De educatieve natuurtuin van
basisschool Sint ]ozef
- deel 2 Nol Trum
gebracht, terwijl de voedselrijke bo
demlaag diep werd ondergespit. We
hebben geprobeerd om zoveel moge
lijk voedselrijke grand onder de heu
veltjes en andere verhogingen te depo
neren. Het streven was om de voedsel
arme bovenlaag een dikte van onge
veer 50 em te geven.

De aanleg
Voordat aan de aanleg van de ruin kon
worden begonnen, moest eerst alle niet
gewenste vegetatie worden verwijderd.
Aile bruikbare elementen, bijvoorbeeld
een grate inlandse eik hebben we ge
handhaafd. De gerooide bomen hebben
we kunnen gebruiken om de tuin mee
aan te kleden. De boomstammen lagen
her en der verspreid om de tuin een na
tuurlijk aanzien te geven. Dit werd niet
door alle buurtbewoners begrepen: we
hebben telefoontjes gehad van mensen
die ons wel van het "open-haard-hout"
af wilden helpen!
Verschraling van de grond
Over het algemeen troffen we in onze
tuin voedselrijke humeuze 'tuingrond'
aan. Dit vormt niet het meest gesehikte
uitgangspunt voor een natuurtuin. Er
zijn versehillende manieren om een
sehralere bodem te verkrijgen (zie:
Londo), maar om financiele en prakti
sehe redenen hebben wij gekozen voor
her omkeren van het profiel. De voed
selarme grand werd naar boven
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Ret aanbrengen van relief
We hebben geprobeerd zoveel moge
lijk variatie te verkrijgen in de vegeta
tie. Daarom hebben we de hoeveelheid
vlakke grand tot een minimum traeh
ten te beperken. We hebben een heu
veltje en een dijkje aangelegd en daar
naast is er een flauw golvend maaiveld
gerealiseerd. Deze werkzaambeden
zijn uitgevoerd door een plaatselijk
Ioonbedrijf met een kraan. Dit bedrijf
was zo vriendelijk om zijn werkzaam
heden voor de halve prijs uit te voeren.
De plaatselijke hovenier deed ook een

Basisschool Sint Jozef figI in het
Nootd-Brabantse dorp Den Dun
gen, midden in een wijk mel grote
rijtjestuuren met tuintjes. AUe loka
len hebben grote ramen die uitkij
ken op her schoolterrein. Er ziuen
ongeveer 250 leerlingen op de
school. Er zijn 9 groepen, mel in 10
taal 16 leerkrachien. De school
heeft een katholieke achteigrond. In
1996 is hier een natuurtuinaange
legd mel een totale oppetvlakie van
ongeveer 800 vierkante meter.
In Iiet vorige nummer van Oase be
schreef Nol Trum de voorgesclziede
nis: ze maakten een goed doordaclu
plan en vroegen Wi/lem Iven liier
een mooie tekening van Ie maken en
wonnen hiermee de hoofdprijs in
een wedstrijd I.g. I'. ltet tweehon
derdjarig bestaan van de provincie
Noord-Brabant!

FOIO'S:

No! Trum

5

Foto: Ma riann e van Lier

duit in het zakje: hij bood aan de tuin

tegen kostprijs aan te leggen. Een va
der van een van de kinderen sloeg gra
tis een put en een andere vader heeft
belangeloos de waterput gemetseld.
Het was hartverwarmend om deze
spontane steun te krijgen!
Nadat de grondwerkzaamheden gereed
waren hebben we volgens het plan van
Willem Iven de tuin aangeplant en in
gezaaid.
Aanv anke lij k keken we de planten de
grond uit en waren we wat ongeduldig.
In eerste instantie waren we zelfs bang
dat we het verschralen van debodem
wat al te rigoreus aangepakt hadden.
Later bleek het allemaal wei goed te
komen en nu, drie jaar later, begint de
ruin echt 'body' te krijgen.

Buitenwerk onder handbereik
De educatieve natuurtuin biedt de kin
deren van onze school tal van moge
lijk!leden tot direct en zeer regelmatig
contact met de natuur. De tuin maakt
het mogelijk dat alle leerlingen van
jong tot oud, de kans krijgen om te ge
nieten van een krachtige leeromgeving.
Doordat de tuin letterlijk onder hand
bereik ligt, is de organisatie van het
buitenwerk veel gemakkelijker.
Hoewel het niet voor elke leerkracht
eenvoudig is om met de kinderen bui
tenactiviteiten te ondeme men, zien we
steeds vaker leerlingen met hun leer
kracht in de tuin actief bezig. Niet al
leen het natuuronderwijs profiteert van
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de schooltuin, de tuin kan ook dienen
als inspirerende omgeving bij groeps
gesprekken of als buitenklas dienen of
bijvoorbeeld als rnateriaalleverancier
voor creatieve vakken.

Interessante ontwikkeJingen
Door de aanleg van de schoolnatuur
tuin hebben er allerlei ontwikkelingen
plaats gevonden:

'" Onze school is vertegenwoordigd in
een regionaal netwerk van coordinate
ren natuur- en milieueducatie.
,~ Vaak wordt onze schooltuin bezocht
door leerkrachten die zelf ook zoiets
willen realiseren bij hun eigen school.
'" Er is zelfs intemationale belangstel
ling voor onze schooltuin. In maart
1999 is een groepje Zweedse leraren
op bezoek geweest om ideeen op te
doen voor een schoolnatuurtuin bij hun
eigen school.
'" Onze school neemt deel aan een Ian
delijk project "Leven met verschillen".
waar Stichting Oase ook bij betrokken
is.
Allemaal ontwikkelingen waar de
school, en de leerJingen vooral, hun
voordeel mee doen!
0

"Ied er najaar werken de k inde ren van
de bovenbou w mee aan het ond e rho ud
Fan de na tuurtuin d ie b ij onze school is
aangelegd.
Op een 1II0 0i e najaa rsdag had ik daar
om m et de kinderen afgesproken dat ze
snoeischare n e n grasscharen ntee naar
sch ooL ro uden netnen om in he t 'bloem 
rijk grasland' en op de 'vl inde rheu vel'
de uitgebloe ide pla n len af te knippen .
Het afg ekn ip te planienmateri aal m oest
blijven liggen, t odat de zaden de kans
zouden krijgen om Los te Laten en op de
bo dem te vaLlen . EnkeLe weke n lat e r
zou den we dan de p lantenresten op
gaan ha rken en op de compos thoop de
ponere n. De plantenresten m ogen niet
in de win blijven liggen, 0111 te voorko 
men dat de bodem verr ijki wordt m et
voedingsstoffen. De kinderen van m ijn
gro ep (gro ep 7) wa ren dolen ihousiast
I om te beginnen. Na ee n kone demon
stratie over de te volgen werk....l·ijze .
gingen de ki nderen aan de slag . Het wa s
een LUSI voor het oog 0111 te zie n ho e e r
gewerkt werd. De kinderen - niet de ge 
makke lij kste leerl ingen - werkten kei 
hard en al snel was er res ultaat te zien .
De vlinderheuvel werd kaler en kaler.
Na een iijdje vie! het mij op dat er
steeds tneer kinderen stop ten me t sn oei
en en in g roepjes bij elkaa r g ingen
staan. Nieuwsgi erig geworden g ing ik
kijk en wa a r ze mee berig waren. Ze
hadden ontdekt dat de plantenstengels
letterlijk barsien I'an de zaden en ook
dat er zee r veel verschillende soo rten
raden bes tond en. Ze raakt en er niet
o ve r uitge p raat. Het wa s prachtig 0111 te
zien da t de ki nderen geg repen wa ren
do or de veelvonn igheid van de nat uur
en zich daaro ve r verwond erden. E en
kans voo r 'open doel' . fk g af aan dat de
kinderen de ra den moc ht en verra tuelen .
het liefst rovee l mog elijk versch ille nde
soo rten . Tijdens het verramele n we rd er
druk geexperimenteerd: "He.. als j e die
pel/Laanraakt dan sp ringen de ::.aadj es
er van zelfuit!" en "He. aan de ~e ~aa d: jes zit een soor! kllrke nl rekker " of "He,
: de ::.e z(w dj es smaken naar het spl/L dm
aLlijd op die br oodjes ziI ' " Aan hel eind
I \'an de lIIiddag hadde n de kinde ren e en
g rote hoe l'ee Lheid zad e n verzameLd. De
voLgende dag gingen we ze SOorI bij
so orl leggen. Met be h uLp va n boeken lIiI
he t do cllmemmiecem l'Um we rd opge
~ocht bij welke pLanten de zaden hoo r
den. LaI er werd er een tent oonstelLing
mn de bevi ndingen ge lllaaki en konden
andere g roep en zien WaI I'oor 'sc ha llen "
er in de nawl/li l/in ge\'Ond en wa ren. "
( /lit: N ie l/wsb rief"Le venmei versch il
I
len ".. SGmengesleLd doo r Kees BOlh )

I
Nol Trum is ondenvijzer l'an groep
8 van de basisschool Sint l oze! en

NME-coordinatorvan deze school.
He! adres van de school:
Weidestraat 18. 52 75 AR Den Dun

gen. Te l: 073-5941616.

I
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Wat vinden de kinderen van groep 8 van de tuin?
"Als ik door de schooltuin loop . krijg ik het gevo el of ik ergens ben in een naiuurgebied of ;o." Your sonu n ige kinderen is zo vee l
natuur toc h weI ev en wen ne n: "Ik vind on;:e ruin ook bes t wel leuk. moor hi) 1II0el wcl wat mooier worde n. \I'anl het is op SOI11
mige plekken Iw g wei een troepj e." en: "Ik vind dar de schooltuin er wei wild uitziet en er zi: Feel onk ruid ill. " M aar da ar staat
d an weer tegenove r: "Zelf vind ik dar we goed mel de win omgoon, Ik ben niet zo'n wilde dus vaak doe ik ook rustig in de natuur.
Walll sommige kinde ren gaan niet goed om mel de naiuur '
en dar is zande, " en . heel comp limenteus : "Ik zil nil in
groep 8 en dat wil le gge n do ik no dit jaar van school
of go, dat vind ik zonde vanwege de schooltuin. "

Plattegrond Schoolnatuurtuin
Basisschool St. Jozef, Den Dungen

Ontwerp: Willem Iven

Beleving van de seizoenen
"In de zome I' of len te staa t de hele
ruin in blo ei en in de herfst zie je de
paddestoelen en hoorje de blaadjes
valle n." Dit laatste herinnert ee n an
del' ki nd zich ook: "Varig jaar gin
gen we een keer onder de grate eik
Slaan en luisteren. j e hoorde de
bladeren ritsel en en naar
ben eden komen.
H et was mooi
0111 da t te horen. "
"Als het heeft gevro
ten is het prachtig in
J ~:: ' , ~/
""
"' v,:-~ :/
"",-:'<,
,-.
de sch ooltuin. Spi nnen - ~-g~ .} \
webbe n mel p rachtig e dauw'~~ :P~
druppels. In de ZOl11e r zijn er
- ;"~ ~•.~.
ook kikke rs te rien. grat e of klei-;"-:,p
ne," Niet dat iederee n daar z6 dol
op is: "Er i in en ook veel kikkers. dai
is iets mindel'. moor dai hoort bij zo 'n tuin. "
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Leren en werken in de natuurtuin
"Hei is nu een SOOI'l deel van on ;e biologi ele ssen. wanl
al s we nu les hebben, gaan we naa r b uiten en doen we
experimentjes in de iuin." Ee n k ind heeft ontdekt da t oo k he t
ze lf onderho ude n van de ruin positie ve effec ten hee ft: "Je merkt
nou de vier sei zoenen beter. De kinde ren onderhouden de win
zelf En dat vind ik heel goed. omdat je dan een beter tic ht op de
natuur krijgt." M aar ook het onderhou d op zich ma ak t indruk :
"Soms moeten kinderen ook snoeischare n. harken en kruiwagens
meen emen. dan goon we ailes pial snoe ien " e n "Soms nioeten we
een stuk van de tuin helema al plat kni ppen . En later liet all emaal
weer opruimen. " De kindere n worden ook ingeze t bij de educa
tieve ac tivite ite n: "Mel de kleuters doen een poo r kinderen ook
opdra chij es en de meneel' gaat dan gewoo n verder met les geven
in de klas aan de andere kinderen. "

Belangstelling van buitenaf
Kindere n laten blijke n tro ts te zij n al s hun sc hooltuin
de bela ngs te lJin g heeft van 'vreemden': "Soms

komen vreemd e mens en naar de ruin
kijk en. Er iijn e I' 01
ve rsc hillende geweest,"
en, nog interessanter:

"Toen de Zweeds e
leraren naar on:e
t uin kwame n kijk en
vond ik dar ech t
leuk en dan nog
wei helemaal uit
Zwedenl Dar is een
eind weg vind ik: zelf. "
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