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Annelies Steehouder 

fgelopen voorjaar is onze 
schooltuin opnieuw inge
richt. Hij was van een 

mooie speelse natuurlijke tuin veran
derd in een woestijn door een tlinke 
hoeveelheid bouwwerkzaarnheden 
aan de school. Dat betekende dat er 
keer op keel' planten verIoren gingen, 
dar het laatste beetje gras her opgaf 
en dat tijdens de nieuwbouwperiode 
bijna aile kinderen in de voortuin 
moesten spelen. De nieuwbouw was 
werkelijk mooi, maar betekende 
ruimte voor meer kinderen in minder 
tuin. En oak meer fietsen in diezelfde 
kleinere schooltuin. De torale buiten
ruimre van de school bleek 1340 m: 

te worden. waarvan er 590 voor be
strating van het schoolplein besternd 
waren. (Inclusief 70 rn- voor fietsen
rekken, schuurtje en containerruimre, 
die oak allernaal last hadden van 
krapte.) In een pessirnistische, maar 
ook opstandige bui bedacht ik dat 
een Demeterkip nag 3,5 m: buiten
ruirnte kreeg, een hoeveelheid ruimte 
waar wij gevaarlijk dicht bij in de 
buurt kwamen. En dat op een Vrije 
School! Had ik daar nou nag wel zin 
in? 
Hier had vast 'nee' gestaan als er in
tussen niet zoiets geweest was als 
Oase en Springzaad , met de studie
weekeinden . En terwijl de nieuw
bouw startte op school zaten Maaike 
van Eldijk en ik rondom het karnp
vuur bij - roen nag - "De Batte Spij
ker" in Rotterdam. Als ik mijn ver
slag nalees van dit weekeind dan 
spettert het enthousiasme er nag 
vanaf. Ontdekken , door laantjes slui
pen, onder mooie bogen lopen, in 
hutjes zitten, appeltjes rapen, rnooie 
muurtjes, beestjes in allerlei onderko
mens, maar oak her spelen zo organi
seren dat kinderen elkaar niet onno
dig storen in hun spel. Dar willen wij 

bij ons op school ook. was onze reac
tie. Oak rnocht ik nag in Zutphen op 
bezoek. Weer een heerlijke dag vol 
met ideeeu voor onze schooltuin. 
Inrussen was in onze eigen school
ruin de ravage wei behoorlijk groat. 
maar ik ging het als een voordeel 
zien. Er hoefde niets gesloopt te wor
den voor onze nieuwe plannen. 
Maaike en ik tekenden die op hele 
grote kopieen die een ouder voor ons 
maakte van de tekeningen van de 
architect. Daar kregen we wei een 
rare schaal van: J:70. maar we leer
den er mee rekenen. 

We bezochten de oudera vonden van 
de peuter- en kleutergroepen (in to
taal 9) om de tuingroep voor te stel
len en alvast war over onze ideeen te 
vertellen. Omdat beelden zo moeilijk 
over te dragen zijn, hadden Maaike 
en ik foro's uitgekozen en vergroot 
tot A-3 forrnaat. We legden ze voor 
iedereen zichtbaar neer, waardoor 
veel ouders ze meteen gingen bekij
ken en al gemteres seerd raakten 
voordat we begonnen met praten. 

Annelies (met rugzak) en Maaike tijdens het eerste Springzaadweekeind in 
Rotterdam (september 2001) FOfO: Jeroen Onck 

Oak vroegen we hulp Vaal' als we 
zouden gaan beginnen met de uitvoe
ring. Ik ontdekte op die avonden een 
nieuwe kant in mezelf. Wanneer ik 
'normaal ' in een groep het woord 
krijg, hou ik het kort, Zoniet in deze 
situatie! Ik ging ruim over de afge
sproken tijd heen en kon er nog altijd 
meer over vertellen! 
Intussen had ik een begroting ge
maakt, mijn eerste . VeeI had ik tach 
bij benadering moeten aangeven. 
Bovendien wisten we van de ontmoe
tingsplek niet van welk materiaal we 
die wilden maken. Een spannend 
werk! Oak maakte ik een tijdsbalk , 
war ook voor mezelf een steun bleek 
om te kijken welke projecten afhan
kelijk van elkaar waren. Tenslotte 
presenteerde ik het plan in het lera
renteam. War zouden ze van onze 
plannen vinden? Om de eerste klap 
een daalder waard te laten zijn, kocht 
ik een sleghamer, am er deze verga
dering mee te laten openen door 
meester Bas, die er daama de robi
niasramrnen mee wilde helpen schil
len. Het team had geen kritiek op de 
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planne n. Wei applaus . Het was, denk 
ik. ook geruststellend dar we aanga
ven er meteen iemand van de Arbo
die nst bij uit te nodigen om de plan
nen mee door te nemen. Ook geleerd 
in dar weekeind Rotterdam! Ik had 
wei war meer reactie verwacht , maar 
ik was ook opgelucht over zoveel 
vert rouwe n in de tuingroep . We had
den flink war tijd in de voo rbereiding 
ges ropt. waarover we al een keel' ver
slag hadden uitgebracht en waa rbij 
we onze uitgangspunt en hadden ge
presenteerd. Op verzoe k van onze 
di recteur, Emiel Link. koos iedereen 
iets om met zijn/haar klas uit te voe
reno Dar ging zo snel, dat ik her 
schrijvend niet bij kon houden ! De 
zandbak, de stapelmuurtjes. een 
sponsorprojec t. de ontmoetingsplek. 
de ove n. zon 10 projecten: ze vlogen 
de deur uit! Er bleven er nog een 
aantal over. die de tuingroep voor 
haar rekening nam. 

De tuingroep 
De tuingroep besraat uit 7 mensen , en 
heeft daar omheen nog een wisselend 
aantal mensen die vaak mee komen 
werke n. Ieder van ons is ouder op 

deze school , dus we hebben allernaal 
kinderen in een of meer klassen . Dar 
betekende dar we be ha lve onze eigen 
tuingroepprojecren ook het project 
darde leerkracht van een van onze 
kinderen op zich had genomen. tegen 
k wamen. Op ouderavonden vroegen 
de leerkrachten hulp om hun project 
uit te voeren samen met de kinderen 

en daar wa ren de tuin groepleden 

extra actief. Niet op de laatste plaats 

omdat onze eigen kinderen daar bij 

betrokken waren. 

De ontmoetingsplek 
Groep 5 heeft op de Vrije School 'd e 
bouwperiode' . De 2 leerkrachten van 
deze groepen hadden daarorn aange
geven het meest gem teresseerd te 
zij n in een project waarbij ook met
selwerk nodig was. De ontmoetings
plek bood daar de meeste mogelijk
heden voo r. Aanvankelijk wilden we 
die graag van natuu rsteen rnaken . 

Frank en Maaike van Eldijk , ouders 
van een kind uit groep 5 en allebei 
tuingroeplid, narnen het voortouw en 
maakten een presentatie van allerlei 
mogelijkheden 0 111 deze plek vorrn te 

geven. De tuingroep besloot dar we 
het leren rnetselen door de kinderen 
het belangrijkst vonden. Daarbij 
bleek natuursteen heel erg duur te 
zijn. Er volgde een stappenplan, 
waarbij al snel duidel ij k was. dat hier 
veel tijd voor nodig was en veel inzet 
van de kinderen. tuingroep en ouders. 

Omdat het zoveel wer k was, besloten 
Frank en Maaike om er meteen tegen 

. aan te gaa n. Met duidelijk voor ogen 
wa t een fijne plek her zou worden, zo 

onder de robinias die er al stonden. 
Her voorbereidende werk werd steeds 
op zaterdagen gedaan, met veel hulp 
van tuingroep en overige ouders. 

Dit eerste project zorgde voor ee n 
positieve vloedgolf op school. Er 
ware n a ltijd weI belangstellenden te 
vinden rondom deze afgezette plek, 

en de werkwijze oogstte veel positief 
com mentaar. Uiteindelijk is de con
struc tie gezet op beton. en zijn daar 4 

muurtje s op gemetseld. Een van 30, 
een van 60 en twee van 90 em hoog. 
Ied er muurtje dri ek warr rond . Tussen 
de muurtjes een ruimte om op te zit
ten. Ze moesten dus bedekt worden 
met - dar zouden we nog wei zien I 
Maar de weken verstreken waarin we 
er geen echt goede oplossing voo r 

vonden, toen - 10 minute n voor de 
beslissende ve rgadering, Maaike en 
Frank bezoek kregen van een ouder 
van de schoo l die een pam kleine 
srukjes natuur steen bij zich had. Er 
zaten fossielen in. Of we hier interes
se in hadden?l Op zijn werk stond 
nog een res rpartij , die we uiteindelijk 
cadeau krege n van zijn baas! Hoe is 
zo iets mogelijk? Deze ouder kon ons 
ook vertellen hoe we deze steen 
moesten verwerken, want het eerste 
uur leek het weI totaal onmoge lijk 
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om er een door ons gewenst deel 
vanaf te krijge n. Het centrum van de 
ontmoetingsplek werd met verschil
lende straatstenen ingelegd. Hier is 
een vijfster in zichtbaar. En ook voor 
de afwatering is gezo rgd. Het is een 
heerlijke plek gewo rden om eens Jek
ker bij te kletsen , pauze te houden. 
En dat was ook precies war er 
meteen gebeurde . Het hekwerk was 
nog niet weg of een hele klas kwam 
er meteen zijn boterhammen ete n of 
deze plek er altijd al gewees t was. 

. Maar in de pauze zage n we er kinde
ren allerlei springspelletjes doe n. 
Hoezo plek voor rust en com munica
tie')! Misschien is het de nieuwig
heid ervan.... 

Omgeefmij 
Het project " speeltoestell en" verl iep 

weer anders. Op een van de ouder
avo nden van de k leu ters was er een 
vader aanwezig , Johan van Dijk. die 
boorn verzorger is van beroep. Hij 
was bereid o m robiniastarnmen te 
leveren voor de schooltuin. Ik had 
inrniddels we rk van een groep kun
stenaars, 'Omgeefmij' geheten, ont
de kr, die met robiniahout werkte en 
daarv an o.a . moo ie speeltoestellen, 
zandbakken wist te maken. 
'Omgeefmij' wilde graag bomen met 
gaffels, waar Johan voor wist te zor
gen. Een tijd later krege n we de eer
ste lading robi niahout tegen ver
voers pr ijs: En da n ontde k je dat 
boornstarn rnen op zich al voor veel 
speelplezie r zorgen. Groep 8 had het 
op zic h genome n om de stam men te 

schillen en zo zag je op heel wat 
dinsdagmiddagen. toch zeke r we i 8 a 
10 keel'. de klas in veelal mooi voor
jaarsweer met veel inzet hierrnee 

bezig. De meesrer van deze klas had 
het gereedschap voor de ki nderen 
weten te lenen, wa r een tl inke bespa

ring opl ev erde . Het werk was al tlink 
gevorderd teen :2 mensen van 'Om
geefmi j ' op school kwarnen om aan 
de kleuters te vragen war ze van dit 
hout zoude n gaa n maken. In iedere 
kleuterklas (en we hebben er 5 1), 

werde n aile ideeen door hen opge 
sc hreve n en getu rfd. Wat het vaakst 
genoemd we rd, zou worde n ui tge 
voerd. Er kwamen hele wilde, rnoo ie. 
fantasierijke, crearieve en vro lijke. 
sprookjesachtige, gekke ideeen uit. 
Een klimboom. een boomhut. een 
doolhof. een kasteel. een vogelvoer
plek, flaporen , de 3 koningen, een 
draak: het was niet te gek en het 
werd tel' plekke al even geschetst. Er 
was een kind dar het 'Omgeefrnij' 
gemakkel ijk wilde make n en die had 
er een bouwinsrruct ie bijgevoegd, 
een ander kind scharte de club wei 
erg hoog in en wilde graag een baby
zak. lk vond het een belevenis hoe ze 
met de kleuters omgingen: gel ijk 
waa rdig en met vee l vaard igbeid in 
het oppakken war de kinderen 
bedoeld en 'Omgeefrn ij' be loofde om 

hun ontwerpen tel' beoordel ing van 
de kl euters te zul len laten zien en 
wanneer ze dan goedgekeurd we rden, 
zou het worden gernaakt. En zo ging 
het ook . We presenteerden de plan
nen in zwart -wit kopieen : zo neutraal 
mogelijk. Hoe leuk de kleuters de 
plannen hadden gevonden was goed 
af te lezen aan de gezichten van de 
kleuterleiding! 

De Arbo-dienst 
Op een paar kleinigheden na we rde n 

de plannen goedgekeurd door de Illan 
van de Arbo-dienst. En ook het feit 
dar we in zo ' n vroeg stadium al in 
gesprek waren, gaf mij een meer ont
spannen gevoel. Al bleef her een 
beetje spannend , ook omdat ik ze lf 
aan de voorz ichtige kant ben. 
Ongelu kken met kinderen raken mi j 

diep, daarb ij voel ik mij erg veran t
woorde lijk . En da n is ook de 101 van 
de hele schooltuin meteen voorbij , 
met aile zege n die er war mij betreft 
op rustte. Ik heb die zorg ook ge 
deeld met deze man van de Arbo 
dienst. Die daarop reageerde dar er 
wei wat risico mocht overb lijven I 

Heel ondersteunend heb ik dit con
tact later ook gevo nden, toen er een 

-.
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Sten en
 
Het werd al snel duidelijk da t er heel wat stenen nodig zouden zijn. Voor bestrating,
 
voor stapelmu urtjes, voor een mu urtje aan de peut erkant, voor de ontmoe tings plek.
 
Een ouder op school vrocg me of ik wei eens van 'fac teur Cheva l 'gehoord had.
 
He lemaal noo it. Maar het idee sprak me aan. Ven1ang post door kind enje hebt het .
 
Tuingroepl id Jud ith Spoor startle een stenenactie doo r de kinderen te vragen thuis
 

.eens goe d te kijken ofer daa r stenen over waren. Of ze die alvast klaar wilden leggen. 
Intussen zorgde Einiel voor een afg ezette plek van bouwh ekken op school . En terwijl 
thuis een aantal schuurtjes werden opgeruimd, begounen we oak in de stad allerlei 
stapels sten en te zien. En dakpannen. Om de; e materialen los te krijgen. was nog niet 
altijd zo simpe l. De ee rste keer dat we 400 stenen mo chten hebben, bleken de stenen 
van beton. Aj, dat was niet de bedoeling. En omda t het stenenhok nag niet klaar was, 
legden we die thu is bij iemand neer. 400 keer uit de auto in de tuin en weer Ierug uit 
de tuin in de auto extra . Je leert ervan. Maar de tweede poging had meer succes. 
Omdat het voor herhalin g vatbaa r is, zal ik hem hier weergeven. Benodigdheden; een 
fie ts en wal doorzettingsvermogen. In mijn aa ntekeningen staat het als volgt; 
Meemaaksel van een tuinvrou w: 
"Giste ren naar hui s gereden na school. Via een straat die nu opgebroken is. Ze zijn 
hem opnieuw aan het bestraten. Zouden er stenen overblijven ? ZOIl me niks verw onde
ren onidat er nu drempels ligge n. Ik ga her vragen aari de stratenmakers . Ik moet hei 
vragen aan de man in de bouw keet, zeggen ze. Beleefd aang eklopt. Mag ik wat vra
gen ? Ik mag alles vragen, zegt deze meneet; die mij vol verwachting aankijkt. Voor de 
stene n, gebakken stra atklinke rs, moet ik bij het wegenbedrijf rijn. Aha! Ik krijg her 06 
num mer. Thuisgekomen bel ik dat. Dat klopt niet, zegt de;e men eer. Ik moet de dienst 
sector realisa tie ope nbare werken hebben en hij noemt een naam. In het telefoonboek 
kan ik dit niet precies terugvinden, maar ik bel iets dar er op lijkt. Ik doe mijn verhaal 
en deze mevrOlllV vraag t of ik doorverbonden wil worden met de dienst 'realisatie '. 
'I Wordl steeds ambtelijker, ingewikkelder. Maar ik zeg 'ja '. Een vriendelij ke gemeen
tewoordvo erster zegt mij toe de desbetreffe nde persoon voor mij te zoeken en mijn 
verzoek te bespreken. NOll, da t laa tste hoeft voor tnij niet, Ik heb gemerkt da t ik dat 
veel liever te lf doe. Maar ik heb het idee dat ik gestrand ben, ik geloof er niet meer in. 
De volgende oehtend eehter bell een mevrouw mij op. V(I/l de gem eente en nag 
belangrijker: ze luistert echt . Ze vraagt hoe veel stenen Ire nodig hebben. Nou gaat her 
ineens te hard. Ik weet het niet! Maar ik mag er wei even over denken. Uiteinde lijk 
krijge n we 50 Ill' stenen. In een vierkante meter gaan er 45, zo leert de uitvoerder mij. 
Het gam dus over 2250 stenen. En hi) wil ze wei afle veren voor de deur! En ik mag 
ook nog zegge n \Vanneel: Gelukkig mogen ze bi) de buren- eell kinde rdagve rblijf- lig
gen, wal lIit het zieht. Wanr iedere steen is een potenliiile kapolle ruit. De klassen wer
ken om bellrlen een tijd am ze daar neer Ie legg en,." 

wijziging in de uitvoerin g was ont En zo, project na project is het klein
staa n, Het speeltoes tel van 'O mgeef tje va n Sp ringzaad gegroeid. Er werd 
mij ' was gro ter uit gevallen dan op de nog een mooie zandbak gemaakt 
teken ing stond aa ngegeven en kwam door de kind eren onder le idin g van 
daardoor te dicht bij stapelmuurtjes, Jud ith Spoor. Hierbij werd 16 m' 
die eerder waren gebouwd. Dit lever  grond uitgegraven, wa t 8 tot 10 volle 
de ee n risico op en hier heb ik de Ar kruiwagens per kind betekende. Dit 
bo-dienst gev raagd een kee l' tussen kond en ze weI en zelfs in 3,5 uur. 
door te komen . Ik kon goed aangeven Een paar dag en later kruiden ze er 
dat de stapelmuunjes met veel zorg weer 16 m' zand in. Onder leid ing 
en plezier door de kinde ren gebo uwd van Mon ika Hesse we rd er gezaaid 
waren en afgewerkt en dat ik ze niet en geplant. Jolanda en Paul van 
zomaa r wilde verk leinen. Hie r bleek Heyst hadden het bees tjeshotel onde r 
de ervaring van iemand die al veeI hun hoed e, wat ze met kinderen van 
met d it soon situaties had gewerk t groe p 3 uitvoerden. De tuin groeple
van groot belang. Ik vond het boven den steunde n elkaa rs projecten waar 
dien een ver lichting dat ik deze ver ze maar konden, Ook konden ze zel f 
ant woordel ij khe id kon del en . ee n deel van de bes trating doen , en 
Doordat hij mee ging denken, werd waren op deze en and ere manieren 
er een bevredigend e oploss ing ge zeer kostenbespa rend . Er was een 
vonden. enorme inzet, waarbij oo k andere 

oud ers intensief be trokke n waren . 
Aileen al voor het spee ltoe stel en de 
touwlus sen brug van 'Orngeefrn ij' 
hadden we 14 mensen per dag voo r 5 
dagen gevraagd om mee te werken. 
Dit heeft ons een ee n enorme bes pa
ring opge leverd. Maar oo k toen het 
project uitli ep bleven er nog steeds 
oude rs komen om mee te werken. 

Ik wil nog iets weergeven van de dra
gende krachten in dez e gebeurtenis
se n. On zichtbaar, maar essentiee l was 
het vertrouwen da t Em iel Link (de 
directeu r) en het bes tuur hadden in 
de tuingroep . Hierdoor was er wei 
betrokkenheid, maar geen controle . 
Ik kreeg de vera ntwoorde lij kheid 
voor de kwaliteit en het budge t en 
onders teuning waar ik het nodig had. 
Daarbij was er een fijn contact met 
Bas van Rooy, die de sc hoolbuiten
ru imte onder zijn beheer heeft. Met 
hem had ik een tweew ekelijks ge
sprek over het weI en wee van de 
schooltuin. Ook nam hij een dee l van 
de werkzaa mheden voor zijn re
ken ing. De tuin groep ze lf is ee n 
hechte groep. Er wordt in een ont
spannen sfeer en vriendschappe lij k 
gewerkt. Maar ook hard gewerkt, 
onge lofelijk. Een lang voorjaar was 
geheel voor de schooltuin. 

Zo, dit was een heel ver haal. Om 
recht te doe n aan alles wat er dit 
voo rjaar is gebeurd, zoa ls de bes tra
ting van de peut erple k (me t een paar 
pallets de monstratiestene n), de sta
pelmuurtjes (waarbij Pau l van Eerd 
bet rokk en was) de vervanging van de 
wilgenbomen door leilindes, de spon
sorac tie, de oven, . . . daar zou nog 
een vee l lang eI' verh aal voor nod ig 
zijn. Maar hier laat ik het bij. 

Ik kan me voorstellen dat er nog wei 
een aant al vragen overblijve n. Voora l 
wannee r je zel f aan een dergelijk pro
ject zou willen beg innen. Ik heb ze lf 
oo k heel wat afgebeld! Dus bel (o f 
mail) ze lf ook ge rus t, als je de nkt 
daar iets aan te hebb en ! 

Annelies Ste ehouder, 040-24539 I8 
annelies-steehouder@ planeLnl 

herfs! 2003 


