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Dit artikel beschrijft een educatieve
doe- en kijktuin voor kinderen, de Bee
& Breakfast tuin in Stevensbeek. De
Bee & Breakfast tuin biedt niet alleen,
zoals de naam al doet vermoeden,
slaapgelegenheid met ontbijt aan
bijen, maar ook aan andere insecten,
vogels, en vele andere kleine dieren.
Het concept speelt in op de behoeften
van kinderen om te leren en te spelen,
te ontdekken en nieuwe ervaringen op
te doen, te sparen en te fantaseren.
Alles in het kader van de natuurlijke
omgeving. Echte natuur met een
vleugje Eftelinggevoel.

Er is behoefte aan uitdagende natuur
voor de ontwikkeling van het kind.
Onze kundige wereld is al eeuwen-
lang bezig de natuur te overwinnen
en beheersen. Maar er is ook een
groep die beseft dat je van de natuur
kan leren zonder te overheersen.
Een deel van de huidige generatie
ouders ziet in de ontwikkeling van
hun kinderen hun eigen verlangen
naar de natuur weerspiegeld. Bij hen
leeft de behoefte samen met hun
kinderen de natuur te hervinden. En

dat is niet gemakkelijk want kinderen
hebben een groot palet aan keuze-
mogelijkheden voor de invulling van
hun vrije tijd. Televisie en computer
bieden favoriete ontspanning en
spel. Ook wordt het kinderbestaan
druk ingevuld door school en het
ergens 'op zijn'. 
Tekenend voor deze tijd en voor mij
reden om een educatieve doe- en
kijktuin te initiëren, zodat kinderen
hun uitdaging en spel in een natuur-
lijke omgeving kunnen vinden met

dingen van deze tijd en inspelend op
hun favoriete activiteiten en bele-
vingswereld. 

Stevensbeek
De Bee & Breakfast tuin in Stevens-
beek ligt in een particuliere zijtuin en
is vrij toegankelijk voor alle grote en
kleine mensen die even op bezoek
willen komen. De tuin ligt schuin
tegenover een basisschool waardoor
er, op weg naar school, meer dan 15
kinderen elke dag de tuin eventjes
bezoeken en nieuwe ontdekkingen
doen of komen spelen.
De tuin is slechts 130 m2 groot
(plm. 6,5 x 20 meter); meer dan 35
elementen in de tuin dagen uit tot
ontdekking en spel. Stenen, rottend
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hout, levend water, vlinderstruiken,
nectarbloemen, graspollen, wandel-
paadjes en informatiepanelen vor-
men de basis voor de leukste educa-
tieve natuurtuin van Stevensbeek.
Maar er zijn ook activiteiten zoals
touwtje trekken en verspringen.
Daarbij is er ook een mystiek tuinle-
ven van kabouters, elfen en trollen. 

Tuinnimf Lactavia is de gastvrouw
voor de gasten van Bee & Breakfast.
Zij zorgt voor opgemaakte bedjes en
het ontbijt voor de vlinders, regen-
wormen, kevertjes, duizendpoten,
schaatsenrijders, watervlooien en
vele andere insecten. Maar ze schudt
de bedjes ook op voor de roodborst-
jes, winterkoninkjes, mezen, vinken
en  andere vogels. En ook voor mui-
zen, mollen en andere kleine zoog-
dieren wordt een menu verzorgd.  

De eerste stappen
Direct na het ontstaan van het idee
en het voornemen de tuin aan te leg-
gen is een vriendengroep in het leven
geroepen: grote en kleine mensen uit
de buurt die het idee omarmden en
samen voor een beetje geld en goede
ideeën zorgden. Ook werden afspra-
ken gemaakt en een taakverdeling
voor de aanleg en het onderhoud.

Het werd duidelijk dat nadat de vij-
ver was gegraven, de planten
geplant en de boomstammen gesta-
peld, het voor de kinderen nog wel
een beetje saai was. Het wintersei-
zoen werkte ook niet echt mee. Er
moest méér gebeuren! 
En zo ontstonden andere ideetjes.
Lactavia de tuinnimf als gastvrouw
van Bee & Breakfast werd bedacht
en Bastiaan de tuinelf die met zijn
pijl en boog de ongewenste gasten

en trollen verjaagt. 
Maar ook spelletjes zoals het ver-
springen. Hoe ver spring jij? Net
zover als een vlo, sprinkhaan,
springkikker of Bambi het hertje? Of
het touwtjetrekken waarbij aan elk
van de vijf touwen een jong dier is
afgebeeld en als je er aan trekt komt
een afbeelding in zicht met de
ouders ervan. En bijvoorbeeld de

tuintelefoon (twee blikjes en een
touwtje). 
Maar ook ideeën om te onderzoe-
ken en ontdekken zoals de schep-
netjes bij de vijver, loepjes, een ver-
rekijker en een doorkijklijst. En
opdrachten uitvoeren met een
regenmeter, windroos, thermometer
en zonnewijzer. Of het invullen van
de “Gezienkaart” waarop je een
tekening kan maken van het dier dat
te gast was in de Bee & Breakfast
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tuin, met daarbij opgeschreven waar
en wanneer en hoe het dier heet. Als
je een Gezienkaart hebt ingeleverd
krijg je een sticker voor de spaar-
kaart van Bee & Breakfast. 
En de fantasie prikkelen we met trol-
len, miniaturen, kijkkasten en een
compleet ingericht kabouterland.

Opening
Op 1 april 2008 werd de tuin feeste-
lijk geopend. Naomy (9), het jongste
lid van de Vrienden van Bee &
Breakfast Stevensbeek, hield die dag
in haar klas een spreekbeurt over de
tuin, waarna alle kinderen mee naar
buiten gingen om de ballonnen los

te laten die ze zelf tevoren hadden
beschilderd met insecten en vogels.
Zo werd een flinke zwerm dieren los-
gelaten.
Professor/entomoloog Sander was
tevoren alle klassen van de basis-
school afgegaan. De professor vroeg
de kinderen te helpen met het zoeken

naar insecten voor zijn wetenschap-
pelijke onderzoek. Dus een tekening
te maken van de insecten in de tuin.
De professor was in het bijzonder op
zoek naar de zeldzame roodgebipste
wangzakvlinder in de tuin. 

Natuurbeleving
Kinderen vinden het leuk om naar de
kermis of Efteling te gaan en daar
snel veel indrukken te beleven.
Kinderen vinden het ook leuk om te
sparen. Knikkers, stickers, smurfen,
en al die andere spullen die bij Mc
Donald's of een supermarkt worden
aangeboden. Kinderen vinden het
leuk om te winnen. Er wordt een
groot beroep gedaan op de presta-
tiedrang bij sportclub of op school. 
Maar vooral vinden kinderen het
leuk te spelen en te ontdekken. Die
ingrediënten vormen de basis voor
de inrichting en het gebruik van de
Bee & Breakfast tuin. 

Vervolg
De Bee & Breakfast tuin vraagt om
veel nieuwe ideetjes en een wisse-
lend aanbod van ontdekking en acti-

viteit. Iedere week wordt er weer iets
nieuws toegevoegd of vervangen. Op
dit ogenblik wordt er bijvoorbeeld
gewerkt aan een sterrenhemel. Een
rieten dakje met een zwart plafond
waarop sterrenbeelden staan. Maar
ook de spreekwoordenappelboom
waarin 8 spreekwoorden hangen
over appels met toelichting. 

Jeugddorp Laanzicht in Teteringen is
ook geïnteresseerd in de Bee &
Breakfast tuin en is op basis van een
ruwe inrichtingsschets samen met
de bewoners van het jeugddorp
bezig een tuin te realiseren en in te
richten met leuke verrassende kijk-
en doedingen.

Het initiatief van de Bee & Breakfast
tuin is van Gerard de Baaij. Hij heeft
een eigen adviesbureau op het
gebied van natuur en educatie. Het is
de bedoeling dat het concept van de
Bee & Breakfast tuin op meerdere
plaatsen in Nederland van de grond
komt. Bij het laten ontwikkelen van
een inrichtingsplan wordt direct toe-
gang gegeven tot de website
www.beeandbreakfast.nl, waarin met
wachtwoord en gebruikersnaam toe-
gang wordt gegeven tot een ideeën-
kast met daarin talloze ideetjes voor
inrichting, activiteiten, suggesties,
elementen, spelen enzovoort.

Gerard de Baaij, 
www.debaaijadvies.nl.
Foto's: Gerard de Baaij
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