
boom. Door mijn oogharen heen turend 
naar de zee waan ik mij op een mid
deleeu ws schip. Met mijn handen 
wroe tend in de co mpos thoo p, geniet ik 
van het basale proces van het verteren 
van groene afva l. 

Het stilstaan bij het proces omzetten 
van mijn eige n 'afva l' heeft mij erg 
geholpen om 'mijzelf ' te worden. De 
ballast van mijn verJeden heb ik ge 
composteerd om een vruchtbare bodem 
te creeren voor mijn inner lijke ont
wikkeling. 

Zorgt deze zorg voor onze groene 
ruimte ervoor dat wij zuiniger zijn op 
de natuur om ons heen? Of aileen de 
ruimte direct Olll ons huis? Gaat dit 
enthousiasme verder dan het indivi
dualisme van het nieuwe millennium? 
Waar ge loven wij nog in? 

Hoe zoeke n en vinden wij de helende 
werking van de natuur? Hoe gaan wij 
daarmee om? 

Opleiding tot 'groene professional '
 
Groene activiteiten i ijn synoniem aan liet
 
omgaau me l leven - plun ten en dieren.
 
De mensen die de;e act iviteiten
 
beg eleiden heten 'groene professionals '.
 

De fa culteit Sociaal Agogisclie Op
leidin gen van de Hogeschool van Utrecht 
is sinds / 979 een voorloper ill het 
opleiden 1'([1/ de;e groene profess ionals. 
Voorbeelden \'all beroepen waar de:e 
mensen werkzaam zijn: begeleider up een 
zorgboe rderij. activiteiten therapeut die 
mel greene materialen werk t, tuin
therapeut in de psycli iatrl e. Er is nergens 
e nders ill Nederland een HBO-opl eidillg 
met een ::'0 duidelijke link. tussen de 
hulpverlening ell het groen, de II atu III: 

Geinteresseerd ? Nee m dan CUlltact op 
mel de Hogescliool vall Utrech t, Facult eit 
Sociaal Agogisch e Opleidiugen, 
Tel: 030-252 9600 

An nette Beerens is docen te op de 
Hogeschool van Utrech t, Faculteit 
Sociaal Agogische Opleidingen . 
Tel: 030-252 9600. 

E-l1Iail: A.BeerellS@!sao .hvlI.1l1 
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Werkend wijs worden bij de aanleg van 

een schoolnatuurtuin in Zuid-Duitsland 

Marleen van Tilburg 

orig jaar augustus heb ik, naar 
aanleid ing van het boek 
" Na rurer lebnisraume ' van 

Manfred Pappler en Reinhard Witt, een 
bezoek gebracht aan een aantal 
prachtige, zeker voor Nederlandse 
begrippen zeer unieke school natuur
ruinen in het zuiden van Duitsland (zie 
Oase 4/0 1). 

Op deze inspirerende reis heb ik 
Reinhard Witt persoonlij k leren 
kennen. 
Vanwege zijn enthousiasme , kennis en 
ervaring, had ik natuurlijk ontzettend 
vee l vragen die ik Reinhard wilde 
stellen. Vragen over de manier waarop 

een project, het ontwerpen en aanleg
gen van deze fantastische schoo ltuinen, 
tot stand komt. 
Hoe krijg je het voor elkaar de betrok

ken mensen. leerkrachten, ouders en 
niet in de laatste plaats de vele 
kinderen van de schoo l ze lf, te (blijven) 
motiveren? Zo enthousiast te krijgen 
en houden dar ze tot en met de laatste 
handeling meewe rken aan de bouw van 
hun eigen schoolomgeving en hoe 
coordineer je dat dan? Hoe ga je om 
met de tegenwerki ng die je onge
twijfeld krijgt als je een dergelijk 
prach tig, nieuw en daardoor gewaagd 
idee tot een succes vol einde wil 
brengen? 

Ik zar dus boordevol vrage n, maar er 
was helaas te weinig tijd om op al mijn 
vragen antwoorden te krijgen . 
Het was naar aanleiding van dit bezoek 
en onze kennismaking dat Reinhard mij 
uitnodigde aan de aanleg van een 
dergelijk project mee te werken en op 
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die manier wellicht antwoorden te 
krijgen op de vele vragen die ik zo 
graag had willen stellen. 
Op 2 J apr il was het zo ver, Vol ge
spannen verwachting, mijn (-gelukkig 
op wieJtjes-) koffer vol met werkk le
ding en schoenen, reisde ik met de trein 
door het prachtige Rijndal naar Asbach 
Baurnenheim, een klein stadje 150 
kilometer van MUnchen vandaan, waar 
het allemaal pJaats ging vinden. 

Wat ik daar allemaal heb gezien en 
beleefd. overtrof mijn stoutste ver
wachtingen. 
Door een week lang. met honderden 
kinderen en volwassenen, giganti sche 
hopen natuursteen (vaak blokken van 
vele kilo's), z.and, leern en kiezel om te 
vorrnen tot een heuvelachtig, fantasie
rijk en avontuurlijk landschap, heb ik 
meer geleerd dan ik ooit had kunnen 
leren door het stellen van mijn vele 
vragen. 

Het school plein bestond ooit uit een 
groot verdiept terrein, plat volgestraat 
met beton en granietkeitjes. De hoogte
verschillen werden ondervangen met 
oerdegelij ke constructies van beton. 
Beton nen bakken ingevuld met lage 
Lonicerastruikjes. vuurdcorn en ander 
gerneenteplantsoen. Een schoolplein, 
waar de kinderen niets anders konden 
dan ijsberen en tikkertje spelen en in 
kleine of grotere groepjes een beetje 
'rondlurn melen' ( zich vervelen) op het 
terrein. Van een ' naruurervaring ' kon 
geen sprake zijn. 

Een week lang hebben we als een 
vanzelfsprekend op elkaar ingespeeld 
team, met eJkaar gewe rkt. Jong en oud, 
het krioelde door elkaar. Na een korte 
inwerktijd yond iedereen zij n of haar 
plek. Steeds wisselden de mensen 

" 

elkaar af. Op wonderlijke wijze werd er 
uit de chaos van het begin een prachtig 
vormgegeven wereld geschapen . 
ledereen leerde van en aan elkaar 
(greet en klein). Reinhard en Gerti 
Szugatt. de ontwerpsrer van het plan, 
voerden de directie en de machine 
werk te door! 

Ais resultaat ligt er nu een spannend 
schcolplein , met hoogteverschillen, 
gecreee rd door gestapelde mure n, Een 
grore, beeldbepalende warerspeelp laats 
en heel veel wilde planten en struiken 
die. als het straks gegroei d is. het 
geheel een neg mildere uitstraling 
zullen geven door de vele kleuren en 
het rustgeven de groen. Oat er dankzij 
de planten ook dierlijk leven naar de 
ruin zal komen, spreekt vanzelf. 

Uitgeput maar een gewe ldige ervari ng 
rijker, heb ik op het einde van de week 
afscheid genomen van de mensen 
waarmee ik dit sarnen beleefd heb. Het 
is bijna niet mogelijk te omschrij ven 
war een wonderlijke gebeurtenis het is 
geweest. 
Niet aileen heb ik in een week een 
betonkuil in een spee l- en natuuroase 
zien veranderen, maar ik heb ook de 
mensen en dan vooral de kinderen zien 
verandere n, 

Van sceptische, nogal afwachtende 
kinderen, vooral de tieners, werden de 
meesten hardwerkende gemotiveerde 
jongeren, die aan het einde van deze 
gewe ldige week de vruchten konden 

plukken en spelend in het water, of 
gebruikmakend van een van de vele 
kleine, gezellige hoekjes het resultaat 
van hun eigen arbeid mochten 
bewonderen. 

Na deze eerste week hard werken, 
zullen er nog verschillende objecten 
aan het plein toegevoegd worden. Er 
za! in ju li een volgende week uit
voerend werk plaats gaan vinden. Deze 
keel' zal de nadruk .liggen op het 
vorrngeven van kunstobjecten. Ideeen 
die de kindere n zelf bedacht hebben en 
zelf zuJlen gaan uitvoeren. De tuin 
rondom de school is een plek geworden 
met nieuwe mogelijkheden, zowel om 
te spelen en te ervaren. maar zeker ook 
om er van te leren. spe lenderwijs, zoa ls 
her ook kan. 

Marleen van Tilburg is tuinon twerpster:
 
Natuu rrijke tuinen bi] scho len en in
 
buurten hebben haar speciale aan

dacht. Ze is ook actief be trokken bi]
 
vereniging Wilde Wee/de en
 
Springzaad.
 

Haar adres:
 
Eli sabeth Wo!ffsrraar 72 11/
 
1053 TW Amsterdam
 
Tel: 020-6186548
 

Foro :\" : Marl een van Tilburg 
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