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In het landschappelijk zwaar toe op de scholen educatieve tuinen het milieu moeten omspringen. 
getakelde Betgi! rijzen zowat opgericht. Een beter inzicht is onmogelijk te 
overal heemtuinen uit de grond. Waarom? verkrijgen wanneer we geen bin
Het is een reactie op de verdere Orndat volgens WWF een dage ding met de natuur hebben. En hier 
homogenisering en teloorgang lijks contact met 'de natuur' van knett de schoen bij de hedendaag
van onze natuur en een bewon essentieel belang is om in de op se natuureducatie. Want hoewel 
derenswaardig initiatief van zo groeiende generatie een blijvende een goade milieu- en natuureduca
veel mensen die op kteinschalig mentaliteitsverandering teweeg te tie meer en meer door het publiek 
niveau willen bijdragen tot de be brengen. en de overheid als belangrijk wor
waring van onze natuurlijke rijk. den beschouwd, kan men niet ont
dommen. Filosofie kennen dat het modale kind om at
Bij deze particuliere initiatieven is De filosofie van het "Educatieve lerlei redenen compleet aan het 
er over het algemeen geen educa Reservaten" project is geworteld in vervreemden is van de meest ele
tief element aanwezig. de drie doelstellingen waarnaar de mentaire natuurbelevenissen. 
Dat is er wei bij de eveneens stij internationale organisatie van het Niemand kan mornenteel de moge
gende inspanningen van de otuce Wereld Natuur Fonds streett: lijke gevolgen van een dergelijke 
Ie instenties bij het oprichten van verregaande vervreemding tussen - het optimaliseren van de bio
educatieve natuurtuinen, ecologi mens en natuur inschatten, maardiversiteit;
sche centra , milieuopvoedkundige de meeste scenario's die men kan - het duurzaam beheren van on
parken enz. Dergelijke tuinen wor bedenken zijn bijzonder negatief. ze natuurlijke rijkdommen zo
den door scholen bezocht om aan Gebrek aan kennis over de meest dat de volgende generaties er 
proefondervindelijke natuureducatie essentlele elementen van onze piagebruik van kunnen maken; 
te doen. neet is nooit goed. - het veranderen van onze con

En zoals reeds gezegd, biedt de sumptiepatronen die in de 
Project Educatieve Reservaten huidige natuureducatie via leerWesterse wereld pollutie en in 
Een ander type van heemtuinen boekjes op school, aangevuld met de Derde Wereld uitbuiting en 
werd door het Wereld Natuur uitstappen en praktisch natuuronvernieling teweegbrengen. 
Fonds Belgie ontwikkeld. Onder de derricht in de hiervoor opgerichte 
naam "Project Educatieve Reserva Deze streefdoelen kunnen aileen centra volgens ons geen voldoende 
ten" worden, met financiele, logis bereikt worden wanneer er een weerwerk , hoe lovenswaardig en 
tieke en pedagogische steun van grondige mentaliteitsverandering noodzakelijk deze vorm van educa
deze organisatie, overal in Belgie komt in onze inzichten hoe wij met tie ook is. 
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Wat daar ontbreekt is het dagdage
Iijkse contact met de natuur. 
ledereen die een heemtuin heeft 
weet dat juist door het volgen en 
observeren van het bonte wereldje 
van planten en dieren doorheen de 
jaargetijden, men een inzicht krijgt 
in het draaien en waaien van de 
natuur . Dit terwijl klaslessen of kort
stondige bezoeken in natuureduca
tieve centra als het ware slechts 
momentopnamen laten zien van de 
ganse film. De sectie educatie van 
WWF Belgie heeft de laatste jaren 
gesleuteld aan een systeem voor 
optirnale natuureducatie voor de 
jeugd en zo werd het project "Edu
catieve Reservaten" geboren. 

Een educatief reservaat 
Het WWF-project biedt aan de Bel
gische scholen de magelijkheid om 
in samenwerking met deze organi
satie op of in de nabijheid van de 
scholen een educatieve heemtuin 
op te richten. 
De school enerzijds moet een ge
schikt terrein ter beschikking heb
ben en garanderen cat het "educa
tief reservaat" voor milieu- en na
tuuronderricht zal gebruikt worden 
volgens de WWF-doelstellingen. 
Het Wereld Natuur Fonds ander
zijds verleent financ lete hulp en 
geeft ecolagisch en tuinbouwkundig 

advies bij aanleg en onderhoud van 
deze tuinen . 
Ongeveer een honderdtwintigtal 
scholen in Belgie nemen aan het 
project dee!. Voor een verdere utt
breiding wordt momenteel niet geij
verd omdat WWF eerst de bestaan
de reservaten in een gestructureerd 
netwerk wil v8fenigen. 
De uiteindelijke bedoeling van het 
project is, dat zoveel magalij< scho
len eraan zouden deelnemen, maar 
hiervoor is de medewerking en 
steun van de overheid noodzake
Iijl<. Intussen zal het netwerk ge
bruikt worden om inzichten te ver
krijgen , hoe de natuureducatie ver
der ontwikkeld kan worden voort
bouwend op het basispakket. 

Drie basisbiotopen 
Het meest elementaire educatieve 
reservaat bestaat uit drie biotopen 
op een oppervlakte van amper 
15x20 m. Deze drle biotopen zijn : 
de moerasvijver , het bloemrijke 
grasland en de inheemse haag . 

Deze drie biotopen zijn een Madu
rodam-weergave van de drie domi
nante natuurlijke ecosystemen in 
onze lage landen : stille of traagstro
mende (zuivere) wateren, arme 
graslanden en gemengde lootwou
den. 

Naast deze drie kunnen nag ande
re kle ine elementen worden toege
voegd om de biodiversiteit nag te 
verhagen: een mergelheuveltje of 
een kalkmuur voor kalkminnende 
planten , enkele dade liggende en 
staande boomstronken voor fung i 
en houtborende insekten, grote 
boomsoorten zoats Zomereik (in
dien het educatieve reservaat vol
doende groat is), varens in een be
lommerd hoekje, een composthoop 
enz. Deze elementen zijn echter 
pedagagisch optionee! 
De drie basisbiotopen maken de 
voornaamste natuurwaarde uit. 

- De moerasvijver-
Deze heeft een minimale opper
vlakte van 5x6 m, is gewoonJijk 
niervormig met een getrapt profiel 
van respectievelijl< -20 , -50 en -100 
em diepte. De bodembedekking be
staat uit vijverfolie overdekt met 
zand of klei. 
De ene halft van de ondiepe rand 
wordt beplant met lage rnoeras
planten zoals Dotterbloem, Moeras 
vergeet-mij-nietje, Penningkruid , 
Pijlkruid, Wateraardbei enz . terwijl 
de andere ondiepe helft (naar het 
noorden gericht) gevuld wordt met 
hogere moerasplanten zeals Lis
dodde, Gele lis, Riet en Zwane
bloem . 
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Ontwerpteken ing van het educatieve reservaat "B iotopia" aangelegd door leerlingen en leraren van hel 51edelijk lnstituut voor Pe
dagogisch Onderwijs Ie Anlwerpen . Tekening: Jan Thas 
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In de centrale gedeelten worden 
ondergedoken en drijvende water
planten ingebracht. Hoop nooit op 
een natuurlijke kolonisatie. Vooral 
indien de school in een sterk ver
stedelijkte omgeving lig! zal men 
lang kunnen wachten, vaoral op 
Waterslakken e.d. Breng deze die
ren er dan oak zelf in. 
Totaal uit den boze is vissen in het 
biotoop inbrengen! Het is immers 
veel te klein en vissen zijn top-pre
datoren die de ganse bedoening in 
een mum van tijd zullen leegeten. 
Daarna moet men ze bijvoederen 
met ats gevolg een allochtone in
breng van voedselstoffen met ats 
gevolg ... watervervuiling en een 
groene pap. 
Indien men zlch echter aan de een
voudige regels houdt is de rnoeras
vijver in enkele maanden tijd ant
wikkeld tot een compleet mini-eco
systeem dat allerlei studie mogelijk 
rnaakt: bestuderen van de voedsel
keten, diverse aanpassingen in het 
watermilieu, competitie van planten 
enz. 
De moerasvijver is ongetwijfeld het 
meest dankbare pedagogische ele
ment omdat het een wereld op zich 
zelf vormt en het zulke snelle resul
taten geeft. 

- - Het bloemrijk grasland - 
In het oorspronkelijk projectontwerp 
werd al de beschikbare ruimte tus
sen haag en poel ingenomen door 
dit biotoop met uitzondering van 
een wandelpad . Maar een derge
lijke opstelling geeft praktische pro
blemen. Het is onmogelijk am be
vanelijk les te geven aan 20 leerlin
gen wanneer deze allemaal in file 
achter elkaar moeten staan omdat 
ze het gras niet mogen plat trap
pen. Daarom wordt nu de voorkeur 
gegeven aan randen met hooiland
vegetatie die een- of tweemaal per 
jaar worden gemaaid, terwijl de rest 
van het grazig gedeelte van het re
servaatje als gazon wordt onder
houden zodat er voldoende bewe
gingsruimte is voor de studiegroep. 
Er wordt door ens op aangedron
gen dat bloomen- en grassoorten 
die worden ingezaaid van locale 
oorsprong zijn, d.w.z . afkomstig 
van bermen in de omgeving. 
Het meest educatieve en goed-

De vogelhaag ult : Lesmaleriaal schoolnaluurtuin tekening:Tom Pick 

koopste is dat de leerlingen en leer
krachten zelf zaden gaan verzame
len in de omgeving. 
Het bloemrijke grasland kan naast 
de gewone studie over plante- en 
diersoorten (voornamelijk vlinders, 
kevers en gaasvliegen) eveneens 
gebruikt worden voor berekeningen 
van dichtheid van plantesoorten , 
verspreiding, oppervlaktebedekking 
enz. 

- - - De inheemse haag - - 
De aan te planten haag bestaat uit 
inheemse locale soorten zoals de 
Meidoorn. Hondsroos, Haagbeuk , 
Hazelaar e.d. 
Deze soorten maken het mogelijk 
een studie te maken van types van 
vruchten en blad- en knopvormen. 
Een inheemse haag trekt ook een 
groat aantal insekten en vogels 
aan. Het is b.v. de moeite waard 
om het territoriaalgedrag van een 
zeer algemene vlinder ats het Bont 
zandoogje te observeren. 
Dit biotoop groeit natuurlijk het 
traagst en het zal een tijdje duren 
eer het in de lessen ingeschakeld 
kan worden. 

Afwerking 
Zeals reeds gezegd vormen deze 
drie biotopen de basiselementen 
voor het natuuronderricht. 
Omdat de betredingsdruk van dit 
kleine gebiedje zeer groot is wordt 

door ens aangeraden voldoende 
betreedbare studieruimte te maken 
in de vorm van een stevig gazon en 
paden met natuursteentegels. 
Oak is het aan te raden een deel 
van de rand van de vijver via een 
houten steigertje beter bereikbaar 
te maken. 
Tenslotte mag men in Basisscholen 
nooit de veiligheidsnormen verge
ten en is het onontbeerlijk dat het 
educatief reservaat afgesloten 
wordt voor de jongsten wegens ver
drinkingsgevaar. 

Informatie: 
Bij WWF Belgi~ is een werkdossier 
over "Educatieve Reservaten" ver
krijgbaar, mits men 155 SF stort op 
rekeningnummer 736·3021660·77 
met vermelding "Educatieve Reser
vaten" . Nederlandse abonnees 
kunnen oak contact opnemen met 
het Oase-secretar iaat (05980
91138). 
Meer inlichtingen kunt u verkrijgen 
op telefoonnummer 02-347.30.30 
(vanuit Nederland : 09-32-2
347.30.30) en vragen naar Dirk 
Van Damme of Viv Van Der Krie
ken. 0 
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