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Her Ecologisch Natuurcentrum 'De 
Bosrand' wil op zijn domein de leerlin
gen (en volwassenen) laten kennisma
ken met de veelzijdigheid van de na
tuur. We opteren hierbij voor de veld
biologische en proefondervindelijke 
methode. Daarom werd het domein op
gesplitst in twee delen: een didactiscb 
gedeelte waarin de bezoekers reeds 
vanaf bet oprichten van het centrum 
een aantal proeven konden doen en een 
natuurtuin die eerst een bepaalde ont
wikkelingsperiode werd gegund voor
aleer ingeschakeld te worden in het di
dactisch programma. Nu deze tuin 
reeds een bepaald niveau (differentia
tie, soortenrijkdom, ... ) beeft bereikt 
wordt bij stilaan in de projecten opge
nomen. Het is echter gebleken dat niet 
aile onderdelen in de natuur en de eco
Iogie in deze tuin aan bod konden 
komen. Vooral de studie van de kleine 
ongewervelde en gewervelde dieren 
gaf met jonge leerlingen nogal war 
problemen. De grootste moeilijkheid 
was dat de leerlingen moeilijk de die
ren konden opsporen en vinden in onze 
tuin. Ze badden de attitude van bet 
zoeken van deze dieren in die voor hen 
'immense' tuin nog niet onder de knie. 
Hierbij werd eveneens LOch nog aan
zienlijke scbade 
veroorzaakt aan de 
zicb ontwikkelende 
flora en fauna. 
We hebben daarom 
besloten om een 
klein gedeelte van 
de instructietuin, 
die weinig gebruikt 
werd, om te vor
men tot een stuk 
waar deze dieren, 
die de kinderen 
wei angst inboeze
men maar hen toch 
ook erg aanspre
ken, gemakkelijk 
terug te vinden 
zouden zijn en 
waar men ze naar 
hartelust kan bestu

deren, zonder de tuin te veel schade te 
berokkenen en de andere groepen die 
op hetzelfde moment een bezoek bren

gen en een ander onderwerp hebben 
gekozen, te storen. 

We hebben daarom een deel van de 
tuin omgevorrnd tot "Wriemelstad". 
Deze naam werd met opzet gekozen 
omdat een stad gebouwd wordt door 
mensen. Dit stukje tuin is eveneens 
gebouwd door mensen. Er werden een 
aantal biotopen (de buizen) voor deze 
kleine vooral ongewervelde dieren ge
creeerd. Dit wordt eveneens duidelijk 
aan de leerlingen verteld , om hen toch 
bet verschil met de natuurlijke bioto
pen (die ze later in het project zullen 
bekijken en bestuderen) duidelijk te 
maken, ook om ben eveneens te laten 
ontdekken dat vooral de levensornstan
digbeden van deze dienjes gelijkaardig 
moeten zijn ongeacht de plaats waar ze 
verblijYen. 
Om alles voor de jongere kinderen 
aanschouwelijker te maken en om zich 
beter te kunnen orienteren werd aan elk 
biotoop een naam gegeven. Zo hebben 
we het 'Webhotel' waar ze spinnen 
kunnen aantreffen, 'Hotel Zoem Zoem' 
is de hornrnelkast, in de 'Houtfabriek' 

kunnen ze aIlerhande hout-verwerken
de' organismen vinden, de 'Oorburcht' 
herbergt de oorwormen, in het 'Ver
dronken Land' huizen kikkers, padden 
en salamanders, het 'Pannenbuis' is 
voomamelijk de pleisterplaats voor de 
pissebedden en in de 'Woonboot' voe
len de waterdiertjes zich thuis en kun
nen ze gemakkelijk en zonder gevaar 
door de kinderen bestudeerd worden, 
enz. De weersomstandigbeden kunnen 
bekeken worden in bet 'KMIW' 
(Koninklijk Meteorologiscb Instituut 
van Wriemelstad). 
Om de diertjes binnen de 'stadsmuren' 
te houden zijn er buiten enkele reus
achtige waarschuwingstekens opge
steld; een enorrne vliegenmepper van 
3 meter, een reuzemuizenval en een gi
gantische spuitbus gevuld met milieu
vriendelijke producten en ozonvriende
lijk drijfgas (zo krijgen de leerlingen 
ook de eerste noties betreffende een 
eventuele milieuvriendelijke bestrij
ding van deze diertjes, waarop in het 
rweede deel van het bezoek wordt 
gewezen). 
Bij het binnenkomen in deze stad door 
de 'Stadspoort' krijgen de bezoekers 
reeds een idee van de mogelijke bewo
ners aan de hand van enkele ludieke 

tekeningen van 
deze kleine dier
tjes, Ze kunnen 
echter de stad niet 
zomaar betreden, 
maar moeten voor 
hun bezoek tol 
betalen. Ze doen 
dit met bet door 
hen meegebrachte 
GFT (Groente-, 
Fruit-en Tuin-) 
afval af te geven 
aan de 'Kassa' 
waama dit afval 
naar het restau
rant De Lekker
bek' (de compost
hoop) gaat. Dit is 
dan ook voorna
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plaats van de regenwormen. Hier wor
den ze zich bewust van de noodzaak 
om bepaalde afvalproducten te recy
cleren en zien ze er de voordelen van. 
Eens de betalingsformaliteiten voldaan 
kunnen ze in het 'Stadhuis' waar o.a. de 
burgemee ster van II Wriemel stad", het 
lieveheersbeestje , verblijft, hun onder
zoeksspullen (potloupes, potjes, netjes, 
schopjes, etc ....) ophalen. 
Na een korte rondleiding onder 
begeleiding krijgen de leerlingen elk 
een diertje toegewezen dat ze moeten 
zoeken in de verschillende aangelegde 
biotopen en waarv an ze aan de hand 
van een door hen zelf te maken 
paspoort de voomaamste kenmerken 
moeten opzoeken op de informatieve 
panelen die her en der in "Wriemel
stad" zijn aangebracht. Na afIoop 
stellen ze zichzelf, aan de hand van een 
vraag-en-antwoordspelletje, als diertje 
voor aan de rest van de groep. 
Door een bezoek aan "Wriem elstad" 
kunnen de leerlingen, zonder gevaar en 
zonder aanzienlijke schade aan te 
richten, de kleine diertjes leren kennen 
en ze bestuderen , en leggen ze reeds 
een verband met de noden van deze 
dieren in de natuur. Door er afzonder
lijk of in kleine groepjes mee bezig te 
zijn krijgen ze respect voor deze dier
tjes (die ze anders de poten zouden uit
trekken), omdat ze hun rol in het eco
systeem beter begrijpen, en verdwijnt 
voor heel veel kinderen ook de angst 
voor het ongekende. 
In "Wriemelstad" wordt de basis ge
legd voor een aantal noodzakelijke 
begrippen betreffende de leven swijze, 
uitzicht, ... van deze dieren . 
Ais de kinderen in het tweede gedeelte 
van het project de kleine ongewervel
den gaan zoeken in de natuur (hetzij in 
de natuurtuin, hetzij in het aanpalende 
Aelmoeseneiebos) weten ze reeds in 
welke biotopen ze moeten zoeken; ze 
zoeken gerichter. Ze kennen eveneens 
reeds een aantal basiskenmerken van 
de verschillende groepen en kunnen 
daardoor de te gebruiken determineer
tabellen beter hanteren en begrijpen . 
In het derde gedeelte van het project 
worden deze kleine diertjes binnen in 
huis belicht. Door het bezoek aan 
"Wriernelstad" begrijpen de leerlingen 
veel gernakkelijker waarom we in onze 
huizen ook zoveel kleine diertjes 
kunnen vinden. Ze hebben reeds de 
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verschillende noden van deze diertjes 
leren kennen en kunnen zich reeds een 
beeld vormen van hun biotoop en hun 
niche in het ecosysteem. 

Bij de aanleg van "Wriemelstad" werd 
er vooral opgelet om zoveel mogelijk 
natuurlijke materialen te gebruiken. 
Niet aileen past dit veel meer in de 
natuurlijke omge ving van 'De Bos
rand', maar vormt dit een betere 
aansluiting bij de natuurl ijke milieus 
van de diertjes . Er werd ook gezocht 
naar een manier om de kinderen vrij te 
laten werken. Daarom werd dit stukje 
tuin door groen afgesch ermd van de 
rest van de tuin. Dit beperkt het onge
orienteerd rondtoeren van de kinderen. 
De nieuwsgierigheid wordt wei aange
wakkerd; "Wat bevindt er zich achter 
dat groene scherm ?" am het ongecon
troleerd werken van de kinderen tegen 
te gaan werden de verschillende 
biotopen aangele gd langs een gesloten 
circuit: een pad (kring) dat maar in een 
richting mag gevolgd worden. De vei
ligheid van de kinderen bij de water
partijen werd opgelost door gra te ton
nen te gebruiken opgesteld op borst
hoogte. Door de beperkte oppervlakte 
voelen de kinderen (en dan vooral de 
stadskinderen) zich niet zo verloren, 
zijn ze minder afgeleid en werken ze 
gemotiveerder en geconcentreerder. De 
biotopen werden zodanig aangelegd 
dat er slechts enkele diersoorten in 
voorkomen. De diertjes werden niet 
uitgezet maar zijn er zelf ingekomen . 
Ze zijn zeer gemakke lijk bereikbaar, 

niet te groot en door kinder en te 
doorzoeken . Een prabl eem is de voort
durende verstoring van bepaalde mi
lieus zoals het 'Pannenhuis' en de 'Kei
kant '. Toekomstgericht willen we er re
kening mee houden om enkele parallel
Ie biotopen te maken die dan afwis
selend door de kinderen kunnen onder
zocht worden. Ook liggen bepaalde bi
otopen door het groeien van het groen
scherm nu minder in de zon dan voor
dien wat op het voorkomen van soorten 
zijn weerslag heeft. 
"Wriemelstad" biedt de rnogelijkh eid 
om aan jongere kinderen op een aan
gename en speelse man ier de enorme 
soortenrijkdom van de vele ongewer
velden te laten beleven en te leren ken
nen. Ze zijn er door gefascineerd! 0 
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