijn voor het uitwerken van 
historische thema’s in de school.
Het verdient aanbeveling één kast zo te

maken dat deze als ,,observatiekast” 
dienst kan doen, waarbij een wand van 
glas gemaakt is, met een deurtje ervoor. 
De bijenkasten kunnen het beste op een 
verhoging geplaatst worden, deze kan 
variëren van een groentekist tot een 
houten of gelast stalen rek.
Kasten en korven bij elkaar geplaatst 
noemt men een bijenstand. Gaat men er 
een afdak overheen en muren omheen 
bouwen, waarbij de voorzijde open 
bhjft, dan spreekt men van een bijenstal. 
Deze kan van steen, hout en dakpannen 
gebouwd worden, het kan natuurlijk ook 
eenvoudiger en dus minder kostbaar. 
Wanden van rietmat en een dak van 
golfplaat kunnen een zeer praktische en 
vrij duurzame bijenstal opleveren.
Bij het bouwen van zo’n bijenstal kan de 
hulp van ouders ingeroepen worden. 
Natuurlijk kunnen de kasten en korven 
ook in de open lucht geplaatst worden, 
een bijenstal is geen voorwaarde voor 
het imkeren.
Contacten met een ervaren imker zijn 
vooral het eerste jaar onontbeerlijk, ide
aal zou het zijn als één van de leerkrach
ten van het schoolteam imker was.
Ook is het om diverse redenen wenselijk 
dat de school lid wordt van de plaatselij
ke afdeling van de Nederlandse Vereni
ging tot Bevordering van de Bijenteelt in 
Nederland. Bij deze afdeling kunnen 
allerlei imkermaterialen besteld worden. 
Ook is het advies van een ervaren imker 
nodig bij de bouw van een stal, en bij het 
plaatsen van de kastfen) en korven. De 
aanvliegroute moet zodanig zijn, dat de 
leerhngen het ,,pad” van de bijen niet 
kruisen.
Iedereen weet dat bijen steken. Toch is 
dit bezwaar te verwaarlozen.
Als de kasten goed geplaatst zijn zullen 
de kinderen tijdens het tuinieren weinig 
last ondervinden. Bij het eventueel de
monstreren (dus openmaken) van de kast 
zullen wel enige voorzorgsmaatregelen 
genomen moeten worden.
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d. Suggesties voor constructie en onder 
houd
Tijdens de handenarbeidlessen zouden dt 
leerlingen zelf, onder leiding, een eenvou
dige bijenkast kunnen bouwen. Diverst 
imkermaterialen, zoals de raampjes voor dt 
kast moeten zelf in elkaar gezet worden. Ei 
zijn bouwpakketten in de handel, vooi 
schoolgebruik zeer geschikt! Ook het on 
derhoud aan de bijenkast, zoals schilder 
werk, kan door oudere leerlingen gedaai 
worden.

e. Mogelijkheid tot combinatie met andert 
elementen
Een bijenkast (of -stal) kan in principt 
overal goed functioneren waar voldoends 
bloemen zijn, die nectar produceren.

ƒ. Suggesties voor gebruik in het onderwijs 
De bijenkast-met-volk geeft veel mogelijk 
heden om waarnemingen te doen over:
• Het af en aanvliegen van de bijen: hoe 

veel? Hoe vaak? In welke richting' 
Hangt een en ander af van het weerl 
Temperatuur? Neerslag? Bewolking' 
Kijken, proberen te tellen, grafiek ma 
ken, afzetten tegen temperatuur, etc.

• De verschillen tussen werkbijen, darrer 
en koningin, met name goed te zien ir 
een observatiekast; de kinderen kunner 
een werkster tijdelijk vangen in een potje 
of een petrischaal (terwijl deze op eer 
plant zit) en in de klas zo precies moge
lijk natekenen, tekeningen worden ver
geleken en besproken op hun exacte 
weergave van het dier; probeer ook eens 
een dode bij te vinden en bekijk deze 
eens goed onder een (binoculaire) mi
croscoop of loep.

• Het voedsel-halen en bestuiven var 
bloemen: op welke bloemen?
Welke kleuren hebben de bloemen? Op 
welke bloemen komen de meeste bijen? 
(Kijken en tellen!). Volg een bij eer 
eindje op zijn tocht, welke bloemen doet
zij aan? (Pluk van elk een exemplaar eri
maak er later een mooie rapportage van). 
Zijn het bloemen van dezelfde soort? 
Hoe vindt een bij de bloemen? (Zie de 
experimenten bij van von Frisch: zie ook 
M. Chinery, Onderzoek de natuur. Het 
Spectrum, Utrecht, en genoemd artikel 
van Beijderwellen). Hoe zit een bij op 
een bloem? Wat doet zij daar precies, is 
dat te zte/i? Zijn er soorten bloemen waar 
nooit bijen op komen? Komen daar an
dere insekten op? Hoe zitten bloemen in 
elkaar? Waar zit de nectar en hoe kan de 
bij daar bij komen? Waar zit het stuif
meel en hoe neemt de bij dat mee? Zie je 
een bij zich wel eens schoon kammen? 
Bekijk bij een dode bij eens de poten. 
Kun je de stamper(s) vinden in een 
bloem en is daar stuifmeel op te vinden? 
Waar laat de bij.,thuis” het stuifmeel en 
de nectar? Wat gebeurt ermee?
Het bouwen van de raten: hoe gebeurt 
dit? Let eens op de knappe bouw. zowel 
op de vorm van de cellen als op het
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Ned. Openluchtmuseum, Arnhem 
Nixon, G. (1960), Het leven der bijen, 
Prismaboek, Utrecht/Antwerpen 
Schotman, J. W. z.j. Handboek der mo
derne bijenteelt, Breughel, ’s-Gravenhage.

Kinderboeken
Jongh, M., de (1975), Zo leven de bijen, 
Versluys, Amsterdam 
Hoed, G., den (1970), Informatie in woord 
en beeld over bloemen en hun bezoekers, 
uitg. Moussault, Amsterdam 
Mitgutsch, A. (1977), Van bloesem tot 
honing. Unieboek, Bussum 
Wartena, J. (1975), Bloemen buiten. Kos
mos, Amsterdam.

Veel boeken en materiaal zijn te bestellen 
bij:
Het bijenhuis 
Guitweg 237 
Wageningen

aaneensluiten van de twee kanten van de 
raat; wat zie je daaraan, als je de raat 
tegen het licht houdt? Snijd eens een 
stukje raat recht af en kijk tegen de 
zijkant hoe de cellen zitten in één raat? 
Kun je een stukje honingraat tekenen? Is 
de zeshoekige vorm een handige vorm?

Van wat voor materiaal zijn de raten 
gemaakt? Waar kunnen wij dat materiaal 
voor gebruiken en hoe dan? 

o De voortplanting en levenscyclus van 
bijen: zijn er eitjes, larven en poppen te 
zien? Waar zitten die? In gewone cellen? 
(Denk aan de zogenaamde ,,koningin
necellen"!) Waar en wanneer wordt de 
koningin bevrucht?

• Het overwinteren van de bijen.

Naar aanleiding van de observaties vinden 
gesprekken plaats, wordt aanvullend lite
ratuuronderzoek gedaan (vooral niet te 
vroeg: vraag het eerst de bijen zelf maar!) 
wat weer aanleiding kan geven tot zelf 
waarnemen, wordt een ,,bijenboek” bijge
houden (individueel, een groepsboek of 
klasse-boek). Over de bijen-ervaringen 
wordt een logboek bijgehouden.
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a. Algemene aanduiding
Een border is een smal tuingedeelte dat 1,5 
tot 5 meter breed kan zijn. Deze breedte is 
afhankelijk van de functie die de border 
heeft, maar ook van de lengte van de strook 
en de grootte van de tuin.

Meestal wordt een beplanting van kruid
achtige overblijvende planten toegepast. 
Ook ziet men wel borders met eenjarige 
planten of borders waarin enkele heesters 
ingeplant zijn.

Niet alleen de kleuren van de bloemen in de 
border zijn van belang, maar ook de vorm 
van de bladeren, zoals bij grassen en va
rens.

b. Doelstellingen
Een border kan het aanzien van een tuin 
bepalen en soms duidelijk verbeteren. 
Vooral als een muur, schutting of hekwerk, 
of een haag de achtergrond vormt, komt de 
border met zijn grote afwisseling van 
kleuren en vormen het beste uit.

Hoewel een border dus primair om estheti
sche redenen aangelegd wordt (wat peda
gogisch gezien ook belangrijk is!) kunnen 
we er in het onderwijs ook verder gebruik 
van maken, bijvoorbeeld met het oog op het 
ontdekken van relaties tussen vorm, kleur, 
geur en functie en de relaties tussen planten 
en insekten. Ook kan er groeien een waar
dering van de vormrijkdom bij planten en 
besef van eenheid in verscheidenheid, door 
middel van ordenen volgens zelfgekozen en 
gegeven kenmerken. Tenslotte kunnen ver

6.17. De traditionele border anderingen in verband met de jaargetijden 
beleefd worden en kunnen de kinderen 
eenvoudige tuingereedschappen en -tech
nieken leren hanteren bij het onderhoud 
van de tuin.

c. Suggesties voor aanleg en onderhoud 
Wenselijk is dat de border in de beschutting 
ligt van een huis, haag of bosrand. Voor 
een goede groei van de bloemenborder is 
een open ligging in de volle zon noodzake
lijk.
Om de schaduwplanten zoals varens hun 
kans te geven is een border langs de bos
rand wenselijk. De opbouw is het meest 
verantwoord als ze van laag naar hoog is. 
De intensiteit van kleuren zal beter tot zijn 
recht komen als de achtergrond gevormd 
wordt door een strakke éénkleurige achter
grond. Deze achtergrond kan een gemeng
de beplanting van heesters, zoals hulst, 
liguster of taxus zijn, ook een eensoortige 
blokbeplanting van taxus of berberis is 
mogelijk, daarnaast wordt nog steeds de 
traditionele haag gebruikt.
In modern ingerichte schoolomgevingen 
worden vlechtmatten of boompaalwanden 
toegepast.
Bij de soortenkeus moet rekening gehou
den worden met de grondsoort. Deze kan 
licht, zwaar, droog en vochtig zijn, voor al 
deze gevallen zijn soorten te vinden, die 
een optimaal resultaat geven. Bovendien 
wordt door een goede en daarbij aangepaste 
grondbewerking het gewenste eindresultaat 
eerder bereikt.
Belangrijk is rekening te houden met de 
richting waarin de border loopt. Het is zaak 
om de border zó aan te leggen, dat men uit 
de school of klas langs de lengterichting

kijkt. Men voorkomt daarmee dat men in de 
border kijkt en eerder opengevallen plek
ken met nog niet bloeiende of uitgebloeide 
bloemen ziet.
Om zoveel en zo lang mogelijk kleur in de 
tuin te houden, is het eigenlijk wel noodza
kelijk om ook éénjarige planten en bol- of 
knolgewassen toe te passen. Wil men deze 
voorwaarden ,,inbouwen” dan is het raad
zaam om goede literatuur te raadplegen, 
hierin vindt men de genoemde combinaties 
uitgebreid aangegeven.
Het probleem bij de aanleg is het van 
tevoren vinden van de goede combinaties 
van hoog, laag, kleuren, vormen, etc. Dit 
vraagt een hoge mate van abstractie en ook 
fantasie. Het is niet zo eenvoudig om een 
mooie border aan te leggen. Om deze reden 
is het ondoenlijk de kinderen bij de aanleg 
te betrekken.

d. Mogelijkheden voor combinatie met 
andere elementen
Staan er bij u in de tuin bijenkasten, dan is 
het aan te bevelen het assortiment zó samen 
te stellen, dat er veel nectarplanten in 
voorkomen. Het zal dan mogelijk zijn in de 
border van de schooltuin de bijen en hun 
gedragingen te observeren.

e. Suggesties voor gebruik in het onder
wijs
De traditionele border is opgenomen om 
duidelijk te maken dat ook dit, primaire om 
het esthetische aangelegde tuinelement, 
min of meer bruikbaar is in het onderwijs. 
Al lereerst in het tekenonderwijs, omdat een 
goede border zeer lang bloeiende planten 
heeft. Hieraan gekoppeld kan een bloeika- 
lender gemaakt worden, geïllustreerd met 
foto’s en/of dia’s en tekeningen. Het on
derhoud, waarin de kinderen assisteren is 
tevens een waardevolle ervaring, die bo
vendien materiaal kan opleveren (planten
stengels, (strukturenl), dieren, etc.) die 
verder uitgewerkt kunnen worden.
Met name ook het bloembezoek door in
sekten kan systematisch uitgewerkl wor
den. Zie daarvoor de vragen bij de ,,bijen
stal ''.

Literatuur
Iven, W. (1970), Uw tuin vol bloemen en 
planten, Elsevier, Amsterdam.
Kiaer, E. (1970), Tuinplanten in kleur, 
Moussault. Baarn.
Müller-Idzerda, A. C. (1976). Meer ken
nis van bloemen en planten, Prismaboek. 
Utrecht/Antwerpen.
Pannekoek/Schipper (1974), Tuinen, tuin - 
park - landschap, deel 1 en 4. Kosmos. 
Amsterdam,
Ruys, M. (1973), Het nieuwe vaste plan
tenboek, Moussault, Baam
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a. Algemene omschrijving 
Grotendeels uit glaswanden opgetrokken, 
al dan niet verwarmde, ruimte waarin een 
groot aantal van in ons land niet buiten- 
groeiende planten, gehouden en vermeer
derd kunnen worden.
Tevens te gebruiken voor het zaaien van 
gewassen die later buiten uitgeplant wor
den (een-jarigen).

b. Doelstellingen
Net zoals het schoolgebouw heeft een 
plantenkas een eigen klimaat, dat verschilt 
van het klimaat buiten. Een plantenkas kan 
daarom bijdragen aan inzicht in weer en 
klimaat en verschillende weersaspecten 
kunnen beschrijven en meten.
De plantenkas is verder vooral functioneel 
ten aanzien van het kweken van kamer
planten en planten die later buiten uitge
plant worden.
Het werken met een plantenkas draagt 
daardoor bij tot vaardigheid in het ver
meerderen van planten en inzicht in het 
werk van tuinders. In een aantal gevallen 
zullen soorten gekweekt worden die alleen 
of vooral in de kas goed gedijen, bijvoor
beeld allerlei orchideeën-soorten of soorten 
cactussen. Dit vraagt meer gespecialiseerd 
werk en is vooral gericht op het bijdragen 
aan het ontstaan van een liefhebberij voor 
het kweken van planten. De op deze wijze 
gekweekte planten kunnen aanleiding ge
ven tot inzicht in verscheidenheid bij plan
ten, kennis van de samenhang van vorm en 
functie en de relatie tussen het niet-levende 
milieu (klimaat en bodem) en de vorm en 
functies van plantendelen.

Eén en ander kan leiden tot kennis van de 
begroeiing van streken buiten ons land, i.c. 
de tropen. Als hulpmiddel kunnen daarbij 
de bekende schoolplaten van Boerman en 
Knip gebruikt worden.

c. Voorwaarden en consequenties
Een kas is een kwetsbaar ding, met al dat 
glas en het verdient daarom aanbeveling 
deze te beschermen tegen vandalisme. Elke 
school zal in zijn situatie moeten bekijken 
hoe dat kan. Een kas in een patio is wat dat 
betreft ideaal.
Veel ruimte is er niet nodig. De kas kan 
tegen een bestaande gevel geplaatst worden 
of geheel vrijstaan. Een plaats op het zui
den heeft de voorkeur.

De financiën spelen bij een kasje een be
langrijke rol. Informeer eens en vergelijk 
de prijzen van zelfbouw en een ,,pre- 
fab”-kasje. Advies bij bouw en inrichting 
kan gegeven worden door de vakman/spe
cialist en door hobbyisten ter plaatse (op te 
sporen via de Koninklijke Maatschappij 
voor Tuinbouw en Plantkunde).
Gedacht moet worden aan onderhoud en 
verzorging gedurende de vakantieperio
den.

6.18. Plantenkas

d. Suggesties voor gebruik in het onder
wijs
In de doelstellingenparagraaf werd al het 
één en ander genoemd. Het vergelijken van 
temperatuur, luchtvochtigheid (met behulp 
van haarhygrometer, zelf te maken! zie 
Gebruik Schoolomgeving, pagina 34), 
neerslag/respectievelijk gietwater binnen 
en buiten de kas en in de klas kan aanleiding 
geven tot begrip van ,,klimaat” als de 
gegevens in tabellen en grafieken worden 
vastgelegd, gemiddelden per week en per 
maand worden berekend, etc. Zie daarvoor 
ook de suggesties in het stuk ,,Activiteiten 
voor de overgang herfst-winter”, werkpa
pier van het projekt Natuuronderwijs voor 
de Basisschool.

Het vermeerderen en kweken van planten 
kan aanleiding geven tot de introductie van 
begrippen als ,,levenscyclus” (van zaad tot 
zaad), geslachtelijke- en ongeslachtelijke 
voortplanting, ,,voeding” van planten, 
watertransport en verdamping, etc.
Bij al deze begrippen zijn observaties en 
experimenten mogelijk.
Bij de aardrijkskundelessen kan studie ge
maakt worden van de relatie tussen klimaat 
en plantengroei, mede aan de hand van de 
herkomst.

e. Combinatie met andere elementen
De relatie met de produktietuin (voor-trek- 
ken van planten) en de experimenteervak- 
ken ligt voor de hand. Bij de teelt van 
kamerplanten kan de kas een centrale plaats 
innemen.
De kas kan eventueel ook een zelfstandig 
onderdeel van het geheel zijn.

ƒ. Literatuur
Wright, R. C. M., Zelf planten vermeer
deren, Groenboekerij, Zomer en Keuning, 
Wageningen.

Herold, H., Het verzorgen en kweken van 
cactussen, Groenboekerij, Zomer en Keu
ning, Wageningen.

Bijlage

Broeikassen, -bakken, -ramen en toebeho
ren, verkrijgbaar bij:
Alcoa Nederland bv, Drunen 
Alumart, De Lier 
Amevo Handelmij bv, Wormer 
Artola bv. Weert
Bakker’s Zaadteelt en -handel bv, Heiloo
Bergenco, Zwolle
de Boer Steffen, Rijswijk
Borden (Nederland) bv. Mijdrecht
Bruggeman Handelsond., Zwolle
C. H. van Bussel, Den Haag
Cebeco Handelsraad, Deventer
Cehave nv, Veghel
Coehorst bv, Venlo
Compri Aluminium bv, Zwijndrecht
Coöp. Tuinbouwcentrum Lent, Bemmel
J. J. Dabekausen bv, Heerlen
P. J. Damen en Zonen, Hillegom
Daylite International, Naarden
van Delft’s Aluminium, Drunen
Gebr. Drost bv, Rhenen
van Enckevort bv, Blerick-Venlo
Chr. Graafland, Vleuten
Greenib bv, Sassenheim
Hadva-Koelink bv, Enschede
A. Hanewacker & Zn bv, Sneek
Havier, Rijswijk (ZH)
Jean Heijbroek nv, Bilthoven
Holland Hobby, Bussum
J. Hoosemans Oomen, Breda
Ivosta bv, Amsterdam
Jiffy Products Ned. bv, Gorinchem
Jongeneel Groenvoorziening, Wassenaar
E. F. Knoppen, Voorhout
Kuhlkampbv. Losser
Kon. Mij Massee en Zn bv, Goes
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6.19. Demonstratieborder en tegeltuin- 
tjes

a. Algemene omschrijving
In tegenstelling tot de andere beschreven 
tuinelementen gaat het bij deze zaken puur 
om de vormgeving en niet om de inhoud. 
De inhoud kan namelijk variëren, afhanke
lijk van.wat men belangrijk vindt. Het zijn 
als het ware mini-tuintjes, waarin men, al 
of niet in combinatie met grotere tuinele
menten, een aantal essentiële zaken wil 
tonen. Dat geldt het sterkste voor de de
monstratieborder.

b. Doelstellingen
Er.kunnen globaal twee groepen van de- 
monstratieborders onderscheiden worden, 
namelijk:
© landschapsborders, die planten tonen die 

tot een bepaald Nederlands landschap 
behoren;

® thematische borders, waarin alleen die 
planten staan, die één (of meer) specifie
ke thema’s behandelen.

De landschapsborders worden hier buiten 
beschouwing gelaten. Zie daarvoor het stuk 
over de ,,educatieve natuurtuin”.
Bij de thematische borders kunnen verT 
schillende doelstellingen centraal staan, 
bijvoorbeeld:
o Inzicht in de relatie tussen vorm en 

functie bij bloemen en de relaties tussen 
insekten en planten,, met het oog waarop 
insektenlokkende planten worden aan
geplant, maar ook tom/r van bestuiving, 
zowel door insekten als door de wind, 
waarvoor ook enkele ,,windbloeiers” 
een plaatsje kunnen krijgen.

0 Inzicht in de relatie tussen vorm en 
functie bij klimplanten, waarvoor plan
ten met verschillende klim-mechanis- 
men en -organen worden aangeplant.

® Kennis van een aantal vee! voorkomende 
gekweekte gewassen, e,n vergelijken van 
de wilde en cultuurvorm van planten. 

o Kennis van een aantal kruidachtige 
planten, bomen en struiken uit de eigen 
streek of daarbuiten en deze doelstelling 
resulteert in een ,,heemtuin”: een plan-

tenverzameling, al of niet met naam
bordjes erbij. Hetzelfde kan voor ge
kweekte tuinplanten.

o Gebruik en oefening van alle zintuigen 
bij het herkennen van planten. Met het 
oog hierop worden allerlei geurige, 
kleurige, prikkende, ruwe, gladde, etc. 
planten aangeplant.

o Kennis van de gebruiksmogelijkheden 
van keukenkruiden, wat resulteert in een 
mini-kruidentuintje (in tegels!), 

o Kennis van verschillende manieren van 
zaadverspreiding.

o Kennis van verschillende manieren 
waarop planten zich verdedigen tegen 
vraat.

Uit deze doelen moet gekozen worden. 
Deze keuze heeft wellicht een aanvullend 
karakter, waarmee bedoeld wordt dat die 
aspecten worden gekozen die nog niet op 
een andere wijze aandacht krijgen in de 
inrichting van het schoolterrein en die men 
toch belangrijk vindt.

c. Voorwaarden en consequenties 
Vandalisme is dodelijk voor de demonstra
tieborder.
Aan de andere kant is het een intensief 
beheerd stukje tuin, en het kan dus best aan 
andere intensief gebruikte delen van het 
schoolterrein grenzen. Er is een intensief 
onderhoud nodig. De planten moeten na
melijk goed te zien zijn en elke plant moet 
apart staan.

Van elke soort is één exemplaar voldoende, 
maar als er meer exemplaren zijn kan 
materiaal voor nadere studie in de klas 
geplukt worden.
De eisen die de planten stellen aan hun 
standplaats (vooral zon/schaduw en bo
dem) moeten mee overwogen worden.

d. Suggesties voor de aanleg
Het verdient wellicht aanbeveling de de
monstratieborder uit allemaal ,,tegeltuin- 
ijes” te laten bestaan: een tegelpad, waarin 
op regelmatige afstanden tegels zijn weg
gelaten. Op zo’n plek kan één soort gezaaid 
of geplant worden.

e. Suggesties voor gebruik in het onder
wijs
Met betrekking tot het thema dat aan de 
orde is, kunnen gerichte observatieop- 
drachten gegeven worden aan groepjes 
kinderen, die buiten planten kunnen verge
lijken en beschrijven.

Een groepje kan bijvoorbeeld bij klim
planten verschillende planten vergelijken 
op hun wijze van klimmen en dat kan door 
verschillende groepjes gebeuren. De re
sultaten van de verschillende groepjes wor
den gerapporteerd, vergeleken en bespro
ken.

. Dit kan aanleiding zijn tot gerichter ondér- 
zoek, ook buiten de tuin.

Een groepje kan ook één soort bekijken en 
andere groepjes andere soorten. In het na- 
gesprek ontstaat dan de behoefte aan een 
gezamenlijke taal om verschijnselen te be
schrijven.

ƒ. Literatuur
Dongen, M.v./A. Dijkstra/H. Louw/ Th. 
Kuipers (1976), Educatieve borders, Ge
meentelijke Dienst voor School- en Kin
dertuinen, ’s-Gravenhage.
Londo, G. (1977), Natuurtuinen en -par
ken, Thieme , Zutphen, vooral pag. 93 e.v. 
Gemeentelijke Plantsoenendienst Zwolle 
(1976), Tegelmintjes.

Bijlage: Lijsten van planten.

Thematische educatieve borders:
Hierna volgen enige lijsten van plantenna
men bij elkaar gezet volgens een bepaald 
thema. Dat deze lijsten van plantennamen 
en ook de thema’s voor uitbreiding vatbaar 
zijn, zal voor een ieder duidelijk zijn.

A. Insectenlokkende planten:
Verschillende planten zijn voor insecten 
erg aantrekkelijk doordat zij veel nectar of 
stuifmeel produceren. Door o.a. deze 
planten bij elkaar te zetten verkrijgt men 
een border waar vrijwel alijd insectenbe- 
zoek is.

Phacelia
Zonnebloem
Schurft kruid
Afrikaan
Korenbloem
Herfstasters
Campanula
Iris germanica
Margriet
Brunei
Monnikskap
Brem (voorjaars en spaanse)
Liguster
Bottelroos
Campanula medium
Vingerhoedskruid
Kaardebol
Toorts
Dovenetel
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Klaver
Rode spoorbloem
Kattekruid
Primula
Sedum spectabilis (Herbstfreude)
Buddleia
Hei
Vlier
Sleedoorn

B. Windbestuiving:
Hierboven staan planten die op de een of 
andere wijze zoals geur, kleur, nectar of 
stuifmeel insecten lokken, en door dit in- 
sectenbezoek bestoven worden.

Hier valt ook te denken aan planten die 
door de wind worden bestoven:

Wind:
Hazelaar
Berk
Mais
Bingelkruid
Els
Grassen
Populier

C. Klimplanten:
Planten die zelf, met behulp van ranken of 
hechtwortels, draaiend of slingerend zich 
omhoog werken.

Clematis (vitalba e.a.)
Kamperfoelie
Heggerank
Pronkboon
Druif
Wingerd
Klimop
Passiebloem

D. Kruiden:
Een border met een aantal van de meest 
voorkomende planten die in de volksmond 
..onkruiden” genoemd worden en die bij

elkaar gegroepeerd staan, evt. voorzien van 
naambordjes.

Paardebloem
Madeliefje
Muur
Groot hoefblad
Kroontjes kruid
Paardestaart
Dovenetel
Zuring
Herders tasje
Duizendblad
Muurpeper
Zilverschoon
Boterbloem
Reigers bek
Wegdistel
Echt walstro
Varkensgras
Hondsdraf
Klein hoefblad
Kleefkruid
Perzikkruid
Kweekgras
Hoenderbeet
Weegbree
Brandnetel
Melde
Biggekruid
Schapezuring
Klaver
Ooievaarsbek
Kamille

E. Wilde en gekweekte vorm:
Planten in wilde vorm en cultuurvorm naast 
elkaar gezet, zodat men kan zien waar de 
gekweekte vorm uit voort gekomen is.

Aardbei
Hyacint
Gras (siergras, granen)
Akelei
Munt
Asperge

Kamille
Papaver
Erica
Zeepkruid
Margriet
Primula
Korenbloem
Kattestaart
Duizendblad
Iris
Madeliefje
Viool
Wortel (peen)
V ingerhoedskruid 
Vlasleeuwenbek

F. Bomen en struiken:
Een border of bosje waarin een aantal 
bekende bomen en/of struiken voorkomen.

Kastanje
Beuk
Wilg
Lijsterbes
Spar
Populier
Esdoorn
Linde
Taxus
Eik
Els
Berk
Grove den 
Lariks 
Iep 
Es
Vogelkers
(Denk ook eens aan fruitbomen, eventueel 
in geënte vorm).

G. Zintuigenborder:
Planten die op een of andere manier ogen, 
oren, neus of tastzin prikkelen.

neus:
Thuja
Kamperfoelie
Look
Munt
Gagel
Salie
Marjolein
Ribes
Wilde roos
Stinkende gouwe
Phlox
Thijm
Lavendel
Siertabak
Citroenmelisse
Violier

oog:
Forsythia
Papaver
Rode kornoelje
Toorts
Varen
Crocus
Narcis
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I
Arabis
Muurbloem
Goudsbloem
Hespens
Bezembrem
Stokroos
Anemoon
Hyacint
Japanse kweepeer
Primula
Akelei

gevoel:
Stam van beuk. eik, den etc.
Brandnetel
Kaardebol
Prikneus
Hazepootje
Agave
Hulst
Klis
Duinroos
Berberis
Hazestaartje

oor:
Riet
Bamboe
Populier
Brem

H. Kruiden:
Een border of kruidentuin(tje) waarin een 
aantal veel voorkomende keukenkruiden 
aangeplant worden.

Dragon
Bieslook
Lavendel
Peterselie
Dille
Maggi e
Anijs
Citroenmelisse
Knoflook
Hyssop
Pepermunt
Venkel
Wijnruit
Kamille
Zuring
Marjolein
Thijm
Selderij
Rozemarijn
Laurier
Kruizemunt
Basilicum
Karwij
Salie
Mierikswortel
Kervel
Koriander
Bonenkruid
Bemagie

I. Groente border:
De meeste mensen weten niet of nauwelijks 
hoe de groentes die zij dagelijks eten eruit 
zien. niet alleen op het moment van oog
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sten, maar ook in doorgeschoten vorm.

Sla
Tuinkers
Uien
Krootjes
Peulvruchten
Spinazie
Rabarber
Augurk
Radijs
Peen
Andijvie
Bonen (snijboon, tuinboon etc.) 
Koolsoorten (rode kool, boerenkool, 
bloemkool) etc.
Aardappel
Tomaat

J. Landbouwgevrassen:
Mais
Haver
Suikerbiet
Gerst
Voederbiet
Klaver
Boekweit
Rogge
Luzerne
Vlas
Knollen
Aardappel

K. Tuinplanten:
Een border bestaande uit die planten die 
vaak in stadstuinen als sierplanten aange
plant worden.

Geranium
Knolbegonia
Petunia
Viool
Aster
Lelie
Ageratum
Goudsbloem
Tuin-iris
Muurbloem
Puntwederik
Erigeron
Dahlia
Afrikaantje
Salvia
Gladiool
Chrysant
Alyssum
Lobelia
Lupine
Helenium
Ijsbloem
Astilbe
Hei

L. Zaadverspreiding:
Planten die op verschillende manieren hun 
zaden verspreiden, zoals:

Wind:
Paardebloem
Esdoorn

Klein hoefblad 
Biggekruid

Vogeh
Vlier
Lijsterbes
Duindoorn
Vuurdoom

Haakjes:
Klis
Tandzaad
Echium
Agrimonie
Peen

Zaden -I- snoepje:
Stinkende gouwe
Kroontjeskruid
Viooltje

Water:
Gele lis 
Els

Zelf:
Springzaad
Viooltje
Vogelwikke
Klaver

M. Vegetatieve verspreiding:
Planten die naast geslachtelijke voortplan
ting zich ook ongeslachtelijk kunnen 
voortplanten.

Speenkruid
Muurpeper
Aardbei
Lelietje van dalen
Pinksterbloem
Hondsdraf
Guldenroede
Tulp

N. Bescherming:
Planten die zich op een bepaalde wijze 
beschermen tegen vraat e.d.

Stugge haren:
Longekruid
Smeerwortel

Brandbaren:
Brandnetel

Vieze smaak:
Stinkende gouwe 
Lieve-vrouwe-bedstro 
Zandwolfsmelk 
Bolderik
Boerenwormkruid 
Scherpe boterbloem

Stekels, doorns:
Roos
Kaardebol
Meidoorn
Hulst
Sleedoorn
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a. Algemene omschrijving
Een rustiggelegen hoek van de tuin, waar 
men met een klas/groep kinderen kan zitten 
om een gesprek te voeren, instructie te 
geven, iets te laten dramatiseren etc.

b. Doelstellingen
Bij mooi weer in voorjaar en zomer be
kruipt menig onderwijsgevende en kind een 
onbedwingbare lust om buiten te zijn. 
,,Zonde om binnen te zitten”, zegt men 
dan (vaak terecht!). Je zou de kinderen het 
liefst zoveel mogelijk buiten laten doen. 
Had je maar een plekje waar je rustig met de 
kinderen kon praten, zodat vertellingen, 
gesprekken, en dergelijke, voor een be
langrijk deel buiten zouden kunnen gebeu
ren. Dat geldt uiteraard nog sterker als 
gesprek, instructie en vertelling betrekking 
hebben op het buiten-gebeuren zelf. Ook 
dramatiseren en voordracht kunnen heel 
goed buiten plaatsvinden.
De zithoek kan zo een bijdrage leveren aan 
het gemeenschapsleven in de school. Er 
kunnen tevens complete vieringen gehou
den worden.

c. Voorwaarden en consequenties 
Belangrijk is een rustige ligging, met niet

6.20. Zithoek teveel verkeerslawaai. Het moet verder 
beschut liggen met het oog op de overheer
sende windrichting, in de zon. Er moet 
voldoende zitgelegenheid zijn, waarbij het 
aantal zitplaatsen afhangt van de activitei
ten die er moeten plaatsvinden. Is het iets 
voor één klas of groep? Of moeten er meer 
leerlingen tegelijk kunnen zitten? Een idyl
lische ligging is zeer bevorderlijk voor een 
goede sfeer. De omgeving is dus erg be
langrijk.
Als er een grote kans bestaat op vernielin
gen heeft dat consequenties voor het ge
bruikte materiaal (liefst geen stenen, maar 
bielzen en dergelijke).
Er is materiaal nodig, dat zo mogelijk van 
de gemeente wordt betrokken. Overleg met 
de gemeentelijke plantsoenendienst is ook 
gewenst als, in het geval van een grotere 
zithoek, veel grond verplaatst moet wor
den. Wellicht kan deze dienst daarbij hel
pen.

De benodigde oppervlakte voor een klas 
van 30 kinderen bedraagt 36 m^, exclusief 
de randbeplanting.

d. Suggesties voor aanleg en onderhoud 
In principe wordt een kringvorm (of carré) 
aangehouden, desgewenst met aan één kant 
een soort podium.

Om op te zitten worden tegels, stenen, 
bielzen, houten banken, of rondhout ge
bruikt. Als beschutting kan een haag (van 
heesters, klimplanten, bomen) gebruikt 
worden van ongeveer 160 cm hoog of een 
schutting van gevlochten matten, patio- 
stenen of rondhout. Zie de voorbeelden op 
de tekeningen.
Als we meer zitplaatsen willen hebben kan 
in concentrische cirkels gewerkt worden, 
waarbij de cirkels boven elkaar zijn gelegen 
en samen een soort amfitheater vormen. 
Midden in de cirkel kan gras ingezaaid of 
kunnen tegels of stenen gelegd worden (in 
een leuk patroon).
De randbeplanting kan bestaan uit inlandse 
struiken en kruiden. Zie voor ideeën daar
over het stuk over de demonstratiebörder en 
de assortimentslijsten in de bijlagen.

e. Combinatie met andere elementen 
De zithoek is in principe met alle in deze 
brochure behandelde elementen te combi
neren. Toch zal hij het beste passen in een 
wat,,ruigere” tuin (bijvoorbeeldde wilde- 
plantentuin) of in een tuin waarin het accent 
ligt op de speelgelegenheid.

ƒ. Suggesties voor gebruik in het onderwijs 
Deze liggen zo voor de hand, dat een 
nadere toelichting overbodig lijkt.
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a. Algemene omschrijving en doelstelling 
Elke school heeft een schoolplein. Elke 
kleuterschool heeft daarbij nog een zand
bak. In veel gevallen houden de speelvoor
zieningen daarmee wel op. Maar het inzicht 
wint veld dat in onze rechttoe-rechtaan 
woonwijken vaak te weinig recht gedaan 
wordt aan de speldrang van kinderen. Mo
derne woonwijken zijn vaak onherberg
zaam voor kinderen en ze hebben er te 
weinig mogelijkheden. Hetzelfde geldt 
trouwens voor oude stadswijken, die ver
ziekt worden door het verkeer.

Kinderen hebben, als ze de keus hebben, 
een voorkeur voor kleinschaligheid, voor 
een gebied waar afwisseling is van hoog en 
laag, heuvelachtig en vlak, van begroeiing, 
van bodembedekking. Gebieden die be
schutting bieden, gezellig zijn, waar je 
avonturen kunt beleven, waar je van alles 
kunt doen; je verstoppen, klimmen, met je 
fiets ,,crossen”, een hut bouwen, graven, 
aan een touw slingeren, voetballen, knik
keren, etc.
Als er in de wijk niet zulke speelvoorzie
ningen zijn zou een team kunnen besluiten 
een deel van het schoolterrein hiervoor in te 
richten, omdat men het nodig vindt dat 
kinderen dit soort ..oerervaringen” kunnen 
opdoen.

b. Suggesties voor de aanleg
Bij de aanleg zullen de kinderen betrokken 
kunnen worden. Om te beginnen kan een 
gesprek plaatsvinden over buiten spelen, 
wat ze graag doen na schooltijd, in de 
weekends en de vakantie.
Vervolgens kunnen ze in groepjes buiten 
het schoolterrein bekijken en terug in de 
klas (eventueel naar aanleiding van ge
maakte aantekeningen) kunnen hun menin
gen geïnventariseerd worden. Wat zouden 
ze anders willen?
Hierbij moet de kinderen wel duidelijk

6.21. Speelvoorzieningen

gemaakt worden dat wellicht niet alles 
gerealiseerd zal kunnen worden.
Met behulp van bijvoorbeeld;
- een vragenlijst,
- opstel,
- tekeningen,
- maquette,
kunnen kinderen hun ideeën duidelijk ma
ken.
Daarbij mag de onderwijsgevende best 
mogelijkheden aandragen, mits dat maar 
niet te vroeg gebeurt.

Op grond van deze informatie worden de 
ouders erbij betrokken en worden hun 
ideeën gepeild.
Hierna wordt bepaald wat men met het 
terrein wil, welke functies men wil reali
seren;
• Wil men ruimte voor avontuurlijk spel? 

Dan moeten heuveltjes gemaakt worden, 
moet de begroeiing aangepast worden, 
moeten allerlei kruip-door en sluip-door 
paadjes en verstop-mogelijkheden ge

schapen worden, bijvoorbeeld gecom
pleteerd door een klimtoren.

• Wil men iets doen met water in de 
omgeving?
Dan is een pier voor rubberboten nodig 
en een plaats waar je goed de eenden 
kunt voeren, etc.

a Wil men klim-, kleutertoestanden en 
evenwichttoesianden creëren?
Er is op dit‘terrein heel wat variatie, 
waarbij de kinderen in een aantal geval
len zelf nog kunnen bijdragen aan de 
vormgeving van het geheel. Denk hierbij 
vooral ook aan de veiligheid (onder
grond)!

a Moet er ruimte komen voor balspelen? 
Indien mogelijk zal men aparte ruimten 
moeten maken voor 4-8 en voor 8-12 
jarigen.
Bovendien kan het aanbeveling verdie
nen de ruimte voor balspelen naast die 
voor loopspeien (hinkelen, touwtje 
springen, tikkertje, gewoon lekker ren
nen) te maken, dus op het gewone 
schoolplein geen balspelen te doen. 
Denk hierbij aan ramen en het risico van 
het op de straat terecht komen van bal
len, kindëren die er achteraan rennen, 
etc.

a Wil men op het speelplein wat afwisse
ling brengen, door hoekjes te maken 
(bijvoorbeeld door middel van lage 
muurtjes) voor rustig spel? Rennende 
kinderen lopen vaak andere kinderen, 
die met rustige spelen bezig zijn, omver. 
Het verdient wellicht ook aanbeveling 
om de ruimte voor loopspeien voor jon
gere en oudere kinderen gescheiden te 
houden, omdat de grotere kinderen an
ders het hele plein beheersen met hun 
spel. Afwisseling kan ook tot stand ge
bracht worden door het gebruik van 
verschillende verhardingsmaterialen. 
eventueel in aardige patronen. Deze pa
tronen nodigen kinderen vaak uit tot 
bepaalde reacties, bijvoorbeeld hinkelen 
op tegels van een bepaalde kleur. Even-
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tueel kunnen hinkelhokken, wiskundige 
figuren, knikkerkuiltjes en bijvoorbeeld 
een windroos en een zonnewijzer in het 
plaveisel verwerkt worden. Zij hebben 
op die manier een vaste plaats.

© In hoeverre is een bouwhoek gewenst?
e Voor het overige is een combinatie met 

dierenverblijven, kruidentuin, akker, 
bemest hooiland, vijver, border, zonne
bloemen- en kalebassentuin, de veld- 
oven/vuurplaats, de zithoek, de demon- 
stratieborder, het bosje en de traditionele 
border mogelijk. Van de wilde planten 
hebben vooral ook allerlei soorten van 
bermen een kans op die plaatsen waar 
niet zoveel gelopen wordt en die zijn er 
altijd. Als na enige tijd duidelijk is waar 
de paadjes, en dergelijke zijn en waar de 
niet zoveel belopen plekken, dan kan op 
laatstgenoemde plaatsen zaad van Mar
grieten, Brunei en dergelijke uitge
strooid worden.

o En is er nog ruimte voor een rommel- 
landje, waar nog van alles kan gebeu
ren?

Het materiaal kan in veel gevallen betrok
ken worden van de gemeente. Te denken 
valt hier aan
o afgedankte rioolbuizen (verrukkelijk om 

door te kruipen) 
o afgedankte telefoonpalen 
o bielzen 
o stenen 
o rondhout
o afgedankte stoepranden 
a planken
Oude autobanden zijn weer elders verkrijg
baar.

Het is wellicht aardig om muren van fiet
senhokken, en dergelijke, te (laten) be
schilderen.
Een grote kastanje- en/of eikeboom is in dit 
verband een feest, vanwege de oogst in het 
najaar.

Verdere ideeën zijn te vinden in onder
staande literatuur en bij hieronder genoem
de personen en instanties.

c. Literatuur, etc.
© Moderne scholenbouw; speelplaatsen en 

speelvoorzieningen. Jeugd in School en 
Wereld jaargang 1975, nr. 7, pagina 325 
en verder.
In dit artikel is ook een lijst van leveran
ciers van buiten-speelmateriaal te vin
den.

e Schoolspeelplaatsaktie, Jeugd in School 
en Wereld, jaargang 1979, april, pagina 
417, e.v. en mei, pagina 465, e.v.
Zeer concrete informatie!

o Stichting Ruimte voor de Jeugd, Weena 
700, Rotterdam (tel. 010-131441) heeft 
diverse projectmappen over speelvoor
zieningen.

o Bleeker, H./K. Mulderij (1976), Kin
deren buiten spel. Boom, Meppel. Ver
slag van een onderzoek naar mogelijk

heden en beperkingen van het buitenspel 
door kinderen.
Hölterschinken, D. (1973), Der Schul- 
dorf, eine Aufgabe für Lehrer und El- 
tem. Die Grundschule, jaargang 1973, 
nr. 2.
Suidman, J. (1975), Land en Water 
rondom ,,De Kring” in Oegstgeest, Pe- 
domorfosenr. 24, 15 februari 1975. 
Wilhelm, G. (1975), Spielplatz-Ar-

beitsplatz, Zeitschrift für Kunstpadago- 
gik, jaargang 21, pagina 165, e.v. 

o Westerop, H. W./G. de Boer (1980), 
Spelen op school, Chr. pedagogisch 
Studiecentrum, Hoevelaken.

De beeldhouwer Gijs Batelaan (Klomp- 
straat 57, Apeldoorn) ontwerpt en bouwt 
ook speelplaatsen. Waarschijnlijk zijn 
meer kunstenaars hiermee bezig.
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Konklusles en aanbevelingen

(1) Bij de inrichting van het schoolterrein 
moeten pedagogische en onderwijs
kundige overwegingen een belangrijke 
rol spelen.
Dit boek wil materiaal aandragen voor 
zulke overwegingen.

(2) Aan de inrichting van het schoolterrein 
(bij een nieuwe school of bij verande
ringen aan een bestaand schoolterrein) 
dienen argumenten over doelstellin
gen, gebruik en voorwaarden ten 
grondslag te liggen.
Bevoegd gezag en inspektie dienen de 
schooi om zulke argumenten te vragen.

(3) In een schoolwerkplan moeten opge
nomen worden:
- een beschrijving van de inrichting 

van het schoolterrein;
- een overzicht van het gebruik van 

het schoolterrein onder en buiten 
schooltijd;

- motieven voor inrichting en gebruik;
- eventuele plannen voor veranderin

gen in de inrichting van het school
terrein, de wijze waarop die plannen 
tot stand komen (kwamen), wie 
daarbij betrokken zijn en hoe één en 
ander gefaseerd wordt;

- begroting, gereedschappen, bron
nen, hulp van instanties en personen;

- organisatie van het gebruik van het 
schoolterrein en de relatie met de 
vormingsgebieden, bronnen en 
hulpmiddelen in verband met dit 
gebruik.

(4) Bij planning en uitvoering van inrich
ting en gebruik van het schoolterrein 
zullen plaatselijk aanwezige deskundi
gen zoals gemeentelijke plantsoenen
dienst, schoolbegeleidingsdienst, 
schoolbiologen, etc., moeten worden 
betrokken.

(5) Bij de aanleg, het beheer en gebruik 
van het schoolterrein is participatie van 
schoolteam, ouders, kinderen, be
voegd gezag, plantsoenendienst of an
dere beheersinstanties vereist.

(6) Inalle situaties is, als men echt wil, iets 
van een ,,gebruikstuin” te realiseren, 
al is het maar in de vorm van een 
tegeltuintje.

Dit boek geeft veel ideeën voor de 
realisering daarvan.

(7) Voor het buiten-werken dienen door 
bevoegd gezag en inspektie soepele 
regelingen getroffen te worden; het 
dient als even gewoon beschouwd te 
worden als het werken in het schoolge
bouw.

(8) De studie van planten, dieren, het 
weer, etc. op het schoolterrein kan ten 
dele ook elders, verder weg plaatsvin
den, als aanvulling op het werk in de 
directe omgeving. Een groep kinderen 
kan bijvoorbeeld een braakliggend 
terreintje adopteren.
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Bijlage
Naar een beschrijving van 

ervaringen

Als dit boek uitkomt zullen daardoor hopen
lijk allerlei aktiviteiten op tuin-gebied gesti
muleerd worden. Dat is tenminste wel de 
bedoeling.
Daarnaast zijn al heel wat scholen aktief be
zig met de inrichting van hun schoolterrein.

Er zijn al veel ervaringen opgedaan, die, 
meestal op een indirekte wijze, meespelen in 
dit boek.
Het zou echter nuttig zijn als er, als vervolg 
op dit hoek, gevalsbeschrijvingen van scholen 
ter beschikking zouden komen van andere 
scholen. Een soort uitwisseling van ervarin
gen dus. En een middel voor het opsporen 
van knelpunten die vaak voorkomen en die 
een landelijke aanpak vragen, in de vorm van 
adviezen, overleg met inspektie, etc.

Enkele van deze ervaringen zijn al beschre
ven, in de vorm van artikelen in tijdschriften. 
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden 
aan enkele artikelen in Pedomorfose (uitg. 
Stichting Jenaplan, Postbus 8245, Utrecht): 
Ineke Suidmar, Land en water rondom „De 
kring” in Oegstgeest, Pedomorfose nr. 24, 
p.13-18
Team Prinses Marijkeschool, Bouwen aan 
een school voor Jenaplunonderwijs 2, Pedo
morfose nr. 32, p. 19-34 
Team „De Bijenkorf', Bouwen aan een 
school voor Jenaplanonderwijs 3, Pedomor
fose nr. 38, p.9-28.

Verder verschenen in De Grabbelton (Pro
ject Natuuronderwijs voor de Basisschool) 
enkele artikelen van Kees Bleijerveld, met 
de titel De klas heeft een tuin.
Het verder napluizen van tijdschriften kan 
wellicht nog meer opleveren.

Dit boek geeft aan scholen die hun ervarin
gen willen beschrijven een kader. We vatten 
dit samen in de vorm van een aantal aan
dachtspunten, die aan de orde zullen kunnen 
komen, wil de beschrijving voor anderen min 
of meer bruikbaar zijn. Het gaat niet om het 
svstematisch afw'erken van deze lijst, maar 
om na te gaan of eraan deze punten aandacht 
besteed is!

(i) De voorgeschiedenis van de tuin
1.1 Hoe was het eerst'.'
1.2 Hoe ontstond het idee om wat an

ders te willen .’
Wie begon ermee? Wat was de oor

1.3

zaak van het idee om tot verande
ringen te komen?
Hoe ziet de tuin er nu uit?

(2)

(3)

De planning van de aanleg van de tuin.
2.1 Wat wilden jullie met de tuin? 

Welke visie ligt eraan ten grond
slag. Heeft die visie zich ontwik
keld?
Welke doelen wilde je ermee die
nen?

2.2 Kun je globaal aangeven hoe de 
plannen geleidelijk aan een vaster 
vorm kregen? (zie daarvoor ook 
hieronder).

Welke problemen/weerstanden en op
lossingen heb je ervaren, c.q. gevonden
voor de volgende zaken:
3.1 Het onderhoud in de schoolvakan

ties?
3.2 Toezicht, in verband met vernielin

gen?
3.3 Beschikbare geld?
3.4 Grove bewerkingen?
3.5 Deskundigheden die nodig zijn?
3.6 Wettelijke voorschriften
3.7 Gebruik van grond buiten het 

schoolterrein?

(4) Welke bijdrage heb je gekregen ofwelke 
weerstanden heb je ervaren van de vol
gende instanties en groepen bij aanleg, 
onderhoud en pedagogisch-didaktisch 
gebruik?

(5) Hoe is de plaats van de tuin in de buurt?
5.1 Is er een tegenstelling tussen de in

richting van het schoolterrein en die 
van de wijk?

5.2 Wordt er buiten schooltijd ook ge
bruik gemaakt van het schoolter
rein door kinderen of volwassenen 
uit de buurt?

(6) Hoe wordt de tuin gebruikt in het on
derwijs?
6.1 Welke relatie is er tussen het tuin

werk en de rest van het schoolpro
gramma?

6.2 Hoe past het tuinwerk in het dag
en weekrooster? Hoe wordt het ge
organiseerd?

(7) Wat is er vastgelegd over de plaats van 
het gebruik van het schoolterrein in het 
onderwijs?

(8) Wat voor behoefte heeft u aan verdere 
informatie en ondersteuning?

Ervaringen, verhalen over het werken met 
het schoolterrein kunnen toegestuurd wor
den aan:
Kees Both, project Natuuronderwijs voor de 
Basisschool, SLO, Postbus 2041, 
7500 CA Enschede

Jaco Wijsman, Instituut voor Natuurbe- 
schermingseducatie. Plantage Middenlaan 
41, 1018 DC Amsterdam

team
ouders
kinderen
bestuur
inspektie
gemeentelijke
plantsoenendienst
natuurverenigingen

schoolbiologen, e.d.
buurt
opbouwwerk
hobbyisten

etc.

inbreng/bijdrage weerstand/problemen
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