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Met kinderen natuur beleven 
lentemomenten -

Jos van Zutphen 

Eindelijk is bet weer zo ver, bet voor
jaar kondigt zich aan. En als je er niet 
snel aandacht aan besteedt, is het ook 
zo weer voorbij . 

Bottende knoppen en bloeiend hout 
Behalve de boUen die hier en daar vro
lijk staan te bloeien, zijn er ook strui
ken en bomen die beginnen te groeien. 
Een heel mooi voorbeeld van zo'n 
boom is de paardekastanje . Al vroeg 
in het voorjaar glimmen de knoppen in 
de zon en worden steeds dikker. Het 
mooie van kastanjeknoppen is, 

al gauw aUerlei dingen die je zelf nog 
niet eens gezien had. 

Tweejarigen 
Planten waar in het voorjaar van alles 
aan te zien is zijn de tweejarigen. Deze 
maken in het eerste jaar een bladrozet 
en in het tweede jaar bloemen en zaden 
die in het najaar verspreid worden. Zo 
kunnen datzelfde najaar nog nieuwe 
bladrozetten gevormd worden die over
winteren. Meestal blijven deze groen 
en ze hebben dus eigenlijk een SOOI1 

dat kinderen goed kunnen zien om het begrip kringloop uit te leg
hoe beschermd de jonge blaadjes gen kun je eigenlijk niet wensen. 
in de knoppen zijn opgesloten Tegelijkertijd is duidelijk hoe be
voordat ze open gaan. Ais de langrijk het is om planten te laten 
knoppen eenmaal openspringen is staan in het najaar zodat ze zich uit 
duidelijk te zien hoe de bladeren kunnen zaaien. 
zich openvouwen en de bloemen Kijk je wat verder dan zul je ont
als kleine poppetjes te voorschijn dekken dat deze bladrozetten een 
komen. prachtige schuilplaats bieden voor 
Kastanjebomen zijn meestal erg allerlei kleine diertjes. Nog meer 
hoog, daarom is het leuk om een reden om deze planten vooral te la
aantal takken in het water te zet ten staan. 
ten zodat je goed van dichtbij 
kunt zien wat er gebeurt. Lekkere luchtjes 
Op de kale takken kun je ook Na de winter, als de zon schijnt en 
goed de littekens van de bladeren het buiten een beetje vochtig is, 
van het vorig jaar zien. Als je de dan ruik je opeens het voorjaar. 
ze laat natekenen wordt al gauw Niet aUeen geurende bolletjes of 
duidelijk waar de naam paarde andere voorjaarsbloeiers maar ook 
kastanje vandaan komt. Aan tak de grond en de hele atrnosfeer 
ken van sommige struiken zoals geurt. 
de Japanse sierkwee en het Chine Zelf ben ik iemand die toch al 
se klokje verschijnen allereerst de gauw m'n neus tussen de planten 
bloemen op het kale hout en daar steek t, maar voor kinderen is dat 
na pas het blad. 
Ondertussen zijn bij de wilg de 
katjes uitgekomen. Bij het kijk en 
naar deze voorjaarsbloeiende heesters 
valt op dat er veel insecten omheen 
vliegen. Deze zijn op zoek naar voed

sel na de winterperiode en het is duide
lijk dat deze struiken voor hen een be
langrijke voedselbron vonnen. 
Zeker als het zonnetje schijnt is het 
heerlijk om naar deze voorjaarsboden 
te gaan kijken en kinderen ontdekken 

Foro: Harry Holsteijn 

voorsprong ten opzichte van planten 
die geheel verdwijnen in de winter. Als 
het niet echt koud is blijven ze groeien 
en in ieder geval doen ze dat al heel 
vroeg in het voorjaar. Bekende voor
beelden van dit SOOI1 planten zijn: vin
gerhoedskruid, toortsen, kaardebol en 
judaspenning. Wanneer je aan kinderen 
wilt laten zien hoe planten de winter 

hebben doorstaan of op welke manier 
dat kan, is dit een groep waar veel aan 
te zien is. Voorwaarde is echter wei dat 
de tuin v66r de winter geen grote 
schoonmaakbeurt heeft gehad want dan 
is er weinig meer aan te beleven. Wan
neer alles tijdens de winter .is blijven 
staan, zul je de bloeiwijzen van vorig 
jaar aantreffen met daaronder de blad
rozetten die datzelfde najaar nog ge
vormd zijn. Bij de judaspenning zijn 
meestal nog de glimmende zilveren 
vliesjes te zien waar de zaden in heb

ben gezeten, een beter voorbeeld 

nogal lachwekkend. Maar waarom 
ruikt iets nou? En of je dat nu lek
ker vindt of niet is dan nog niet 

eens aan de orde. 
Wanneer kinderen eenmaal de eerste 
luchtjes hebben opgesnoven en inder
daad ervaren dat veel bloemen en plan
ten geuren, lopen ze snuffelend als een 
stel honden over de tuin. Onderlinge 
uitwisseling van 'lekkere' of 'vieze' 
luchtjes en tips over planten waar je 
vooral wel of vooral niet aan moet 
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gaan ruiken gaan dan over en weer. AI 
gauw ontdekken ze het verschil tussen 
bloemen die uit zich zelf lekker ruiken 
en planten waarvan .het blad een be
paalde geur heeft. Vaak blijkt dat bla
deren niet zomaar hun geur afgeven, 
maar dit pas doen als je ze een beetje 
'kneust'. Dit wil dus niet zeggen dat je 
de halve plant afbreekt en sloopt om 
iets te kunnen ruiken, Dit is weer zo'n 
afspraak die je duidelijk van tevoren 
moet maken! 
AIs iedereen zo'n beetje is uitgesnuf
feld, is dat een mooi moment om eens 
na te gaan waarom bloemen en planten 
eigenlijk geuren, want zeker kinderen 
staan daar niet echt bij stil. "Die plan
ten ruiken natuurlijk zo lekker voor 
ons, zodat wij ze in een vaasje kunnen 
zetten in de huiskamer." 
Maar aI gauw komen er antwoorden 
die te maken hebben met bijen, vlin
ders, bestuiving, zaden enz. Dat een 
bepaalde plant ook afstotend kan wer
ken, 'zorgt ervoor dat een plant niet 
wordt opgegeten en dus gewoon blijft 
leven. 
En gelukkig: smaken verschillen, ook 
in de planten- en dierenwereld, dus niet 
iedereen vindt hetzelfde lekker ruiken 
of smaken, daar zijn ze het snel over 
eens. Bij zo'n geurenactiviteit kun je 
natuurlijk beel goed gebruikmaken van 
de kruidentuin wanneer die aanwezig 
is. Veel kruiden blijven groen geduren
de de winter. Daar komt nog bij dat 
veel van deze planten gesnoeid worden 
in bet voorjaar dus daar kan je best aI
vast een paar takjes van afhalen. 

Lieve kleine diertjes 
Een bekend diertje dat je aI vroeg in 
het voorjaar aantreft is het lieveheers
beestie of kapoentje. Dat dit dier tot de 
verbeelding van kinderen spreekt is 
nauwelijks verbazend met zo'n naam. 
lange kinderen wordt aI verteld dat je 
aan het aantal stippen op de rug van het 
kapoentje kunt zien hoeveel jaar bet is. 
Ook dit is natuurlijk aanleiding voor 
kinderen om aI op vroege leeftijd op 
jacht te gaan naar deze cliertjes. En hoe 
meer stippen, hoe ouder, en hoe waar
devoller de vangst is. Dat dit niet waar 
is horen ze meestal veel later. 
In ieder geval zijn lieveheersbeestjes aI 
vroeg actief op zoek naar zon, voedsel 
en een partner. Het lijkt wei of ze die 
partner allemaal tegelijk vinden, want 

op een gegeven moment zie je overal 
in de tuin parende lieveheersbeestjes . 
Een pracbtig moment om daar aan
dacht aan te besteden. Voor kinderen 
een buitenkansje als ze net op dat mo
ment aanwezig zijn. 
Speurend naar deze diertjes kom je 
vanzelf bij bet onderwerp voedsel: wat 
eten ze eigenlijk? Voor de band ligt dat 
veel kinderen denken dat ze planten 
eten, Maar na enig zoeken kunnen ze 
zelf ontdekken dat kapoentjes heel 
vaak in de buurt van bladluizen te vin
den zijn. En als je goed kijkt zul je zien 
dat ze enorme hoeveelheden van deze 
luizen opeten. Met een loepje of een 
vergrootglas kun je dit mooi van nabij 
bekijken. Vooral de jonge toppen van 
rozenstruiken zijn in het voorjaar bezet 
met bele kolonies bladluizen en bet is 
de moeite waard om daar naar te gaan 
kijken. 
Ongeveer een week na de paring legt 
het vrouwtje van het lieveheersbeestje 
eitjes, altijd op een plant waar bladlui
zen op leven. Dat is bandig, want uit 
deze eitjes komen larfjes die onmiddel
lijk kunnen gaan eten. Na een aantal 
vervellingen verandert de larve in een 
pop en uiteindelijk in het volwassen 
dier. Op een gegeven moment kun je 
aile verschillende ontwikkelingsstadia 
tegelijkertijd buiten aantreffen. Dit is 
bet leukste moment om kinderen met 
voldoende voorinformatie op pad te 
sturen, dan komen ze zelf aile verschil
lende vormen van onrwikkeling tegen. 
Dat bet beel nuttig is dat een kapoentje 
zoveel bladluizen eel, zullen veel kin
deren ontdekken wanneer ze op onder
zoek uitgaan. Behalve bet feit dat een 
plant met bladluizen 'vies' is, ziet deze 
er meestal niet echt gezond uit. Vaak 
weten ze daar wei een.oplossing voor, 
'weggooien' of 'platspuiten' met een of 
andere spuitbus. Maar na vandaaggaan 
ze natuurlijk allemaal op zoek naar lie
veheersbeestjes om bladluizen te be
strijden en zo de plant weer gezond te 
maken! 

Waterleven 
Als je water bebt in de directe omge
ving, of bet nu een slootje is of een 
aangelegde vijver, dan is her altijd leuk 
daar regelmatig naar te gaan kijken. 
In her voorjaar is bet natuurlijk de tijd 
voor padden en kikkers. Na een winter
slaap trekken ze naar het water om te 

paren en de vrouwtjes leggen dan grote 
hoeveelbeden eitjes bij elkaar. Het kik
kerdril drijft aan de oppervlakte van 
het water zodat her kan profiteren van 
elk zonnestraaltje. Die warmte is nodig 
om de larven die uit de eitjes komen te 
laten groeien. 
Nu is de tijd aangebroken om regelma
tig te gaan kijken wat er met de larven 
gebeurt. De ontwikkeling van zo'n 
glibberige massa met wat zwarte pun
tjes tot een hoop wriemelende kikker
visjes blijft elk jaar weer gewelclig om 
van dichtbij te volgen. En als dan uit 
het achterlijf de pootjes verschijnen en 
uiteindelijk ook de voorpootjes, dan 
zijn ze, lijkt het, opeens allemaal ver
dwenen en springen ze rond in de om
geving van her water. 
Voor kinderen is elke stap in deze ont
wikkeling spannend om naar te kijken. 
Dar kun je je goed voorstellen, want er 
is zoveel aan te zien. 
Helaas zijn sommige kinderen heel erg 
gericht op het bebben en mee naar buis 
nemen van alles, vooral als het om lie
ve kleine cliertjes gaat. lk probeer ze 
dan heel duidelijk op een ander spoor 
te zetten. 
Juist met kikkervisjes wordt nog beel 
wat afgesjouwd. Het mooiste is natuur
lijk als je kinderen direct aI in het be
gin ervan kunt overtuigen dat je dieren, 
zowel grote als kleine, zoveel mogelijk 
in bun eigen omgeving moet laten blij
Yen. Niet alleen omdat dat beter voor 
ze is maar ook omdat bet dan veel leu
ker is om naar ze te kijken, ze gedra
gen zicb dan het normaalst en kunnen 
ook weg als ze daar zin in bebben. Dat 
vind je zelf ook bet prettigst! 
Zo gauw je met dieren aan bet werk 
gaat krijg je hiermee te maken. Het is 
heel goed je dat te realiseren, zodat je 
van tevoren een oplossing of een ant
woord kunt bedenken. Het zou toch te 
gek zijn als je na dit soort 'educatieve 
lessen' geen diertjes meer zou hebben 
omdat de kinderen ze zo scbattig von
den en mee naar huis wilden nemen! 0 

los van Zutphen werkie 12 jaar bij 
de school- en kindertuinen in Rotter
dam. 
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