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Het doel 
Het doel van de nieuwe buitenruimte is, om de vele schoolkinderen die jaarlijks de 
Schoolsteeg bezoeken een ervaring in een natuurrijke omgeving mee te geven, die zal blijven 
voortbestaan in hun herinnering.  
 
De tuin zal op verschillende manieren het educatieve karakter van De Schoolsteeg 
ondersteunen: 

• De tuin is een ruimte die plek biedt aan activiteiten die binnen het educatieve 
programma van De Schoolsteeg passen. De verschillende gebieden van de 
buitenruimte kunnen voor diverse wisselende thema’s gebruikt worden. 

• De kinderen leren spelenderwijs. Het spelen met de verscheidenheid aan natuurlijke 
basismaterialen, zoals bijvoorbeeld boomstronken, takken, zandbergen en water, die in 
deze buitenruimte aangeboden worden, kan de kinderen aanzetten tot het verder uit 
willen zoeken van bepaalde zaken. Denk aan o.a. het spelen met water en modder: de 
fysische eigenschappen van water en aarde zijn boeiend. De kinderen ervaren deze 
eigenschappen door in alle vrijheid met dit materiaal te mogen spelen (lees 
experimenteren).  
Ook het bouwen van hutten kan kinderen voor bepaalde vragen stellen: Door bouwend 
bezig te zijn, komen de kinderen spelenderwijs bepaalde barrières tegen: de kinderen 
worden uitgedaagd bepaalde zaken op te lossen. Kennis die op die manier vergaard 
wordt maakt sterk en duurzaam indruk. Voor bepaalde vragen kunnen ze op zoek naar 
hulp in het milieueducatie centrum.  De kennis die dan wordt overgedragen wordt 
spelenderwijs opgenomen.  

• Tijdens het spel worden er zintuiglijke waarnemingen gedaan, denk aan het zien van 
insecten en het ruiken en voelen van planten. Door goed naar de kinderen te luisteren 
en door hen te observeren, kan hierop aangesloten worden met het educatieve 
materiaal. 

  
  De kinderen mogen op deze plek 

echt dingen beleven: “kind zijn”, 
spelen in de zin van ervaren zonder 

dat dat volwassenen perse vragen 
stellen. De vragen komen vanuit de 
kinderen zelf en hebben daarom 
voor de kinderen die ze stellen heel 
veel waarde. Daarnaast heeft het 
kunnen aanbieden van traditioneel 
lesmateriaal, inspelend op de 
thema’s die zich op deze plek 
aandienen, een waardevolle 
meerwaarde. 

 
 



 

 

Wandeling door de Nieuwe Buitenruimte 
Om het nieuwe terrein te benaderen, moet men vanuit de schoolsteeg, via een wandeling over 
het terrein van de gemeentewerf, bij de fietsenstalling een hek door lopen. 
Eenmaal door dit hek heen, betreed men het terrein van de nieuw in te richten buitenruimte. 
 
Het lange pad van gemaaid gras heeft een veelbelovend karakter. Langs stevige geschoren 
meidoornhagen, afgewisseld met Hoge fruitbomen en perken met wilde bloemen, waarop 
vlinders en andere insecten hun voedsel komen zoeken, lopen we verder over het pad. 
Onderweg mag er gerust een bloemetje of een appel of peer geplukt worden, als het het juiste 
seizoen is natuurlijk en er daadwerkelijk fruit in de bomen hangt. In het voorjaar kunnen we 
genieten van de prachtige bloesem van deze fruitbomen. Rechts van het pad stroomt gestaag 
een mooie beek. Op het water drijft Sterrekroos en Waterranonkel en aan de andere kant 
groeit o.a. Riet, Waterviolier en Egelskop. Aan de overkant staan mooie oude bomen met 
klimop begroeid, het geheel heeft een verstild en landelijk karakter. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bomen begroeid met klimop                  Wilde bloemen om te plukken 

Na deze wandeling langs bloemen en hagen, komen we eindelijk bij de grote buitenruimte. 
Het graspad zet zich voort naar het grote centrale grasveld. Links ligt een speelheuvel en 
rechts staat een bosje met mooie bomen, waaronder allerlei wilde bloemen groeien. De sfeer 
van een oud bos bij een buitenplaats, met in het voorjaar witte en blauwe vlekken met 
Sneeuwklokjes en Wilde hyacinten. In de verte kijken we uit over het verre landschap van de 
Appelvink. 
We zullen één voor één de verschillende onderdelen van de buitenruimte langs lopen en 
hierbij een omschrijving geven van de diverse deelgebieden. 
 
De speelheuvel 
Tegen de hoge houtwal van de gemeentewerf aan is een grote heuvel 
opgeworpen. Door de aanleg van reliëf is een spannend 
speellandschap ontstaan. Grote boomstammen maken het spelen op 
de heuvel nog spannender. Heuvels en dalen zijn een uitdaging om te 
beklimmen of vanaf te rollen. Over een grillige boomstam, over twee 
‘bergtoppen’ heen, kun je, zoekend naar je evenwicht naar de andere 
kant toe lopen, of kruipen als lopen misschien nog te eng is. Aan een 
zijde van de speelheuvels is het zand zo diep ‘ingesneden’ dat je 
bijna van een kloof kunt spreken.  
Bovenop de speelheuvel, op de hoogste top is een plek van waaruit 
je, tussen verticale boomstammetjes door, over het natuurgebied in 



 

 

de verte kunt kijken. Van hieruit kun je natuurwaarnemingen doen. Als de schemer begint te 
vallen, of heel vroeg in de ochtend kun je er de reeën bekijken die regelmatig het gebied 
bezoeken. Ook heb je van hieruit een goed zicht op het ooievaarsnest, zonder dat de ooievaar 
dat in de gaten heeft. 
Tegen het hek van de gemeentewerf aan ligt de takkenril. Voor vogels en kleine zoogdieren 
zoals de egel is dit een belangrijke plek. Dicht bij de heuvel komen de takken te liggen 
waarmee de kinderen hun eigen hutten mogen bouwen. Hier worden ook struiken en bomen 
geplant, want tussen het groen is het heel leuk spelen. 
 

 
 
De wateronderzoek plek 
Bij het binnenkomen aan de rechterkant van het terrein ligt een klein bosje waaronder 
verschillende wilde bloemen groeien in de schaduw van de bomen. De kleine bomen laten 
voldoende licht door, zodat er naast de vele soorten die graag onder de beschutting van bomen 
groeien,  ruimte is voor verschillende bolgewasjes. In een goed voorjaar zal er waarschijnlijk 

een mooi kleurig tapijt te zien zijn 
van Speenkruid, Sneeuwklokjes, 
Boshyacintjes enzovoorts. Een 
smal paadje leidt, door het bosje 
heen, naar de waterkant. Als we 
dit pad volgen komen we bij twee 
grote vlonders die als een grote 
trap naar het water afdalen. Hier 
hebben de kinderen de 
gelegenheid om met een 
schepnetje helemaal bij het water 
te komen. Hier is de plek waar je, 
onder begeleiding, speciaal 
onderzoek naar het waterleven 
kunt doen. Langs de oever groeien 
waterplanten. Het is tussen deze 

planten dat verschillende waterdieren zich het liefst verstoppen. Met loep, schepnet, potjes en 
een zoekkaart, kunnen de kinderen zelf de waterdiertjes vangen en opzoeken welke dieren ze 
gevangen hebben.  
 



 

 

Verderop in de Nieuwe Buitenruimte, ligt ook een poel. Ook daar kunnen waterdiertjes 
gevangen worden om op te zoeken. De verschillende vondsten en vangsten kunnen dan met 
elkaar vergeleken worden. Omdat het twee verschillende waterpartijen zijn: de ene een beek 
met stromend water en de andere een poel, hoofdzakelijk gevoed door grond- en regenwater, 
zal er veel verschil zijn in de waterdieren die er wonen, maar dat mogen de kinderen 
onderzoeken. 
 
Waterspeelplek 

 
In een experimentele, educatieve 
Doe- en ontdektuin, mag spelen met 
water niet ontbreken. Op deze plek, 
dicht in de buurt van de 
Wateronderzoeksplek, wordt een 
deel van het terrein zo ingericht dat 
de kinderen hier naar hartelust 
kunnen spelen met water en modder. 
Er is gekozen voor twee manieren 

van wateraanvoer. In de eerste plaats is er een 
handpomp. De kinderen kunnen dan zelf ervaren 
wat het betekent om water uit dieper gelegen 
lagen op te pompen. Via een systeem wordt water 
uit de beek opgeslagen, van waaruit de kinderen 
het met een zwengelpomp omhoog kunnen halen. 
Soms echter is het leuk en voor bepaalde 
educatieve doeleinden ook noodzakelijk, om een 
wat krachtige waterstroom te hebben. Eventueel 
kan er daarom een systeem worden geïnstalleerd, 
die het mogelijk maakt het water met een 
elektrische pomp omhoog te brengen. Om de 
kinderen optimaal te laten spelen en experimenteren, wordt er eerst een dikke leemlaag 
aangebracht. Deze schept de mogelijkheid om het water langer vast te houden. Ook voor 
lessen, zoals ‘natuurkundelessen’ rondom het thema water, is het belangrijk dat het water niet 
al te snel de bodem in trekt. Het terrein helt af naar de beek, dus het water zal op een 
natuurlijke manier zijn weg naar de beek weer zoeken, waarna het weer met de natuurlijke 
stroom verder reist.  
 
Tipi- of tentenveld 
Centraal op het terrein ligt een groot grasveld. Het terrein wordt zodanig ingericht dat op die 
plek het grasveld droog is. Het terrein watert af naar de beek, of naar de grote poel (over de 
poel later meer). Het grasveld is een grote open ruimte, waar op diverse momenten in het jaar 
verschillende activiteiten plaats kunnen vinden. Het centrum voor natuur en milieu ‘De 
Schoolsteeg’, wil de mogelijkheid open laten om eventueel in kleiner of groter gezelschap, 
ook ‘s nachts van het terrein gebruik te kunnen maken. Zo kun je ’s avonds en ‘s nachts 
speciale nachtvlinders onderzoeken. Of met een bat-detector op onderzoek uit gaan naar 
vleermuizen. Ook de beleving van de geluiden zal in de nacht heel anders zijn, denk maar aan 



 

 

de roep van een uil of andere nachtdieren. Er kan een bijzonder educatief nachtprogramma 
worden aangeboden, dat bijvoorbeeld scholen, maar ook particuliere groepen de gelegenheid 
biedt om in tenten of Tipi’s de nacht op het terrein door te brengen. 
 

 
Insectenland en buitenleslokaal 
Waar tot voor kort een schuur heeft gestaan ligt nu, dankzij het afgraven van de bodem, een 
schraal gedeelte van het terrein. De restanten van de schuur, nu nog slechts een ruïne, worden 
gebruikt om met de schoolkinderen een speciale plek voor insecten te bouwen.  
 
Rondom een stuk muur wat we laten staan; een muur met een ouderwets raam, waar een 
prachtige vlier  door heen groeit, wordt door de kinderen een bouwwerk gemaakt waarop 
diverse droogteminnende kruiden kunnen gaan groeien, zoals Tijm, Wilde marjolein en 
Muurbloemen. Deze bloemen zijn aantrekkelijk voor veel verschillende insecten. De geuren 
en de kleuren maken deze plek op het terrein zeer aantrekkelijk. Aan de voet van dit 
insectenbouwwerk komt een grote, verdiepte ronde zitplaats te liggen. Hier kan bij wijze van 
spreken de les beginnen, kan de klas gezamenlijk lunchen of kunnen andere activiteiten plaats 
vinden. Omdat dit gedeelte van het terrein op een grote open vlakte ligt, wordt er een 
installatie gemaakt die het mogelijk maakt het buitenleslokaal met schaduwdoek te 
beschermen. Onderzocht wordt of het ook mogelijk is op een zo natuurlijk mogelijke manier 
enige beschutting tegen de regen te realiseren. 
 
Natuurgebied 

Bij het buitenleslokaal, in de 
hoek bij het ooievaarsnest, 
begint het natuurterrein. Hier 
ligt een grote, stille poel, met 
daar omheen een groot en 
vochtig bloemrijk grasland. Het 
terrein ligt hier veel lager, dus 
het zal op een natuurlijke 
manier het natste gedeelte van 
het terrein zijn. Vroeger, 
groeiden in het gebied van de 
Schoolsteeg o.a. de Gevlekte 
orchis. 
Door verschralen en vernatten 
van het terrein kunnen hier 
soorten gaan groeien als: 
Gevlekte orchis, Rietorchis, 

Echte koekoeksbloem, Blauwe zegge en Trilgras. Met het creëren van een dergelijke biotoop 
krijgen deze soorten weer opnieuw een kans.  



 

 

Het nest van de ooievaar neemt een belangrijke plaats in, in het ‘stiltegebied’.  Omdat het hier 
om een kwetsbaar gebied gaat, moet het zo min mogelijk betreden worden.  
Om de kinderen gelegenheid te bieden dit gebied wel te bezoeken, is het mogelijk het 
natuurgebiedje ‘onder begeleiding’ te bezoeken. Over een vlonderpad kun je met droge 
voeten langs de poel te lopen. Samen met iemand van het milieueducatie centrum kan ook 
hier wateronderzoek gedaan worden. 
Tussen ons natuurgebied en een smal waterloopje dat ons scheidt van het terrein van de buren, 
groeit een grote natuurlijke haag van wilde heesters. Deze haag is zeer aantrekkelijk en 
belangrijk voor vogels. Ze biedt hen gelegenheid om beschut te foerageren en te nestelen. 
In de haag groeien soorten als: Meidoorn, Sleedoorn, Wilde rozen en verschillende andere 
struiken waaraan bessen of vruchten groeien. Bloei, bessen en groeivorm, maken deze haag 
tot een kostbaar onderdeel van de tuin. 
 
Het themabos 
We eindigen onze rondwandeling in het spannende themabos. Dit is een bos van hoge 
opgaande bomen, dat aansluit bij de bomen op het terrein van de buren; de gemeentewerf. De 
bodem waarop het bos groeit is geaccidenteerd. Er zullen in het bos verschillende thema’s 
kunnen worden uitgewerkt. Het bos kan als achtergrond dienen voor bijvoorbeeld het thema 
nachtdieren. Halfondergronds kunnen verschillende holen van dieren worden nagebouwd. Of 
de kinderen kunnen reuze-nesten van takken bouwen, zodat ze kunnen ervaren hoe het is om 
als een vogel te leven en te werken. De bomen in het bos zijn sterk en inheems en kunnen een 
zekere ‘recreatiedruk’ verdragen. Het zal in tegenstelling tot het bosje bij de 
Wateronderzoekplek een robuuster karakter hebben.  
 

Ruïne van de oude schuur, waardoorheen een monumentale Vlier is gegroeid.  
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