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De heemtuin van Leiderdorp (aange
legd in 1971) is jarenlang een bron 
van inspiratie geweest voor het 
openbaar groen in Leide rdorp . 
Onder leiding van de toenmalige 
beheerder van de heemtuin, Wim 
Kanb ier, zijn veeI stu kjes groen in 
Leiderdorp veranderd in bloemrijke 
bermen . 
Na zijn vertrek als beheerder en 
door reorganisaties en bezuinigin
gen is het natuurlijk groen in 
Leiderdorp een zor gen kindje gewor
den . Een groenstructuurplan moet 
de natu ur nu weer te rugbrengen; er 
wordt in het plan gesproken over 
"groen e linten" en "ecologische ver
bin din gszones ". Dit zijn echter 
begr ippen di e in de heemtuinwereld 
allang bekend zijn en die in de t ijd 
van het natuurlijk groenbeheer als 
vanzelfsprekend in de praktijk wer
den gebr acht. 
De heemtu in is nu in een isolement 
terecht gekom en. Het groenstruc
tu urplan en de ecologische proces 
sen in de tuin worden apart bekeken. 
De tu in is nog steed s wei een oase 

en veel bezoekers vinden er rust en 
inspirat ie. 
Dat isolement is ook wei een beetje 
te danken aan het goedbedoelde 
idee van de beheerder na Wim 
Kanbier, Tycho Hoogst rate , die de 
kwetsba re tu in wilde beschermen 
tegen te grote overbelast ing. Maar 
d ie bescher mende hou ding had ook 
tot gevolg dat de tuin nog maar 
minimaal werd gebruikt voo r educa
t ieve activite iten terwij l dat nu juist 
een van de bestaansgronden van de 
tuin is. 
De nieuwe beheerder, Wim Franssen, 
probeert het educatieve gebruik weer 
sterker in de tu in te integreren. 
Vandaar dat in april 2005 de tuin is 
ingezet voor intensief gebruik in de 
vo rm van het project "H et Groene 
Land" vanu it het nabije M il ieu 
Educatie f Cent rum. 
Natuurlijk was er hier en daar wat 
schade aan de vegetatie maa r dit 
woog m. i. ruim schoots op tegen de 
voordelen van de grote bekendheid 
na afloo p. 
Veel kinderen, en ook oudersjbege
leiders, waren nog nooit in de heem
tuin geweest en de kinde ren zijn na 

afloop met hun ouders, opa en oma 
of familie teruggeweest om hun 
ervaringen met hen te delen . 
Ruim 600 leerlingen, 100 oude rsj 
begeleiders en 2 0 leerkrachten heb
ben de tuin bezocht. 

De titel van het project "Het Groene 
Land" ligt voor de hand . De ingang, 
eigenlijk een werki ngang van de 
heemtuin en normaal gesloten, ligt 
verscholen tussen het groen en een
maal in de tuin ben je omringd door 
gebladerte en zin gende vogels. 
Na de intr od uct ie in het M ilieu 
Educatief Centrum, waar verteld is 
over de bijzondere tuin waarin veel 
planten en di eren wonen, zi jn de 
kinderen zich bewust dat zij als 
bezoekers te gast zi jn. Flui ste rend 
betreden zij de tuin en moeten 
even wennen aan deze groene oase 
waar zij de opd rach ten gaan uitvoe
ren oElke klas is in gedeeld in groep
jes van zes , m et elk een ouderjbe
geleider. 
In de tuin zijn borden geplaatst met 
kikkers en egels die aangeven waar 
de opdrachten zijn . 
Dit als aanvulling op de plattegrond 
die iedere begeleide r van een groep
je in een tas heeft. In die tas zit ver
der de map met opd rachten , 10 in 
tota al, en verder aile spullen die 
nod ig zijn om de opdrachten uit te 
voe ren. 
Gezien de leeftijd van de kinderen 
(4-6 jaa r) was de verwacht ing dat ze 
wei in een uurt je klaar zouden zijn . 
Langer kunnen ze meestal hun aan
dacht niet rich ten . Ma ar het bleek 
dat ze met gem ak well,S tot 2 uur in 
de tuin bezig waren , vooral toen de 
zon scheen. De combinatie van het 
mystieke sfeertje dat is gecreeerd 
doo r de wij ze waarop de tek st is 
geform uleerd en de verwondering 
die is gewekt door de introductie in 
het M EC hield hen in de ban. 
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Ontstaan van het project 
De tien opdrachten kort beschreven: 

* Bij de opdracht "Het geheim van de zon" met tussenpozen kijken of 
de schaduw van een takje verdergelopen is; 

~, "Het geheim van de dode leven
de boom" laat zien dat dood hout 
nieuw leven voortbrengt; 

,', Bij "Het pad der pratende 
bomen " kunnen de kinderen met 
wasco een stamafdruk maken en 
zien wat de boom heeft meege
maakt; 

* "Het geheim van de regenboog": 
In de tas zit een regenboogstrook 

en een flesje met regenboogscherven (aquariumsteentjes); die zijn op 
aarde neergeregend. De kinderen gaan op zoek naar vergelijkbare kleu
ren; 

f ' "Heel spannend .....een nieuw 
vriendje. Kun je brandnetels aan
raken?" Met een loupe de netelha
ren bekijken; 

,~ Bij "Het geheim van de onder
were ld" met een loupe op zoek 
naar bodemdiertjes; 

,', " Met de voge ls praten": het 

vogelAuitje uit de tas daagt voge ls 
uit om te antwoorden; 

,~ De beek geeft een pracht ig geluid. Bij "Het klaterende wate r" je ogen 
dicht doen en lui steren en voelen of het water koud of warm is; 

~, In "Het betoverde eikenbos" ben je te gast. [e mag niet opva llen , dus 
Auisteren en ... je gezicht insmeren met vasel ine en beplakken met 
blaadjes voor een goede schu tkleur; 

* Bij " Het geheim van hemelland" hou je de spiegel onder je neus en 
loop je onder de takken door. 

Bovenstaande teksten zijn in een 
wer kmap helemaa l uitgewerkt, 
mooi opgemaakt en in een succes
volle toon verwoord. 

Het M il ieu EducatiefCentrum heeft 
een jaarprogr am ma voor het basis
onderwi js voor de groepen , tim 8. 
Voor de groepen 1-4 geldt het princi
pe van het ervaren en zelf bezig zijn . . 
Zij houden zich bezig met het 
Kabouterpad en het Gro ene Land. 
Voor groep 4 staat "Evelien de eend" 
centr aal. De groepen 5-6 gaan op 
zoek naar bodemdieren, zaden en 
vruchten en andere herfst verschijn
selen (gedeeltelijk in de heemtu in) . 
Groep 7 en 8 zijn meer cognit ief 
bezig met het "Bomen pad" en het 
project "Sloot leven en waterkwa
liteit " . 

Onze werkvormen zijn gernspireerd 
door de wer kwijze van een uit 
Amerika overgewaaide stro ming: 
Earth Education. De basis van dit 
idee is de natuur zelf beleven en 
ervaren en werkvormen een zod ani
ge in houd geven dat dit een blijven
de indruk maakt op de leerli ngen. 
We zijn dan ookvoortdurend op 
zoek naar nieuwe inspirerende werk
vo rmen en ideeen. Twee jaar geleden 
lag op m ijn bureau een gekopieerd 
verfr ommeld werkstukje met allerlei 
leuke opdr achten. Ik weet nog steeds 
niet hoe het daar terech t is geko
men , waarschijnlijk door een van de 
vele IVN-ers die op zondag het M EC 
openhouden. Hoe dan ook , het is na 
enige aanpassingen en bewerkingen, 
de aanleiding geweest tot het heem
tu inproject "Het Groene Land". 

De heemtuin en het MEC lig 
gen in park "De Houtkamp" in 
Leiderdorp. De hoofdingang 
van de heemtuin bevindt zich 
aan de Persant Snoepweg i. 
Meer informatie over het 
Milieu Educatief Centrum, 
de heemtuin en de activiteiten 
kunt u vinden op de web site : 
www.natuureducat ie.nl 

Aad Rijntalder 
M ilieu Educatief medewerker 
Gemeente Leiderdorp 
Ons e-mail adres is 
mec@natuureducatie.nl 
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