
Van schoolplein naar natuurtuin 

Els Huibregtse 

Vandaag, 19 mei 1998 (een van die schitterende voorjaarsdagen) is het weer
 
een genot ons werk te kunnen uitoefenen in een gebouwtje waar de rondom
 
overvloedig aanwezige natuur permanent te zien, te horen en te ruiken is.
 
'Ons werk' houdt in het runnen van een Milieu Educatie Centrum. 'Ret ge

bouwtje' is een voormalige kleuterscbool waarvan de omgeving van een saai
 
schoolplein is omgetoverd tot een rijk natuurgebiedje.
 
Dlt artikel gaat over deze stadsnatuurtuin en de natuur- en rnilieu-educatie

ve activiteiten erin. 

Impressie 
De eerste klaprozen van zeker een 
meter hoog koketteren voor een laag 
raam, de gele lissen pronken fier langs 
de vijver, margrieten stralen in de 
borders, madeliefjes en pinksterbloe
men spikkelen het grasveld, de geurige 
vlierbloesem opent zich . De salie bloeit 
net op tijd voor de net weer gesigna
leerde vlinders. En er is groen, veel 
soorten groen: (bloeiend) gras, de 
gemengde haag, bomen en nog niet 
bloeiende planten. 
Elke blik uit het raam signaleert 
vogels: merels, winterkoninkjes, tortel
duiven, zelfs een grauwe vliegenvan
ger en natuurlijk mussen . Ze rommelen 
wat tussen de planten en in de 

takkenhagen, nestelen al dan niet in de 
gevarieerde sortering nestkasten , of 
komen badderen in de vij ver. Op een 
dag als deze is het een gekwinkeleer 
van jewelste, af en toe overheerst door 
paniekgeluiden van het merelp aar als 
er een buurtkat op bezoek is. 
Voor de bijen is het weer een produc
tieve dag. Het gezoef in en uit de 
bijenkast op het dak is van binnen uit 
goed te volgen door het bovenraam en 
in de spiegel aan het plafond . Een 
ontdekking was laatst dat bijen drin
ken; je ziet er altijd weI een aantal zich 
tegoed doen in de vijver! 
De zan glins tert op het wateroppervlak, 
schaatsenrijdertjes kriskrassen, kikker
visjes en allerlei klein spul krioelen 

"Kabouterpad" Foro: Els Huibregtse 

door elkaar, salamanders schieten weg, 
onderwaterplanten borrelen en de 
bloeiende waterlelie maakt van de 
vijver weer een sprookjesplas. 
Tja, je hoort ook verkeer langsrazen, 
en stemmen van passanten; de 
buurthuizen steken boven het groen 
uit; tussen het groen vissen we regel
matig verkreukelde blikjes en lege 
drankflessen op, soms zelfs injectie
spuiten, en een raam had ineens een 
kogelgau ? '), Oftewel : dit paradijsje 
ligt als een oase in een probleemwijk 
van Vlissingen. Ondanks soms wat 
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rommel bebben we bier verder geen 
hinder van. De buurtbewoners roemen 
de positieve uitstraling van de tuin en 
de activiteiten. De mensen uit de 
aangrenzende flat kijken met plezier op 
deze levendige driehoek natuur. 

MICMEC Walcheren 
In 1993 betrok de sticbting MIC1\.1EC 
Walcberen (Milieu Informatie - Milieu 
Educatie Centra) de verlaten kleuter
scbool "De Kloek" aan de Koren
bloemlaan in Vlissingen om er een Mi
lieu Educatie Centrum (MEC) te vesti
gen. Vanuit dit centrum wordt 
sindsdien lesmateriaaI uitgeleend, er 
worden tentoonstellingen, milieumark
ten, cursussen, lezingen en vergade
ringen gebouden. Er zijn informatie
boeken met gratis folders; boeken en 
tijdscbriften liggen ter inzage. 
Naast dit centrum beeft de stichting 
MICMEC Walcberen ook nog een 
pand in de binnenstad van Middelburg 
(Reigerstraat 2) waarin de Milieu
Winkel gevestigd is. Hier lean men 
terecbt voor allerbande informatie op 
gebied van natuur en milieu; er is een 
sortering verkoopartikelen van IVN, 
WNF, Vogelbeschenning e.d. Dit 
rnateriaaI wordt ook gebruikt in stands 
op b.v. braderieen. 
MICMEC beeft als doelgroep de 
burgers en scholieren van Walcheren. 
De gemeenten uit deze regio subsi
dieren de sticbting structureel. Het 
werk wordt gedaan door vnl. 
vrijwilligers, gecoordineerd door een 

betaalde kracht, ondersteund door een 
Melkert-medewerker. 

Historie natuurtuin MEC 
In 1994 werden plannen ontwikkeld 
voor een natuurtuin rond bet MEG. Er 
werd een ontwerp gemaakt door een 
tuinarchitect. Na overleg met de 
gemeente Vlissingen werd een aan
grenzende punt plantsoen erbij getrok
ken. De jacht op subsidie begon. 
In 1995 kon met de toen beschikbare 
gelden het eerste deeI aangelegd 
worden (l tim IO op de plattegrond): 
de grote vijver voor de ingang, de 
gradientenheuvel met puinmuur, de 
bloemenwei, her pleintje mel de 

Natuurtuinmarkt bij het MEC FOlO: Els Huibregtse 

Bezoekers wandelen rond met een beschrijving Foto: Els Huibregtse 

hoogstamfruitbomen, bet vogelbosje, 
het moeras, het wilgendijkje en een 
deeI van de Zeeuwse baag. Hoewel het 
een tuin met zoveel mogelijk inheemse 
planten zou moeten worden werd bier 
en daar tocb gekozen voor bestaande, 
niet inheemse exemplaren. Omdat het 
zulke mooie grote bomen waren bij
voorbeeld (de ltaliaanse els), Om de 
kaaIslag tijdens de omvorming 
enigszins te beperken werd de haag 
gefaseerd herplant. Hierom werd bet 
rooien van de rode Prunussen 
uitgesteld. Ze werden geknot en mogen 
uiteindelijk gewoon blijven, de wilgjes 
steken er prachtig tegen af! Zo ook de 
enorme brede Juniperus; absoluut niet 
passend in bet nieuwe ontwerp, maar 
bij elk kinderbezoek bleek hij een 
beerlijke klim-/speel-/schuilboom. Ook 
dit zijn positieve natuurervaringen! 

In 1996 werd het tweede deer ont
wikkeld (zie plattegrond, 11 tim 21): 
het zonnige en het scbaduwrijke bos
deel, de kruidentuin, her grasland met 
de akkertjes, de hagen en de compost
hopen. 
De tuin kon worden aangelegd dankzij 
subsidies van de provincie Zeeland, het 
VSB-fonds en bijdragen in natura van 
de gemeente Vlissingen, het Wegschap 
en een aantal bedrijven. En met hulp 
van veel vrijwilligers: de tuingroep van 
MICMEC, de Stichting Landscbapver
zorging Zeeland en leerlingen van een 
stratenmakersopleiding. 
Hoewel de tuin een groot aantal ele-
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menten op een betrekkelijk klein 
oppervlak bevat (nog geen 1400 rrr), 
oogt de tuin ruim en overzichtelijk. Dit 
dankzij het strakke ontwerp en de 
geknipte hagen. Hij vormt een goede 
balans tussen openheid (contact met de 
omgeving door openingen in de haag, 
zicht op omliggende gebouwen) en 
beslotenheid (cas e-effect, intieme 
hoekjes, verwondering in een natuur
gebiedje). De entree op het ronde plein 
doet je welkom voelen, verrassingen 
als de weelderige bloemenheuvel ach
ter de puinmuur en de enorme, levendi
ge waterpartij maken dat alle bezoe
kers zich deze tuin herinneren, ook na 
een vlucbtig bezoek aan bet MEC. 

Doelstellingen 
De algemene doeIstelling van MIC
MEC Walcheren is het bevorderen van 
milieubewust gedrag. De natuur-tuin 
bij het MEC vervult hierin een 
belangrijke functie; onderstaande pun
ten maken dit duidelijk . 

- In de tuin zijn allerlei voorbeelden te 
zien van natuurvriendelijk tuinieren: 
* (beem)planten passend bij de ver
schillende milieus, 
* een grate natuurvijver, 
* zorg voor dieren (nestgelegenheid 
voor vogels, vleermuizen, egels en (so
litaire) bijen, 
* aandacht voor afval (composteren en 
takkenhagen). 

- De tuin wordt gebruikt als een van de 

Natuuroudercursus Schooltuinieren 

voorbeeldtuinen bij de door MICIvI:EC 
georganiseerde tuincursussen. 

- De tuin is meer bedoeld als 
ontdektuin dan als kijktuin. Daarom 
zijn speciaal voor kinderen natuur
ontdekkoffertjes samengesteld over 
waterdiertjes, boderndiertjes, vlinders 
en insecten, bomen, bloemen en 
planten. Voor de kleuters kan een 
kabouterpad uitgezet worden; langs de 
vijver is een kikkcrpad gepland. 
Onlangs is een nestkastenspeurtochr 
gemaakt, en natuurleerpaden voor de 
oudere jeugd zijn in voorbereiding. 

- De akkertjes worden dit jaar voor de 

Foto: Els Huibregtse 

tweed e keer gebruikt voor het project 
schooltuinieren. Zo'n 20 kinderen van 
groep 6 van een naburige school ko
men van maart tim oktober eens in de 
14 dagen een uur werken in bun 
tuintje; per kind is 1 m? beschikbaar. 
Hierin zaaien en planten ze o.a. 
aardappelen, tomaten, radijs en bloe
men. Tussendoor wordt ook gelet op 
diertje s en andere planten in de tuin. 
Het tuinafval gaat naar de compost
hoop, de oogst gaat trots mee naar 
huis! 

- Voor andere scholen wordt in het 
MEC een Natuuroudercursus 
Schooltuinieren gegeven. Deze ouders 
Jeren eens per maand wat ze in de 
daaropvolgende periode op hun eigen 
school met de kinderen in de 
schooltuin kunnen doen. 

Doorbordurend op het thema 
tuinieren is er dit jaar voor de derde 
maal een natuurtuinmarkt bij her 
MEC georganiseerd met naast 
informatie en plantenverkoop ook een 
vrijmarkt voor tweedehands tuinspul

. len, natuur-ontdek-activiteiten voor 
kinderen, men kon kunststof bloem
potten inleveren ter recycling, er was 
een dernonstratie schuttingvlecbten van 
wilgentenen en er waren excursies 
door de tuin. 

Dit voorjaar werd de folder 
"Natuur tuinen op Walcheren, zien 
en doen " gepresenteerd . Het eerste Veldwerk in de tuin met een natuur-ontdek-koffertje Foto: Els Huibregtse 
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blad gaa t over natu urvriend elijk tuinie
ren in het a1gemeen en geeft aan welke 
openbare natuurtuinen op Walcheren te 
bezichtigen zijn. Het inlegvel beschrijft 
de tuin rond het MEC. Per onderdeeI 
wordt aangegeve n waarom het in deze 
tuin is aangelegd en wat het met natuur 
te maken heeft, 

- In het kader van de ZeeIand-Natuur
maand organiseerde MICMEC WaI
cheren in juni weer een Open-Dag
Natuurtuinen LS.m. de Walcherse 
ecologische tuinkrin g "De Mantelin
ge". De region ale IVN-afdeling be
schreef een fietstocht langs deze tui
nen, waaronder ook die van het MEC. 

- Vorig jaar en ook dit jaar bezochten 
ca. 80 PABO-studenten het MEC om 
kenn is te maken met het te lenen les
materiaal en om ideeen op te doen hoe 
de schoo lomgeving gebruikt kan wor
den als bron voor net natuuronderwijs, 

- Tot s lot is de tuin regeImatig een doeI 
voor excursies van vrouwenverenigin
gen en tuinclubs. Nieuw dit jaar is de 
functi e a1s stempelpost tijdens activi
teitenfietstoch ten. 

Ook hier weer een contrast: Hoewel 
het hier vaak heel rustig is en je je 
midden in de natuur waant zijn er ook 
invasies, waarbij de alom gekoes terde 
natuur het even heel moeilijk heeftl 

Onderboud en beb eer 
De . natuurtuin bij net MEC wordt 
onderhouden door een aantal vrij
willigers. De eers te jaren waren her 
moeilijkst. Ze bestonden vooral uit 
strijd regen draadalg in de vijver, tegen 
paardebloemen in het gras en gras op 
de bloemenberg. En nier te vergeten de 
droge zomers net na de aanplant! Maar 
dankzij de goede zorgen van deze 
groep vrijw illigers is de tuin een 
onderdeel waar MICMEC trots op is! 
Ter inspiratie bezoeken de tuinvrijwil
ligers elk jaar een tuin elders. In 1996 
zijn we naar de Educatieve Natuurtuin 
Goffen in Nijmegen geweest. We 
deden daar ideeen op voor het opzeuen 
van een beheerpl an, wat we nu 
inmiddels hebben. Hierin staat per on
derdeel beschreven wat het natuuras
pect en het educatieve doel ervan is, 
hoe het in het a1gemeen onderhouden 

Vrijwillig in DE TUIN en 
de vertedering voor de klaproos 

Donde rdag 23 ap ril, 13.30 uur
 
Vrijw illige rs druppelen binnen. Eerst een rondje doo r de tuin. Wm zullen we vandaag.
 

Meestal is da t wei dui del ijk, ook zonde r eerst in het beheer(s)p lan te kijken . Die 's ' is een
 
regelmatig te rugke rend pu nt van discussie: beheren of beheersen wij. We neigen naa r
 
beheren; beheersen klinkt zo machtswe llus tig en zelfv oldaan .
 
Selectief wieden is uiteraard een weke l ijks terugkerende kl us. Een nieu wkomer: "lk dac ht
 
dat je in een naiuurtuin niet hoeft te wieden ". "Tja, het is de bedoeling da t er een even

wicht komt , maa r voo rlopi g halen we ongewenste woekeraars zoals paa rdebloem, g ras
 
en distel weg ".
 
O.K., aan het werk. Al ga uw slaan de twijfels toe: is dit nu gras of blewwe mo rgenster?
 
Wat is nu akkerdis tel en wat speerdistel en welke mag blijven staan ?
 
1n de boomspiegels vall de hoogstamfruitbo me n mogen kleine planijes blijven, eve nal s
 
het grappige ha ndjesg ras en natuurlijk mag oak de klaproos blijven staan.
 
De fruitbom en worden be/nest, net als de schooltuintj es, verder veel stukken vers ch ralen
 
of de naiuur zij n gang laten gaan .
 

Tusse n de regels van het pleintje k rabben we g ras en paa rdebloemen weg, maar de klap

roos laten we staan.
 
De echtgenoot van een vrijwill igster hanteert twee maal per jaar de zeis. 

I	 Een buunbewoner komt zeggen dat er 's avonds een kat op ten van de vogelhuisjes zit. 

Een s tuk gaas moet dit voorkomen, nu maar hopen dat de broedende mees niet al te zeer 
van slag is geraakt. 
Sebastiaan en Leah, kinderen van een van de vrij willigers kome n uit school. Ze vervelen 
zicn nooit in de tuin; 6f ze gaa n naar de speelboom, ofze pakken het 'wa terbeestjeskis tje' 
en gaa n in de vijve r op zoek naar torren, slakken en salam anders . 
Om drie uur is er thee, meestal buiten aan de lange tafel, het sociale gebeuren is ook be 
langrijk. Ervaringe n in eigen tuin en volks tuin worden uitgew isseld, zee r versc hillende 

me nsen, maa r de passie voor natuuriuinen hebben we gemeen. 
De st raatkant langs het hek moet nag worden schoongemaakt: gras, heen noe s, straa tvu il 
en hondendrollen , niet het leuks te we rk, maar altijd wei een 'vrijwilligeriiie het wi l 

doen! (Met handschoenen.] 
Draadalg wordt voorzichtig uit de vijver gevist. Het eeuwige dilemma: lang wachten op 
naiuurlijk eve nwic ht of ing rijpen en (soms tijdelijk) goed resultaat. To ch is het wei be
langrijk dat, zeke r voor een ac tiviteit waarbij veeI mens en worden verwac ht, de tuin e r 
vrolijk uitziet. Het is imm ers de bedoe ling mensen te entho usias me ren om ook natuurlijk 
te gaan tuinieren! 

Donderdag 7 mei: Niet ai le klap rozen mogen blijven staan. 

Alice 

~ 

moet worden en wat er per maand aan 
moet gebeuren . 
Ter onderlinge communicatie wordt 
door de vrijw ilIigers een logboek 
bijgehouden waarin wordt opgetekend 
wat er die rniddag gedaan is, soms met 

tips erbij voor de volgende keer, 
melding van een bijz ondere vondst of 
een leuk voorval. Vorig jaar bezochten 
we de net aangeIegde siertuin bij De 
Kleine Aarde en de heemtuin bij het 
Zeeuw s Biologisch Museum; dit jaar is 
het natuur vijver-centrum "Het Groene 
Kikkertje" in Dreischor het exc ursie
~cl . 0 

Els Hu ibregtse is coordinator van
 
het MICMEC Walcheren.
 

Adres:
 
Milieu Educatie Centrum
 
Korenbloemlaan 5 
4382 PD vl issingen 
tel: 01 18-417039 
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