
Twee j aar gel eden beschreef Nol Trutn , onderwijzet van basisschool Sin t jozef in Den Dungen (Noor d
Brabant), zij n ervaringen met de schoolnatuurtuin die random hun school i s aangelegd. Dit jaar was hij 
betrokketi bij een bijzonder kunstproject langs de Dommel. Samen m et een collega wist hij ongeveer 
1100 kinderen 'met an der e ogen ' te laten kijken naar netuut, kunst en het samenspel hiervan. Een bij
zon der kunstwerk was het resultaat. 

Te mooi am waar te zijn
 
Nol Trum 

Kunstroute langs de Dommel 
Zondag 2 september werd eindelijk, na 
een aanloop van zo'n drie jaar, de 
kunstroute "Te rnooi om waar te zijn" 
officieel geopend. De organisatoren, 
drie plaatselijke kunstenaars, konden 
tevreden zijn. Na jarenlange voorberei
ding was nu eindelijk hun droom ver
wezenlijkt een kunstroute langs de 
Dommel. 
We hebben het over de gemeente Sint
Michielsgestel, een dorpje aan de ri
vier de Dommel gelegen onder de rook 
van 's-Hertogenbosch. De drie kunste
naars waren Fieke Barten, Ank van 
Engelen en Marc Volger. Zij hadden 
2S kunstenaars bereid gevonden om 
hun kunstwerken ten teen te stellen 
aan de oever van de rivier de Dommel. 
Het stroomgebied van deze rivier 
strekt zich vanaf de Belgische grens 
uit, dwars door het hart.van Noord
Brabant, tot aan de stad 's-Hertogen
bosch. De kunstenaars hadden in ieder 
gevaJ rninstens een ding gemeenschap
pelijk, namelijk hun passie voor natuur 
en milieu. De kunstwerken die zij had
den vervaardigd waren zeer wisselend 
van uitvoering en materiaalgebruik. Er 
was van alles te bewonderen, van 
mooie toto's tot een wasplaats aan de 
oever van de rivier, van de koeien van 
Paulus Potter in een modem jasje tot 
de stiltekapellen die je tot meditatie en 
bezinning verleidden. Voor iedere 
smaak was er wei iets te vinden! 

Met andere ogen 
De drie Gestelse kunstenaars hadden 
twee leerkrachten uit het basisonder
wijs (los Korsten en rnij) gevraagd een 
educatief project te ontwikkelen bij de 

kunstroute. We zijn beiden gespeciali
seerd in naruur-en rnilieueducatie. We 
hebben de handen ineengeslagen en 
met succes een project ontwikkeld voor 
de groepen vijf tot en met acht van her 
basisonderwijs, Het project, "Met ande
re ogen" genoemd, had tot doel de kin
deren op een speelse wijze kennis te la- , 
ten maken met natuur, cultuur, kunst en 
het samenspel daarvan, Twee belangrij
ke onderdelen van het project waren 
een bezoek aan een deel van de kunst
route en het zelf actief deelnernen aan 
het maken van een groot gezamenlijk 
kunstwerk dat zich op een markante 
plaats langs de route bevond, 

Kinderkunstwerk 
Ongeveer 1100leerlingenhadden in de 
weken voorafgaand aan hun bezoek 
aan de kunstroute gewerkt aan het edu
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catief project en hadden er veel tijd en 
energie in gestoken. Voor de leerlin
gen was het hoogtepunt her meewer
ken aan de totstandkoming van het 
kinderkunstwerk. Aile kinderen moch
ten een plankje van 20 bij 30 centime
ter versieren in de vorm van een oog. 
Aile denkbare materialen mochten 
worden gebruikt. Ze moesten er alleen 
rekening mee houden dat het kunst-
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werk zes weken in weer en wind moest 
standhouden. Er werd speciale lijm en 
aerylverf gebruikt om er voor te zor
gen dat de kunstwerken heel zouden 
blijven. Op zaterdag 8 september wer
den aile 'ogen' van de leerlingen verza
meld en bevestigd aan een vertieaal 
geplaa tst hekwerk van betonijzer da t 
met slingers en kronkels was opgesteld 
langs de kunstro ute midden in het cen
trum van Sint-Michielsgestel, Het was 
een fantastiseh gezieht, al die ogen, 
strak boven en naast elkaar opgehan
gen op die meanderende schuuing van 
betonijzer. Veel mensen noemden het 
kinderkunstwerk het pronkstuk van de 
kun stroute. Het was in ieder geval ze
ker het meest bezochte kunstwerk van 
de route. Altijd stonden er wel mensen 
bij Ie kijken. Vaak natuurlijk ook kin
deren die hun eigen oog op het kunst
werk terugzoehten 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 Ie komen halen. Het was er 
erg druk die middag, bijna aile 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 51. Jozef in Den Dungen en 
schooinatuurtuinpromotor. 

Het adres van de school: 
weidestram 18, 5275AR Den Dun
gen (N. Sr.), tel. 073-5941616 

Springzaad: 
samen werken aan meer vrije ruimte voor 

natuur en kinderen 

Marianne van Lier en Willy Leufgen 

28 en 29 septemberj.1. werd in ROller
dam, tijdens een tweedaagse ontmoe
ling van 25 enthousiaste 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 voor allen die dromen van 
waardevolle, (natuuripedagogisch be
geleide buitenruimie 0/die er allan
ger een werkelijkheid in hebben ge
vonden. 

Het bloed kruipt... 
Als kinderen al zochten we beiden 'na
tuurlijkerwijs' en speels de ruimte, 
waarin het leven zieh 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 gebieden aan 
de stadsrand en vroeg NJN-gestruin. 
We kozen bewu st voor studies - peda
gogie en biologic - die de ontwikkeling 
van het leven zelf lot onderwerp heb
ben, maar er bleef gelukkig genoeg 
vrije tijd over voor 'echt' natuurbele
Yen, zodat we de draad met onze oor
spronkelijke behoeften niet verloren. 
En ook al werkten wij als jonge vol
wassenen in stedelijke benauwdheid in 
seholen, 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 begin jaren '80 
op een "avonrurenbouwspeelplaats" in 
een roerige arbeiderswijk , met een 
praehtige verscheidenheid aan kinde
ren, waarnaar we nog jaren nadien 
heimwee hadden. Maar de stad zelf 
bleek een 'ecologisehe ramp'. De zoek
tocht ging verder. Via natuurtuinwerk 
met educarieve taken kwam uiteinde

lijk begin jaren '90 "Oase" in zicht. En 
steeds maar weer speelde een diep ver
langen naar meer vrije ruimte, niet al
leen voor de zieh ontwikkelende na
tuur , maar ook voor de zieh ontwikke
lende mens. volwassenen en kinderen, 
een erueiale rol in ons leven. 
We stikten zelf bijna letterlijk door de 
sfeer van luchtplaa tsen ala Bijlmerba
jes , de fantasieloosheid van 30x30 te
gelpleinen met Heras-hekwerken, die 
ons random scholen, kinderspeelplaat
sen e.d. tegemoetstraalde. In Hamburg 
hadden we zelf ondervonden dat het 
zonder al te veel moeite eompleet an
ders kan. We wi sten dus zeker dat we 
geen illusie nastreefden. 
In onze Oase-tuin zagen we dat de kin
deren zich er heel preuig voelden en 
dat ze veel fanta sie ontwikke lden in 
hun spel. Fantasti sch, maar tegelijk 
ook voor ons, net als voor vrijwel aile 
beheerders van openbaar toegankelijke 
tuin en, een reden tot zorg. De zieh 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. Tach 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 wel de 
ruimte krijgen om Ie spelen en Ie 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 kleuterseho
len in Midden-Zwitserland in 1989, en 
dezelfde en vergelijkbare plekken ook 
nog eens in 1997. En steeds maar weer 
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