
Een tuin voor Lutjegast
 
Maya Roozen 

Je wordt gebeld. Een "leerkracht van
 
ee n basisschool in Lutjegast aan de
 
lijn. Ze willen zo graag iets met hun
 
tuin doen ... Maar wat?
 
Of ik een keertje langs kan komen.
 
We spreken een mid dag af in februari.
 
Ik weet niet ee ns waar Lutj egast ligt.
 

Het blijkt in een landelijke omgeving
 
te liggen, met veel hagen van elzen en
 
berken. Het dorp beeft een nostalgisch
 
kerkj e en de buizen eromheen bebben
 
een deur in bet midden.
 
Je vraagt de weg en even later vind je
 
de oud e schoo l mid den in een reep
 
nieuwbou w.
 
Het team is nog even bezig. Ze zijn zo
 
klaar...
 
Geeft niets, ik vermaak me weI.
 
Je drentelt doo r de stille lokalen, proeft
 
de sfee r, bekijkt de werkjes aan de
 
muur.
 
De kin derstemmen ban gen nog in de
 
lucbt.
 
Je kijkt door het raam naar buiten.
 
Gras en een smalle strook met bomen
 
en struike n.
 

Als je nu... Het mo tortje beg int te wer
ken . Als je nu die lage groenblijver 
weghaal t, dan kan daar bet beestjespad 
beginnen. 
Een leuk begin tussen die twee mooie 
berken door! 
In gedachten teken je met je Yinge r het 
pad tussen de struike n verder. Daar 
v66r langs en daarachter tussen door... 
een pad met houtsnippers, Je ziet bet al 
slinge rend voor je . 
En daar wat ges tapelde boutbl okken 
voor de pissebedden en daar war 
bloempotten, die de kinderen kunnen 
optillen op zoek naar beestjes. 
Stoeptegels en stapeltjes keien mogen 
ook niet ontbreken. Een woo nplek voor 
duizen dpoten, slakken , wormen en an 
der gm t. 
Een span nend beestjespad voor kin de
renl 
Mu ssen , groe nlingen en koolmezen
 
scbarrelen tussen de takken. Een mooi
 
plekje voor een nestkastje voor kool

mezen . Je kunt bet zo in de berk op

hangen.
 
Een nestkastje met een glazen wand,
 
zoda t de kinderen naar binnen kunnen
 
kijken , naar de vogelki nde ren.
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Die eigenwijze breedbekj es vergeten 
ze nooit meer! 
Je loopt naar bet volgende lokaal . 
Je kijkt uit op een breed , kaal grasveld 
om zoomd doo r een lange, saaie haag 
van bottelrozen. 
Op beide boeken van bet grasv eld staar 
een volwassen boom . In een boom zit 
in de top een voge lnes t. Dat is tenmin
s te al wa t. Een houten vlagg emast staa t 
verloren mi dden op bet gras veld. 
Je droomt weg... 
De strook tusse n de bomen is beplant 
met vogelvriendel ijke bome n, zoals 
lijsterbessen. 

Tekening van Betsy Bolink uit: Ret Vier-Selzoenenboek, biz. 78 
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In het gras zitten vakken ge
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de kleu.ren paars en wit. De 8?~i!(~, nfd~~{~0~~~'if!ykinderen kijken welke o;t 'fi . 
bloemkleur de meeste vlin ill 
ders aantrekt. " II) r,(fj .) l' 
Bij het yak van de Oost-In . Gt ~ & 
dische kers zijn kinderen in '~J~~ ~ n1~ gespannen bezig van veel tl® ~) 10
kleine zilveren waterdrup ~( (\:, 'C0 'j ~
 
pels een hele grote te maken. ~/ .
 

Natuurlijk ontbreken de
 
schamierplanten niet. De
 
bloemen Iaten zich naar aile
 
kanten draaien, als een
 
schamier. Een succesnum

mer voor onderzoekende
 
kindervingers!
 
Tussendoor loopt een piuk

strook ingezaaid met vro

lijke eenjarige bloemen . De
 
kinderen kijken met ver

grootglazen naar de lieve

heersbeestjes. Wigwams ge

maakt van hoge bamboe

stokken zorgen voor hoogte

verschil. Er klimmen kleuri

ge lathyrusbloemen tegenop .
 
Hoe meer ervan geknipt
 
wordt, des te meer bloemen
 
komen eraan!
 

Het enige wat ik nog niet ge

zien heb is het school plein
 
aan de zijkant van net ge

bouw. Tot mijn verbazing
 
zie ik, dat er een dicht hek
 
geplaatst is vlak v66r een
 
strook met bomen en strui

ken. Zou de grand niet van
 
de school zijn, maar van het
 'PleAY\ 
huis van de buren? Ik loop ;""'?"""7 . 
naar buiten om te zien van 
wie de grand is. Vande [?lo.-t1 \ I 
school! 

Globale schets van de toekomstige situatie van de schooltuin in Lutjegast 

Weer binnen hoor ik geschuifel van En hoe plukstroken, bloementuinen, te Acht neuzen wijzen richting ruin.
 
stoelen. Ik kan mel mijn dia's begin geltuinen en andere groene ideeen kun De vonk is overgeslagen. De een wil
 
nen. Mijn openingszin begint direct nen worden uitgevoerd . een beestjespad voor zijn lokaal , de an

mel een vraag: hoort het groen achier Dia's vol gekleurd zomerleven schui dere een bloemenstrook.
 
de bekken , zoals nu, of ervoor, zodat yen voorbij . Een leerkracht zucht . Wat jammer nou,
 
kinderen erin kunnen ? Daar bad nie Het licht gaat aan, de gordijnen worden dat hij op de eerste verdieping zit.
 
mand nog bij stilgestaan. opengetrokken. Het felle voorjaarslicht Plannen worden gemaakt en afspraken
 
Een leerkracht komt op het idee om het stroomt het lokaal binnen. We knippe genoteerd.
 
hek te laten staan, maar er twee hekjes ren met onze ogen. Als ik even later de boel inpak bedenk
 
in te maken: een in- en uitgang . Dan begint iedereen door elkaar te pra ik me wat een fijn werk ik heb!
 
Met mijn dia's kan ik precies aangeven ten.
 
hoe beestjespaden aangelegd kunnen Als afsluiting maken we een ronde (o« artikel versch een ook in het tijdschrift
 
worden. door aile lokalen. "Schoonschrift" in Groningen].
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