
ln.Oasenr.t (mei19~1) heeft RoelkErPosthumus. difectaJr vanhetNatuurmuseum in Groningendep!annenbe
sChreven voordehetinriCtttmgvaneiakinderwefktuirienin daze$tad. Een van ~Pl1der'4eIen.van de her inte 
richtentuin IndeWijk p~. ~ debeesljestuin • is·inmiddels (gedeelte\ijk).gerealiseerd. .. . . 
Jndit artfi<erb9schtijftMarpiROOzen,eiduCatief medewarksterbijh~ NatuJrmuseurT:lefl 'geeSteJjjk moedet' van 
.d8 beeStjestuin door welkebeelderit4JziChlietinspirerenen watei:~aaJbiJdeaarilegvane~ndergeliJ<e tWn
kant kijken. ... . . . . 

De beestjestu in een wereld apart 

Marja Roozen 

De tionkere silhouetten van de reigers steken at tegen de avondlucht. Ze 
hadden hun nesten in de reusachtige oude eiken gebouwd, aan de rand 
van de grote vijver in het bos. Daar zat ik els kind vaak met vriendjes en 
vriendinnetjes om de grote vogels te bekijken en te beluisteren. 
Aan de rand van het bos stand de oude bakstenen muur van net verval
len landhuis erachter. Het nuis straalde vergane glorie un, met torentjes 
en ronde etkers. We werden onweerstaanbaar aangetrokken door die 
muur vot klimoo, en vooral door wat daar aehter lag. 
Zodra je door net hek van de voormalige kruidentuin binnenstapte, kwam 
je in een andere wereld. De omheining zorgde voor tiestotenneid. Het 
leek alsot het er warmer was, behaagJijker, en zelts de geluiden klonken 
anders. Afs kind vonden we net iedere keer weer spannend om dit we
reldje binnen te gaan. 

De beestjestuin te leggen . Je hebt er maar weinig 
Het idee achter de beestjestuin voor nodig . Een stukje grond van 
gaat terug op deze en andere erva ongeveer 10 bij 15 meter is al vol
ringen als kind. doende. 
We hebben in de kinderwerktuin in Onze kinderwerktuin in Paddepoel 
Paddepoel (Groningen) zo'n beslo is 1 hectare groot en daarop is de 
ten tuin gemaakt , waar het voor beestjestuin maar een snippertje. 
kinderen spannend is om naar bin De materia/en zullen evenmin voor 
nen te gaan. In de beestjestuin problemen zorgen . Het is niet moel
komt daar nog iets bij: ze kunnen er lijk om aan stronken, keien , stenen 
op ontdekkingstocht gaan naar klei
ne dieren, 
Allerlei rnaterlalen zoals keien, ste
nen, dakpannen . stronken en 
boomschors zijn bijeengebracht. 
waarin beestjes kunnen leven. Voor 
kinderen is net spannend op zoek 
te gaan naar beestjes : stenen en 
keien om te keren, bloempotjes op 
te tillen of door buizen te gluren. Ut
teraard leggen ze alles daarna 
weer terug. 
De kinderen (wij hebben gekozen 
voor de leettijdsgroep van 5-8 jaar) 
komen zo op een heel indringende 
manier in contact met beestjes. We 
hopen oat hun ervaringen van nu, 
herinneringen worden voor later. 

Met simpele middelen 
Het is een groot voordeel dat een 
beestjestuin zo gemakkelijk is aan 

en dakpannen te komen of aan 
houtschors: allemaal prima materi
alen om beestjes onderdak te bie
den . Leerkrachten doen in de 
beestjestuin allerlei ideeen op over 
hoe je met simpele materialen 
woonplekjes voor beestjes in de 
omgeving van de school kunt ma
ken . Er is maar zo weinig voor no
dig : wat stronken onder struiken of 
losse keien die de kinderen op kun
nen tillen. 
Wanneer het in de tuin van de 
school niet mogelijk is om een vol
ledig ingerichte beestjestuin aan te 
leggen, compleet met omheining, is 
het misschien wei mogelijk om er 
onderdelen van te realiseren. Dan 
kun je de omgeving toch verrijken. 
Want, wie onderdak biedt krijgt 
gasten. Reken maar dat ze ko
men! 

Terugblik op de aanleg 
Bij de aanleg van de beestjestuin in 
Paddepoel merkten we dat [e al 
doende leert . De op papier geplan
de plek bleek achteraf niet geschikt 
te zijn. Het was er veel te zonnig 
voor schaduwminnende beestjes. 

foto : Harry Ho/steijnOp zoek naar beestjes in de kinderwerktuin Paddepoel. 

2 



Stronken, schors en houtsnippers 
droagden in snel tempo uit. Geen 
pissebed hield het er uit. Aileen 
voor zonaanbidders, zoals bijen, 
hom mels en vlinders was de plek 
geschikt. Ais vanzelf ontstond toen 
het idee om een schaduwbeestjes
tuin en een zonnige beestjestuin te 
maken. Dat is nu het leuke van de 
praktijk: verrassende oplossingen 
worden geboren, die je van te vo
ren nooit zou hebben kunnen be
denken. 

De schaduwbeestjestuin 
Voor de schaduwbeestjestuin gin
gen we op zoek naar een minder 
blakerend plekje. We vonden het in 
de schaduw achter de bijenstal. Er 
stonden zelfs al twee met klimop 
begroeide bomen. Aan de zijkant 
lag een gestorte rand stenen en 
puin . Wat daar al een leven onder 
zat! Als omheining kozen we riet
matten van twee meter hoog . Om 
rotten te voorkomen, plaatsten we 
die op bakstenen. Direct contact 
met de aarde wordt zo vermeden. 
Bij het neerzetten van de rietmatten 
klonk er al direct geknaag van wes
pen. Riet is prachtig bouwmateriaal 
voor een wespennest , dat elders 
wordt gebouwd. Later in net sei
zoen kropen oorwormen en lieve
heersbeestjes in de holle stengels 
aan de bovenkant, waar ze een pri
ma winterholletje vonden. 
Houtsnippers op de bodem , varens, 
klimop en andere schaduwplanten 
zorgen voor een steervolle aankle
ding . 

Woonplekjes in de schaduwtuin 
Wat zou het heerlijk zijn, wanneer 
Nederland zou gaan krioelen van 
de diertjes in beestjestuinen, waar
in kinderen op ontdekkingstocht 
kunnen gaan . Op de kinderwerktuin 
in Paddepoel is gebruik gemaakt 
van de volgende rnaterialen om 
dieren mee te lokken - misschien 
een idee om zelf mee aan net werk 
te gaan : 
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Losgestapelde dakpannen bieden 
holletjes aan o.a. torren, spinnen 
en lieveheersbeestjes . 
Strooi tussen de pannen hier en 
daar een handje aarde om het ge-

De schaduwbeesljesluin 

heel nog aantrekkelijker voor de 
dieren te maken. 

foto: Maria Roozen 

gesloten cirkel en graaf de onder
kant lets in. Vul de bak met grond, 
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Een rommelig gestapeld muurtje 
van bakstenen zit vol hoeken en ga
ten. Beestjes worden er door aan
getrokken. Verwerk er bij voorkeur 
ook wat bloempotten in of leg ze er
naast. Kinderen vinden het span
nend om er in te kijken . 
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Je staat versteld van de grate aan
tallen diertjes, die tussen en onder 
gestapelde lappen boomschors le
ven . Spinnen bijvoorbeeld zetten er 
hun eikapsels at, In de tuin van het 
Groningse Natuurmuseum hebben 
zelfs salamanders een onderkomen 
tussen de schors gevondenl 
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Maak van ongeveer 5 meter rolbor
der (hoogte ca. 35 em) een cirkel of 
een andere vorm. Graaf de onder
kant iets in. Vul de ontstane bak 
met tuingrond en een dikke laag 
houtsnippers . Deze vormen een 
voehtige ondergrond voor de keien 
die er bovenop worden gelegd. Na 
een aantal dagen huizen er at wor
men onder en torretjes, 'gouden 
beestjes' volgens de kinderen . 

Maak van ongeveer 3 meter rolbor
der (hoagte ca. 60 em) een aaneen

bladeren en groenteafval. Uitste
kend voer voor wormen. 
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Een houten kuip (doorgezaagde re
genton) , gevuld met waterplanten is 
een prima onderkomen voor poel
en posthoornslakken. De kinderen 
zullen de eieren aan de onderkant 
van de bladeren vast ontdekken. 
De slakken zelf kunnen in een jam
potje worden gestopt om ze van 
diehtbij te bekijken. 
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Kinderen vinden het soms moeilijk 
om hun gevonden slak weer terug 
te zetten . Ze willen hem graag nag 
een poosje houden. Dat kan, in de 
slakkenbak. In deze semi-perma
nente huisvesting van hout en fijn
mazig ijzergaas kunnen slakken 
gemakkelijk enkele weken worden 
ondergebraeht. De slakkenbak 
heeft geen bodem. Hij wordt op de 
grond gezet, waaruit planten de 
oak binnen kunnen groeien . Er zit
ten luikjes in de bak, die door de 
kinderen kunnen worden openge
maakt. 
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Stenen bloempotten , gevuld met 
hooi zijn een aantrekkelijke slaap
plaats voor oorwormen, die zich er 
overdag in terugtrekken. In de 
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hertst krijgen ze gezelschap van 
pissebedden en lieveheersbeest
jes. De potjes worden aan ijzer
draad opgehangen . Aan het uitein
de daarvan komt een (dwars-)hout
je, dat niet langer mag zijn dan de 
doorsnee van de potbodem. Het 
houtje voorkomt dat het ijzerdraad 
door het atvoergat van de pot 
scnet, 

De zonnige beestjestuin 
Op de kinderwerktuin is tot nu toe 
aileen een start gemaakt met de 
schaduwbeestjestuin. Maar er zijn 
al id~n voor een zonnige beest
jestuin. Die zou een steer moeten 
ademen van warmte, licht en bloe
men. In deze zonnige hot mal<en 
de vochtige houtsnippers plaats 
voor klinkers ot andere stenen die 
in cirkels ot andere patronen kun
nen worden gelegd. De zonne
warmte wordt in de stenen opgesla
gen. Ze voelen warm aan, zodat er 
zeker mieren te vinden zullen zijn. 
Hommels, vlinders en bijen v1iegen 
at en aan: zij bezoeken de Zonne
bloernen. 
Tegen de hertst, als de nachten 
langer en kouder worden ontdek
ken de kinderen hele kluiten lieve
heersbeestjes tussen de schutbla
deren van de Zonnebloemen. Van
at een verhoogd plankier staan ze 
oog in oog met de snoepende vlin
ders op de Vlinderstruiken. Door 
het glas van de bijendemonstratie
kast proberen ze de koningin op te 
sporen. Maar zover is het allemaal 

Een pluim van de Buddleia vol met Kleine vossen en een Garnma-uiltje. 
Tekening: Paul Schoenmakers, De Vlinderstichting. 

nog niet. Deze winter wordt eerst
 
verder gewerkt aan de inrichting
 
van de schaduwbeestjestuin en
 
worden de bijbehorende vragen en
 
opdrachten uitgewerkt.
 

Tot slot
 
Hat komende jaar zullen kinderen
 
met behulp van opdrachten en aan

trekkelijk beschilderde materialen
 
werkelijk op zoek gaan naar beest

jes in de beestjestuin. Tegen die tijd
 
zijn de planten uitgegroeid en zor

gen ze voor een aantrekkelijke be

sloten steer.
 
Er zullen dan ongetwijteld heel wat
 
meer beestjes in hun nieuwe nolle

tjes wonen. Je zou wensen dat kin

deren na hun bezoek aan de beest
jestuin een sterk 'beestjeszoek· 
beeld' overhouden, Oat ze daarna 
spontaan op school, tnu is ot bij 
oma op zoek gaan naar de levende 
kleine wereld bij hun voeten. 
Maar vooral dat kinderen later het 
begrip 'beestjes' zullen koppelen 
aan iets plezierigs, dat ze vroeger 
hebben meegemaakt. 0 
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