
Anders dan anders 
Een heemtuin-maquette als eindopdracht van een IVN-cursus 
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Sinds enkele jaren organiseert 
het IVN een natuurgidsencursus 
'nieuwe stijl'. Waar vroeger meer 
de nadruk op de kennis der na
tuur lag, hecht men tegenwoor
dig meer waarde aan voorlichting 
en educatie. Maar evenals vroe
ger moet ook bij de hUidige cur
sus een eindopdracht worden 
uitgevoerd - zoals gezegd met 
veel aandacht voor de educatieve 
kant. 

Het idee
 
Teen blijven de eindopdrachten vaak
 
'standaarc'. In onze cursus - Natuurgid

sencursus Westelijke Mijnstreek, omge

ving Schinnen - bestonden de eindop

drachten ondenmeer uit wandelingen ,
 
lezingen (al dan niet met eta's) en na

tuureducatieve paden.
 
Maar wij wilden graag wat anders dan
 
anders doen. Hierbij was een ding dui

delijk : aangez ien we beiden actiel zijn
 
in de werkgroep heemtuin van de
 
IVN-aldeling Munstergeleen moest de
 
eindopdracht uiteraard betrekking neb

ben op de heemtuin.
 
Na overleg met diverse vrijw illigers
 
kwam opeens het plan naar voren om
 
een maquette van de heemtuin te rna

ken. Oit vonden we zen ook best wei
 
een aardig idee.
 
Na overleg binnen de werkgroep werd
 
besloten deze opdracht voor te leggen
 
aan net cursusteam van de natuurgid

sencursus. Dit gebeurde at in een vroeg
 
stadium omdat we toen al beseften dat
 
in ons projekt vee I werk en tijd zou
 
gaan zitten. Het cursusteam (dat uitein

deli jk de opdracht moest beoordelen)
 
kon geen bezwaren tegen ons voorstel
 
bedenken. Maar ze keken tech wei een
 
beetje raar op. Behalve net rnaken van
 
de maquene (scnaal 1:100) werd ook
 
algesproken cat we een beschrijving bij
 
de rnaquette zouden maken met daarin:
 
- een geologische beschrijving van het
 
gebied waar in de heemtuin zich be

vindt
 
- een beschrijving van de verschillende
 
plantengroepen die zich in de heemtuin
 
bevinden.
 

Voorbereidingen 
Direct na de scnooivakanne van 1991 
begonnen we aan de maquene. Er 
werd gekozen voor de scnaat 1 : 100 
en wei om twee heel praktische rede
nen: ten eerste hadden we de beschik
king over een talel met de juiste atrne
tingen, ten tweede is het heel gemak
kelijk rekenen. Oe hoogte werd in een 
andere scnaal uitgevoerd (ca. 1 : 50). 
We wilden de maquene niet direct op 
de tatet bouwen en daarom besloten 
we een stuk watervast verlijmde multi
plex ats ondergrond te gebruiken. Deze 
ptaat werd in twee stukken gezaagd 
om net eventuele vervoer van de ma
quette gemakkelijker te maken (de at
metingen van de totale maquene zijn 
ca. 80x 160 ern). 
Op deze twee platen plakten we een 
blok piepschuim (polystyreenschuim) 
van ca. 5 ern dikte. 
Het plakken bleek moeilijker dan we 
dachten want de meeste lijmsoorten 
bleken piepschuim op te lossen . Na 
een beetje uitproberen bleken twee 
lijmsoorten goed te gebru iken: sllico
nenkit en gewone houtlijm. Met name 
de houtlijm was ideaal. Nadat net piep

schuim op de platen was gelijmd kon
den we beginnen met het op schaal 
overbrengen van de plattegrond op 
net piepschuim. 
Van de heemtuin was wei een platte
grond schaal 1:100 aanwezig, maar de
ze was dusdanig verouderd dat we ons 
genoodzaakt zagen de nele tuin op
nieuw op te meten. En daar liepen we 
dan vete uren met pen, papler en meet
lint door de tuin . Uiteindelijk stond de 
plattegrond op het piepschuim. 

Knutselaarsleed 
Nadat de plattegrond van de heemtuin 
was overgebracht op het piepschuim 
kwam het probleem van de hooptever
schillen. Hoe moesten we die aanbren
gen? We probeerden net eerst met 
piepschuim, maar dat bleek te brokke
lig om hellingen e.d. uit te snijden. Uit
eindelijk besloten we PUR-schuim utt te 
proberen. We wisten dat dit enorm kon 
uitzenen en daarom besloten we eerst 
een klein stukje te proberen om te zien 
hoe het werkt en ot net piepschuirn er 
tegen kan. We brachten een kle ine 
hoeveelhe id PUR op een stuk prep
schuirn aan en wachtten at. Toen we 
een dag later gingen kijken bleek de 
PUR-schuim inderdaad sterk te zijn uit
gezet. 
Maar het piepschuim was niet aange
tast en het PUR-schu im was met een 
gekarteld mes heel goed te bewerken. 
Vol goede moed besloten we de hoog
teverschillen te rnaken met het PUR
schuim. Maar heiaas bleek het ventiel 
van de bus verstopt te zijn. 
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We lieten ons echter niet door zo iets
 
uit net veld siaan, en nadat een gedeel

te van het ventiel was verwijderd ken

den we met benulp van een spijker het
 
PUR-schuim doseren - gedurende 10
 
seconden ...
 
Daarna vend de spuitbus net welletjes
 
en besloot zich zeit compleat te ledigen
 
in ca. 3 seconden.
 
Het resultaat was dus dat er in plaats
 
van de gewenste 1/10 liter PUR-schuim
 
ongeveer 10 liter op de rnaquette lag.
 
De paniek was groot. Met van anes en
 
nog wat is de scnurrn van net piep

schuim atgehaald. Uiteindelijk viel de
 
schade gelukkig mee. Maar een ding
 
stone vast: geen PUR-schuim meer!
 
Het overtollige scnuirn lieten we stollen
 
en we sneden het caarna op maat op
 
de rnaquette.
 

Licht en water
 
Nadat de omlijning van de paden en de
 
hoogteverschillen waren aangebracht
 
kwamen de lampjes en de vijvers aan
 
de beurt.
 
De bedoeling van de lampjes was, dat
 
bij elk onderdeel van de tuin een lamp

je gaat brancen als men op de passen

de knop drukt, Dus: boerentuin, heide,
 
aquarium etc.
 
De bekabeling voor de lampjes was
 
niet zo'n probleem maar net uitbeelden
 
van de vijvers weI.
 
Want hoe creeer je een reansnscn wa

teroppervlak?
 
Na lang zoeken in boekjes voor model

bouw bij treinen vonden we opeens de
 
oplossing. Hoi net piepschuirn op de
 
plaats van de vijvers uit, vert dit zwart
 
en leg dan daarover een stukje glas.
 
zeals dat ook bij WC-raampjes wordt
 
gebruikt: het resultaat is net echt.
 

Ondertussen begon het hertst te wor

den en aangezien we in net gebouwtje
 
van de heemtuin geen licht en geen
 
verwarming hadden, moesten we ver

dere werkzaamheden tot het voorjaar
 
uitstellen. (Thuis werken ging niet want
 
je hebt altijd de tuin als voorbeeld no

dig.)
 

Bezoek aan de speelgoedwinkel
 
Eindelijk brak het voorjaar aan en kon

den we dus weer met goede moed be

ginnen.
 
De paden werden gemaakt van zand.
 
Maar waar maak je de rest van? Een
 
bezoek aan een speelgoedwinkel
 
bracht uitkomst.
 
Daar lag van alles voor de modelbouw.
 
Nadat we heel wat IJslands mos en ge

kleurd schuimrubber hadden ingesla

gen konden we aan de slag. 'Aileen' de 
huisjes moesten we zeit maken van het 
hout van sigarenkistjes. 
Maar ook een heg bleek van de rnaterl
alen uit de speelgoedwinkel niet goed 
te rnaken. Daarom werden direct oude 
sponzen in beslag genomen en ont
voerd naar de heemtuin. Daar werden 
de sponzen onherkenbaar gemaakt 
door ze te kleuren in de meest verschil
lende kleuren groen (waar restjes vert 
al niet goed voor zijn). 
Uit deze sponzen werden dan de heg
gen geknipt en de struiken geplukt. 
Ook speciale bomen, zeals de hoog
stamtruitbomen werden zeit gemaakt. 
Voor het vinden van de geschikte stam 
werden diverse heggen atgestroopt, 
want boven op heggen vind je sterk 
vsrtakte takken. 
Langzaam maar zeker begon de rna
quette vorm te krijgen en begin augus
tus was de eigenlijke rnaquette klaar. 
Maar nu de afwerking nog. 
Een aantal van de vrijwilligers van de 
werkgroep heemtuin zorgden voor het 
plexiglas dat we als kap op de rnaquet
te nodig hadden en ook de ptaat waar 
de drukknopjes op zitten kwam op deze 
manier tot stand. 

Beoordeling 
Ondertussen werd ook hard aan het 
schriftelijke gedeelte van de etndop
dracht gewerkt en dit werd begin sep
tember naar net cursusteam ter beoor
deling opgestuurd. 
Zondag 27 september om 9.00 uur 
was het dan zover. Het cursusteam 
moest onze eindopdracht in het geheel 

Groengeverfde sponzen, WC·raampjes -glas en hoot van sigarenkistjes.... Heemtuin 
Munstergeleen in miniatuur. 

beoordelen. Na een korte inleiding over
 
het ontstaan van de heemtuin in Mun

stergeleen en net doet en de vervaardi

ging van de rnaquette mochten de cur

susleiders dan eindelijk gaan kijken
 
naar het praktlscne gedeelte van onze
 
eindopdrachl.
 
De rnaquette viel zeer in de smaak.
 
Men had zolets nog noon gezien en zat
 
dus een beetje met het probleem, dat
 
men geen lastige vragen ken stellen.
 

Men vond net een geslaagd idee.
 

En verder?
 
Het is de bedoeling dat de maquet1e
 
een zwervend bestaan gaat leiden om
 
zo de aandacht te trekken voor onze
 
heemtuin.
 
De rnaquette zal onderrneer te zien zijn
 
bij scnoien, WVs en bibliotheken.
 
Want een rnaquette van een heemtuin
 
in een heemtuin is dubbelop. 0
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