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werk zes weken in weer en wind moest 
standhouden. Er werd speciale lijm en 
acrylverf gebruikt om er voor te zor
gen dat de kunstwerken heel zouden 
blijven. Op zaterdag 8 september wer
den alle 'ogen' van de leerlingen verza
meld en bevestigd aan een verticaal 
geplaatst hekwerk van betonijzerdat 
met slingers en kronkels was opgesteld 
langs de kunstroute midden in het cen
trum van Sint-Michielsgestel, Het was 
een fantastisch gezicht, al die ogen, 
strak boven en naast elkaar opgehan
gen op die meanderendeschutting van 
betonijzer. Veel mensen noemden het 
kinderkunstwerk het pronkstuk van de 
kunstroute. Het was in ieder geval ze
ker het meest bezochte kunstwerk van 
de route. Altijd stonden er wei mensen 
bij te kijken. Vaak natuurlijkook kin
deren die hun eigen oog op het kunst
werk terugzochten en het lieten zien 
aan hun ouders, vrienden of kennissen. 

Op een woensdagmiddag zes weken na 
de opening, werden de kleine kunste
naars uitgenodigd om hun eigen oog 
weer op te komen halen. Het was er 
erg druk die middag, bijna alle kinde
ren zijn langs geweest om hun bijdrage 
aan de kunstroute weer mee naar huis 
te nemen. 0 

Nol Trum is onderwijzer aan de ba
sisschool St. Jozef in Den Dungen en 
schooinatuurtuinpromotor. 

Het adres van de school: 
weidestraot t S. 5275 AR Den Dun
gen (N.Er.), tel. 073-5941616 

Springzaad: 
samen werken aan meer vrije ruimte voor 

natuur en kinderen 

Marianne van Lier en Willy Leufgen 

28 en 29 septemberj.l. werd in Rotter
dam, tijdens een tweedaagse ontmoe
ting van 25 enihousiaste deelnemers 
uit de wereld van de natuur- en milieu
educatie, het basisonderwijs, maar 
ook het kindvriendelijke tuinontwerp
en aanlegvak, een nieuwe netwerk
groep opgericht: SPRINGZAAD, een 
netwerk voorallen die dromen van 
waardevolle, (natuurtpedagogisch be
geleide buitenruimte ofdie er allan 
ger een werkelijkheid in hebben ge
vonden. 

Ret bloed kruipt... 
Als kinderenal zochten we beiden 'na
tuurlijkerwijs' en speels de ruimte, 
waarin het leven zich vooral beweegt: 
de een de uiterwaarden van de Rijn, de 
nabije bossen, velden, de grote moes
tuinen van nog ruraallevende grootou
ders, de ander de stedelijke equivalen
ten in stadspark, ruderale gebiedenaan 
de stadsranden vroeg NJN-gestruin. 
We kozen bewust voor studies - peda
gogie en biologie - die de ontwikkeling 
van het leven zelf tot onderwerp heb
ben, maar er bleef gelukkig genoeg 
vrije tijd over voor 'echt' natuurbele
Yen, zodat we de draad met onze oor
spronkelijkebehoeften niet verioren. 
En ook al werkten wij als jonge vol
wassenen in stectelijke benauwdheid in 
scholen, tehuizen, in informatiewinkels 
e.d., er bleef steeds die drang naar na
tuurrijke ruimte, vrijheid. 
Extra sterk ervoeren we dit in de groot
ste stad waar we ooit woonden: Ham
burg. We werkten daar beginjaren '80 
op een "avonturenbouwspeelplaats" in 
een roerige arbeiderswijk, met een 
prachtigeverscheidenheid aan kinde
ren, waarnaarwe nog jaren nadien 
heimweehadden. Maar de stad zelf 
bleek een 'ecologisehe ramp'. De zoek
tocht ging verder. Via natuurtuinwerk 
met educatieve taken kwam uiteinde

lijk beginjaren '90 "Oase" in zicht. En 
steeds maar weerspeelde een diep ver
langen naar meer vrije ruimte, niet al
leen voor de zich ontwikkelendena
tuur, maar ook voor de zich ontwikke
lende mens, volwassenenen kinderen, 
een eruciale rol in ons leven. 
We stikten zelf bijna letterlijk door de 
sfeer van luchtplaatsen ala Bijlmerba
jes, de fantasieloosheid van 30x30 te
gelpleinen met Heras-hekwerken, die 
ons rondom scholen, kinderspeelplaat
sen e.d. tegemoetstraalde. In Hamburg 
hadden we zelf ondervondendat het 
zonder al te veeI moeite compleet an
ders kan. We wisten dus zeker dat we 
geen illusie nastreefden. 
In onze Oase-tuin zagen we dat de kin
deren zich er heel prettig voeldenen 
dat ze veel fantasie ontwikkelden in 
hun spel. Fantastisch, maar tegelijk 
ook voor ons, net als voor vrijwel alle 
beheerders van openbaar toegankelijke 
tuinen, een reden tot zorg. De zich ont
wikkelende natuur is zo kwetsbaar dat 
we van iedereen (dus ook van de kin
deren) moeten vragen niet van de 
paadjes af te gaan. Toch jammer, denk 
je dan soms als een kind iets span
nends ziet waar zij of hij niet dichterbij 
mag komen. 

Bloeiend en boeiend: op zoek 
naar goede voorbeelden 
We zoeken al vele jaren naar natuurrij
ke plekken, waar kinderen wei de 
ruimte krijgen om te spelen en te ont
dekken en we vonden ze ook: fantasie
rijke tuinen bij seholen in Bremen en 
in de omgeving van Keulen en DUssel
dorf eind jaren '80, reliefrijke, mooi 
gelegen sehoolnatuurtuinen en plekken 
bij kinderdagverblijven en kleuterscho
len in Midden-Zwitserland in 1989, en 
dezelfde en vergelijkbareplekken ook 
nog eens in 1997. En steeds maar weer 
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gingen we, o.m. voor Oase-artikelen, 
op zoek naar werkelijk stimulerende 
plekken rondorn scholen, buurtcentra 
of speelplekken voor kinderen in Ne
derland en Vlaanderen. We probeerden 
ze in te plannen tijdens Oase-exeur
sies, om ook een groter publiek op al
ternatieven te wijzen. En we rnerkten 
dat we niet alleen stonden in ons ge
voel van verbijstering, hoe het toc h 
mogelijk is, dat een land, waarin toeh 
best veel aandaeht is voor ouderwijs
vemieuwing zo aehter kan blijven op 
her gebied van natuurrijke schoolom
gevingen. 
Soms gebeurde er ook iets echt bemoe
digends: zoals de hoofdprijs die Nol 
Trum van Basissehool StiltJozef in 
Den Dungen won in het kader van een 
wedstrijd voor een mooiere schoolom
geving in Noord-Brabant (Oase, 
1999/4, 2000/1) of het enthousiasme 
van de kinderen die samen met o.a. Si
grun Lobst meegewerkt hadden aan de 
omvorming van een doodsaai tegel
plein naar een kindernatuurtuin achter 
een buurthuis in Rotterdam Feijenoord 
(Oase, 2000/3). 
Twee Utrechtse studenten, Anneke van 
Rijn en Paula van Lith, onderzochten 
in 1999 in het kader van het project 
"Bloeiend en boeiend" vijf scholen, 
waarvan we wisten dat ze met sucees 
een sehoolnatuurtuin hadden aange
legd. Wij waren er vooral heel be
nieuwd naar welke factoren een rol 
spelen, waardoor kon j uist op deze 
scholen een goede schoolnatuurtuin 
ontstaan? Hun rapport, "Schoolnatuur
tuinen in het basisonderwijs - een case
study-onderzoek" is een relatieve best
seller onder de - bescheiden - Oase-pu
blicaties geworden: hij kwam op talrij
ke goede, vruchtbare plekken terecht. 

Naturelebnisraume 
Voorlopig hoogtepunt van onze om
zwervingen en zoektochten was de 
deelname dit voorjaar aan een meer
daagse exeursiereis met Duitse tuin
ontwerpers Jangs zeven prachtige 
schoolnatuurtuinen in Noord-Beieren, 
georganiseerd door Reinhard Witt. 
(Zie ook het verhaal van Marleen"van 
Tilburg op de volgende bladzijde.) 
Het bij ons groeiende beset, dar ons 
streven naar meer van dat soort loca
ties in Nederland een wat steviger 
structuur vereiste kreeg haar laatste 
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duwtje. We verstuurden aan meer dan 
100 ons bekertdeadressen vragenfor
mulieren over werkzaamheden en 
wensen op her gebied van natuurrijke 
schooltuinen inclusief de vraag, of 
men iets voelde voor een landelijk sa
menwerkingsverband. Een wervende 
nieuwsbrief over "Leven met verschil
len" - over biodi versiteit dankzij 
schoolnatuurtuinen - ontwikkeld door 
Kees Both Cal decennia op de bres voor 
natuurrijkere schoolorngevingenl) van 
het CPS in Amers foort i.s.m, Stichting 
Oase en de Universiteit Utrecht (Mar
jan Margadant, Ieerstoel Nlvlli) voeg
den we toe. Een verrassend hoog aan
tal (48), overwegend zeer inhoudelijke 
en positieve reacties, versterkte bij ons 
het vermoeden, dat deze nieuwe net
werkgroep zeergewenst is. 

Kindernatuur in Rotterdam 
Samen met een kleine voorbereidings
groep ontwikkelden we een zo gevari
eerd mogelijk programma voor twee 
eerSte kennismakingsdagen in Rotter
dam. We bezochten met elkaar "De 
Enk" in Rotterdam-Zuid, een school
tuineomplex met vele fanta sierijke, 
fraaie, natuurrijke elementen in de ran
den van het terrein, een klein buurt
speelplekje "De KuH" in Rotterdam
Zuid, "Punt-SO" , een kindernatuurtuin 
achter een buurtcentrumin Feyenoord, 
een natuurontwikkelingsproject op bet 
Brienenoordeiland, waar Srichting 
Ark in de vorm van veldlessen natuur
educatie organiseert, een schooltuin 

Matthijs de Gruijter laat Natuurspeelplaats De Botte Spij ker zien. FOLO: 1. Onck 

van de Vrije School Vredehof in Kra
lingen, waar kunstenaars bijzondere 
speelobjecten en een tuin-op-poten 
hebben gerealiseerd, een schoolplein 
van een k1euterschool in omvorming 
in Blijdorp, en tenslotte " De Botte 
Spijker" , een vml. avonturenbouw
speelplaats, die nu omgevormd wordt 
tot natuurspeelplaats. 
Ook al door het prachtige weer een 
groot succes' 
Naast her bezoek aan al die inspireren
de tuinen was er voldoende tijd, om in
formeel ervaringen uit de eigen werk
omgeving en educatief materiaal uit te 
wisselen en naar dia's en een videofilm 
van verwante initiatieven in Engeland 
en Duitsland te kijken . Her bespreken 
van toekomstige activiteiten en het met 
elkaar zoeken naar een pakkende 
naam, behoorde natuurlijk ook tot het 
programma. 

Foto: Jeroen Onck 
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U leest voor het eerst iets over 
"Leven met verschillen" en "Spring
wad" en heeft betangsteiting voor 
het nieuwe netwerk? 

Neem dan contact op met het secre
tariaat en wij sturen u een nieuws
brief en een aanmeldingsformulier 
toe. 

"Springzaad", seer. Kloosterstr. Sa. 
6641 KW Beuningen , tel.!fax 024
6771974, e-mail: oasenet@wish.nl 

Niches voor springzaad 
De tallozedromen kunnen nu in een
 
sterker verbandgestaltekrijgen: er
 
moeten immers nog zoveel meer van
 
dit soort plekkenkomen, inspirerende
 
voorbeelden zouden bekender mogen
 
wordendoor excursies, een videofilm
 
zou gewenstzijn, een standaardboek a
 
la "Natur-Erlebnis-Raume" of op z'n
 
minst een wervende brochurezou ge

schreven kunnen worden, passend les

materiaal moet erkomen , Ieerkrachten,
 
docenten van PABO's, NME-mede

werkers, ecologischehoveniers enz.
 
enz. zoudener enthousiastvoorge

maakt moeten worden. Nouja, "packen
 
wir es an... " zeggen ze dan bij de oos

terburen.
 
Uit de namendie op de bijeenkomst in
 
Rotterdam naar voren kwamen was er
 
een die ons (het voorbereidingsgroep

je) het meest aansprak: "Springzaad"
 
(een passendeondertitel zal wijzen op
 
de preciezebedoelingen). Concreteaf

spraken voor werkgroepen - een
 
nieuwsbriefgroep komt nog ditjaar
 
bijeen,een websitegroep begin 2002

en een programma voor 2002 zijn al
 
gemaakt.
 
En via de telefoon, CD-Rom (een van
 
de deelnemers, Jeroen Onck uit Hoog

vliet, zorgde voor prima foto's op een
 
CD) en e-mail ("zouden \\Ie niet kun

nen beginnen met een sprookjesachtig
 
kinderboek over al die heerlijke na

fuurrijke plekken waarvan we dromen.
 
cq. die Nederlandondanks alles lOch
 
nog rijk is", vroeg SigrunLobst uit
 
Rotterdam zich af) gebeurter al van
 
alles.
 
We hebbener veel vertrouwen in, dat
 
"Springzaad" kiemplekken zal vinden:
 
een prachtige groep mensen met een
 
indrukwekkende 'spirit' en een ijzer
sterke droom! 0
 

Schoolnatuurtuinen in Beieren 

Marleen van Tilburg 

Wal voor invloed heeft de omgeving en
 

het spelen in deze omgeving 0.0 de groei
 
van een kind? Deze en nog vele andere
 
vragen over dit onderwerp houdt heel
 
wat mensen bezig,
 

Mel deze vraag in mijn achterhoofd heb
 

ik de cfg elopen vakantie. met mijn vriend
 
Wim Niemantsverdri et , een aantal zoge

naamde schoolnatuurt uinen in het zuiden
 
van Duitsland berocht.
 
Aanleiding hiertoe waren enthousiaste
 

verhalen van Mariann e van Lier en Willy
 

Leufgen van Stichiing Oase ove r hun
 
coniacten in Duitsland met o.m. Rein

hard Will. auteur van een indrukwekken

de hoeveelheid prachti ge natuurtuinboe

ken. Reinhard houd t zich al vele jaren
 

berig met het realiseren van ee n natuur

rijke ervaringswereld voo r kinderen.
 

Gewapend mel rij n boek "Naiur-Erleb

nis-Riium e - Ne ue Wege f ar Schulhofe ,
 
Kindergarten und Sp ielplatze " zijn we 0.0
 

weg gegaan naa r Beieren , om daar 0.0 de
 
lijn Niimberg-Augsburg-Miinchen een
 
aantal van deze paradlj sje s te betichti

gen.
 

Wat wij daar aantroffen , ove rtrof on: e
 
stoutste ve rwachtingen.
 
Een vijftal tuin en , openbare en schooltui

nen. genoemd in het boek . rijn door ons
 

iniensief bekeken en bewonde rd.
 
Door de bouw en het gebruik van veel
 
mat erialen als (natuuris tee n en hout. in
 
combinaiie mel inheem se planten. bom en
 
en struiken, zijn e r leefwereldjes Olll


staan. waarin k inderen zich mel al hun
 

falllas ie I'oll edig uil kunnen leven. 
Waar hier in Nederland nog mel angsl en 

hui verlegen mijn d room van een rwee 
me ier hoge kl imllluur l'Oor kinderen 
wordr aangekeken . lijkt hel als ofmen 

daar in Dui lslan d 2 //l nog niel hoog ge
noeg vindl. Hoogleverschillen. nagebool

sle 1'0tspa 1'1 ijen. begroeid //lei o.a. rozen, 
ligusler en vele ande re A:welsbare en min
del' kwelsbare p lalllen , vUllr- en lValel'
plaalsen. niels leek Ie gek . Hel lVas er al

lemaal. Overed bespeurde ik: de vrije geest 
die kinderen de ruimte gu nt 0 11/ 0 .0 hun ei
gen manier , met hu n eigen lefen angsten. 

hun gren zen te leren ontdekke n en waar
schijnlijk te ve rleggen. 

Helaas was het vakantie tijd, dus konden 
we het gellOegen niet ervaren 0 111 de ter
reinen in vol bedrijf te zien. De paar kin
deren echte r die thuis ge bleven waren en 
loch in de omgeving aan het spelen wa 
ren, kwamen m el en thousiaste verhalen 

over de mogelijkheden die de schoolom

geving hen bood. Ons enthousiasnie leken 

ze echier loch een beetje overdreven te 
vinden. Voor hen was het ge woon een feit 
dat deze tuin e r lag. DQ/ het erfijn was 
am te spelen. lekk er me l water te kliede

renohoge wan den te beklimmen en ver

stopspelletjes te kunnen doe n waarlOe de 
versch illende plekj es aanleiding ga ven 
was vantelfspreke nd. en dat is oo k p recies 
wat het lO U moelen zijn. 
Dat het ~ok in Duitsland een moeizaam 
proces is geweest om 1'001' elkaar te krij
gen . dm er nu. na vele j a ren, een g roOi 

aamal sellitlerende voo rbeelden liggen 
van naluurrijke kinderleeftuinen, 1I10ge 
duidelijk zijn. De inzel, hel geloofen de 

lang e adem van verschillende mensen is 
nodig ge wees l 0111101een dergelijk resul

lalle kOlllen. Nuliggen ze er, najaren van 

slrijd. overleg. hoop Jruslralie. doorzel
lings verm ogen en hel inlense geluk da! de 
droolllioch werkelijkheid gewo rden is. de 
prachlige Na luurErvaring sRuim les die. 
voo r fIlij allhans. hel levende bewijs zijn 

dot we onze d r01llen niel moelen opgeven. 
Wie fIleer over deze schoo l- en buul1speel 
plekken wi/ lezen. raad ik he l boek van 
Reinh ard Will mel klem aan: 

NaturErlebnisRiiume, Manfred Pappler 

en Reinhard Witt, ISBN 3-7800-5268-7. 
(ook Ie besle lle n via Slichling Oase). 

De:e leksl werd CVClleellS gepubliceerd ill de 
lliellwsbrief \'(lJI Verellig i/lg Wilde Weelde , 3
2001. 
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