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"Kijk, een kikker." Drie kinderen 
liggen plat op hun buik op de brug, 
Met de steel van het schepnetje 
wordt in de kant geprikt. Helaas, de 
kikker blijkt een stokje te zijn dat 
net boven het water uitsteekt. Na
tuurbeleving door kinderen van de 
hoogste groepen van het basisonder
wijs. 

Dit is bet tweede jaar dat we scholen in 
onze kleine, maar zeer divers ingerich
te tuin ontvangen. Door de vraag van 
en in overleg met de Montessori-basis
school, hebben we ons toegelegd op de 
ontwikkeling van een tweetal ontdek
king stochten voor groep 7 en 8. Het 
voordeel van kinderen in deze lee ftijd 
is dat ze en entbousiast zijn en goed 
kunnen lezen, schrijven en zelfstandig 
opdracbten uitvoeren. 

We bebben geen booggegrepen doel
stelling. We verwacbten niet dat de 

kinderen na een uur allerlei feiten ken
nen . Dat ze bomen of dieren kunnen 
benoemen en de toepassing van een 
aantal kruiden kennen. Maar we bopen 
dat de kinderen nog eens terugdenken 
aan bun tocht doordat ze iets nieuws 
ontd ekt bebben. Als dat gelukt is, zijn 
we al tevreden. Laat ze de natuur ge
woon leuk en spannend vinden en niet 
saai of ingewikkeld. Dit is de eers te 
Slap. Het uiteindelijke doel is dat de 
leerlin gen zicb bewust worden van bun 
omgeving. Dat ze bewust leren kijken 
naar de natuur om zicb been. 

Er wordt dus veel geroken, gevoe ld, 
geproefd en geluisterd in onze tocht en 
weinig gelezen. Ontdekken is hartstik
ke leuk als je niet geremd wordt door 
lappen tekst. Daarbij bebben de kinde
ren zo'n baast dat ze de belft al niet le
zen of verkeerd interpreteren. Een bele 
ove rzicbtelijke indeling van de op
dracbten, met liefst een tekeningetje er-

Opdracht 6 BOMEN 

Er zijn heel veel verschill ende soorten 
bomen. Ze hebben een ander e vorm , an
dere bladeren , andere schors, enz. 

Maak nu een schorsafdruk van de ELS of 
de APPEL of de TREURWILG of de 
TR EURBEUK. 

Ik maak een schorsafdruk van de .. 

Plak met plakband een stuk papier op 
de schors of houdt het papier met een 
band goed vast. 

Wrijf nu met waskrijt over het papier. 

Schrij f de naam van de boom op het 
papier. 

bij , ondervangt een groot deel van dit 

Aa n de a chterkant van dit g e h ied s t a a n v e el s t r u i ke n .
 

Loop d oo r het gemaai d e paad j e in het gra s.
 

Zo e k de EGELANTIER. Wri jf eens aan een blaadje.
 

Waar ruikt dit naar?
 
CI TROEN / APPEL / PEPERMUNT / ANDERS : .
 

Loop nu een s t u k j e verder tussen de struiken door.
 
Zoek de MEIDOORN e n de WEGEDOORN.
 

Teken de DOORN aan dit takje.
 

Meidoorn Egelanti er Ivegedoor n
 

\ 
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Opdrachten uit "Een ontdekkingstocht" door de Tuin van Kapitein Rommel 

probleem. 
Gelukkig werkte bet weer iedere keer 
goed mee en konden we de klas, een 
tegelijk, ontvangen op bet terras. In vij f 
minuten heten we ze welkom , vertellen 
iets over de tuin en over de tocbt en de
len we de spullen uit. Elk kind krijgt 
van ons een opdrachtenstencil met 
schrijfplank. Het potlood meet de 
school zelf verzorgen, aangezien de 
helft van onze potloden bij de eerste 
proef al op mysterieuze wijze verdwe
nen was. 
In groepies, op school al ingedeeld, 
gaan de kinderen op pad . Ieder groepje 
beeft een ander beginpunt. De onder
wijzer(es) en twee begeleiders van ons 
lopen door de tuin , geven aanwijzin
gen , beantwoorden vragen en zorgen 
voor de doorstroming bij het 'vissen', 
het favoriete onderdeel. 

Ook de kruidentuin speelt een favorie
tenro\. Het duurt meestal even voordat 
de eerste bet durft, maar dan wordt er 
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veel kruiden een medieinale werking 
hebben, maar je weer dat er eeht wat 
blijft bangen als ze naar elkaar roepen: 
"Heb jij die tijm al geproefd? Die is 
vies, job!" En als ze nu Iavendel naar 
zeep vinden ruiken, ruikt de zeep wel
liebt de volgende keer naar lavendel. 
Maar ook buiten de kruidentuin blijken 
planten te geuren, de egelantier in bet 
struweel naar appeltjes en de daslook 
in bet stinzenbos stinkt net zo erg als 
uien of knoflook! 

Opdracht 4 
HET ECOLOGISCH GEDEELTE 

Op de heuvel bloeit 'wilde peen' met 
witte bloemen. Is dit onkruid? JA / NEE 

Loop door bet graslandje en kijk goed 
omje heen. Waar bloeit deze plant nog? 
*' op een andere heuvel? JA / NEE 
*' in bet dal? JA / NEE 
*' in bet gras? JA / NEE 

Na drie kwartier in de tuin wordt de 
seheepsbel geluid, tijd voor een glaasje 
limonade en een korte nabespreking. In 
onze ervaring een belangrijke afslui
ting. Nu krijgen de kinderen de moge
lijk.beid om de diseussie over de wilde 
peen uit te praten, was bet nu wei of 
geen onkruid? Meteen wordt duidelijk 
dat iets niet altijd gewoon 'goed' of 
'fout' is. We stellen geriebte vragen, 
want open vragen als: "Was er nog iets 
niet duidelijk?" of "Wat yond je moei
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De Tuin van Kapitein Rommel 
De Tuin van Kapitein Rommel is officieelgeopend op 4 juni 1994. In de daar

aan voorafgaande jaren is de tuin (waarde karakteristieke Kapitein Rommel tot 
zijn dood in 1958350 stuks dieren had lopen) omgevormdtot milieu-natuurtuin. 
Door zijn onistaansgeschiedenis - in het kader van de sociale vernieuwing - ligt 

het voorde hand dat de Stichiing Tuin van Kapitein Rommel veel aandacht be
steedtaan ontmoeting en mogelijkheden voor educatieve, cultureleen recrea

tieve aaiviieaen. Een ontmoetingsruimie maaktdeel uit van de tuin. 

De tuin is geopendop werkdagen van 9.00-12.00uur en van 14.00-16.30uur en 
te bereiken via de brug over de stationvijver. schuin tegenoverhet station. 

Ret adres van de ontmoetingsruimte op de tuin is: 
/~ /.~_ Tuin van KapiteinRommel2, 1901 DZ Castricum. 
~&/ Tel. tuin: 0251-672356. 
~ \ De brochure "Rondwandelen in De Tuin van Kapitein Rom

mel" geeft nadere informatie over KapiteinRommel, de 

volop geproefd van de kruiden. Na- I 
tuurlijk bopen we dat ze onthouden dat f- - - - - - - - - - - - - ---==-- - - - - - - - - - - - -----,' 

I 
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I. ingangspartij; 2. bloemenborder; 3. ontmoetingsruimte; 4. terras; 5. kruidentuin; 6. kas; 7. gazon; 
8. plasberm; 9. groenblijvende struiken; 10. composthoop; II. moeras; 12. waterval; 13. inheerns 
bosje met takkenhopen; 14. rietland; IS. droge bloemrijke ruigte; 16. bloemrijke struiken; 
17. schraal nat grasland; 18. schraal droog grasland; 19. schraal vochtig grasland; 20. stinzenbos. 

Het 'vissen' speelt, net als de kruidentuin, altijd een favorietenrol 

lijk?" blijken met te werken. 
Aan bet eind van de najaarsontdek
kingstoebt vonden de onrijpe, worm
stekige valappeltjes gretig aftrek. Voor 
de kinderen de poor! uit zijn, zijn ze al
weer een unieke ervaring rijker. .. 

Het is leuk om met een groep kinderen 
de natuur te ontdekken. Het is ook be
langrijk dat kinderen de natuur leren 
ontdekken. En als een groepje kinderen 
met bun ouders in de vakantie terug 
komt en nogmaals.alle vragen en op
draebten doet, dan weet je dat je op de 
goede weg bent. 

Yrina Res-Drost is acuviteiienbege
leidster in de Tuin van Kapitein 
Rommel in Castricum. 

Oase lente 1997 15 

0 


