
Wat is een educatief reservaat? Is een educatief reservaat voor Educatieve reservaten worden de 
tuinen genoemd, die ill de directe pubers en adolescenten zinvol? schoolomgeving zi)n aangelegdmet 

Myriam De Clercq 

Toen ik in juni 1990 met steun van 
het Wereld Natuur Fonds (W WF) en 
Stichting Leefmilieu in het Konink
lijk Atheneum Sint-Michiels te 
Brugge met een klas van 16-jarigen 
een vijv er begon te graven en hier
mee een berm aanlegde, kwam die 
vraag niet bewust bij me op. 
Toch moet ik toegeven dat jarenlang 
voordien de wens om een natuurtuin 
aan te leggen rond het biologielokaal 
reeds aan het kiemen was. AUeen de 
goede groeiomstandigheden ont
braken voordien. De wilskracht van 
zorn 25 enthousiaste leerlingen tot 
daadwerkelijke hulp heeft deze wens 
doen groeien en rijpen. Uit dit ont
wikkelingsproces blijkt dan toch hoe 
sterk mens en natuur met elkaar 
verbonden zijn, 
In deze tijd zijn er aan de ene kant te
kenen van scheiding van natuur en 
mens zichtbaar bij volwassenen, met 
verann ing, verv uiling en vernieling 
van de natuur lOt gevolg. Aan de an
dere kant uit zich de wil om zich te 
herverbinden met de natuur bij jonge
ren wat zo'n educatief reservaatje be
wijst. 

Het is misschien daarom dat het verder 
uitbreiden van ons reservaatje met 
houtkanten in 1991, een hooilandje en 
een muurvegetati e in 1992 als een van
zelfsprekend groeiproces was. In 1993 
beeindigden we de aanleg van een 
tweede vijver en in 1994 hebben we 
een gazon tot hooiland laten evolueren. 

Na vier jaar ben ik me bewust gaan af
vrage n wat de zin van zo'n educatief 
reservaatje voor middelbare school
leerlingen is. Via een vragenformulier 
heb ik die evaluatie door de leerlin gen 
laten maken. 
De meeste leerlin gen vinden het educa
tief reservaatje onontbeerlijk voor de 
school om esthetische redenen, om de 
rijkdom van fauna en flora te leren 
kennen, om de samenhan g in de natuur 
te Ieren ontdekken, om de biodiversi
teit in onze school te verhogen, om 
ideeen te krijgen voor een eigen tuin, 
om zich te ontspannen en om met hun 
handen te leren werken. 
Het valt ook op dat ze fier zijn op hun 
eigen reservaat en ze zich er aIlee n ver
antwoordelijk voor voelen aIs ze het 
zelf mogen aanleggen en beheren. 

financiele, logistieke en pedagogi
sche steun van netBelgische Wereld 
Natuur Fonds (WWF) . 
Twee jaar geleden, in het winter
nummer van Oase 1992 beschreef 
Dirk Van Damme als coordinator 
van het project 'Educatieve reserva
ten' van het WWF waar het hen om 
gaat. 
In september 1994 bezochten wi)ti)
dens een excursie die deeI uitmaakte 
van de 8e Beneluxconferentie (ill 
Brugge)het educatieve reservaat 
van het Koninkl ijk Atheneum Sini
Michiels. We waren erg onder de in
druk van het enthousiasme van de 
biologielerares, Myriam De Clercq, 
die ons na een korte maar inhouds
volle inl eid ing door 'haar ' reser
vaatje rondleidde. Bijzonder vonden 
H'e vooral ook dat het hier niet om 
een lagere maar om een middelbare 
school gaat. Hoe is het om met leer
lingen in die leeftijdsgroep zo'n edu
catief reservaat op te zeuen en te be
heren, vroegen wij ons af. 
Myriam was bereid hierover een ar
tikel te schrij ven voor Oase. Reac
ties stelt ze bij zonder op prijs. Maar 
ook wij van Oasezijn heel benieuwd 
naar ervaringen met deze vorm van 
natuureducatie. towel in Belgieals 
in Nederland. 
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Leerlinge blj de muur 

Deze positieve antwoorden bevestigen 
dan ook grotendeels mijn vooropge
stelde doelstellingen op verschillende 
vlakken: 
1. kennis opdoen over flora en fauna, 
zelf relaties ontdekken in de natuur; 
2. zelf creatief zijn in de natuur, sod
ale vaardigheden ontwikkelen door 
samen het reservaat aan te leggen en 
te beheren; 
3. het beheer van de natuur daad

werkelijk door wilskracht uit te voe

reno
 
Dit alles zou kunnen leiden tot een be

tel' respect voor de natuur en de mede

mens.
 

Toch heb ik ervaren dat de middelbare 
school deze taak niet alleen aankan. De 
opvoeding, ook voor het milieu begint 
eerst bij de ouders. Het goede voor
beeld vanaf de babytijd tot veertien 
jaar is onontbeerlijk als stevige basis 
om verder op te bouwen. Kinderen zijn 
zo vervreernd van de natuur in hun 
speelgoed (plastiek), hun speelruimte 
(geen of te kunstrnatig aangelegde 
tuin), bun speelgedrag (gebrek aan ere
ativiteit) en hun kledij (synthetisch). 
Niet alleen thuis maar ook in de buurt 
is er geen beschikbaar stukje wilde na
tuur waar zij de oerelementen van de 
natuur leren ervaren. 
Veel onderwijsmensen in de lagere 
school vangen deze vervreemding 
soms op door jonge kinderen zo vroeg 
mogelijk met de hele milieu problema

foto: Myriam De Clercq 

tiek in contact te brengen . 
Hun belangrijke taak zien ze dan echter 
over het hoofd : de rijkdom en de 
schoonheid van de natuur random het 
huis , de school te leren ontdekken op 
een positieve manier in plaats van de 
negatieve kanten te benadrukken. 
In de meeste lagere scholen leggen op
voeders dan ook op die manier geen 
stevige basis om vertrouwen te bebben 
in de scboonbeid van de mens en de 
natuur. 

Meestal ervaar ik dit gebrek aan posi
tieve en ervaringsgerichte opvoeding 

thuis en op de lagere school in een be
paald gedrag bij nieuwe leerlingen in 
het educatief reservaat. Het is soms zo 
onwezenlijk als de ene puber nog met 
zand speelt en de andere de aarde niet 
durft aan te raken , 
Ook her gemis aan kansen om zich ere 
atief uit te drukken is zichtbaar in het 
gebrek aan zelfstandigheid waarmee de 
meesten de persoonlijke studie van een 
organisme in het reservaat aanpakken . 
Het is soms ongelooflijk dat 15-jarigen 
van tevoren nooit een dikkopje of kik
ker gezien hebben en ze die dan teder 
proberen te strelen als een buisdier! Bij 
de naderende winter raken ze in paniek 
bij het afsterven van de bovengrondse 
delen van oeverplanten en ze geloven 
niet dat alles er terug zal komen in de 
lente . 
Soms denken ze dar alle vegetatie moet 
aangeplant worden, een spontane ont
wikkeling van een grasland naar een 
houtkant lijkt voor ben onrnogelijk. 

Soms zijn ze ZO oververzadigd aan 
kennis over milieuvervuiling dat ze vol 
vooroordelen tegenover de 1'01 van de 
mens in de natuur staan . 
Het is dan ook in de puberteit, waarin 
aile bestaande waarden aan het wanke
len gaan, moeilijk om hun negatieve 
vooroordelen te relativeren om tot een 
goed evenwicht te komen . 
Positief handelen in de natuur via zo'n 
educatief reservaat werkt eigenlijk als 
therapie hierbij. 

Leerlingen bij vijver A JOIO: Myriam De Clercq 
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Vijver A /010: Myriam De Clercq 

Vegetatie in het educatief reservaat 

Ook in bet middelbaar onderwij s do
mineert in veel vakken de denkpool 
bet creatieve en bet doen . Zowel de 
overvolle leerplannen als de leerkrach
ten zijn biervoor verantwoordelijk. 
Het is daarom niet te verwonderen dat 
her werken in bet reservaat als ont
spannend wordt ervaren. 
Zolang niet iedereen zijn verantwoor
delijkbeid opneemt ten opzicbte van 
de vorming van mensen die zorgzaam 
omgaan met andere mensen en de na
tuur blijft een educatief reservaat een 
van de redplanken voor mens en na
tuur . Het is dan ook jammer dat bet 
opricbten van zo'n educa tief reservaat 
eigenlijk vrijwilligerswerk is en blijft. 
Eigenlijk zouden aile opvoeders: ou
ders, leerkracbten en de overheid zich 
moeten bezinnen over bun verant
woordelijkheid tegenover kinderen, 
pubers en adole scenten om ze tot 
evenwichtig denkende, medevoelende 
en bandelende mensen te vormen. 

Planten op stenige 
substraten 
Tongvaren 
Muurvaren 
Steenbreekvaren 
Stinkende gouwe 
Muurleeuwebek 

Muurbloem 
Huislook 
Wit vetkruid 

Muurpeper 
Kleine steentijm 
Gestippeld zonneroosj e 
Kleine pimpernel 

Planten op, rond en 
in de vijver 
Schedefonteinkruid 
Gekroesd fontein

kruid 
Gedoornd hoornblad 

Veelwortelig eendekroos · 
Sterrekroos 
Gewone waterranonkel 
Krabbescheer 
Aarvederkruid 
Kikkerbeet 
Witte waterlelie 

Ge le plomp 
Waterpest 

Gele lis 
Grote lisdodde 
Grote egelsko p 
Riet 
Valeriaan 
Rietgras 
Liesgras 

Waterb ies 
Pitru s 
Greppelrus 
Harig wilgeroosje 
Zwanebloem 

Oeverzegge 
Uitgerekte zegge 

Bit terzoet 
Zevenblad 

Kleine watereppe 
Gewone kattestaart 
G ro te waterweegbree 
Moerasspirea 
Moerasvergeet-mij -ni et 
Koninginnekruid 
Watermunt 

Wolfspoot 
Smeerwortel 

Dotterbloem 
Watermuur 
Bereklauw 

Egelboterbloem 
Waterclrieblad 
Pijlkruid 

Planten in de houtkanten 
Wijfjesvaren 
Mannetjesvaren 
Du bbelloof 
E ikvaren 
Heermoes 

Gewone sa lamo nszege l 
Le lietje-der-dalen 

Sneeuwklokje 
Maagdenpalm 
Bosviooltje 
Bosaardbei 

Nagelkru id 
Hazelaar 
Haa gbeuk 
Grauwe wilg 

Gewone vlier 
Wilde kamperfoelie 

Gelderse roos 
Ruwe berk 
Zomereik 
Amerikaanse eik 

Zoete ker s 
Lijsterbes 
Es 
Sporkehout 
Hondsroos 
Rimpelroos 
Framboos 
Braam 
Eenstijlige meidoorn 
Sleedoorn 
Brem 

Planten in het heidegebied 
Struikheide 
Gewone dopheide 

Rode dopheide 
Ronde zonnedauw 
Val se salie 
Brem 

Planten in het grasland 
Biggekruid 
G roen streepzaad 
Duizendblad 
Vlasbekje 
Jacobskruiskruid 
St.-Janskr uid 

Leerlingen zouden dan de natuur 
niet als iets vreemds ervaren, maar 
zichzelf in de natuur en de natuur in 
zichzelf herkennen. 
Ze zouden dan niet aileen als adoles
cent in bun educatief reservaat meer 
zelfstandig optreden, maar ook later 
als volwassene in bet milieubeleid, en 
als opvoeders hun verantwoordelijk
beden bewust opnemen. 
En is dat eigenlijk niet de zinvolle 
taak van een bumaniora-opleiding: 
jongeren belpen in bun menswor
dingsproces? 0 

Graag reacties opsturen naar: 
K.A. Sint-Michiels Brugge 
Vijverboflaan 13 
(B) 8200Brugge 2 
t.a.v. mevr. De Clercq, M. 

Myriam De Clercq is ruim twinug 
jaar werkzaam in het voortgezet 
onderwijs als biologiedocente. 

Sinds tien jaar werkt ze in Brugge 
op het Koninklijk Atheaeum Sint
Michiels in Brugge, waar ze in 
1990 samen met haar leerlingen 
began met de aanleg van het educa
tieve reservaat. 
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