
natuureducatie in de kinderw erktuin 

Met kinderen natuur beleven 
- winter 

los van Zutphen 

Wanneer je kinderen vraagt 's winters
 
naar de ruin te komen, kun je rwee
 
soorten reacties krijgen. Of ze vinden
 
het vanzelfsprekend om ook in de win

ter door te gaan met tuinieren Ofze kij 

ken je verbaasd aan , want wa t hun be

treft is de ruin in de winter gesloten.
 
"Je gaat toch niet in je
 
tuintje werken aJs het
 
winter is en hartstikke
 
koud buiten".
 

Koud?
 
Tijdens een gesprek met
 
de kinderen over de win

ter, blijkt dat dit jaargetij

de meestal geassocieerd
 
wordt met kou, sneeuw,
 
ijs enz. De meest extreme
 
situaties worden ge

noemd , terwijl iedereen
 
weet da t lang niet alle
 
winters de afgelopen ja 

ren wa t je noemt 'bar' wa 

ren. Kinderen hebben
 
vaak een beeld van de
 
ruin in de winter dat niet bepaald over

eenkomt met de werkelijkbeid.
 
Des te meer reden om ook juist dan
 
eens op de ruin te gaan kijken. In de
 
winter is het heel goed mogelijk om
 
buiten bezig te zijn. Ook nu moet je
 
weer goed kijken naar wat kan. He!
 
heeft naruurlijk geen enkele zin naar
 
beestjes te gaan zoeken, niet alle en zijn
 
ze moeilijk te vinden maar je stoort ze
 
in hun winterrust die noodzakelijk is
 
om te overleven.
 

Allereeerst is het goed om eens na te
 
gaan waaraan je kunt zien dat het win

ter is. Nog steeds zijn er dan kinderen
 
die onmiddeIlijk beginnen over sneeuw
 
en ijs, ook al is het or dat moment S
 
graden bove n nul en schij n t de zon .
 

Dat is dan gelijk een aardige start om
 
ze aan het denken te zeuen:
 
- Waar zou het het koudst zijn buiten?
 
- Waar minder koud?
 
- Verschil tussen binnen en buiten?
 

- Hoe zit het met de temperatuur van 
het vijverwater? 
Eerst kunnen ze zelf een antwoord ver 

zinnen om claarna gewapend met de 
verschillende thermometers daadwer
kelijk de metingen te verri chten. Vaak 
zaJ blijken dat ook het afIezen van een 
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thermometer een geheel nieuwe erva
ring kan zijn. 

De grondboor 
Een activiteit die in de winter goed ge
daan kan worden is grond bekijken die 
met een grondboor uit de bodem is ge
haald. 
Het leukste is dan eigenlijk als het ge
vroren heeft en de 'kale' grand zo hard 
is da t je daar met de boor niet doorheen 
komt. Onmiddellijk krijg je reacties 
als: "Zie je weI da t je 's winters niet in 
de tuin kunt werken!" 
Voor de kinderen die vonden dat ze 
ook gedurende de winter wel in hun 
tuintje konden werken is dit een nieu
we ervaring. Hiema is het zaak op zoek 
te gaan naar plaatsen in de tuin waar de 
grand niet zo hard is. Al gauw ziin ze 
dan aan het boren in de buurt van suu i 
ken en andere beplanting. 
Meesral gaat het er dan om wie het 
diepste gat kan maken met de grond

boor en omdat dat tarnelijk zwaar werk
 
is, zijn het de sterkste jongens die uit

eindelijk tot aan hun oksel in het boor

gat languit op de 'koude grond' liggen,
 
maar daar hebben ze dan allang geen
 
last meer van.
 
Aile stukj es grand die naar boven zijn
 

gehaald worden keurig 
naast elkaar neer ge
legd. Zo kun je heel 
goed de verschillende 
kleuren en structuren in 
de grond zien. Meestal 
bestaat de laatste Iaag 
voomamelijk uit zand 
en met een beetje geluk 
zit je claarna in het 
grondwater. Denk er 
we l bijtijds aan de ga
ten weer te dichten , an
ders bestaat de kans op 
verstuikte enkels of an
dere narigheden die niet 
bij het gestelde doel 
passen. 
Nu lukt dit allemaal 

goed als het weer een beetje meezit. 
Regent het of is het te koud om zo lang 
buiten bezig te zijn, dan kun je de re
sultaten van de boringen beter op een 
plankje leggen en mee naar binnen ne
men. Vervolgens kun je dan aan de 
slag met loepjes en vergroorglazen om 
al les wa t beter te bekijken en verschil
len tussen b.v. zand, klei en veen kun
nen dan heel goed aan de orde komen. 

Ook 's zomers komt dit onderwerp 
weer aan de orde. Wanneer kinderen in 
hun eigen tuintje aan het scheppen zijn 
komen ze behal ve grand van alles te
gen. zoals steenties, schelpjes , scherf
ies enz. Voor sommige kinderen zijn 
dit ware schauen die gekoesterd wor
den en mee naar huis moeten . 
Dit kan dan uiteindelijk weer leiden tot 
een tentoonstell in g van 'gevonden 
schatten op de schooltuin'. 
Zo zie je maar weer hoe veelzijd ig na
tuureducatie kan zijn. 
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Kale takken 
Wanneer je hartje winter over de tuin 
loopt met kinderen dan zien ze eigen
lijk aileen maar dat al les kaal is. Op de 
vraag of ze nog verschi l zien tussen de 
cne en de andere kale struik kom t 
meestal een ontkeunend antwoord. 
Kaal is kaal en dat is duidelijk genoeg. 
Als je goed kijkt naar kale bomen en 
s truike n, dan blijken er wei dege
lijk versehillen te zijn, die eehter 
voor kinderen moeilijk te ontde k
ken zijn. 
Ik knipte daarom van de verschil
lende struiken met duidelijke win
terkenmerken een tak af en liet 
twee kinderen tegenover elkaar 
zitten met russen hen in de ver
sehiUende takken . De bedoeliug is 
nu dat ze allebei van elke tak iets 
opvaIlends of keumerkends op
schrijven. Daama ruilen ze van 
blaadje en proberen dan aan de 
hand van wa t er op het blaadje 
staat de tak te herkennen. In het 
begin is dar heel moeilijk, omdat 
ze HOg steeds vinden dar alle tak 
ken hetzelfde zijn, dus kornen er 
kreten als "hij is lang. hij is dun, 
hij is kaal" em. Al gau w blijkt dar 
je daar geen kant mee op kunt. 
Ook in dit geval moet je weer 
enigszins sturen. 
Wat kun je in het algerneen aan el
ke tak ontdekken: 
- vorm en kleur van knoppen 
- gladde of ruwe schors 
- kleur van de schors em . 
Na een paar keel' proberen gaat het 
steeds betel' en is er meer te zien aan 
zo'n kale tak dan ze dachten. De vol
gende stap is dan om met een tak naar 
buiten te gaan en de bijbehorende 
struik te zoeken. 

Schors 
Tijdens de winter kuu je heel goed naar 
de sehors van bornen kijken. Sonunige 
bomen zoals b.v. de berk en de plataan 
valIen van een afstand al op vanwege 
hun kleur. Oak kinderen hebben dar 
wel eens gezien. Maar voor de meeste 
andere bomen geldt hetzelfde als vaal' 
de kale takken: "Ze liiken wei heel erg 
veeI op elkaar" ~ 

Als je kinderen eell! goed naar sehors 
wilt laten kijken dan kun je ze de 
sehors laten tekenen. .Ie neemt een stuk 
papier, dat leg je tegen de sehors aan 

en dan kras je er met vetkrijt overheen. 
Je kunt dan heel goed her relief zien. 
Zorg wel dat je van tevoren hebt uitge
probeerd welke bomen interessant zijn 
am te tekenen anders is 'toverkrassen' 
niet spannend genoeg. Sommige bo
men hebben een gladde schors, andere 
een grove en ju ist die verschillen meet 
je proberen tevoorschijn te toveren. 
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Dit is een opdraeht die je eigenlijk al
leen kunt laten doen aJs het droog weer 
is. Wanneer het wat mindel' koud is en 
een beetje vochtig buiten kun je weI al
lerlei kleine dienjes aantreffen russen 
en op de schors van sommige bomen. 
Dit kan weer aanleiding zijn voor een 
andel' soon onderzoek. Bijvoorbeeld 
"kijken waar die diertjes allemaal ver
stopt zijn" of "kijken waar ze heen 
gaan". 
Vooral wanneer de mieren weer actief 
gaan worden is dit heel leuk om te 
doen ~ Zo'n 'mierenpad' kan aile kanten 
op gaan en het is dan ook een praehtig 
gezieht om te zien hoe somrnige kinde
ren zieb in allerlei boehten wringen om 
het einddoel te bereiken. Ook weer een 
aetiviteit die bijna het hele jaar plaats 
kan vinden. Meeslal niel van lcvoren 
gepland maar zoiels ontslaat vanzelf. 
omdal je builen bezig hem. 

Voorjaarsboden 
Aan het eind van de herfst is bet een 
leuk idee am met kinderen een potje 
mel boll en Ie planten am tijdens de 
winter in de tuin te zetten. Dar bollen 
juist kou nodig hebben om te kunnen 
bloe ien blijft een onbegrijpelijke toe
stand, In dit geval is het dus heel pret
tig dat kinderen dit zelf in de praktijk 

kunnen meemaken. 
De bolletjes worden vol liefde in 
een potje gezet met keurig alle 
'neusj es' naar boven, Wanneer de 
potjes van een naarn zijn voorzien 
(zodat je vooral weI je eigen potje 
terug kunt vinden in het voorj aar), 
gaan ze met z'n allen naar de platte 
hak. Daar krijgen ze nog een laag 
rurfmolm over hun bolletj es en 
dan maar afwachten, 
Wederom een reden am in de win
ter regelrnatig naar de tuin te gaan. 
De kinderen willen tenslotte weI 
weten hoe bet met hun bolletjes 
gaat. Op cen gegeven moment zien 
ze buiten de eerste sneeuwklokjes 
boven de grond komen en ook de 
groene sprietjes van andere bolle
tjes zijn al te zien. Bij de potjes in 
de platte bak zien ze ook al heel 
veel groeipuntjes verschijnen en 
het lijkt opeens alsof de winter he
lemaal voor bij is. 
Kinderen zijn dan niet meer te 
stuiten. Ze moeten en zuIlen bun 
potje mee naar huis nemen. Maar 
dat valt niet mee, want de grand 

blijkt nog heel bard te zijn en je krijgt 
met geen mogelijkbeid de potjes er uit 
zonder kapotte banden en gesebeurde 
po tjes , Dus toeh maar even geduld en 
wachten lot het echt voorjaar is, da t 
duurt nu niet lang meer. 
Op deze manier kun je ook tijdens de 
wintennaanden buiten 'bezig zijn' met 
de natuur en da t blijft toch de beste 
manier om kinderen wat bij te brengen. 
Daarbij komt nog da t kinderen veer 
mindel' last hebben van kou en aItijd 
wei naar buiten willen. Zeker aIs ze 
ook nog iets Jeuks gaan doen! 

Jos van Zutphen werkte 12 jaar hij 
de 5cllool- en kindertllinen in Rotter
dam. 

Haar huidige adres: 
Bergweg 27,6881 LL Velp (Gld.) 
Tel. 026-3640 165 
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