
De wonderbaarlijke omtovering van
 
tegelplein naar KinderNatuurTuin
 

- onder elke stoeptegel wacht een paradijsje -

Sigrun Lobst
 

Oo it, nog niet eens zo lang geleden, 
was er een tochtig, grijs stoeptegel
plein, gelegen in de grote stad Rotter
dam . Midden in de wijk Feijenoord, op 
een voormalig haventerrein , waar nog 
niet zo lang daarvoor grote hoeveelhe
den vreemde bundels, kisten, en con
tainers van schip naar trein en omge
keerd werden verladen: daar ligt ons 
binnenterrein tje, ingeklemd tussen een 
optirnistische nieuwbouwflat (vijf 
hoog) en de 3,80 m hoge muur van de 
spoortunnel, waarachter regelmatig, 
een kleine aardbeving achterlatend, 
haastende treinen verdwijnen. 
Nog geen 350 m2 groot, begrensd door 
ijzergaas; 30x30-standaard stoeptegels, 
zo dicht naast elkaar , dat maar af en 
toe een dun sprietje omboog durft te 
schieten . 

Een heel gewone stedelijke buiten
ruimte dus, zoals bij veel scholen of 
buurtcentra. 

Achter de ramen van het gebouw, be

horende bij dit binnenterreintje, spelen
 
kinderen en werken mensen. En ze
 
voelden allemaal wei dat er iets moest
 
gebeuren. Zodoende werd er eerst een
 
beeldend kunstenares bijgeroepen. Zij
 
maak te met de kinderen grote kleurrij

ke panelen - fantasierijke beelden van
 
eilanden met wilde beesten en planten
 
- die aan de muur werden bevestigd.
 
Het plein bleef nog kaal, maar er
 
kwam beweging in de zaak, er hing
 
iets in de lucht...
 

Winter 1999
 
Uitgenodigd door Opvoedingsonder

steuning Feijenoord en buurtcentrum
 
Punt 50, de organisaties die in her ge

bouw aan het binnenterreintje zijn ge

huisvest, kwamen op een dag in de

cember 1999 verschillende 'door het
 
groen gemspireerde' vakvrouwen bij
 
elkaar . Vervolgens Yond er een leven

dig gesprek plaats over eigentijdse
 

Het binnenterrein van Punt 50 in febru arl 2000 

In de deelgemeent e Feijenoord 
zijn twee Opvoedwinkels waar 
ouders terechtkunnen voor vra
gen, informatie en activiteiten 
over opvoeding. ledereen kan hier 
vrijblijvend en zonder afspraak 
dagelijks terech t, De winkels be
schikken over een uitgebreide 
bibliotheek met interessante bro
chures, boeken, video's e.d. en er 
worden regelmatig ac tiviteiten 
georganiseerd zoals praatgroepen, 
voorlicbtingsbijeenkomsten en 
cursussen. Een van de winke ls is 
ondergebracht in het buurtcen
trum Punt 50. 

Punt 50 ligt in een absoluut stede
lijke omgeving. Het meest natuur
lijke zijn er de golven van de 
Maas en net gazon in het buurt
park ofwei die weinige vergeten 
hoekjes waar wilde planten een 
kans kregen om even een bloe
metje te laten groeien. 

Er wonen zo'n 80% allochtonen, 
vooral Turkse en Marokkaanse 
gezinnen. Hun mobiliteit is be
perkt. De onmiddellijke omge
ving, de wijk, is voor de meeste 
kinderen het universum waarin ze 
hun zintuigelijke ervaringen en 
hun praktische kennis over natuur 
opdoen. En dar is wei heel pover. 

Op een naruurexcursie bleek een 
acht jaar oud meisje voor het eerst 
in haar leven in een bos te staan. 
En een enkel kind uit een hele 
groep gaf aan dat haar groot
moeder wei eens van kamillebloe
men thee maakt als ze ziek was. 
Voor aile anderen was het idee 
am van planten thee te maken en 
te drinken heel absurd. 

FOlD: Sigru n Lobst 
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stadskinderen, de kwaliteit van hun 
leefomgeving en de rol van natuur in 
een tuin. Een defmitie voor de Kinder
NatuurTuin ontstond. Een tuinwerk
groep werd in het leven geroepen. We 
waren het er al snei over eens, dat de 
toekomstige tuin zodanig ingericht zou 
moeten worden dat hij de dagelijkse 
leefomgeving van de kinderen zou ver
rijken en veel mogelijkheden tot actief 
natuurontdekken zou gaan bieden. Een 
tuin, die de kinderen uitnodigt om ken
nis te maken met de geheimen van de 
natuur, met haar smaken, haar geuren, 
haar geluiden en haar kleuren, haar 
kracht enhaar logica. Een tuin die dui
delijk maakt, dat natuur niet alleen 
maar ergens ver weg in grote zo ge
noemde natuurgebieden, maar ook in 
elk klein plantje, elk klein stukje hout 
en onder elke stoeptegel te ontdekken 
vall. 
Natuurlijke eigenschappen als kring
loop, continuiteit, spontaniteit, net
werklogica, harmonie, evenwicht, ont
haastheid en ambivalentie kunnen er 
door de kinderen zelf ervaren worden. 
Vertrouwen in en eerbied voor de na
tuur als grondslag voor een vanzeIf

sprekend milieubewustzijn worden zo 
in de kinderen wakker geroepen. 
Door zelf mee te werken aan de aanleg 
van de tuin zullen de kinderen er zich 
bewust van kunnen worden, dat hun ei
gen handelen, hun eigen kracht een bij
drage aan de leefbaarheid van het mi
lieu kan opleveren. En dat leek ons een 
van de meest positieve ervaringen in 
onze consumptiemaatschappij: dat je 
eigen idee en kracht iets veranderen 
kan, hoeveel gemakkelijker dat gaat in 
een groepje en hoe weinig er eigenlijk 
nodig is om iets te veranderen. 

Lente 2000 
We hadden zo dus onze bedoelingen,
 
maar eerst werd de kinderen gevraagd,
 
om hun ideeen over de toekomstige
 
tuin te uiten,
 
"We gaan beginnen aan onze tuin!"
 
stond op de uitnodiging voor de eerste
 
tuinworkshop bij Punt 50, begin febru

ali. VrijwiIIigers verzorgden een muzi

kale en speelse middag, waarbij de
 
kinderen hun eerste intunieve ideeen
 
over de tuin konden uiten.
 
In een liedje kwam een vogel aange

vlogen, die een tuin zoekt en niets kan
 

vinden op het kale plein. "Sluit even je 
ogen en Iuister naar wat de vogel 
vraa gt." En later, buiten op het plein: 
"Wat denk je, voel je, wat onder de te
gels wacht om eindelijk tevoorschijn te 
komen?" 

Er ontstonden kleurrijke tuinen vol bo
men, bloemen, groenten en fruit en na
tuurlijk dieren. Een week later werd de 
fantasie van de kinderen geprikkeld 
door hen dia's van verschillende land
schappen en tuin en te laten zien. Van 
takken, stenen, schelpen, mos en klei 
maakten de kinderen daarna in met 
zand gevulde houten kisten tuinma
quettes. Er ontstonden betoverende 
wilde tuinen naast netjes aangelegde 
perken. Tuinen met hutten en heuvels, 
bloemen- en groentenperken en bosjes, 
zitplaatsen en schuilplekken. De kinde
ren vertelden verhalen bij hun droom
tuinen. Uit al die schilderijen, maquet
tes en verhalen lieten zieh duidelijke 
wensen aflezen. 
Met een oog op het terrein, het budget 
en de pedagogisehe ambities van de in
stelling ontstond daarna de ontwerp
schets die door de tuinwerkgroep 
goedgekeurd werd. 

!i4a..h.-fv; YLA ....----;;;;j-q 
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Herantwerp 
Uitgaande van de afmetingen van het 
terrein, het grote aan tal en bet verschil 
in gebruikers werd er voor gekozen om 
met weinig elementen een grote ruim
telijke en inhoudelijke verscheidenh eid 
te seheppen. De drie hoofddelen 
'kruiden-tegel-terras', speelbosschage 
en moestuin - werden door een drietal 
heuvels van elkaar gescheiden. De 
heuvels zelf kregen een versehillend, 
door hun Jigging bepaald karakter: een 
sehaduwrijke aardeheuvel bij de bos
sehage, een schrale, deeIs gemetselde 
puin-zand-heuvel met stapelmuur-zit
bank naast het terras en een speelheu
vel met een regenwatertank daaronder 
en een pomp er bovenop (dit laatste 
moet nog even wachten totd at een 
sponsor voor tank, pomp en installatie 
gevonden is). 

Aanleg 
AI net op het plein aanwezige materi
aal werd ter plekke verwerkt. Uit ge
broken stoeptegels werden een muur, 
een heuvel, een bank, een kasteelrurne, 
een barbecue en zitjes gemaakt. 
Het zand werd in de heuvels gestort. 
Verder zijn er vooral afval- /recycling
materiaal (puin, houtsnippers, com
postgrond) en natuurmaterialen (wil
gentakken, boomstammen) verwerkt. 
Omdat een van de meest elementaire 
eigenschappen van de natuur dyna
miek is zal de tuin ook nooit 'klaar' 
zijn. Er worden geen maatregelen ter 
bevordering van de houdbaarheid van 
b.v. hout genomen. Toegelaten verval 
schept ruimte voor nieuwe initiatieven. 
Bezig zijn in de tuin zal sporen achter
laten. Een mens maakt toch immers 
deel uit van de natuur, en moet z'n rol 
zoeken. 

Ret proces 
Bijzonder leuk materiaal blijken de 
wilgentakken en -stammen te zijn. On
ze wilgenwigwam is inmiddels zo'n 
1,5 m gegroeid. Met de wilgentunnel 
waren wij in de vroege droogteperiode 
in mei begonnen. Dat was te laat. De 
tenen waren toen al een beetje uitgelo
pen, kwamen niet diep genoeg de 
grand in en droogden als gevolg daar
van uit. Maar later kwamen er uitlo
pers van beneden.·We kozen voor een 
tussenoplossing en gebruikten de tak
ken als klimrek voor bonen. Nu heb-
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ben wij van de wilgen
tunnel een overvloedige 
bonenoogst, terwijl de 
wilgenuitlopers wach
ten om in de volgende 
lente ingevlochten te 
worden. Acht toekom
stige knotwilgen staan 
op de hoeken van onze 
drie-kamer-compost
bak. De bomen zullen 
straks nieuw bouwma
teriaal opleveren en in 
de zomer een lichte 
schaduw op de compost 
werpen. In de van oude 
pallets getimmerde 
moestuintjes is het al 
lang oogsttijd. Nadat 
aile radijsjes en dop
erwten zijn opgegeten 
en de uien zijn opge
hangen om te drogen, 
dragen nu de wilde to
matenplantjes hun 
vruchtkralen. Straks 
willen wij nog veldsla 
en groenbemesters 
zaaien. Yoor de kinde- Rosa in de wilgenwigwa m FOlO: Marianne vall Lier 
ren is alles nieuw en 
spannend. Ooit was er een meisje be "En zo zoet en hartstikke lekker!" 
zig om aile radijsjes achter elkaar uit 
de grond te trekken om te kijken of ze Yoor het geheel werd door Opvoe
nou al goed waren. De kleintjcs stopte dingsondersteuning Feijenoord een 
ze dan weer keurig de grond in... budget van f 5000,- ter besehikking 
En hoe groot was de verbazing over de gesteld. Een uitdaging voor de organi
inhoud van de doppen: erwtjes! satorische creativiteit van de coordina-

Puinheuvel en wilgentu nnel in augustus 2000: zelfs de tegels Iljken heel erg blij te 
zijn met hun nieuwe plaa ts! Foto: Sigrun Lobst 
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Kinderen bij het werk aan de puinheuvel. 

toren! Een lange reeks telefoontjes, 
mooie kleurenfolders en informatiever
spreiding in het begin loonden de 
moeite. Houtsnippers van Gemeente
werken, baksteenpuin van een sloop
bedrijf, hoge kortingen op het aan te 
schaffen gereedschap, afval pallets, 
struiken uit een verlaten tuin, dikke 
'wilde planten'-zaadzakjes uit Gronin
gen (van harte dank!) en vooral vele 
uren vrijwillige werkkracht gaven een 
geweldig resultaat. 

Voor een ieder was de enorme energie 
die tijdens het gebeuren vrijkwam een 
heel positieve en krachtgevende erva
ring . Was bet tuinidee twee jaar gele
den niet verder gekomen dan een plan
tekening opeen ambtenarenbureau, nu , 
waren alle randvoorwaarden ideaal. De 
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ontmoeting van mensen met besef voor 
het dilemma van de stadskinderen en 
de juiste plek op de juiste tijd. Duide
lijk werd, dat enthousiasme en geloof 
in een gemeenschappelijk doel de be
langrijkste peilers voor het succes van 
een dergelijk low budget-project zijn . 
Door iedereen bij het werk te betrek
ken (administratieve krachten, ouders , 
kinderen, leidsters), van het werk een 
feest te maken (met lekker eten natuur
lijk), en een motiverende coordinatie te 
voeren kreeg het proces zijn dynamiek. 

Ooit was er een grijs, tochtig stoepte
gelplein, In de vroege lente van 2000 
werd door veel ongeduldige kinder
handen onder groot gej uich de eerste 
tegel gelicht. Er kwamen schuchtere 
potnarcisjes in terecbt, eenzaam op het 

Onderde naam Werkgroep Aard
rijk wil Sigrun Lobst (tuin- en land
schapsarchitecte) ook verder (kin
derigroenprojecten plannen, advise
ren, coordinerenen uitvoeren. 
Het in dit artikel beschreven project 
Punt 50 was een vrijwilligerspro
ject, maar toekomstig werk t al een 
vervolg moeten vinden op projessio
nele en betaaldebasis. 
De werkgroepzal daarbij aange
vuld worden met vakmensen met 
verschillende achtergronden, zoals 
architeaen, beeldendkunstenaars, 
pedagogen, hoveniers enz: 
Op dit moment is Sigrun Lobst bezig 
met net smeden van plannen voor 
versehillende potentiele projecten 
en straks actief als 'groene wijk
vrouw' in Rotterdamse wiiken Blij
dorp en Bergpolder. 
Op zoek naar werk en contaeten is 
zij dankbaar voor tips en ideeen. 

plein in de koude wind , In de zomer
 
van 2000 plukken dezelfde kinder

handjes dikke pompoenen en spelen de
 
jongens en meisjes verstoppertje tus

sen de struikjes, hollen over het gras
 
en observeren de verscheidenbeid aan
 
insecten die op de pracbtige bloemen
 
afkomen. Er is een plek ontstaan waar
 
het midden in de stad mogelijk is een
 
heel afwisselend wandelingetje te ma

ken: door een bosje van vlier, wilgen,
 
berken, bazelaar en elzen, over een
 
trapje op een kantige beuvel van ge

broken stoeptegels en oude bakstenen
 
naar een kasteelrume met uitzicht over
 
de hele tuin, en verder naar beneden
 
door een lange greene tunnel waar dik

ke bonen in de lucht hangen, naar bui

ten in het vochtige gras onder een hou

ten poort door met pompoenen, even
 
een bosaardbeitje snoepen en aan de
 
guldenroede ruiken, om dan uit te rus

ten in de schaduw van de van wilgen

tenen gevlochten wigwam, om er even
 
over na te denken hoe dat nou allemaal
 
kan binnen een half jaar.
 
Het paradijs wacht gewoon onder elke
 
stoeptegel. Overal.
 

Werkgroep Aardrijk / Sigrun Lobs! 
Schiedamseweg beneden 519 D 
3028 BT Rotterdam 
Tel. 010-4372278 
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Wethouder Oosterwijk spreekt zijn waardering uit voor het werk van de kinderen 
en overhandigt hen tijdens de opening ieder een oorkonde. F% : Marianne van Lier 

0 


