
natuureducatie in de kinderwerktuin 

Met kinderen natuur beleven 
zomermomenten 

los van Zutphen 

In de zomer is er natuurlijk van alles te 
beleven buiten. Je hoeft niet echt op 
zoek te gaan naar onderwerpen want 
deze dienen zich vanzelf aan. A1s her 
zo'n lekkere luie warme dag is, is het 
heerlijk om gewoon ergens op een 
stukje gras te gaan zitten en eens te 
kijken wat daar nu allemaal groeit en 
bloeit. Je kunt daarvoor verschillende 
opdrachtjes verzinnen · b.v.: Zoek 
zoveel mogelijk bloeiende plantjes, 
zoek plantjes die al uitgebloeid zijn en 
hoe zien ze er 
dan uit? Kijk 
naar plan ten 
met verschil
lende soorten 
blad of naar 
plan ten met 
verschillende 
stengels. 
Ook nu weer 
zal blijken dat 
er veel meer te 
zien is dan je in 'f: 

eerste instantie 
denkt, terwijl je 
daar eigenlijk 
niets voor over Oogst
hoop hoeft te 
halen. AI gauw zullen kinderen 
aankomen met paardebloempluisjes en 
distelzaden en die kun je dan goed 
bekijken. 
Iedereen heeft weleens tegen een 
paardebloem aangeblazen in de hoop 
een geheime wens in vervulling te 
doen gaan, ook de meeste kinderen 
komt dit bekend voor, maar dat elk 
pluisje eigenlijk uit een klein 
parachuutje bestaat met daaraan een 
zaadje waar weer een nieuwe paarde
bloempIant uit kan groeien - dat is iets 
nieuws. Zo heeft elke plant z'n eigen 
manier van zaadvorming en daar kun je 
gedurende de zomer al een groot aantal 

. voorbeelden van zien. 
Terwijl iedereen naar bloemetjes, 
blaadjes en pluisjes zit te kijken , 
vliegen er allerlei insecten rond op 

zoek naar voedsel. Je kunt proberen 
zo'n insect te volgen om er achter te 
komen bij welke planten hij z'n lekkers 
haalt. Zowel bijen, vlinders als hom
mels zijn op zoek naar nectar, maar ze 
halen deze zoete lekkemij bij 
verschillende planten. 
Heel mooi is het om een vlinder aan 
het werk te zien die stil op een bloem 
zit en met een oprolbare tong voedsel 
uit de bloemen haalt. Haast nog mooier 
is net om een hommel bezig te zien bij 

een bloem van het vingerhoedskruid of 
de springbalsemien. Hij verdwijnt 
volledig in de bloem en maakt daarbij 
een behoorlijke hoop herrie zodat je 
goed kan horen waar hij zit. 
Vervolgens komt bij weer naar buiten, 
z'n rug bestrooid met stuifmeelpoeder 
en met stuifmeelklompjes aan z'n poten 
verder vliegend naar de volgende 
bloem, zich totaal niet bewust van de 
beIangrijke taak die hij op dat moment 
verricht. Wanneer je een aantal van dit 
soort planten bij elkaar hebt staan zorgt 
dit voor een enorm gegons wat 
pracbtig is om naar te luisteren . 
Dat bijen en hornmels een belangrijke 
rol spelen bij de bestuiving van 
bloemen leren veel kinderen al vroeg. 
Dat dit belangrijk is voor planten om
dat ze daardoor zaden kunnen maken 

waar weer nieuwe planten uitgroeien is 
de volgende stap, Maar dat alle planten 
uiteindelijk kunnen gaan bloeien en 
zaden maken is helemaal niet zo 
vanzelfsprekend. 
Wat dat betreft is een schooltuin waar 
voomamelijk groente wordt gekweekt 
om opgegeten te worden een rare 
leerschool, want wat eet je nu eigenlijk 
op? Elke plant bestaat uit een aantal 
delen. Niet alle delen van elke plant 
kunnen of willen we eten. Bij elke 

groente kun je je 
dus afvragen 
welk deel van de 
plant eet ik nu 
eigenlijk? Ben 

. duidelijk voor
beeld is sla . Aile 
kinderen weten 
hoe een krop sla 
er uitziet, die ligt 
toch gewoon bij 
de groenteboer. 
AIs je die op je 
eigen tuintje gaat 
planten als heel 
klein slaplantje 
is het duidelijk 
wanneer je die 

moet oogsten, namelijk wanneer bij er 
net zo uitziet als bij de groenteboer. 
Dat is helemaal niet moeilijk. Waar 
dat kleine zelf geplante slaplantje 
vandaan komt, is ook nog weI te 
achterhalen; namelijk bij de slaplanten
kweker. Maar hoe deze nu weer aan 
die plantjes komt is al iets ingewikkel
der. Gelukkig is er een kind dat zich 
herinnert dat pIantjes gezaaid worden. 
Tenslotte hebben ze dat zelf op de 
schooltuin ook al een aantal keren 
gedaan met b.v. spinazie en radijs. Dus 
slapIantjes moeten ook gezaaid 
worden. Maar waar zitten die zaadjes 
van die slapIant dan? Na enig 
geharrewar is iedereen het er over eens 
dat zaadjes in bloemen gemaakt wor
den, dus ook de slaplant zal bloemen 
moeten maken. 
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Maar die zien wij dus niet omdat wij 
die sla opeten voorciat deze bloemen 
beeft gemaakt. Dan zijn we weer terug 
bij de slaplantenkweker die blijkbaar 
slaplanten beeft die bloeien en zaden 
maken . Deze zaden worden verzameld 
en hieruit worden nieuwe slaplantjes 
opgekweekt die o.a. naar de schooltuin 
gaan. Gelukkig is de cirkel nu rond en 
de kringloop gesloten. 
Dat bun eigen slaplantjes ook gaan 
bloeien is iets wat kinderen na een 
vakantieperiode mee kunnen maken. 
Leuk is bet altijd wanneer een kind 
speciaal een krop sla of andijvie laat 
staan tot na de vakantie . "Dan heb ik 
tenminste dan ook nag sla". Tot bun 
grote verbazing staat er dan ineens in 
plaats van dat sla-of andijvieplantje 
een beboorlijke struik met stengels en 
zijtakken waar bloemetjes aan groeien. 
Geen betere manier om te ervaren boe 
dit proces in z'n werk gaat. Juist een 
reden om expres planten te laten 
doorscbieten. Daar komt nog bij dat 
vooral koolplanten in bloei erg geliefd 
zijn bij verscbillende insecten . Reden 
te meer om er een aantal te laten staan . 
Weer anders ligt bet verbaal bij wortel
tjes of peentjes die gezaaid worden in 
de tuin. Hieruit groeien leuke plantjes 
waarvan je na verloop van tijd de 
'wortels' opeet. Wanneer je dit niet doet 
zal ook deze plant gaan bloeien en 
zaden maken. Een pracbtig gezicbt zijn 
de verge ten radijsplanten die enorme 
bloeistengels maken waarvan je na 
verloop vantijd beel goed de zaden 
door kinderen kunt laten oogsten. 

Bebalve groenten waarvan je de 
bloemen kunt eten (b.v. bloemkool en 
artisjok), zijn er ook sierbloemen die 
gegeten kunnen worden. Als je dit 
onderwerp aansnijdt moet je weI 
voorzicbtig zijn . Het is niet de 
bedoeling dat elk kind z'n bloemen nit 
eigen tuin opeet, Belangrijk vind ik bet 
om kinderen kennis te laten maken met 
de veelzijdigbeid van de natuur. Dat er 
allerlei soorten vlees gegeten wordt 
vindt iedereen normaal. Bij bet horen 
van recepten met brandnetelsoep, 
paardebloemsla, vJierbloesemsiroop 
enz. wordt men opeens buiverig en 
twijfelacbtig: of dat weI zomaar kan. 
Natuurlijk zijn er beel veel planten die 
je zeker niet moet eten. Enige voorken
nis is dus weI noodzakelijk. 

Makkelijke kinderplanten 
Een bele leuke plant voor kinderen is 
de Oost-Indische kers, die al vroeg in 
bet jaar binnen gezaaid kan worden in 
eierdopjes. Nadat de plantjes zijn 
gegroeid kunnen ze met eierdopje en al 
buiten geplant worden. Je kunt ook ter 
plaatse zaaien maar dan wat later in bet 
seizoen. De plant kan zowel over de 
grond als via stokken of snoeibout 
omboog kruipen en al gauw verscbij
nen de eerste mooi gekleurde bloemen 
die op zicb al bijzonder zijn. Kinderen 
kunnen bier eindeloos van plukken, 
want boe meer bloemen je plukt boe 
barder de plant groeit. Bij deze 
plukacties sneuvelen nogal eens wat 
stengels maar ook dit is geen probleem 
en stimuleert de plant juist om meer 
zijstengels en dus meer bloemen te 
maken . Deze bloemen kunnen ook 
gegeten worden. 
Meestal bebben kinderen na een bloem 
al genoeg (de smaak is vrij peperig), 
maar bet feit dat je een bloem opeet is 
een gebeel nieuwe ervaring. En ook al 
vind je ze niet lekker am op te eten, je 
kunt er beel mooi mee versieren. Ook 
de bladeren kun je eten maar meestal 
zijn deze aan de onderzijde volledig 
bezet met dikke proppen zwarte luizen 
en dan zijn ze toch een stuk minder 
aantrekkelijk. WeI weer een mooi 
moment om even naar te kijken. 
Blijkbaar zijn wij niet de enigen die 
van Oost-Indiscbe kers bouden! 
De planten bloeien door tot aan de 
eerste nacbtvorst. Voor die tijd zijn er 
enorme boeveelbeden zaden gevormd 
die beel makkeJijk te verzamelen zijn 
en volgend jaar weer gezaaid kunnen 
worden. 
Een andere beel makkelijk te kweken 
en praktiscb overal groeiende plant is 
de goudsbloem. Hiervoor geldt 
betzelfde verbaal; hoe meer bloeinen je 
er van plukt boe barder bij groeit. Juist 
voor kinderen die vaak beel voorzicb
tig moe ten doen in een tuin ("kijk uit 
voor de plantjes", "je mag geen bloe
men plukken in de tuin") is bet beerlijk 
om eens lekker veel bloemen te 
plukken en niet overdreven voorzicbtig 
te boeven zijn. Bij de goudsbloem is 
bet ook nog zo dat deze gedurende bet 
zomerseizoen constant zaden vormt en 
wanneer deze op de grond terecbt 
komen groeien er binnen de kortste tijd 
nieuwe plantjes. Zo zie je in de directe 

omgeving van deze planten aile stadia 
van ontwikkeling. Leuk om nog eens 
even extra aandacht aan te besteden. : 
Met zowel goudsbloemen als Oost-In 
discbe kers is bet vaak ook nog zo dat 
ze bet volgend jaar op dezelfde plek 
zonder te zaaien uit zicb zelf terug 
komen als de zaden de winter bebben 
overleefd, dus dat is dan mooi 
meegenomen. 
Zowel de Oost-Indische kers als de 
goudsbloem bebben een bepaalde geur, 
die niet iedereen lekker vindt. Zo is 
ook algemeen bekend, dat de meeste 
afrikaantjes ecbt niet lekker ruiken . Ze 
worden zelfs speciaal aangeplant om 
mieren te weren . Kleine afrikaantjes 
ecbter ruiken naar citroen en dat is beel 
bijzonder. Ze moeten wat later in bet 
seizoen gezaaid worden want ze 
bouden van warmte . 
Als ze eenmaal groeien vormen ze 
mooie dicbte kussens vol met rode, 
gele en oranje, geurende bloemetjes. 
Deze bloemetjes kun je drogen en 
gebruiken in b.v. geurzakjes. De 
meeste kinderen vinden dat leuk am te 
maken zeker met bloemetjes die ze zelf 
bebben gekweekt. Ook van deze 
plantjes kunnen beel goed zaden 

.	 verzameld worden. 
Bebalve bloemen zijn er natuurlijk ook 
heel veel andere leuke gewas sen die 
door kinderen gezaaid kunnen worden. 
Je kunt daarbij denken aan pompoenen 
en sierkalebassen waar zo ontzettend 
veel soorten van te kweken zijn met de 
meest uiteenlopende vormen en 
kleuren. 
Naast de bekende sperciebonen zijn er 
veel soorten andere bonen . En bebalve 
de bekende witte kool en boerenkool 
zijn er tegenwoordig tal van andere 
soorten kool te krijgen, Niet ieder kind 
hoeft al die verscbillende gewassen in 
z'n eigen tuintje te bebben maar bet is 
weI heel leuk om kinderen te laten zien 
wat er allemaal voor soorten groenten 
zijn en boe gemakkelijk bet vaak is om 
die te laten groeien . 

los van Zutphen werkte 12 jaar bij 
de school- en kindenuinen in Rotter
dam. 

Haar huidige adres: 
Bergweg 27 
6881 LL Velp (GId.) 
026-3640165 
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