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Eind 1998 kreeg het IVN in Veenen
daal de beschikking over een nieuw 
gebouw, van origine een kleuter
school, zo een waarop mijn broertje 
zat en waarop ikzelf stage heb gelo
pen. Een schooltje met een ruim 
speelplein, met een grasveld, met 
grote bomen, met grote zandbakken. 
Al jaren improviseerden we met de 
jeugdgroep rond ons oude gebouwtje, 
hier mochten we onze ideeen een 
vaste vorm geven. 

"Een klein dierentuintje" 
Een succes nummer is altijd weer het 
zoeken en bekijken van kJeine beest
je s. Een beestjespad werd dan ook als 
eers te aangelegd. De strook langs de 
zijkant van het gebouw leende zich er 
goed voor: een paadj e van boomschors 
met stapeltjes stammetjes, stenen en 
dakpannen was het begin . Inmiddels 
staat er ook een halve beestjestoren en 
een egelbuis, hangen er insectenblok
ken en oorwurmenpotjes en is het nog 
steed s een favoriete activ iteit, 
Een meisj e dol voor het eerst bij ons 
kwam: er is bij jullie loch ook een 
soort klein diereniuintje waar je klei
ne dienjes kunt zien? 

Ruiken, voelen, proeven en 
kijken 
Dat kinderen vooral dingen willen 
doen wisten we al, dat diertjes leuker 
zijn dan plantjes wisten we ook, maar 
dat planten wei weer een stuk leuker 
worden als je ervan mag piukken om le 
ruiken , te proeven, le voelen . dat was 
de gedachte achter de opzet van de zin
tuigentuin. 
Vier bakk en met ruik-, voel-, proef- en 
kijkplanten . En 'kijken' betekent dan 
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Het 'nieuwe: gebouw met op de voorgrond de zintuigbakken 

De planten in de 'kijk'bak 

FOlO: Arie Koster 

In de kijkbak is in aile seizoenen wei lets leuks te zien. Om alles te bekijken zijn 
dan ook een aantal bezoekjes tussen lente en herfst nodig. Het begint in het 
voorjaar met gebroken hartjes. De naam hoef je niet te vertellen, die raadt 
iedereen. Oat het harDe gebroken is, is al een ontdekking. Oat de plant er zelf 
een traantje om moet laten is wei heel bijzonder en dat we hem weer vroljk 
kunnen maken door het bloemetje om te draaien en als poppetje in een 
bootie weg telaten varen, cat maakt de pret compleet. 
Ook al vroeg bloeit het herderstasje. Maak het tasje maar open, dan zie je 
dat er ook nog geld in zit! Ais ik een kind een zaaddoosj e laat plukken en ver
vo/gens roep : 'Lepe'tjesoief!' . blijkt dit grapje nog net zo aan te slaan als het 
vroeger bij ons deed. De stinkende gouwe hoeft niet te bloeien om zijn 
kunsten te vertonen: breek een blaadje of een steeltje en het 'qouden' 
melksap komt tevoorschjn. Daar kunje mooi een ringeDe bijjezelf mee 
verven. En stinkt 'ie ook? En of je met net melksap echt van je wratten af kunt 
komen? Je kunt het in ieder geval proberen . Overigen s staat de stinkende 
gouwe ook veel in het oeestjespad. als hij bloeit komen er veel hommels op 
af. A/ vroeg begint oak het slaapmutsje te bloeien en gaat daar dan tot de 
herfst mee door, zodat heel veel kinderen de bloernetjes wakker kunnen 
maken door ze hun slaapmutsje af te nemen. 
De blaadjes van het duize ndblad heeft nog niemand kunnen tellen. 
Niemand w eet in eerste instantie hoe de vogelwikke aan zn naam komt. 
Maar dat de voqettjes het in de kijkbak naar hun zin hebben dat blijkt w eI, het 
worden er steeds meer. Bestaat er eigenlijk ook een roofvogelw ikke? En hoe 
zit het nu eigenlijk met de zonnebloemen. Richten ze hun hoofdjes naar de 
zon. of vinden ze het maar niks de hele dag de zon in hun gezicht? Of lopen 
ze een beetje achter? Ik ben er nog niet uit. We bli jven opletten. jammer dat 
ze net ditjaar niet zo goed deden, moeten we weer een jaar w achten om er 
achter te komen! De leeuwenbekjes zijn een topper in de kijkbak, zo maar 
een leeuw in zijn wangen knijpen om hem te laten brullen ! En hij kan nag in 
je vinger bUten ook! De leeuw en beginnen overigens te ontsnappen ... 
De laatste die begint te bloeien in de kijkbak is de scharnierbloem, waarvan 
de bloernetjes een scharnlertje hebben, zodatje ze aile kanten op kunt zerten. 
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De planten in de 'voel'bak	 niet dat je er niet aan ma g kom en,
 
maar dat er iets grappigs te zien is: je


Volwassenen die de planten in de voe/bak bekijken (Ill) zie ik nog w ei eens hun 
mag het leeuwenbekje laten brullen, 

wenkbrauwen fronsen. Want natuurlUk mogen, als het om voelen gaat, de 
verven met de stinkende gouwe en bet 

brandnetel en de distel niet ontbreken! Kinderen doen daar niet moeiJUk over, 
geld tellen in het herderstasje. Proe ven die roepen weI meteen: 'Ja. je denkt tach niet dat ik daar aan ga voeten l' Maar ats 
is ook beel spannend: want wie beeftje dan metje verhaal kornt. dat het brandgevoel van de brandnetel veroorzaakt 
er wei eens een bloem van de Oost-Inwordt door brandharen en dat die brandharen schuin omhoog gericht staan en 

dat je dus de brandnetel rustig aan kunt raken alsje hem maar niet 'teqen zUn discbe kers geproefd! 

haren instrUkt ', dan wordt die brandnetel opeens het middelpunt van een hefe De themarniddag "eten uit de natuur" 

boel stoer gedrag . Vriendjes en ouders w orden erbUgehaald om te laten zien wat werd zo goed bezocht darde leiding 
ze durven. NatuurlUk gaat het dan ook w eI eens rnls. maar ook dan biedt de bet bijna niet meer kon behappen, 
natuur de oplossing in de vorm van wrijven met een weegbreeblaadje over de En dat de kinderen in de ruikbak de ci
zere plek. Naast de brandnetel staat de witte dovenetel en waarom heet hU troenmelisse naar afwasmiddel vinden 
dovenetel? Orndat hU niet kan horen? Omdat hU niet kan prikken! Zeker als de ruiken, betekent alleen maar dat tach 
dovenetel niet bloeit IUkt hU veel op de brandnetel en alsje het dan toch niet aan nog niet iedereen een afwasmacbine 
durft de brandnetel aan te raken. kunje laten zien dat je de dovenetel rustig aan heeft. 
durft te raken. We nemen ook alUd een stukje brandnetel mee naar binnen om de Dat bieslook naar worst ruikt was een 
brandharen onder de binocu/air te bekijken . Ook heel bijzonderl 

doordenkertje (voor ons dan) bie slook, 
.De distel is weer een ander verhaal. Gewoon een plant die zich niet vast laat 

knofl ook, sal ami ? Maar "Het ruikt 
pakken (dat neb ik overigens ook geweten toen ik na de zomervakantieveel te 

naar Albert Heijn" was zelfs voor ons veeI distels in de voe/bak had staan en ik dus het grootste deel weg moest 
een raadsel. trekken). Maar in de vrUe natuur laten de dieren de diste/ook met rust en zo kan 

de distel ongestoord groeien en bloeien en zUn zn bJoemen een voedselbron 
voor bUen, hommels en vlinders en zUn de zaadjes later weer voedsel voor de Schoenen en sokken uit! 
zaad-etende vogels. Aan sluitend op de zintuigentuin kwam 
Nog zon stekelige is de kaardebol, ook weer goed voor de inseeten. Met name het voe lpad. Binnen maakten we eer
hemmers komen er op af en de zaadj es w orden graag door puttertjes gegeten . der al een voelpad: plastic zak, krant, 
GeJukkig staat er ook nog het een en ander aaibaars in de voelbak. De ezelsoren ribbeltjeskarton, stuk vloerbedekking, 
(Stachys lanata] behoeven geen verdere uit leg. De naam spreekt voor zich. De plankje enz. Schoenen en sokken uit, 
prikkeneus heeft ook heerlUke zachte blaadjes, maar waarom heet hUdan prik blinddoek voor en met je blote voeten 
keneus? Wie dat niet weet heeft nog nooit zUn neus in een bloeiende prikkeneus voel en en vertellen wat je voelt. Nu 
gestoken! 

bebben we dus buiten een permanent
De koningskaars heeft ook zachte blaadjes en is als een koning het midde lpunt 

voelpad, met grindtegel, gladde tegel, 
van de voelbak. 

grand, zand, schors, gras enz, Steed s Oat planten net als mensen ook fami/ie van elkaar kunnen zUn is iets waar kinde
een ander stukje pad en als afsluiting ren meestal nog nooit over nagedacht hebben. Alsje ze dan op het spoor helpt 
komt dan bij warm weer bet water!door ze eraan te herinneren dat mensen die familie van elkaar zUn vaak ook weI 

een bee~e op elkaar lUken, dan is het opeens niet moeilUk meer om de pianten die Succe s verz ekerd! 

bUde ruw bIadigen horen in de voelbak op te sporen.
 
We hebben nu al prikkende, zachte en ruwe plantjes gehad, nu blUven de plantjes Vogelhaag en vlindertuin
 
met de gIadde bladeren nog over: de buxus en de schoenlappersplant. Allebei Me t de boomfeestdag werd er een vo

hebben ze gJaddeblaadjes, die ze ook alIebei in de winter houden, hoe kan dat?
 gelhaag geplant, bomen en stru iken die 
Met deze planten moesten we het het afge/openjaar doen in de voelbak. Ik hoop vog els iets te bieden bebben, betzij 
volgend jaar ook de scharlei, met zUn kleverige blad hieraan toe te voegen en de bessen of goede nestgelegenheid tus
brave hendrik, niet aileen om zn naarn. maar omdat het blad zo meJig, korrelig sen stekelige takken , Inmiddels zijn de 
aanvoelt. bomen goed aan de groei en volgend 

.	 jaar kan de wil gentenen wigwam die er 
dit voorjaar bij gebouwd is dien st gaan 
doen als vogelobservatiehut. 
Een vlindertuin is er ook. 
Veenendaal heeft een aantal jaren op 
de basisscholen een vlinderproject ge
had , waarbij bij de scholen ook een 
vlindertuintje werd aangelegd , Dus in 
onze eigen IVN-tuin mocht een vlin
dertuintje niet ontbreken, Al voel ik er 
wei veel voor om de naam van de tuin 
maar om de dopen tot insectentuin, 
want bijen, hommels, zweefvliegen en 

F%: A rie KosIer	 liev eheersbeestjes zien we er meer dan 
vlinders. 
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De vijver 

Bloemenweide met op de achtergrond het voelpad 

Foto: Willy Leufgen 

Foto: Arie Koster 

Foto: A rie Koster De stenentuin 

De tuin is re bezichtig en tjdens de 
openingsuren van her gebouw De Groen
hof, Karel Fabnriusstr. 3, re Veenendaal.: 
Di. 15.00 - )6.30 uu r. woe. 14.00 - 15.30 
uur en 19.00 - 20.00 uur . In de schoolva
kanties aileen volgens afspraak. 
Op wo ensdag zlln er geregeld "doe- en 
om dekmiddagen' voor kinderen. Jedereen 
mag binnenlopen om mee te doen. De 
kosten zlln f 2,50. Meer informatie : 0318
589555 

Varens naast de vijver 
Water is natuurlijk een element dat in 
een tuin niet mag ontbreken, het heeft 
op kinderen ook een enorme aantrek
kingskracht. Er zaten al meteen allerlei 
waterdiertjes in en 'diertjes ontdekken 
en bekijken ' dat is hetzelfde verhaal als 
bij de bodemdiertjes: het blijft span
nend. 
Van de grond van de vijver werd een 
wal gemaakt, er is een begin gemaakt 
met het beplanten met verschillende 
soorten varens. Het leek ons leuk voor 
de IVN-ers die moeite hebben de va
rens op naarn te brengen: aile soorten 
op een presenteerblaadje, de tuin is er 
tenslotte niet aileen voor de jeugd! 
Een stukje grasveld bleef er nog over: 
goed voor een bloemenweitje en goed 
te gebruiken bij een act iviteit als aqua
relleren (een van de jeugdthema's). 
Een zandbak is een stenentuin gewor
den, toevalli g werden net rond het ge
bouw de straten en steepen opnieu w 
bestraat en vonden de straters het geen 
probleem om een portie stoeptegels 
over het hek te kiepen . Ze gooiden he
laas net niet hard genoeg, we moesten 
ze nog wei zelf doormidden slaan! De 
stenentuin is nu een jaar oud, maar aI 
leuk begroeid met aIlerlei plantjes. In 
de andere zandbak nadert een zitkuiI 
zijn voltooing. Zo langzamerhand is de 
tuin nu ingevuld, aI hebben we nog 
wei wensen. Met name in de zintuigen
tuin wil ik nog iets doen met geluid, 
een xylofoon van stamm etjes van ver
schillende houtsoorten ? Ideeen zijn 
welkom ! 

Itty Koster is een van de actieve 
vrij willigers van de Groenho f 

Adres: 
Buurtlaan West 123 
3905 IN Veenendaal 
tel. 0318-520807 
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