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Ecologisch tuinieren 
Door maatschappelijke en financiele 
veranderingen in de gemeenschap en 
de samenleving min of meer gedwon
gen, zijn wij in de jaren negentig over
gestapt op een ander tuinbeheer, bet 
ecologisch tuinieren . 
De tuin bij de nieuwe school was het 
eerste experiment waarbij gecultiveer
de en wilde planten samen opgroeien . 
Vooraf moest veel informatie worden 
gegeven hoe deze tuin er in de toe
komst uit zou gaan zien en het vertrou
wen bij de mensen moest worden ge
wekt. Uiteindelijk is het een succes ge
worden met een jaarrond bloei tot ie
ders tevredenheid. 

Omvorming van een ganzen
weitje 
Vorig jaar kwam de vraag van een 
huisouder van een in het bos gelegen 
huis iets te doen met een voorrnalige 
ganzenweide. Na enige tijd kwam het 
idee in mij op om daareen bloemen
weide van te maken voor bijen en vlin
ders. Nadat eerst de brug hersteld was 
over een sloot ben ik in januari begon
nen om de rommel op de weide (een 

"Christophorus" is een instelling woorongeveer 90 verstandelijk en meervou
dig complex gehandicapte kinderen enjong volwassenen (tot 21 jaar) samen 
met de medewerkers een 'Camphilt gemeenschap' vormen. Dit laatste houdt in 
dat het accent ligtop de sociale impuls die tot uitdrukking komt in het samen 
leven, samen leren en samen werken vanbewoners met een handicap en hun 
begeleiders. 
Het leven, leren en werken in Christophorus is getnspireerd door de antroposo
jische heilpedagogie. Deheilpedagogie zietgehandicapt zijn niet als voldongen 
feit: elk kind heejtop zijn heel individuele manierontwikkelingsmogelijkheden. 
Begeleiders helpen het kinddat hulp nodig heeft, maarstaanook zelf open voor 
andereontwikkelingsvormen en levenservaringen - het is een wederzijds pro
ces. 
In de bosrijke omgeving vanBoschen Duin (bij Driebergen) bevinden zich de 
karakteristieke villa's enfraai vormgegeven huizen van Christophorus, maar 
ook o.a. een (nieuwe) school, waar lesgegeven wordtaan de hand van een vrije 
schoolleerplan. 
In de werkplaatsen en de ambachtsschool heeft in vergelijking met de onder
bouwniet zozeerde heilpedagogie een plaats, maar meerde socialetherapie. 
Hetgaat hier bij de ouderen meerom de aspecten werken, leren - en leren wer
ken. Het wonen, de sociale omgang met elkaaren het volwassen worden is 
hierbij erg belangrijk. Zo washet werken metjong volwassenen in de tuinen 
rondom de huizen een therapie, ten tijde dat het een "werkplaats" was. 
De kinderen vannu - in groeiend aantalmeervoudig gehandicapt - kunnen, in 
vergelijking met een aantaljaren geleden, relatiefmindermeewerken in de tuin 
en hebben meer begeleiding nodig. Het meewerken in de tuin is dan ook geen 
"werkplaats" meer. 

oud kippenhok, gescbeurde vijverfolie de traktor met york op de voorlader 
e.d.) op te ruimen . Daarna heb ik met twee aanhangers vol brandnetels afge

schraapt. Hierna kon bet grondwerk 
beginnen. Een gat van de voormalige 
folievijver werd gevuld met grond die 
daarter plaatse lag. De ca. 20 a25 cm 
grond die vrijkwam bij bet scbuiven 
heb ik gebruikt voor vlakke taludvor
ming bij het bestaande hoogteverschil. 
De randen van de taluds hebben langs 
het pad inhammen die vlak zijn voor 
zogenaamde 'zomen'. 
Het pad heeft rechts een bloemenzoom 
en een muurtje en aan de linkerkant de 
weide. Het slingert er zo tussendoor. 
Zo ontstaat er afwisseling in het ge
heel. De komende jaren zal het een en 
ander nog aangevuld worden met on
derbeplanting en muurbeplanting. 
De bestaande beplanting - hazelaar, 
boerenjasmijn en buxus - is aangevuld 

Foro: ThUs Lensink met een hulstbosje, een meidoornbos-De bloemenweide in volle bloei 
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Van ganzenweitje... 

...tot bloemeweide Foro's: Thijs Lensink 

je, vlierbosje, berken, vuilboom en zo
mereik. Als specialteiten zijn gaspel
doom, brem en jeneverbes aangeplant. 
De weide is in april ingezaaid met zaad 
van Cruydt-hoeck en heeft een goede 
start gemaakt. 
Dit jaar bloeiden uiteraard de eenjari
gen, zoals veel korenbloemen , klapro
zen, barbarakru id en vele anderen. 
Volgend jaar zullen de tweejarigen 
bloeien , zoals slange kru id, peen, zand
blauwtje en de meerjari gen, zoals bru
neI, hazenpootje e.a . 

De humusachtige vochtige zandgrond 
zal bepalen hoe het in de toekomst ver
der gaat, waarbij de informatie naar 
bewoners en personeel belangrijk 
blijft. De bewoners en mede werkers 
vinden het zo mooi, dit bijzondere 
plekje, dat meerdere braakliggende ter
reintjes van hen zo mogen worden. 
De fauna is op een hoger plan geko 
men met padden, hazelworm, vlinders, 
en (wilde) bijen. 
Ook het Utrechts Landschap werkt 
hieraan mee met hW1 beheer in de di
recte omgeving van Christophorus. 

Het gemis aan 'echte' natuur wordt ver
rninderd door het ont wikkelen van na
tuur op kleine scha al. Heel prettig dat 
ik hierbij door de bewoners en begele i
ders gesteund wordt. 0 
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wilde planten("keriij 

wilde planten kwekerij 
oude willem 2, 8426 sm appelscha, telefoon 0516· 433292 
wilde planten , bijzondere kruiden , bijen- en verfplanten , varens, 
stinzenbolletjes en -planten . verzending door heel nederland. 
catalogus f 3.50, giro 3343710, tnv h. tonckens, appelscha , 
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