De grasbank
Marianne van Lier

Recherswil, mei 1989.
Het is een zonnige middag in mei
1989. In het Zwitserse dorpje Re
cherswil spelen de kinderen van de
plaatselijke kleuterschool lekker
buiten. Hier geen saai tegelplein
met zandbak en stekelstruiken ,
maar een 'ruig' grasveld, waar je
naar hartelust kunt hollen en bos
jes waar je je in kunt verstoppen.
Het is zo warm dat de meeste kleu
ters al gauw op een schaduwrijk
plekje bovenop een klein heuveltje
te vinden zijn . Tussen de bomen
en de struiken bevindt zich hier een
ronde bank , opgebouwd uit graszo
den . De ideale plek om sprookjes
voor te lezen. De kinderen luisteren
vel aandacht naar het verhaal van
de juf. De zon, gefilterd door de
bladeren, doet haar best de sfeer
nog te verhogen door de kinderen
van grappige lichtspotjes te voor
zien. Het ruikt er naar 'bos - in - de
lente'.
Wij zijn onder de indruk van de na
tuurlijke rust die van dit stukje aar
de uitgaat.

Goed voorbeeld....
Tijdens de excursie waar het be
zoek aan deze kleuterschool deer
van uitmaakt zien we nog meer
scholen die hun omgeving op een
vergelijkbare wijze vormgegeven
hebben. Ondiepe vijvers, ruige ter
reintjes met veel wilde bloemen ,
bosjes, heuveltjes en steeds weer
in een of andere vorm als sfeervol
Ie rustplek : de grasbank.
Natuurlijk bleek dit geen toeval : op
al deze scholen geven leerkrachten
les, die studeerden aan de Peda
gogische Academie van Solothurn.
Aan deze opletding is Alex Ober
holzer al vanaf 1971 verbonden als
biologiedocent. Het gebouw werd
in dat jaar opgeleverd met een
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De grasbank-op-hel-heuveltje in Recherswil

uitermate steriele schoolomgeving.
Saaie, rechthoekige grasvlaktes
met betonbakken waarin een aan
tal exotische planten groeiden.
Mondjesmaat gesteund door de
schooldirektie en, zeker in het be
gin , argwanend bekeken door de
conc ierge , legde Alex hier samen
met zijn studenten de eerste na
tuurtuin in Zwitserland aan.

De 'eerste' grasbank
Bij het uitgraven van de vijver ont
stond de eerste grasbank. De stu
denten, moe van het ongewone
werk zagen in de twee bulten die
naast het gat ontstaan waren ac
ceptabele zitplaatsen. Zeker nadat
ze er graszoden op hadden gelegd
en de kanten wat hadden afgesto

ken.

Madonna in den Erdbeeren
Alex Oberholzer, die behalve biolo
gie ook kunstgeschiedenis studeer
de ,.herkende in dit toevalsprodukt
een tuinelement dat hem altijd al
gefascineerd had op een indruk

wekkend schilderij cat
in het Solothurnse
Kunstmuseum hangt:
"Madonna in den Erd
beeren" . Op dit schil
derij, omstreeks 1420
geschilderd door een
Bovenrijnse Meester,
zit Maria temidden
van de aardbeien op
een grasbank . De
grasbank op dit schil
derij was echter geen
toevalsprodukt. In de
Middeleeuwen en de
Renaissance was de
grasbank een geliefd
'tuin-meubel' .
Shakespeare liet er in

zijn "Midzomernachtsdroom" Tita
nia op slapen, terwijl van Goethe
gezegd wordt dat hij in het slotpark
van Weimar samen met Charlotte
von Stein menig avond doorbracht
op een van de grasbanken die in
romantische hoekjes van dit park
stonden opgesteld.
De grasbanken in de natuurtuin van
de Pedagogische Academie bleken
dus illustere voorgangers te heo
ben!
Er zijn nog teksten uit de rnlddel
eeuwen bewaard gebleven, waarin
beschreven staat hoe en waar een
grasbank diende te worden aange
legd. De befaamde dominicaner
monnik Albertus Magnus (1193 ?
1280) geeft in deel 18 van de Hi
storia natura lis in het hcotdstuk
over de lusthot een Iyrische be
schr ijving van de grasbank:
"(..) Zu beachten ist aber, daB der
Rasen so bemessen sel, daB auBen
um das Rasenquadrat herum (post
caespitum per quadratum in circuitu)
Duttkrauter aller Art gepftanzt wercen
konne n, wie Rauten und Salbei und
Basil ikum und annnche Blumen aller
Art, wie Veilchen , Akele i, Lilien, Ro
sen, Iris u.s.w.
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Zwischen diesen Krautern uno dem
Rasen, am Rande des Rasenqua
drats entlang soli ein etwas erhohtes
Rasenstiick sein (in extrem itate
caespites per quadrum elevator sit
caespit) das blOhend und anmutig ist
und gleichsam zur Halfte ats Sitzge
legenheit eingerichtet (quasi per
medium sedilium abstatus) damit
dort die Sinne (sensus) Erquickung
tanden und die Menschen slch nie
derlassen konnten zu vergnOgli
cher Ruhe."

Navolgers
AI snel had de Solothurnse gras
bank niet aileen voorgangers, maar
ook navolgers . In de praktijk bleek
dat het niet attijd even goed lukte
stabiele banken te maken. Duide
Iijk werd het echter al snel dat de
kans op succes het grootst was
wanneer ultqeqaan werd van tiu
musrijke, vocntiqe grond, die ook
best wei wat teem mocht bevatten.
Bovendien was het aan te raden de
twee
bank na het bouwen een
maanden te laten rusten, zodat het
gras (en vooral de wortels) goed
konden gaan groeien , waardoor
het geheel stabieler werd.
Alex Oberholzer was zo enthousi
ast over het resultaat dat hij in het
boekje Naturgarten dat hij sarnen
met zijn vrouw Lore Lasser schreet
een beschrijving gat van dit middel
eeuwse tuinmeubel dat in de he
dendaagse natuurtuin weer zo
goed tot zijn recht kwarn.

a

Texelse Tuunwoaltjes
Tech bleet Alex Oberholzer verder
zoeken naar een methode om de
grasbank n6g stabieler en robuus
ter te maken.
Op vakantie in Nederland bezoch
ten Alex en Lore het eiland Texel.
Eigenlijk vanwege de vogels, maar
bij het zien van de Texelse Tuun
woattjes moeten ze een 'Eureka 
gevoel' hebben gekregen . Hier za
gen ze walletjes van graszoden ,
die (hoewel in dtt geval bedoeld om
de schapen in het weiland te hou
den) ook ideaal leken voor hun
doel: de bouw van een stabiele
grasbank.
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Terug in Zwitserland probeerden
ze het meteen uit: in de natuurtuin
rondorn de Academie was behoefte
aan een zrtplek waar een groepje
studenten rustig in de kring met el
kaar zou kunnen praten, en pas
sant genietend van een mooie len
tedag ot de laatste milde hertstdag .
De eerste grasbank die met de
'nieuwe' techniek gebouwd werd,
moest dus een ronde vorm krijgen
en plaats bieden aan ongeveer 12
volwassenen.
Veel studenten hebben sindsdien
genoeglijke uurtjes beleetd in dit
bijzondere tuinmeubel. Zij bleken
warme pleitbezorgers voor de
bouw van grasbanken op de scho
len waar zij later zeit les gingen ge
yen. En zo kon het gebeuren dat
wij tijdens onze Zwrtserse excursie
in 1989 bij heel wat scholen gras
banken in diverse vormen en ma
ten tegenkwamen. Onder andere
dus in Recherswil , waar hij door
de Iigging (op een heuveltje) en
door de aanplant eromheen wei bij
zonder steervol uitgevallen was.

Methode 1:
De vochtige en humeuze aarde met
een schep opstapelen tot een geschik
te bank ontstaat. Met de spade steekt u
vervolgens de niet-gewenste uitsteken
de delen at en vormt u het geheel tot
een bank met de vorm en de hoogte
die u wenst rechthoekig , natvernaan
vormig, rend. ledere vorm is mogelijk.
Als vorm en hoogte kloppen legt u
de graszoden er bovenop en klaar is de
grasbank . Wei nog een twee maan
den laten rusten.
Methode 2: (Zwitserse Texelmethode)
Als u heel veel graszoden ter beschik
king heeft, b.v. na het afplaggen van
een grasveld, kunt u een nog stabielere
grasbank bouwen.
U stapelt bij deze methode graszoden
(20 x 30 x 5 ern) tot muurtjes (verg. op
bouw van bakstenen bij een 'echte'
muur). Ook dit kan weer in iedere ge
wenste vorm. De gaten worden gedicht
met aarde. Regelmatig controleren of
net muurtje wei echt stab iel is. Bene
den moet het muurtje lets breder zijn
dan boven.
Ais u originete Texelse tuunwoalt
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jes witt bouwen (al dan niet als zit
gelegenheid) staan u ook weer
twee methoden ter beschikking.

Zelf een grasbank maken
De ronde grasbank , gemaakt van
graszoden is door zijn vorm en
door zijn robuuste maar toch zach
te karakter uitermate geschikt voor
kringgesprekken , rustige spelletjes,
verhalen vertellen e.d. in de
schoolnatuurtuin . Maar ook in de
particufiere ot openbare heem- ot
natuurtuin zou de grasbank in een
ot andere vorm goed tot zijn recht
kunnen komen .
Voor de bouw van de grasbank is
niets meer nodig dan een schep,
een spade, een kruiwagen, tanta
sie en enige energie.
Het is natuurlijk het handigste wan
neer de bouw van de grasbank ge
combineerd wordt met de aanleg
van een vijver ot het afplaggen van
een grasveld. Dan is het benodigde
'bouwmateriaal' immers kosteloos
voorhanden.

Twee methoden
tn-Zwitserland is inmiddels veel er
varing opgedaan met de volgende
twee methoden :

De "ruitzoden-rnethode'' werd vroe
ger vaak gebruikt, maar nu werkt
men meestaJ met zg. platte zoden.
Voor bouwtekeningen kunt u zich
wenden tot de schrijfster van dit ar
tikel (05980-91138) of tot Ecomare,
Texel (02220-17741) .
Het onderhoud van de grasbank is
heel simpel : net zitvlak en de rug
leuning worden regelmatig met de
heggeschaar geknipt en de rest net
als een gewoon grasland twee
maal per jaar . Het maaisel voert u
zoals gebruikelijk at. Met een beet
je geluk zit u dan na een tijdje com
tortabel en ecotogisch verantwoord
temidden van een bloemrijk gras
land!
0
Met dank aan: Rob Leopold (citaat Ai
bertus Magnus) en Ecomare .Texet.
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