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Willy Leufgen 

Nooit zo compact zoveel schoJen en 
andere educatieve plekken van bin
nen en buiten gezien als in de 30 uur 
die we 20 en 21 september j .1. met 
een groep van ca. 25 mensen in het 
kader van een Sprin gzaad-excursie in 
Maastricht bezoc hten: acht scholen 
/schooltuinen, ee n creche/b uiren
schoolse opvang, twee natuuron twik
kelingsgebie den en her prakt ijkcen
trum cq. het hoofdgebouw van het 
Maastrichtse Centru m voor Natuur
en Milieueduca tie! 
Gelukkig was iedereen er op rij d, ble
ken onze huurfietsen betrouwbaar en 
had Paul Janssen van het plaa tselij ke 
CNME de excursie uitsteke nd voor 
bereid. In zijn 'slipstream ' bezochten 
we eerst her 'nest' van aile educa tieve 
intitiatieven, het praktijk leerce ntrum 
in het Jekerdal, een vrn l. gemeen te
kwekerij. Hier kweken Paul en colle
ga's van hartelust op een heerlijke 
plek de nod ige soo rten voo r gein te 
resseerde scholen, ontwikke lden ze 
voorbeeld-tuinelern enten, verzamelen 
zij zaad van Maastrichtse berrnen en 
stadsnatuurgebieden - we mochten 
allernaal een zelfge maakt papieren 
zakje vol zaad mee naar huis nemen 
en begeleide n ze de scholen. En nog 
even, en er zal een mooi gebouw als 
nieuw onderko men gerealiseerd zijn. 
Een schitterend gelegen. sfee rvolle 
schoo ltuin achter de fraaie oude 
stadsmuur van Maastricht opende de 
serie te bezoeke n schooltuinen. 
Daarna de heuvel op richting Sint-

Pietersbe rg waar een schoo l uit de 
wijk St. Pieter op zichtafstand van 
wijnbergjes en tussen de akkers een 
veldje van de gemeente tel' beschik
king gesteld kreeg . Een heel andere 
beleve nis. In lange fietsslierten naar 

beneden denderend even kijken bij 
een tuin van een 'Montessorischool in 
opheffing' - de nieuwbouw was ± 

gereed. Alles zal weer overni euw 
moeten beginn en... Dan naar een 'rij 
pe' schooltuin van ee n Vrije School , 
gelegen bij een Centraal Wonenpro 
jekt. Dichte bebouwi ng en toch een 
greene, haast dorpse uitstraJing. 
De lange middag-toer sloten we af 
met een wande ling door De Kleine 
Weerd , een natuuronr wi kk elingsge
bied langs de Maas, vlakbij het Pro
vinciehuis CGouverne ment'). 
Natuurbeleven pur sang stond voor 
onze rondleider voorop. En dan de 
heuve l op richt ing Eckelrade, ons 
avond- en nachtverblij f. Paul wist 
wei een heerl ijke afkor ting door het 
Savelsbos... we lieten ons niet ont
moedigen door het fietsontmoedi
gingsbeleid van SBB en tilden aile 
fietsen ove r hee l war barrieres. 
's Avonds lieten Marleen van Tilburg 
en Sigrun Lobst nog mooie dia's van 
de aanleg van natuurr ijke leer- en 
speeJplekken in Duitsland en 
Rotterdam zien. 
Na het ontbij t in no time naar bene
den zoevend naar een school in M.
Scharn, met vooral een fraa i tuin tje 
in een patio, een aardige binnensfeer, 
een f1inke kru identuin en vee! speel
gelege nheden. 
Een groot schoolterrein in ornvor
ming volgde: een vochtige plek, gras
landen met maaibeheer, brede eco
rillen, en dan verder naar een nieuwe 
school in een niuewbo uwomgevi ng, 
met keuri ge borders, Heras-hekwerk 
fijn weggewerkt doo r meidoorn. vel
desdoo rn, rozen e.d., een klimmuur 
en rnozaie kje s op 30x30 tegels. Van 
schoolpleinen dan naar een avon tuur
lijke tuin met veel relief, keien en 
houten stronken en stammen bij een 
kinderc reche/bui tenschoolse opvang , 
"Colorito" , geinspireerd doorde me-
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Wordt lid van het
 
Springzaad-netwerk!
 

Iedereen die hoe en waar dan ook 
mee r ruimte voor naruur en kinde
ren wil scheppen of daar al mee 
bezig is, is van harte welkom mee 
te doen in het Springzaad-netwerk. 
Voor 17,50 euro per jaar (sept. tim 
aug.) ontvang je: 
" 2 x per jaar een nieuwsbrief, 
" een uitnodiging voor de bijeen
komsten (3 dage n per jaar). 
'< als welkomstcadeau een map 
waarin je aile voor jou interessante 
arti kelen, niuewsbrieven etc . kunt 
bundelen. 
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thode van 'Regg io Emilia'. 
's Middags wat langer gepa uzeerd in 
een jonge schoolnatuurtuin bij een 
nieuwe school, St. Chri stoffel, dan 
een indru kwekkende wandeling door 
De Hoge Fronten, een vestingruine 
en natuurgebied. Te koud om muur
hagedissen te ontdekken, maar toch 
ook weer een beleven is. 
Afsluitend naar de onderwijswerk
plaats van het CNME in de Herbe
nusstraat. Kijken naar al het lesmate 
riaal, de leskisten: vee] word t geko 
pieerd of kant-en-klaar gekocht en 
door het heIe land resp. naar Vlaan
deren meege nomen als tasr- en werk
bare herinnering. 
Vlakbij lag nog verborge n achte r 
muren een leuke belevenistuin voor 
kleuters, en een enthousiaste moeder 
durf de het aan, ons kleuters te laten 
spelen. Een passende, gra ppige 
afsluiting van anderhalve drukke, 
belevenisrij ke dagen. 
Na her terugbrengen van de huurfiet
sen bleven de rneesten van ons nog 
even op een terra sje in de stations
buurt 'hangen' - even uitrusten, 
napraten, het geheel al in Maastricht 
een beetje laten bezinken. Bedankt, 
Paul en Wouda voor aile goede zor
gen in en om Maastric ht ! 
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