
Het oogt bijna idyUiscb - de Een droom van een speeltuin! 
klimop en de bloeiende 
meidoom lijken in bet zon-en Park Varsseveld, Leerdam 
scbaduwspel net Brussels kant. 
De slingerende wandelweggetjes 
onthullen na elke wending weer 
een nieuwe verrasslng, Er zijn 
donkere gangen in woest 
groeiend struweel, hoge bomen 
met serene open plekken 
eronder, oevers met riet en kik
kergeplons..• Variatie te over, en 
dat in een gebiedje van maar 2 
hectare! 

De kinderen van de Leerdamse nieuw
bouwwijk Varsseveld weten er alles 
van. Wandelend door bet gebied zijn 
overal tekenen te vinden van gewezen 
of wordende avonturen: een kuil in de 
grond met een loopgraaf naar bet 
water, een ingevallen tunnel, een but 
met een dak van gras. Ook 'verboden' 
pret beeft sporen nagelaten 
voorzicbtige vuurtjes waarvan de 
laatste kooltjes in een kuiltje onder bet 
zand vandaan loeren. 

Met behulp van ecologische 
natuurontwikkeling is gepoogd een 
veelzijdig natuurgebied tot stand te 
Iaten komen. Bebalve als kinderspeel
plaats dient bet gebied ook als 
wandelterrein voor volwassenen. 
Rustgebieden zijn gebarricadeerd met 
grote boomsturunen en bopen Ulidken. 

Marike Buitendijk
 

Een huisje aan het water, wie wil dat niet? 

Men hoopt dat vogels .en kleine 
zoogdieren bier een tbuis zullen 
vinden. Omgetrokken of omgewaaide 
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bomen blijven Iiggen, een schuilplaats 
en voedselbron voor vele insecten, 
spinnen en andere dieren. Aangeplant 
groen is meestal afkomstig uit de 
omgeving. Exoten worden zoveel 
mogelijk geweerd. 
Het is eigen aan natuurontwikkeling 
dat bet niet altijd gaat zoals men bet 
zicb bad voorgesteld. Kinderen en de 
natuur laten zicb niet ringeloren. De 
pIanten groeien waar de natuur bet 
zaad beeft gestrooid, dikwijls op 
verrassende plekken. Daar wordt niet 
moeilijk over gedaan. Ecologisch 
bebeer houdt in dat de natuur baar 
gang mag gaan en dat er alleen 
bijgestuurd wordt wanneer sommige 
soorten dreigen te overbeersen. 
Gemaaid wordt er niet, daar zijn de 
Soay-schapen VOOL Deze scbapen 
(overigens wei een exotiscb ras afkom
stig van de St. Kilda eilanden) bebben 
een moeflonacbtig uiterlijk, en ze zijn 
klein genoeg zodat zelfs jonge kinde
ren ze leuk vinden. Soay-schapen: kindvriendelijke natuurbeheerders 
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Ret avontuur wacht... alles is mogelijk 

Barricades zijn voor kinderen juist een 
uitdaging vanwege de sfeer van verbod 
die er omheen hangt . Er overheen dus. 
Er wordt getracht bet gedrag van de 
kinderen bij te sturen door butten en 
tunnels in de rustgebieden meteen weer 
af te breken. Niet leuk, maar weI 
nodig , want het bos moet de 
gebruiksdruk aankunnen. 
Gebruiksdruk is dan ook een van de 
problemen waar dit gebiedje mee te 
kampen beeft. Kinderen spelen er 
graag, maar er is geen andere spel- en 
recreatiemogelijkheid in de directe 
omgev ing, waardoor de gebruikers 
kinderen, pubers en volwassenen - in 
elkaar s vaarwater terecbt komen. 
Bebalve voor een kleuterspeeltuintje 
ontbreekt elke leeftijdszonering, en 
wanneer jonge kinderen en pubers 
elkaar in de weg zitten ontstaat er 
confli ct. Toezicbt is een oplossing , 
maar bet geld ervoor ontbreekt, zoals 
het ook ontbreekt aan gericbte 
voorlichting en educatie. 
Hondepoep is hier , zoals overal , ook al 
een probleem geworden. 

Toch is Park Varsseveld als recreatief 
natuurgebied niet meer weg te denken 
uit de woonomgeving. Paul van der 
Waal, een leraar aan de plaatselijke 
basisschool de Calvijn scbool, gaat er 
regelmatig met de kinderen van zijn 
klas naar toe. Omdat de kinderen er 
ook dikwijls spelen, . is er een 
wissel werking ontstaan tussen primaire 
beleving en educatie: de kinderen zien 
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daar dingen waarover ze dan in de klas 
vragen stellen . Niet aIle kinderen zijn 
even grote ontdekkingsreizigers, maar 
de meeste kinderen vinden het park een 
Ieuke speelplaats. 

Park Varsseveld is formeel gezien nog 
geenkinderbos, maar het feit dat 
kinderen het als een speelterrein 
rnogen gebruiken is al boopgevend . 
Het is mijns inziens van cruciaal 
belang dat kinderen - boe dan ook - op 
een natuurlijke en speelse manier in 
contact komen met de natuur. Educatie 
aileen is niet genoeg, het kind moet bet 
zelf kunnen meemaken. Zo ontstaan 
bewustzijn van en liefde voor de natuur 
op een vanzelfsprekende manier. 

In het volgende nummer is een 
natuurspeelpark in Lewenborg aan de 
beurt, een woonwijk ten noord-oosten 
van de stad Groningen. Hier heeft een 
particulier initiatief ervoor gezorgd 
dat kinderen de natuur elke dag, 
wanneer ze maar willen, kunnen 
meemaken. 0 

Voor meer injormatie kllnt II contact 
opnemen met: 
Marike Bllitendijk 
tel: 0512-524906 
Paul vandel' Waal 
tel: 0345-610963 
GemeentelijkGroenbeheer Leerdam 
tel: 0345-671378 
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(}apencie mossen 
'In ziin Camera Oascura (1839)plaats 
te Hila earana (aominee N icolaas 

!3eets. 187Ct-1903) het:verhaai "Een ou
ae kennis'. 

Dat verhaat beqint met ae beschrijving 
van een hete namiddaq waarop ie

mana op weg qaa t . Het stutc heeft: c1C/1n 

ook ae beuenae onaertitei 'Hoe warm 
het:WC/IS en hoe ver ' qekreqen. 

Dat neqin: zo: 'Het WC/IS een branaend
hete vrijaaqacnternamiaaa q in zekere 
Holiandse sta a. zo heet en zo ora n

dena. c1C/1t ae mosschen QP net c1C/1k 
qaapten , 'twelk. op gezC/lg aer Hottana

se manier van spreken de qroots te hit
te is d ie men zich voor kan stelien ," 

Het qaatm li om die mosschen.2ijn dat 

mussen?Huismussen die onae r de da

ken hun nes ten nebaen? Een aekende 

uitdrukking is ook nu noq 'aa t het zo 
warm is aa t de m ussen van net c1C/1k 
va llen Jvielen'. 

9k heb heel wat wC/lrm weer meeqe

maakt. mC/l(//Y nooit zC/lg ik c1C/1n mussen 
qapen ,op een aak oiwaar ook.Van 

een date vallenae mussen zie je wei 
eens. mC/lC/lr a ie zijn dan zo C/lC/In he t: 
vechten c1 C/1t ze scneidena en rollebol

lena het vlieqen vergeten en naar be
neden tuimeten, ook bij niet zo'n wC/lrm 
weer. 

(jij heetzomerweerzijn m ussen ju is: 

tieriq en ze tj ilpen dat het een aara 
heeft: op c1C/1k- ofqootrand. En ook lig
qen ze c1C/1n stechelena ofqenoeqiij tc tjil
pend in net hetezand tezanawoeien. 
Die mosschenzijn qeen mussen . Het: 

zijn mosveqetaties d ie strooien aaken 
helemaal qroen qroeien. Da t mos leeft 
epifi:J tisch op zon da«. Aileen bij regen 
en aC/lUW aoet het wat vocht en wat 
voedsel op, net wordt dan frisgroen. 
MC/IC/Ir bij arooqte verdon: net aakmos. 
Het krimpt en er 'qapen' dan scheuren 
in. (jij aan nouaena wC/l rm en drooq 
weer qaa t net ineenkrimpen zo ver aC/lt 

er steeas mosbolletjes 10siC/lten en vC/ln 
het aC/lk rollen. Misschien wei tussen ae 
zanabC/laenae mussen (?C/ln ae zonkant 
van het huis . 

Willem 9ven 
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