
Kruisbestuiving: heemtuinen als stageplaatsen 
voor het Middelbaar Beroeps Onderwijs 

Marcel Rekers 

Hoe kunnen heemtuinen en MBO natuur- en milieu-onderwijs profiteren van 
elkaar? De nieuwe studier ichting Natuur-, Milieu- en Landschapsbeheer 
(NML) in Frederiksoord probeert in dit kader een kruisbestuiving met het 
Buitencentrum in Wilhelminaoord. Dit artikel is bedoeld om beheerders van 
heemtuinen attent te maken op hun betekenis voor het onderwijs en hen, zo 
mogelijk, te stimuleren daar werk van te maken. 

MBO-NML-onderwijs in grote lijnen 
Met ingang van augustus 1993 zijn drie 
Agrarische Opleidings Centra (een 
AOC is een fusie van lagere en middel
bare tuin- en landbouwscholen), te we
ten het Terra-College (voorheen: AOC 
Frederiksoord / Meppel / Wol vega), 

AOC Groencollege en AOC Limburg 
gestart met een opleiding Natuur-, Mi
lieu- en Landschapsbeheer. De uit
voeringsplaatsen zijn Frederiksoord, 
Boskoop en Roermond, 
Het doel van de opleiding is om stu
denten op MBO-niveau op te leiden 
voor functies in de stedelijke groe n
voorziening (ecologisch groenbeheer, 
heemtuinen), in bet landschap (Iand
schapsonderhoud , natuur- en recreatie
terreinenbeheer), en in de natuur- en 
milieueducatie. 
Grootschalig groen in stad en landschap 
vormt de basis voor de opIeiding. Het 
'milieu' in de opleidingsnaam heeft be
trekking op het groene milieu, bet "mi
lieu van de natuur" . 
Het gaat hier om de herkenning, het 
voo rko rnen en eventueel herstellen van 
de effecten op natuur en landschap van 
de grote en kleine 'v-s': verzuring, ver
mesting, verdroging, vervuiling, ver
snippering etc. Het gaat hier dus uit
drukkelijk niet om her beheer van afval
stromen en milieuzorg in het stedeJijk 
gebied, de industrie, huishoudens en 
bedrijven. 

De drie AOe's ontwikkelen samen les
rnateriaal en sternmen studieprogram
rna's op elkaar af. De samenwerking uit 
zich onder meer in een uitwisseling van 
leerlingen tijdens het tweede en derde 
leerjaar. Zo leren de NML-ers uit Fre
deriksoord in hun tweede jaar natuur en 
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landschap van Zuid-Limburg kennen
 
en in het derde jaar de natuur en het
 

landschap van Zuidwest - Nederland.
 

Leren van binnen naar buiten
 
De beginnende NML-ers stammen zo

als bijna aile Nederlanders uit een ge

cultiveerde omgeving. Of ze nu stede

ling of plattelander zijn, het naruurbe

grip wordt bepaald (en beperkt) door
 
afrikaantjes, reehte Iijnen en jaarrond
 
groen gras.
 
De schoolse praktijk sluit aan op deze
 
basis. De eerste jaren wordt veeI aan

dacht besteed aan uitheemse plante

soorten en hoe ermee om te gaan. WeI
 
worden tijdens het eerste jaar al de
 
grondbeginse1en bijgebracht van het
 
natuurbeheer, van het onderhoud van
 
meer of minder sterk door de mens be

mvloede inheemse begroeiingen (b.v.
 
wegberrnen) en de belangrijkste orde

nendeprincipes in de natuur.
 

De eerste tw ee jaar moet er stage wor

den gelopen bij zowel een natuur- en
 
landschapsbeherende organisatie, als
 
bij een organisatie of bedrijf in cultuur

lijkere en meestal stedelijkere sferen
 
(gerneentelijke groendienst, hovenier,
 
(wilde) plantenkweker, heerntuin).
 

Het Iigt het meest in de 'van binnen
 
naar buiten'-lijn dar leerlingen bet eer

ste jaar het cultuurlijke groenonder

houd proeven. Het werk- en denkni

veau blijft die eerste twee jaren prak

tisch en eenvoudig: uitvoeren van het
 
beheeren onderhoud. In de loop van de
 
jaren verschuift het accent van cul tuur 

Jijk naar natuurlijk beheer en van het
 
uitvoeren van beheerswerkzaamheden
 
naar de coordinatie en planning ervan.
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Watje zoal leert bij de studierichting 

Natuur-, Milieu- en Landschapsbeheer 
.. her onderhouden van natuurt errein en, 

landscliaps elemeruen en stede lijk 
g roen 

- de uit voering en werkvoorbereiding 
- de ecologie van plan/en en dieren 
- het ontstaan van landschapstypen 
- de administratie van uitgevoerd werk 
- her opstellen van beheerplannen 
- het inventariseren en bemonsteren 
- het geven van voorlichting en het lei -

den van excursies. 

Hiermee willen we bereiken dat : 
1. de NML-ers geen sectari ers worden. 
voor wie al1een 'het natuurlijke' goed is 
en 
2. dat ze weten of ze zich voor de rest 
van hun schoolcarriere specialiseren in 
stedelijker groenbeheer of in natuur- en 
Iandschapsbeheer. 

De stageperiode biedt de enige moge
lijkheid tot specialisatie. Het studiepro
gramma blijft immers door de jaren 
heen geJijk voor aUe NML - leerlingen, 
uitgezonderd zij die wensen door te 
stromen naar het Hoger Beroeps On
derwijs. 

Heemtuinen en natuur- en milieu
educatie: het derde luik 
In het drie1uik: natuurJijk stedelijk/cul
tuurlijk groen, natuur- en landschaps-
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beheer is natuur- en milieu-educatie 
nog niet aan de orde geweest. 
In het studieprogramma komt 'educatie 
en voorlichting' pas in het derde en 
vierde jaar aan bod . Eerst moeten leer
lingen onderhoud en beheer aan den 
lijve hebben ervaren al vorens er met 
overzicht over te kunnen praten. Een 
minderheid van de leerlingen zal vol
gens mijn verwachtingen de natuuredu
catieve richting inslaan. Tevens is in 
deze richting het aantaJ stageplaatsen 
beperkt tot (grotere) heemtuinen annex 
natuureducatieve centra. In het 'bloern
schema' hiernaast zijn de stagebieders 
gerubriceerd naar hoofd- en neven
functies. 
In gemeenten die echt werk maken van 
het natuurlijk groenbeheer (waaronder 
ik gemakshalve beheer versta, dat veel 
verder gaat dan maaien en afvoeren 
van bermgras en gebruik van inheemse 
soorten in het bosplantsoen) treft men 
niet zelden ook een grote, goed be
heerde heemtuin (en kruidentuin) sa
men met een natuureducatief centrum 
aan. Dergelijke combinaties vinden we 
vooral in grotere verstedelijkte gebie
den. Zowel de gemeentelijke groen
dienst als heemtuin/educatief centrum 
behoren tot de beste stageplaatsen voor 
NML-ers in het stedelijk gebied. Zij 
bieden beiden afzonderlijk voldoende 
mogelijkbeden met betrekking tot de 
werkzaamheden (aanbod en variatie) 
en begeleiding. 
Hieruit volgt mijns inziens niet, dat 
klein ere heemtuinen, die minder inten
sief beheerd (hoeven te) worden, 
draaiend op vrijwilligers of een enkele 
vaste kracht ongeschikt zouden zijn als 
stageplaats. Praktische beperking num
mer een is wellicht de beperkte hoe
veelheid tijd die een beheerd(st)er op 
de tuin kan doorbrengen in relatie tot 
de planning van dag- en blokstage. 

Leerlingen van de NML-opleiding in 
Frederiksoord lopen de eerste twee 
jaar rowel een dagstage teen dag in 
de week: maandag in het eerste jaar, 
vrijdag in het tweede), als een blok
stage (een aaneengesloten periode van 
tien weken tussen half april en juli in 
net eerste jaar en tussen februari en 
half april in het tweede jaar) . In het 
derde en vierde jaar vervalt de dog
stage. De periode waarin de blokstage 
valt varieert per AOC. 

De NML-opleiding zit als een bestuivend 
insekt in het hart van de bloem, mel stage
bieders en dus potentiele werkgevers. Qua 
doelstelling en huisvesting zit het insekt uit
stekendtussen heemtuinen en NME. 

Een oplossing voor dit probleem zou
 
kunnen liggen in een combinatie van
 
stage-lopen in de heemtuin en in het
 
gemeentelijk groen. Gemeentelijke
 
groendiensten besteden vaker werk

zaamheden uit aan werkvoorzienings

schappen en grootschalige groenaan

nemers . Dit wil zeggen dat de variatie
 
in werkzaamheden niet zo groot is. Be

zuinigingen (Groen is sluitpostl) doen
 
de variatie in het groen eveneens afne

men en aannemers en werkvoorzie

ningsschappen beginnen zich net te
 
realiseren - sinds een paar jaar melden
 
hoveniers en medewerkers van het
 
werkvoorzieningschap zich aan voor
 
cursussen ecologisch groenbeheer -,
 
dat ze "een partner in het groen heb

ben ", namelijk: natuurlijke processen,
 
maar 'snel en veeI' is de wijze waarop
 
vaak gewerkt wordt.
 

Een combinatiestage met een heemtuin
 
zou een stage van een NML-er in het
 
stedelijk gebied pas compleet maken
 
door:
 
- in aanraking te komen met en te wer

ken in grootschalig en kleinschalig (na

tuurlijk) groen,
 
- (her)gebruik van natuurprodukten
 
(snoeihout),
 
- verschillen in beheer van (half-Ina

tuurlijke vegetaties en cultuurlijke be

plantingen van inheemse en/of uit

heemse soorten,
 
- soortenkennis op te doen van zowel
 
inheemse als uitbeemse soorten,
 
- kennismaking met educatie en voor

Iichting.
 

De kruisbestuiving in ontwikkeling
 
De Middelbare Tuinbouwschool in
 
Frederiksoord onderhoudt sinds jaar en
 
dag goede contacten met het op een
 
steenworp afstand gelegen Buitencen

trum in Wilbelminaoord (Haags Cen

trum voor Natuur-en Milieueducatie),
 
met onder andere een prehistorisch ter

rein en het heempark "Jan Wartenahof"
 
(zie ook Oase 4/1993).
 
Regelmatig liepen tuinbouwscholieren
 
met hart voor naruur- en milieueduca

tie hier stage. Met name ten behoeve
 
van de studierichting NML proberen
 
we voorzichtig structurele werkverban

den tussen school en centrum te ont

wikkelen. Dit klinkt wat zwaar, maar
 
kijk eerst eens naar het lijstje van Jan
 
Wartena (zie kader). Hierin staan re

gelmatig terugkerende en incidentele
 
werkzaamheden. Inhoudelijk zijn dit
 
activiteiten die goed in het eerste- en
 
tweedejaarsprogramma van de NML

opleiding passen . We kijken nu hoe we
 
praktische (voomamelijk roostertechni 

sche) problemen kunnen oplossen.
 

Oase winter 1994 14 



Tenslotte wil ik een beeld geven hoe 
de kruisbestuiving in de praktijk ge
stalte krijgt. In het onderstaande kader 
beschrijft Jan Wartena van het Buiten
centrum Wilbelminaoord de wensen 
die zij hebben La.v. stagiaires en hier
naast beschrijven rwee stagiaires hun 
ervaringen. 0 

Werkzaamheden, uit te voeren 
door NlvlLvers op het Buitencen
trum WiIhelminaoord (van meest 
urgent tot en met 'oude wens'). 
1. Het aanleggen van een griend op
 
keileem (sleuven graven, grond aan

voeren, stekken van diverse wilgen

soorten).
 
periode: winter
 
2. Herstellen vlechtwerk; geregeld 
(jaarlijks) moet een gedeelte van de 
ombeining rond een begraasd terrein
deel worden vernieuwd. 
periode: april 
3. Het dunnen en snoeien van hout

singels en bosjes.
 
periode: januari-maart
 
4. Het afzetten van bosjes.
 
periode: januari-maart
 
5. Het inzaaien van landbouwgewas

sen.
 
periode: april
 
6. Het wieden van gewassen. Tevens
 
leert men hier akkeronkruiden ken

nen.
 
Periode: mei-juli
 
7. Het oogsten van diverse graan

soorten. Er wordt gewerkt met zeis
 
en sikkel en er worden schoven ge

maakt.
 
Periode: juli-augustus
 
8. De aanleg van een (wilde) planten

tuin bij bet Mammoethuis.
 
periode: april-mei
 
9. De aanleg van een gletschertuin op
 
de belling bij het mammoethuis
 
(soort rotstuin die typerend is voor
 
de Ustijdperiode met o.a. Dryas oc

topetala).
 

Ais NML . ers van het eerste uur 
hebben Susan Heideveld en Mo
niek Ahlers stage gelopen op de 
heemtuin Looackerhof in Emmen, 
respectievelijk het Buitencentrum 
in WiIhelminaoord. lets van hun 
ervaringen hebben ze speciaal voor 
dit artikel op papier gezet. 

Heemtuin Looackerhofte Emmen 
Van halfapril tot en met eindjuni 
neb ik stage gelopen in de heemtuin 
van Emmen. verschillende werk
zaamheden heb ik er uitgevoerd. 
Wat ik mooi vond om te zien waren 
de percelen grasland, die allemaal 
op verschillende tijden werdenge
maaid. Het ene perceel twee maal 
per jaar, Iiet andere een maal per 
jaar en nog een ander een maal per 
twee jaar. Je kon echt heel mooi de 
verschillen in soortenrijkdom zien. 
Er was ook nog een grasland dat 
eerst heide was, daar begon weer 
ionge heide op te komen. Die heb
ben we wat ruimtegegevendoor het 
gras weg te halen. 
Nu kom it: er af en toe nog wel. 
Op de houtsnippers in het loojbosje 
kun je verschillende paddestoelen 
vinden, zoals bijvoorbeeld de nest
zwammetjes, die er in overvloed 
staan. 
Verder is het de moeite wel waard 
om er een keer langs te gaan. 
Ik hoorde ook nog zoietsdat de 
heemiuin misschien met de grond 
gelijk wordt gemaaki en dat kan ge
woon niet. Susan Heideveld 

Buitencentrum Wilhelminaoord 
Marcel vroeg me of ik mijn stage-er
varingen wilde opschrijven over de 
heemiuin in Wilhelminaoord om zo 
de lezersvan Oase een indrukte ge
ven hoe belangrijk het is om toe
komstige stedelijkgroen-, land
schap- en natuurbeheerders/sters 

een goede stageplaais te geven.
 
In prakiijk leert men het beste, ruet

waar?
 
Het belangrijkste van het eerste jaar
 
vond ik om veel indrukken op te
 
doen van wat ik wel en niet leuk
 
vond om in de toekomst te gaan
 
doen. Ook wilde ik mijn plantenken

nis verbeteren.
 
Mijn stage doorliep ik op het Haags
 
Buitencenirum vootNatuur- en Mi

lieueducatie te Wilhelminaoord.
 
Kinderen van groep 7 en 8 komen
 
vanuii Den Haag naar Wilhelmina

oordom wat over de natuur en de
 
prehistoric te leren. Het eerste deel
 
van mijn stage bestond voornamelijk
 
uit het onderhoud van de heemiuin,
 
het bewerken van de 'prehistorische'
 
akkers en liet voederen van de bees

tenboel. Ideaal dus om te leren hoe
 
men een miniatuur-natuurgebiedje
 
onderhoudt.
 
Door veel met planten te werken leer
 
ie wanneer, hoe en op welke plekje
 
ze zet en hoe ze er uit zien; zo bouw
 
ie langzamethand plantenkennis op.
 
Het tweede deel van mijn stageperi

ode bestond uit 'het assisteren van de
 
docenten die de kinderen lesgeven in
 
o.a. biologie en prehistorie. Ik heb 
dit aan mijn stagebegeleidsterlen 
Rappoldt gevraagd, om te kijken of 
ik inderdaad de kant van milieuedu
catie op wilde. 
verbluffend om te zien was hoe en
thousiast kinderen de stof opnemen. 
Gewoondoor zelj te onderzoeken, te 
bekijken ell te betasten. 
Na het een poosje aangekeken te 
hebben moclit ik zelfstandig werken 
ell zelj een paar kinderen meenemen 
0111 met hen op de akker te zaaien. 
Zelfstandig werken dus. 
Ik heb zelj ervaren dat het otuzettend 
belangrijk is goede stageplaatsen te 
krijgen! 
Moniek Ahlers 

Beste heemtuinbeheerd(st)er: 
Buigt u zich s.v.p. over de vraag of een stagiaire van een NML-opleiding 
(Frederiksoord, Roermond en Boskoop) een steun zou kunnen betekenen in 
onderhoud en beheer van 'uw' heemtuin. Zo ja, dan hoeft u niet te wachten 
totdat een leerling op de koffie komt, maar neemt u eens contact op met een 
van de NML-coordinatoren, om stagemogelijkheden op de heemtuin te be
spreken. Op de Iijst met NML-stage-adressen staan aile Nederlandse heerntui
nen vermeld als 'potentieel'. Het zou fijn zijn als het zou lukken in de naam 
van "alles wat leeft en bloeit en ons altijd weer boeit" het aandeel heemtuinen 
met stip gestaag te kunnen uitbreiden. 

Marcel Rekers is docent ecologic 
en coordinator NML aan de Mid
delbare Tuinbouwschool Frede
riksoord (oftewel AOC Terra Col
lege) en verzorgt o.a. cursussen 
ecologiscli groenbeheer voor ge
meenten en hoveniers. 

Tel. : 05212-1237 
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