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Henk Pleiter 

e PABa (Ped agog ische 
Academic vcor het Basis
onderwijs) in Meppel is fraai 

gelegen op een eiland tu ssen twee 

takken van het riviertj e de Woldse 
Aa. In het jaar 2000 kreeg ik de 
opdracht de tuinen van deze school 
ecol ogisch veran twoord her in te 

richten . Een van de gebouwen biedt 
ook ruirnte aan buitenschoolse 
opvang voor kinderen van 8- 14 jaar 
(Villa Mobila!). Hier zijn we eind 
2000 met de werkzaam heden gesta rr. 

Villa mobila! 
Na jaren van vandalisme (ruiten 
ingooien. waterkraan openzetten in 
het weekeind e - er stond I meter 
water in het gebouw - werd Villa 
Mobil al helemaal gerenoveerd . Nu 
de tuinen nog! 
We zij n bego nnen met een forse be
strating van de ingang naar de brug 
(60 meter lang en 12 meter breed). Ik 
houd van ronde vonnen in de bestra
ting en als het kan een roJlaag in con
trastkleur. De bestraring slingert om 
het gebouw heen. 
In de bestrating werden 7 lindebo

men gep lant (fors forrnaa r). In her 
ontwerp had ik ook twee buiten lo ka

len gepland. met het ielee dat hier op 
warme dage n lesgegeven kan wor
den. De bui tenl okalen zij n 6 x 8 
meter. een soon druppelvorm. met 
aan de rand en gestape lde mure n van 
puinbro kken, die in hoogre varie ren 
van 60 - 80 ern. Op de muren kun je 
zitten want ze zijn 60 em breed. De 
bovenste laag is breed opge bouwd 
met gro te brokken puin. voor de 

muren is aileen rode bu irensteen 

gebru ikr, afkomstig van ouele scholen 
en huizen die afgebroken werden: 
sommige puinbrokken waren al ver
weerd. Her zijn prachtige muren met 
openingen voo r vare ns (de steen
breekvaren doet het goed) . Bovenop 

de muur heb ik lage soorten geplant 
die oa k naar beneden gaan groe ien, 
zeals muurleeuwenbek. echr wals tro, 

kruisbladig walstro. maar ook 
citroe ntijm. steentij m en Zwo lse 

»>
 

19herfs! 2003 ~-, 



a nje r. In het eerste j aar na aa nplant 
wa ren deze plant en aI goed uitge
groe icl en g rote delen van de muur 
ware n ermee bedekt. Mijn erva ring is 
dar het de kunst is om ervoor te zo r
ge n dar de mu ren na I of 2 jaar niet 
' weggegroeid ' zijn ! Daaro m zij n er 
gedee ltes ingeplant met zodevormen
de soorten d ie de stenen goed vas t
ho uden , maar nie t a lles gaa n ove r
woekeren. In de stenen zit vee I ka lk, 
voo ra l in de oude puinbrokken die 
we ge kregen hadden. 
Nu, bijna dri e jaar later, zie t he t er 
goed uit, het rnuu rleeu wenbekje 
groei t fors op sc haduw plekken en de 
hogere planten achter de muur trek
ken vee l vlinders en hom mels aan. 
In het najaar van 2000 hebben we 
(stinzen-) bo lletjes ach ter de muren 
geplant. Overal tussen de stenen en 
puinbrokken bloeien sind sd ien in de 
lent e wi nrerakon iet, wilde tulpjes, 
snee uwklokjes , voge lme lk, wi lde 
hyac int , blau we anernoon, holwortel, 
k iev itsbloe m en de hondstand (prach
tige groepen iet s lager tussen de ste
ne n) en o p sc had uw pIekken de 
ge vlekte arons ke lk. Vroeg in her j aar 
is er dus al vee l kleur en gezoem 
aa nwe zig, waardo or de ruin a l sne l 
gaat le ven . 
Ac hter de mu ren bloeien vana f beg in 
mei inhee mse planten die in gro epjes 
gep laatst zij n op kleur en bloeitijd. 
Na de ech te koekoeksbloem , bloeien 
kra nssa lie, valse salie, wilde rese da , 
wo uw, zwarte too rts , keizerskaars en 
op hun zel f gekozen plekje de paarse 
morgenster. 
In 2003 was de droogte ex tree m. 
Vanaf 2 j uli is er bijna geen rege n 
gevallen en elke dag was her meer 
dan 2S gr aden, met een brandende 
zo n. Het za nd we rd stof en de bod em 
was tot 20 em kurkdroog. Maar de 
plan ten bloe iden gewoon doo r, a ileen 
zij n ze niet zo hoog en breed uitge
groe id als an de re j aren . Voor de dui 
de lijk he id: de tu inen worden niet 
gesproeid! 

Voor de kin deren van de bu iten
schoolse opvang zij n erook speel
toestellen ge bouwd, ee n wagge lpad , 
een klimrek en een hangbrug ov er 
ee n inham met water. On der een 
oude Abeel ( 120 cm do orsnee) is een 

O verde 'noodzaak' van sprocien 
De plant en komen van onze eigen kwekerij en ook daa r sproeien we niet. Di t 
is uit princ ipe , mijn idee over een eco log isc he kwekerij is dat je nie t aile en 
geen gif of ku nstmes t ge bru ikt, maar ook zo weini g mogeJijk wate r! 
Op de kweke rij (onge veer I hectare vo lle gro nds-p lan ten tee lt) hebben we 
gee n sproeiinsta la tie en geven we geen wa ter, ook nie t op de zaa ibedden. 
Vorig jaar hebben we 9 m- wa ter geb ruik t, mee stal om de handen te wasse n 
en om plant en in kratten nog even vochtig te hou den . 
D it jaar was er bijna een confronta tie tussen ideolog ie en prak tijk . Tot hoe ver 
ga je in ee n hitt egol f en voo ra l bij ee n hitt egoJf waar in de maand en ervoo r al 
zo we inig water geva llen is? Tot nu toe is er nog nie t ges proeid en nu , half 
augustus , is het ook nie t mee r nodi g , het eerste reg enbu itje is a l gev a llen. 

amfitheater gebouwd me t ee n ingang van de PABO-ge bo uwen zij n we 
direct naar het ge bouw. In het amfi begonnen in het voo~aa rvan 200 1 . 

theater is plaa rs voor 6S mense n. Het In deze eers te fase was het vooral de 
wo rdt zow el do or de PABa als c100r bedoeling om de voorkant van de 
de kinderopvang gebru ikt. Het amfi PABa ee n n ieuwe eco log isc he invul
thea ter is ge maak t va n hal ve tege ls ling re ge ve n. Aa n de ze voorkant 
en een sterke gemetse lde boven laag stroom t de Wold Aa , een rivie r die de 
van hele 'walen'. Na 3 jaar zie t het er waterafvoer regelt van ui t Drente en 
nog steeds stev ig en veilig uit. Rond via Meppel uitrn ondt in het Zwarte 
he r theater zijn inhee mse vJinde rp lan Water en tenslotte in het IJssel meer. 
ten geplant me t daa racht er ee n hour  De Wold Aa kan zeer gri llig zij n in 
wa l van besdragende str uiken. Dit c1e wa rerafvoer. Bij vee l regenval in 
voo r het privacy gevoel en om ge Zuid- Wes t Drente sraat de Wold Aa 
concent reerd les te kunn en gev e n, hoog , som s zo hoog dar het water tot 
maar ook voo r de voge Js die hier in aa n de gebouwen sraar. Bij wein ig 
broeden en van c1e besse n eten . O ver regen zak t het pei I met lAO meter en 
het he le ge bied zij n hoogstarn vruc ht staan de ran de n dro og. Hierrnee moe t 
bo men geplant en ook mispe ls en je uiteraard rekening houden als je 
kweeperen . van de rivieroe ver een eco logisc he 

oever wil t maken. We hebben de 
Veler lei eco log ische verbindingen ge hele oever langs de PA Ba veran
Met de wer kzaamheden voo r de her c1erd door 2 inharn rnen te maken : een 
inri chting van de di recte orngeving grote inham c1ie 14 mete r lang en 6 
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meter breed is en een kleine inham 
van 9 meter lang en 3 meter breed 
(met daarover de hangbrug). De rest 
van de oever is lieht glooiend ge
maakt met een meanderende vorrn en 
ook daar kleine inhammen van 2 - 3 
meter diep. Naast de rivier is de bo
dem versehraald en er zijn hoogte
versehillen aangebraeht, zodat hoog 
water de gebouwen niet meer kan 
bereiken. Het versehraalde gedeelte 
is ingezaaid met inheemse vlinder
planten en er is een wandelpad (hout
sehillen) aangelegd naast de gebou
wen. Aan beide kanten van het wan
delpad zijn hoogstam vruehtbomen 
ingeplant. 
Rond de gebouwen lagen vee I tegels. 
Die zijn in een heuvel verwerkt met 
aan de voorkant een gestapelde muur 

van 120 em hoog. De muur is ge
maakt van zeer grote stukken muur 
(1SO-200 em, dikte 80 em). Deze 
zijn met een kraan op elkaar gesta
peld. Het is een muur geworden van 
12 meter lengte in een halve eirkel, 
met grote openingen om verbinding 
te maken met de tegels in de heuvel. 
De openingen zijn SO - 30 em en I a 
2 meter diep de heuvel in. De heuvel 
is afgedekt met I meter zandige 
grond en beplant met besdragend 
bosplantsoen. V66r de muur is een 
leemvijver gemaakt van 8 x 5 meter, 
ongeveer ISO em diep. Het is de 
bedoeling dat arnfibieen en andere 
dieren die gebruik maken van de 
leemvijver en de Wold Aa (ligt ca. 6 
meter aehter de heuvel) een verbin
ding hebben met de tegels in de heu
vels. Daar kunnen ze sehuilen en nes

telen of overwinteren. De muur is 
weer ingeplant met inheemse planten 
evenals de boven- en aehterkant van 
de muur. Naast de leemvijver is een 
inseetenhotel in aanbouw. De planten 
bloeien hier weelderig. Op de zaden 
komen zeer veel vogels af. Dit tot 
groot genoegen van studenten en 
vooral doeenten die vanuit hun werk
plek direct uitkijken over de bloemen 
en de zaadetende vogels. Vooral 
groenlingen en putters val len op door 
hun grote aantallen. Tot laat in het 
voorjaar zijn ze zaden aan het eten en 
dat betekent dat we pas in april alles 
kunnen maaien. De PABa wil zo 
lang mogelijk genieten van de vo
gels. 

Van de provineie Drente hebben we 
subsidie gekregen voor de eeologi
sehe oever van de Wold Aa, hieraan 
zar een eis dar een 6 meter brede 
strook naast de Wold Aa niet inge
zaaid of ingeplant moeht worden. Na 
2 jaar is deze strook helemaal 
begroeid met kattenstaart, wederik en 
oeverplanten, zodat er geen versehil 
is met de rest van het gebied. 

Een 'groene wal' tegen vandalisrne 
Bijna vergeten was de wens van de 
PABa om in fase I definitief iets te 
doen aan het vandalisme rond de 
gebouwen. De PABa ligt in een 
gebied waar jongeren vee I vandalis
me veroorzaken en juist in de tijd dat 
we met fase 1 begonnen was het heel 
erg. De PABa wilde noodgedwongen 
een hek plaatsen naast de weg, maar 
buren en gemeente hadden ernstige 
bezwaren. Ook binnen de PABa wa
ren bezwaren tegen een hek, orndat 
het open karakter van de school zou 
verdwijnen. In het ontwerp heb ik 
toen een wal (hoogte 180 em) be
daeht, dieht ingeplant met doorndra
gend bosplantsoen (vooral sJeedoorn, 
wilde peer, meidoorn, egelantier, 
hondsroos ). 
Over een lengte van 72 meter is deze 
wal aangelegd en dieht ingeplant met 
stekelstruiken, met om de drie meter 
een grote sleedoorn. Direct na het 
planten zijn de toppen gesnoeid, 
zodat een Forse groei in de breedte 
zou ontstaan. 
Het idee was dat de jongeren, die de 

Aile planten en bornen zijn ecolo
gisch geteeld. 
Aile planten, zaden, vruehtbomen, 
bosplantsoen en solitaire bomen 
zijn eeologiseh geteeld onder Skal
eontrole. In al mijn projeeten pro
beer ik zoveel mogelijk eeologiseh 
materiaal te gebruiken, meestal is 
90 % eeologiseh materiaal goed te 
krijgen. Maar bij de PABa is alles 
eeologiseh geteeld. De resultaten 
zijn dan ook zeer goed. Het bos
plantsoen wat geplant is in 2001 is 
nu ruim 350 em. hoog, het is dan 
ook zeer sterk gegroeid. De uitval 
is minimaal, van het bosplantsoen 
(1800 bomen en struiken) is 96% 
goed aangeslagen en vervanging 
was niet nodig I 
Hetzelfde geldt voor de vruehtbo
men en solitaire bomen, ook in dit 
extreem droge jaar geen uitval. Het 
eeologisehe bosplantsoen heeft veel 
meer wortels en juist breed vertakte 
wortels, veel sterker vertakt dan 
gangbaar bosplantsoen. 
Direct in het eerste jaar is de groei 
al zeer sterk op gang gekomen. 
Naar mijn gevoel is eeologiseh 
plantmateriaal betel' voorbereid op 
moeilijke groeiomstandigheden. 
De bomen zijn geleverd door 
boomkwekerij Cultura te Wilhel
minaoord. De planten en zaden 
komen van "Arnica kwekerij" te 
Dwingeloo. 

problemen veroorzaakten, met hun 
dure merkkleding om erbij te horen, 
toeh wei veel respect zouden hebben 
voor de stekels. Na 2 jaar 'greene 
wal' is de ervaring dat het vandalis
me met 90 % is gedaald. Vooral de 
doeenten zijn erg blij, want als het 
laat werd dan was de onveiligheid 
door deze jongeren erg groot. Ik denk 
dat de politie ook wei tevreden is. 
want zij kwamen elke avond en in 
het weekeinde regelmatig langs de 
PABa, of zelfs op het terrein, na de 
zoveelste melding van de buren. De 
schade aan gebouwen (vuurtje stoken 
bij de ingang) en bestrating is nu 
minimaal. 

Sociale plekken 
Fase 2 hield in bij de ingang van de 
PABa een nieuwe bestrating en een 
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ruime.zitplek aan te leggen . De be
srrating is daar een mix van heJe en 
halve oude 'w aaltjes' en een cirkel 
van Belgische kasse ien. De bestrating 
van de zitplek bestaat uit 3 kleine cir
kels in de bestrating, met daarin een 
150 cm hoge tafel , waa rtege n ge
leund kan worden. In totaa l zijn er 
dus 3 tafels in het midden van de zit
plek. Rond de zitplek zijn weer sta
pelmuren van 60 - 70 em hoogte, ge
maakt van puinb rokken en hele ste
nen. Op de stapelmuurtjes zij n vele 
vlakke stenen gep laatst waarop geze 
ten kan worden . Het is een soci ale 
plek geworden, waar veel gepraat 
wordt russen de lessen door en wan
neer de zon schij nt zijn er vanaf het 
vroege voo rjaar veel studenten aan
wezig . Het socia le contact is sterk 
geworden en regelrnatig zie je daar 
groepjes student en praten met elkaar 
of om lessen door te praten met de 
doce nt. Het veelvuldige bezoek heeft 
ook een nadeel, 'du izenden ' sigaret
tenpeukjes Iiggen op de grand. Er is 
een asbak en afva lcontainer in de zit
plek, maar op de grond gooien is 
makkelijker. Helaas. Met een stofzui
ger en bezem moet de bestrating 
schoongemaakt worden. 
Naast de muur groeien weer de 
inheemse vli nderplanren, vooral soor
ten die sterk geuren . Ook de soorten 
die minder bekend zijn heb ik daar 
gep lant, zodat ze al zittend hun biolo
giekennis extra kunnen opbouwen . 

Een dimme r op de waterval 
Nu. augustus 2003, staan we voor de 
uitvoerin g van fase 3. De PABO 
krijgt er dit jaar 100 nieuwe studen
ten bij en dat betekent dat de tuin
plannen ook aangepast worden. Na 
de positieve ervaring met de zitplek 
bij de ingang, kome n er nu overa l zit
jes, groot en klein, zoveel mogelij k 
in de zon. En opnieuw een buitenlo
kaal van 5 x 6 meter. Omdat we nog 
wat tegels kwijt moeten komt het 
nieuwe buitenlokaal op 350 cm 
hoog te, boven een waterval. De trap
pen er naa r toe worden verbreed , 

zodat er op geze ten kan worden. De 
waterval komt uit op een beekje van 
8 meter lengte dat uitkomt in een vij
ver. We willen graag watergeluid 
rand de gebo uwen krijgen, de gebo u
wen zijn hoog en zo kan het geluid 
zijn eigen leven gaan leiden . (Voor 
de lieve vrede komt er toch een dim
mer op de bedien ing). Ook komt er 
een glooie nd grasve ld waarop de stu
denten kunnen gaa n zitten of liggen 
in de zon, De zi tplekken krijge n veel 
stapelrnuren met grote vlakke puin
brokken waar de studenten kunnen 
zitten..(De srudentencommissie had 
gek laagd dat de kleren vies werden, 
daar gaa n we wa r aan doen). Op 
zichtlijnen komen bankjes voor klei
ne groepj es. Naast het beekje word t 
een heuvel verschraaJd en ingezaaid 
met inheem se vlinderplanten. Ook op 
en achter de muur komen inheemse 

Tuinaanleg na nieuwbouw 
Een ruin aanleggen na een nieuw
bouw of een forse verbouw ing, zo
als bij Villa Mobila! is een yak 
apart. Je bent altijd de laatste in het 
hele traject. Het gebeurt regelmatig 
dat ik na oplevering pas kan begin
nen met de aanleg en dan loopt 
meestal de complete plann ing uit 
de hand. Een gebouw wordt te laat 
opgeleverd (soms maanden te laat), 

de schi lders zijn te laat ingepland, 
een gas leiding of kabel is vergeten 
(bestrating moet weer open) of de 
bestrating is nog niet klaar en een 
te zwa re vrachtwage n rijdt ove r het 
ee rs te gedee lte, al je werk stuk, de 
zandl aag is keurig afgevlakt en je 
wilt maandag beginnen met de bes
trating en dan staat precies daar een 
gra te container van de schilders, 
met diepe spore n in het zand. Bij 
Villa Mobila! konden we pas vijf 
weken later beginnen, werkbusjes 
stonden overal geparkeerd, nie
mand wil vel' lopen en de officiele 
opening (doo r de minister van on
derwijs en gevo lg) komt zeer di cht 
bij en je bent nog niet eens op de 
helft van het werk. En een week 
voor de opening moet een nieuwe 
gasleid ing dwars door de nieuwe 
bestrating gelegd worden. Ze waren 
hem niet vergeten, maar de leiding
druk was te laag!). Dus flink onder
handelen en uiteind elijk li gt de 
nieuwe gas leiding buiten het 
PABO-terrein , 30 meter verderop 
(moet kunnen !) . Maar alles kwarn 
goed en de opening kon doorgaan. 

planten. In de heuvel met her buiten
lokaai komen tunnels, 10 en 25 cm in 
door snee, die verbinding maken met 
de hoop tegels in de heuvels. We 
hopen dat amfibieen ge bruik gaa n 
maken van deze hoop om te schui len, 
te nestelen of te overwinteren. De 
heuvel ligt naast de aftakking van de 
Wold Aa, dus er is water dicht bij. 

Natuurroutes en lesopdrachten 
De paden (houtschillen) slingeren 
van de zitp lekjes naar de trappen van 
het buitenlokaal en gaan daar naar 
bened en door een bestaand bosge
deelte. Dit pad is het laatste gedee lte 
van de natuurroute, dat een onderdee l 
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is van het lespakket. Over het gehele 
terrein van de PABa lopen natuur 
routes, langs water, vruchtbornen, in
heemse planteri en nu ook door bos. 
Het wo rdt goed gebruikt, rege lmatig 
kom je groepen studenten regen met 
een lesopdracht , hiermee kunnen ze 
studiepunten verdienen en dan is het 
serieus. 
De visitatiecommissie concludeerde 
onlangs, dat de ruin en haar educatie
ve mogelijkheden kunnen bijd ragen 
aan het creeren van een krachtige 
leeromgeving 

In fase 3 kornt er ook 280 m- bestra 
ting van de ingang (weg) naar de 
ingang van de gebouwen. Het is een 
3.30 meter brede bestrating, met een 
kleine bocht erin en een rollaag aan 
de beide buitenkanten. 
Eind november 2003 hopen we klaar 
te zijn met fase 3 en dan is het eiland 
van de PABa een groene zone met 
veel inheemse planten en veel bes
dragend bosplantsoen, zodat naar 
verwachting vele soorten vlinders, 
vogels en amfibieen zich hier tijde
lijk of langdurig gaan vestigen . 
De voorwa arden zijn dan geschap en 
en de natuur moet de rest doen. 

Henk Pleiter is na tuurtuinontwerpe r 
en wilde p lantenkweket: 
De Weide l1 29 
7991 BG Dwingeloo 
tel. 052 1-593619 

Ne:tweYlv
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De presen tatie van de Oasegids in het 
MEC Eindho ven is al weer ruim (of 
pas?) vier maanden geleden. 
Meer dan 1000 gidsen zijn ondertus
sen via een van de ruim 30 verkoo p
punten van de gids (heemtuingebou
wen, NME-centra, natuurrnusea, 
natuur- en milieuorganisaties e.d.), 
via de Vakgroep Heerntuinbeheer, tij
dens vele zomere venernenten, of 
gewoon via onze eigen inforrnatie
winkel verzonden en verkocht. 
Onze dank aan iedereen die daar tot 
nu toe aan meegeholpen heeft, maar 

.ook het verzoek dit te blijven doen: 
we hebben gewoon niet de financiele 
mogelijkheid achterover te leunen en 
het distributiewerk aan b.v. het 
Boekhuis over te laten. 
En mocht u mogelijkheden zien de 
gids onder de aandacht te brengen 
d.m.v. bijvoorbeeld een recensie:
 
graag!
 

Op onze website maken we ook sinds 
midden mei reclame voor de gids en 
de verkooppunten. Daarnaast hebben 
we een mogelijkheid ingebouwd 
errata en aanvullingen door te geven. 
Niet iedereen heeft toegang tot het 

internet, daarom zullen we ook via
 
Oase de ingestuurde wijzigingen e.d.
 
doorgeve n.
 
Hier volgen ze:
 

'" p. 106 Natuurtu in Diernen :
 
De natuurtuin is gelege n achter de
 
Harrnonielaan 9 (i.p.v. 7).
 

" p. 153 Heempark Frater Simon
 
Deltour : 'De Gemengde Parken' moet
 
zijn: Genneper Parken.
 

" p. 203 De Wiershoeck stuurde een
 
verbeterde tekst:
 
"In de Groninger wijk Beyurn,
 
Beyumerweg 20 verzorgt de Stich

ting Stadsboerderij de Wiershoeck
 
(tel. 050-5497060) al sinds 1981 een
 
grote milieuvriendelijke tuin met veel
 
snijbloemen voor de dagelijkse verse
 
boeketten en met een aantal mooie
 
ecologische siertu inen. Daarnaast is
 
er een moestuin waarvan de groentes
 
naar de natuurvoedingswinkel op het
 
terrein gaan. Er werken veeI vrijwilli

gel's. sommigen kort. anderen jaren

lang. In de boerderij zijn naast de
 
natuurvoedingswinkel o.a. gehuisvest
 
een fotograaf, een paar kunstenaars,
 
enkele gezondheidsprakt ijken en het
 
' Vertelcentrumvan het Noordeu ' ."
 

p. 225 Fotoverantwoording: Marleen 
van Tilburg p. 108 i.p.v. 10. 

Nieuw adres voor wild eplanten
zaad 
(onde rstaande brief on tvinge n we 
van Jolanda Verwey ) 

"Zea ls de meesten van u wellicht al 
hadden vernomen, hebben Ans en 
Rob Leopold van de Cruydt-hoeck 
tijde ns de Internat ionale Kwekerij
dagen te Bingerden voor de laatste 
keel' hun sortiment zaden beschikbaar 
gesteld voor verkoop aan particulie
ren. De verspreiding van de inheernse 
flora. die zij gedurende twintig jaar 
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