
Jos Korsten

Daar sta je dan bovenop de 689
meter hoge Hesselberg in het Zuid-
Duitse Frankenland!
Om je heen, zo ver als je kunt kijken,
het schitterende glooiende land-
schap, dat zo kenmerkend is voor
deze streek. Bezweet en enigszins
vermoeid, omdat de wandeling naar
boven niet gemakkelijk is geweest.
Sommige paden waren moeilijk
begaanbaar en er was soms hulp
nodig om hogerop te komen.
Daarenboven is het dertig graden en
heeft de zon tijdens de tocht
onbarmhartig geschenen vanuit een
staalblauwe hemel. 

Ik sta niet alleen bovenop de top.
Met mij zijn 8 andere basisschool-
leerkrachten, die allemaal betrokken
zijn bij het inrichten van educatieve
schooltuinen en speelplaatsen en lid
zijn van het NME-netwerk Agatos.
Daarnaast ook nog Willy Leufgen
van Stichting Oase. We hebben de
afgelopen uren volop genoten van
alles wat er te zien was. Daarbij
gegidst door Reinhard Witt, een
Duitse bioloog, die al een tiental

jaren bezig is met het realiseren van
natuurlijke schoolomgevingen in
Duitsland.
We hebben in het bosachtig deel van
de Hesselberg allerlei planten gezien
en ontdekt. Voor sommigen van ons
een eerste kennismaking. Daarna op

de 'kale' bovenvlakte van de berg
alleen nog maar korte grassoorten en
bodembedekkende planten aange-
troffen. Op de schrale grond op deze
hoogte kunnen alleen die maar, in
een veelheid van soorten, overleven.

Het is hier waar Reinhard me wijst
op de verschillende tijmsoorten, die
op enkele vierkante meters te vinden
zijn. Hij laat ze me ruiken en daagt
me uit de verschillen tussen de
diverse soorten te
ontdekken. Het is
ook hier waar hij me
vertelt, dat een wan-
deling op deze berg
hem heeft geïnspi-
reerd bij de planten-
keuze voor een
schooltuin in
Wassertrüding, een
klein stadje, dat
vanaf de top van de
Hesselberg in de
verte zichtbaar is.
Een paar uur later
zijn we in die tuin. Die heeft de ken-
merkende elementen, die zo nadruk-
kelijk het uitgangspunt zijn voor
alles wat Reinhard ontwerpt. Ter
plekke wijst hij mij op de plantens-
oorten, die we tijdens onze wande-
ling op de top van de Hesselberg

ook zijn tegengekomen.
De schooltuin in Wassertrüding is de
vijfde, die we bekijken. In de twee
dagen ervoor, maandag 21 en dins-
dag 22 mei, zijn we ook al in
Burgoberbach, Ansbach, Dieten-
hofen en Schwabach geweest.
Het bezoek aan de eerst schooltuin,
in Burgeroberbach, is goed voorbe-
reid. We weten wel zo ongeveer, wat
ons te wachten staat. Willy heeft er
ons al met bewondering over verteld

en we hebben al foto's gezien.
Reinhard Witt heeft ons namelijk na
onze aankomst op zondagavond uit-
leg gegeven op welke manier hij zijn
schooltuinen, “Natur Erlebnis
Räume” tot stand brengt. Hij illu-
streert  zijn verhaal met tekeningen

10 Oase zomer 2007

Op weg naar de top
Studiereis van Agatosleden naar Zuid-Duitsland, 20-26 mei 2007



en dia's en legt daarbij de nadruk op
de vier wezenlijke elementen natuur,
spel, rust en creativiteit. Ook bena-
drukt hij het belang van voldoende
draagvlak. In zijn aanpak komt die tot
stand door intensieve samenwerking
tussen leerlingen, leerkrachten,
ouders en professionals. 

De 4 elementen van Reinhard zijn bij
het eerste 'tuin'bezoek onmiddellijk
herkenbaar. Overal plekken om te
kunnen zitten, klimmen, rennen en
balanceren. Hoogteverschillen met
steeds andere uitzichtpunten. Een
zee van bloemen en planten met
mogelijkheden tot observeren, verge-
lijken, ruiken, tekenen en genieten.
Integratie van kunst en natuur en
bovenal een inrichting, die steeds
andere mogelijkheden biedt door
samenhang en integratie van dit alles.

Ik, en met mij alle andere leden van
ons gezelschap, verbaas me over het
gemak en de intensiteit waarmee de
leerlingen zich in deze schoolomge-
ving bewegen, als ze tijdens de
pauze allemaal hun keuzes kunnen
maken in deze uitdagende, rust-
gevende en natuurlijke omgeving.
Het is een indruk, die zich ook bij de
bezoeken aan de volgende drie tui-
nen in Ansbach, Dietenhofen en
Schwabach herhaalt. 

In plaats van uniformiteit hier pluri-
formiteit. In plaats van geplaveide
kale speelplaatsen hier opgedeelde
ruimtes, die toch met elkaar verbon-
den zijn en zijn ingericht met losse
verharding, planten, bomen, water,
stenen, palen en kunstobjecten.
Wat ook opvalt is de consequente
uitvoering door Reinhard Witt. Bij
iedere tuin zijn de voorwaarden aan-
wezig, die hij wezenlijk acht: schrale
grond, niveauverschillen en vaste
beplantingsschema's. Hij legt daar
bij herhaling de nadruk op.
Natuurlijk praat hij daarbij vanuit de
plaatselijke situatie, die qua moge-
lijkheden natuurlijk verschilt met de
onze. 
We hebben ook de indruk, dat niet
bij alle schooltuinen educatieve acti-
viteiten structureel deel uit maken
van het onderwijsaanbod. Ook het
beheer en onderhoud ervan is niet
altijd geïntegreerd.
Dit alles levert in onze groep boeien-
de discussies op, die zelfs tijdens
momenten van rust, onder de maal-
tijden en ook in de avonduren bij de
verslaglegging veelvuldig plaatsvin-
den. Ze gaan over wat werkelijk
belangrijk is bij de inrichting van
schooltuinen. Ze gaan over de pro-
blemen, waar sommigen mee zitten
bij het realiseren van hun plannen.
Maar ze gaan ook over oplossingen

van knelpunten in de eigen situatie.
Over het belang van visie bij school-
besturen. Over de noodzaak om op
PABO's plaats in te ruimen voor
schooltuinontwikkeling, om zo ook
bij jonge leerkrachten deskundigheid
op te bouwen door hun eigen bele-
ving te stimuleren.

Wat dat laatste betreft is ons de
afgelopen dagen duidelijk geworden,
dat die eigen beleving essentieel is
voor de motivatie om schooltuin-
plannen te kunnen ontwikkelen. Wat
je niet zelf hebt beleefd, kun je ande-
ren ook niet laten beleven.

Daarom gaan we op onze laatste
dag in het Zuid-Duitse Frankenland
nog maar eens genieten.
We zetten een wandeling van 12 km
uit in de omgeving van Dietenhofen,
die ons langs ruïnes, kleine dorpjes,
snelstromende beekjes en door bos
en akkerland zal voeren. We hebben
goede gidsen. Reinhard heeft
inmiddels afscheid van ons geno-
men, maar in Willy en collega 'mees-
ter' Anton hebben we ook geweldige
natuurkenners. We zijn bijna de hele
dag onderweg. Zien weer van alles,
staan midden tussen de korenbloe-
men en bewonderen ademloos het
rijke waterleven, als we picknicken
aan de rand van een prachtig meer
vol waterranonkels. Een verrijking
van onze kennis en motivatie. 

Vanuit Dietenhofen reizen we voor de
laatste dag van onze studiereis naar
Darmstadt. We bezoeken daar de
“Waldspirale”, een wooncomplex dat
is ontworpen door de Oostenrijkse
kunstenaar Friedensreich
Hundertwasser.  Bij diverse school-
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tuinbezoeken viel ons op dat er een
groot contrast was tussen het school-
gebouw en de natuurlijke schooltuin-
omgeving. Hier zien we dat een inte-
gratie tussen natuur en wonen wel
degelijk mogelijk is. We bezoeken ook
nog de “Mathildenhöhe”. Daar is in
het begin van de vorige eeuw in
opdracht van de toen heersende vorst
van Hessen, Ernst Ludwig, een cen-

trum gebouwd om de uitoefening van
kunst en vormgeving te stimuleren. 
We zien op deze manier in Darm-
stadt twee voorbeelden van bouwpro-
jecten, die zijn gerealiseerd door per-
sonen, die de moed en de ideeën
hadden om vanuit hun eigen opvat-
tingen hun gang te gaan. In die zin
een duidelijk raakvlak met 'ons werk'.

Terugblikkend op de studieweek na
aankomst thuis op zaterdag 26 mei
zie ik me weer bovenop de Hessel-
berg staan. Ik realiseer me dat de
tocht naar die top eigenlijk symbo-
lisch is voor de situatie waarin wij
ons met onze schooltuinplannen
bevinden. We hebben nog een lange
weg te gaan. Het zal niet gemakkelijk
zijn. Het zal veel energie kosten. Er
zullen momenten zijn van weer-
stand, maar ook van voldoening. We
zullen elkaar kunnen helpen, als het

nodig is. Het zal ons verrijken en we
zullen vooruitgang blijven boeken.

Dát is, wat mij betreft, de opbrengst
van deze boeiende studiereis: dat we
op zijn minst het idee hebben gekre-
gen, dat we de 'top' kunnen halen en
op een zeker moment, onze school-
tuinen overziend, zullen kunnen zeg-
gen: “Mooi !“.

Jos Korsten is onderwijzer van
groep 8 en nme-coördinator op
R.K. Basisschool 't Kiemveld in
Den Dungen, Veldstraat 5. 
Tel: 073-5944254. 
Website: www.tkiemveld.nl.

Agatos is een netwerk voor Natuur
en Milieu Educatie. Het bestaat uit
NME coördinatoren van diverse
basisscholen uit de omgeving van 
's Hertogenbosch. Het netwerk
bestaat al een tiental jaren. De coör-
dinatoren komen een aantal keren
per jaar bij elkaar om gezamenlijk
plannen te ontwikkelen, excursies te
organiseren om nieuwe ideeën op
te doen en  elkaar te adviseren bij
de realisatie van NME activiteiten
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