
Aardbeien op een strobalendak 
In de natuurervaringstuin van de BUND* in Herten ontstaat een huis van strobalen. 

Sigrun Zobel 

Op het voormalige parkeerterrein 
van een steenkolenmijn ontwikkelt 
zich sinds1 998 een natuurervarin gs
oase voo r kinderen en jongeren uit 
Herten , een indust riestad aan de 
rand van het Duitse Ruhrgebied . 
Het 1,6 ha grote te rrein werd samen 
met kinderen ontworpen en aange
legd . Zo ontstonden in de afgelope n 
zes jaar onder regie van N M E-mede
werkers en biologen o.a. een leemvij
ver, een leem wer kpl aats, m aar ook 
een zg. vuurtuin met vuurplek en 
een leemoven, om ri ngd door een 
stapelmuur van 2 0 meter lengte. 
Fruit, groenten en kruiden uit de 
50 0 0 mz grote biol ogische moe stuin 
wo rden hier op een open vuu rtj e tot 
hapje s en maalti jden verwerkt. 
Het terrein verandert voortdurend . 
'Wij bouwen niet voor de eeuwig
heid' , is ons devie s, 'wij bou wen 
voo r het inzicht, dat de natu ur het 
beschermen waard is'. 

Zesdu izend kinde ren en jong eren 
bezochten het afgelopen jaar de 
natuurervaringstu in in Herten en de 

belang stelling groeit nog steeds. 
Waar zij n immers nog zulke wil de 
land jes te vinden in het stedelij k 
gebied, waar kinde ren met snoei

scharen er op uit mogen gaan, om 
een holletje of een tunnel door het 
braam struweel te kni ppen? 
'5 Ochtends komen schoo lklassen 
voor een van de educatieve pro
gramma's. De hele ochtend gaan ze 
dan aan de slag om de vijver, de 
bodem of het bouw en met leem 

daadwerkelijk en tastbaar te ervaren . 
Na de middag is er een vri j cursus
aanbod (Duitse schoolkinderen gaan 
's m iddags nauwelijks naar school , 
red.) . Deze cur sussen duren steeds 
tien weken. De toeloop is groot: of 
het nu gaat om de indianenwer k
plaats of het natuurtuinproj ect voor 
kinderen van de basisscho ol-Ieeftijd , 
de vr ije plaatsen zijn gauw volge
boekt. 

Lego-stenen van het veld 
Begin augus tus 2 0 0 4 is een nieuw 
bouwprojekt van start gegaan. 
Sam en met migran ten en leerli ngen 
van het LBO uit Herten ontstaat 
sindsd ien op het te rrein van de 
natuurervarin gstuin een tuinhu is (30 
mz] , gemaa kt van 300 stro balen. 
Vaak ontbreekt het buitenlanders 
aan contacten met hun Duitse 
medeburgers en m et de inheem se 
natuur. Sinds drie jaar werkt het 
team van de natu urervaringstuin 
daarom met migranten en Duitse 
LBO-Ieerlingen in de natuur. Door 
gemeenschappel ijk werken en 
gesprekken komen men sen dichter 
bij elkaar en kunnen vooroordel en 
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verm inderd worden . In het stroba
lenhui s zal een ontmoet ingsruimte 
komen , een klein schuurtje en een 
ecolo gisch 'zomertoi let ' . Dit milieu
project wo rdt gefi nancierd met geld 
van de Natuur- en M il ieuacademie 
(€ 12.000) van het Min isterie van 
Mi lieu van Noordrijn-Westfal en. 

Bouwmateriaal stro 
Str o staat vano uds bekend als een 
gesch ikt , maar ondanks dat bijna 
vergeten bou wm ater iaal. Ais neven
product uit de landbouw zijn de 'ste

con struct ie van het huis onder bege
leid ing van de architect , Reiner 
Harms , realiseerde. Abbas genoot 
van dit werk met zijn lievelingsmate
riaal hou t. Ooi t was dit zijn beroep . 
In Teheran bouwde hij toen hij jong 
was een klein hou tbedrijf op . Maar 
aan het eind van de jaren '70 werd 
hi j door het regiem onteigend . Zijn 
vader belandd e in de gevangeni s en 
stierf daar. Na jaren van onde rdruk
king besloo t Abbas in 2000 naar 
Du it sland te vluchten. Zijn vrou w en 
twee kinderen kwamen later en hij 

nen ' van het veld niet aileen heel 
goedkoop (ca. _1,50 per baal] , maar 
ze beschikken oo k over een goed 
iso lati evermogen. Tegelijkertijd heeft 
stro , zeker in verb indi ng met regio
naal beschi kbare en makkelijk te ver
werken materialen als leem en hout, 
ook goede statische en bouwfysische 
eigenschappen . Een andere reden, 
waarom wij besloten voor stro als 
bou wrn ater iaal te kiezen, was het feit 
dat ook minder handi ge mensen 
met eenvoud ige m iddelen een solide 
hu is kunnen bouwen en: we wilden 
veel plezier hebben bij het wer k. 
Wie ooit als kind het geluk had bui 
ten op het veld een hut van str o te 
mogen bouwen, kan zich vast en 
zeker ons enthous iasme voorste l len. 

Een houtliefhebber uit Iran 
De 4s-jar ige [ranier Abbas 
I<ashefi ol asal behoort tot de groep 
d ie de houten staanders en de dak

hoopt tot op de dag van vandaag op 
een verbl ijfsvergunn ing. En op werk 
in zijn beroep. 
Veel persoonl ijke verhalen werden 
uitgewi sseld tij dens de bouw van de 
houten wanden en het dak. Na drie 
dagen stevig doorwerken werd het 
hoogste pun t berei kt en kon het 
' richt feest' gevierd worden. 
Daarna kwamen de strobalen aan de 
beur t: 300 stuks, die tot wanden 
moesten wo rden opgestapeld en 
met penne n van hazelnoothout met 
elkaar werden verbonden . 
Na vijf dagen waren aile wanden 
op gestapeld en ramen , deuren en de 
houten vloer konden wo rden inge 
bouwd . En toe n was het zover: de 
eerste kindergroepen genoten van 
het uitz icht uit het strohuis en waren 
enth ous iast. 
Maar nog was ons strohuis niet klaar, 
want voor de winter moest per se nog 
de leemsp ecie worden opgebracht, 

zodat de mu izen en andere dieren 
hun wi nterverblij f niet in onze stroba
len inrichten. Voor het opbrengen van 
de leemspe cie werd de sokkel tot op 
een hoogte van 1 meter ingepakt met 
konijnengaas. Met mooi herfst weer 
werd de leem met water en kortge
sneden stro gesta m pt. We zullen eer
li jk zijn : aileen met de voeten had
den we het niet gehaald, we hebb en 
ook een betonm ixer als hulp 
gevraagd. Zes ijverige help ers, deze 
keer uit Siber ie, Turkije en Libanon 
hebbe n samen met ons in vijf dagen 
de buitenmu ren gestuct. Nu mag de 
winter kome n en tot de lente heerst 
er rust op de bouwplaats. 
In maart 2005 volgen dan nog twee 
lagen fijn e leem specie - de laatste 
haast verfdun - en dan vieren we 
een groot inwi jdi ngsfeest , samen 
met aile ijverige medewerkers. 

Wie nu zin heeft gekregen, ook een 
strobalenhuis te bou wen mag graag 
contact met ons opnemen! 

Sigrun Zobel, initiatiefneemster 
en projectleidster van deze bij
zondere speel- en leerplek voor 
kinderen en jongeren. Info: 
BUND Naturerlebnisgarten 

Herten. tel. 0049-2366-937998. 
E-mail: bund-naturerlebnisgar
ten@onlinehome.de 
Strobalen-n etwerker in 
Ned erland : Martin Oelmann , 

Sportlaan 400, 2566 LS Den 
Haag, e-mail: martin.oel
mann@ wxs.nl 

-), BUND = Bund fur Umwelt 
und Naturschutz Deutschland 
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Moily en Puntje 
Twintig kinderen rennen over het 
terrein en zoeken hun Iievelings
plek: ze bouwen , spelen , klim
men, tuinieren of gaan met een 
vangnet op avontuur bij de vijver. 
De vijver oefent op jong en oud 
een grote aantrekkingskracht uit 
en dus zijn de vangnetjes gauw 
verdeeld. De kinderen liggen op 
de vlonder en proberen voorzich
tig waterdiertjes te vangen om ze 
dan vervolgens in oude ijsbeker
tjes eventjes beter van dichtbij te 
kunnen bekijken . Een salamander, 
nee 't zijn er twee, worden plech
tig gedoopt: Molly en Puntje. 
"Hoe kun je die nou uit elkaar 
houden?" "Het salamanderman
netje heeft pu ntjes en een zigzag
kam op zijn rug", beschrijft Kim 
(6 jaar) de kenmerken. "De hele 
herfst, tot eind november, zijn de 
kinderen hier buiten actief bezig" , 
vertelt bioloog en ervaringspeda
goog (]a, dit kun je worden in 
Duitsland, red.) Roland Kerutt, 
die van begin af aan deze cursus 
leidt. Spelenderwijs en terloops 
leren de kinderen iets over het 
verloop van de seizoenen, de 
natuur. Het zijn de kinderen die 
de vragen stellen, niet de onder
wijzers en dan luisteren ze ook 
heel geconcentreerd naar de ant 
woorden. 
Bij aile weersomstandigheden 
komen de kinderen naar de 
natuurervaringstuin, ervaren dus 
ook, dat bij regen veel meer 

bodemdieren te vinden zijn dan bij 
zonnig weer...maar ook dat het 
leemstampen met blote voeten in 
de zomer met warm weer veel leu
ker is dan met rubberen laarsjes in 
de herfst. 
"Ter afsluiting van de cursus zul
len we een feestje vieren," zegt 
Roland Kerutt. "I n de leemovens 
gaan we bakken , we gaan aardap
pels poffen en in de wilgenhutten 
mogen ze kamperen ." Een 
afscheid - maar niet voor lang . 

Want veel kinderen zullen in de september2004: 

lente terugkomen, net aIs de Bouw van de strobalenmuren 
trekvogels ...
 
...en dan zal het grote strobalenhuis
 
klaar zijn en op het dak mogen
 
aardbeien geplukt worden!
 

Projectontwikkeling 

apriljmei 2004: 

Brainstorm ("Ideenwerkstatt") 
en voorontwerp 

juni 2004: 

Bouwaanvraag 

augustus2004: 

Bouwvergunning, realisatie fun
dament, voorbereiding en 
opbouw dragende houten con
structie en dak i.s.m. migranten. 

(180 balen) in 5 dagen met 
migranten en leerlingen van de 
Martin-Luther-School uit 
Herten (hoogste groep van het 
LBO); isolatie vloer en dakaf
dekking met 100 balen stro 
binnen een dag; houten betim
mering van de berging en het 
composttoilet; inbouwen deu
ren en kozijnen; leggen vloer
planken. 

oktober2004: 

Leemstuc buiten, elektrische 
installaties 

november 2004: 

Leemstuc binnen, houten zit
banken 
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