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Aan de slag 
in de schooltuin
In Nijmegen krijgen alle kinderen uit groep zes les bij De 
Wielewaal, een schooltuin aan de rand van de stad. Zo 
maken kinderen kennis met alles wat groeit en bloeit.
Tekst en foto’s: Anne Wieggers 
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“Geen beschikking over groen in jouw 
omgeving? Geveltuinen en boomspiegels 

bieden uitkomst in de stad.”

I
n een ideale wereld zou ieder kind be-
schikken over een tuin om in te ravotten, 
te leren over de natuur, en te zien hoe 
eten groeit. Uit onderzoek blijkt dat kin-

deren die kampen met stress baat hebben bij 
buiten zijn, dat kinderen die over groen leren 
hier later meer respect voor zullen opbren-
gen en – een belangrijke voor jonge ouders 
– niet zo moeilijk doen over groente eten. 
Maar hoe krijg je jouw spruit – of kleinkind – 
enthousiast over tuinieren? En hoe pak je dit 
aan wanneer je zelf geen tuin hebt? Hier bie-
den schooltuinen, geveltuintjes en gemeen-
schapstuinen een uitkomst. Schooltuin ‘De 
Wielewaal’, aan de rand van Nijmegen is een 
goed voorbeeld van hoe kinderen enthousi-
ast te maken zijn voor tuinieren.

De Wielewaal 
Al bijna 2000 zesde-groepers uit Nijmegen 
kregen les bij De Wielewaal. Het seizoen be-
gint in april, wanneer iedere klas een eigen 
stukje schooltuin klaarmaakt door tussen 
de plantbedden paadjes te lopen. Hiermee 
trappen ze meteen het seizoen af, dat loopt tot 
de zomervakantie. Schooltuin De Wielewaal 
geeft kinderen die in de stad wonen de kans  
te wroeten in de aarde en in de frisse buiten-
lucht samen te werken. Het geeft kinderen 
zelfvertrouwen wanneer het ze lukt bloemen 
en eten te laten groeien en te oogsten. 

De locatie van De Wielewaal is hiervoor 
perfect. Op het complex grazen schapen, de 
biodiversiteit wordt er actief gestimuleerd 
en zijn prachtige volkstuinen te vinden. Er is 
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veel te ontdekken. Gelegen aan de rand van 
het centrum van Nijmegen en natuurgebied 
de Ooijpolder is het er adembenemend mooi 
en er is ruimte genoeg om de kinderen te 
laten rondhollen. “Eenmaal hun energie kwijt 
vinden ze de rust om te leren en voorzichtig 
met de plantjes om te gaan”, vertelt een ouder. 
“Mijn dochter komt altijd heel trots, moe en 
tevreden thuis wanneer ze hier geweest is”. 

Tuinieren zonder tuin
Er zijn veel schooltuinen te vinden in Neder-
land, maar jammer genoeg zijn het er niet ge-
noeg om iedere school te laten participeren. 
Wil je toch dat jouw (klein)kinderen in aan-
raking komen met tuinieren en is jouw eigen 
tuin te bescheiden, dan zijn er gelukkig nog 
meer mogelijkheden. Veel gemeenten willen 
graag dat er meer groen komt in de omgeving 
en zijn maar wat blij als mensen hier zelf mee 
aan de slag gaan. 

Gemeenschapstuinen bieden de mogelijk-
heid om aan te haken. Voor kinderen is het 
daarentegen juist leuk om een eigen stukje 
grond – hoe bescheiden ook –  te hebben. Zo 
kunnen ze nauwlettend in de gaten houden of 
de plantjes het doen. Boomspiegels, de perk-
jes rondom de bomen in de straat, kunnen 
omgetoverd worden in mooie minituintjes. 
Bij veel gemeenten is het mogelijk een boom-
spiegel toegewezen te krijgen. Een speciaal 
tegeltje of bordje geeft dan aan dat de plant-
soendienst er niet hoeft te wieden.

Geveltuintjes worden ook steeds meer 
gestimuleerd. Zo maak je een prachtig perkje 
bij jouw huis. Dit is niet alleen leuk voor de 
kinderen, het vrolijkt de straat enorm op en 
wie weet raken meer mensen geïnspireerd en 
worden het er snel meer.
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Goede opties met (bijna) 
gegarandeerd succes
Het laatste dat je wilt is dat kinderen bij hun eerste poging 
teleurgesteld raken en meteen het bijltje erbij neer gooien. 
Begin dus met gewassen die een bijna gegarandeerd 
succes zullen zijn. Hierna kan je het stapje voor stapje 
uitbreiden. Vraag wat ze zelf lekker vinden om te eten en 
kijk of je dit samen kan laten groeien. Geef ze vooral zelf 
verantwoordelijkheid en probeer alleen uit te leggen wat er 
gebeuren moet. Grijp zo min mogelijk in. Zo leer je ze dat 
ze het zelf kunnen. 

Tuinkers
Voor de echte kleintjes is het aloude tuinkers zaaien op 
vochtige watten of keukenpapier een absolute aanrader. 
Laat ze een leuk figuurtje of zelfs hun eigen naam  zaaien, 
zet er een plantenspuitje gevuld met water naast en 
stimuleer ze dagelijks te sprayen. Na een paar dagen is er 
al resultaat – lekker op een boterhammetje met kaas of in 
een kop soep – wat zeker naar meer zal smaken. Voor een 
extra vrolijk effect gebruik je een leeg eitje dat je vult met 
vochtige watjes. Teken er een leuk gezichtje op, laat ze 
zaadjes strooien in het ‘hoofdje’ en zie al snel een groen 
kapsel verschijnen.

Oost-Indische kers 
Wat is er nu leuker dan een bloemetje te mogen eten? 
Oost-Indische kers komt in veel verschillende kleuren. Kies 
samen de zaadjes uit; zo wordt de spanning om die mooie 
bloemetjes te zien verschijnen alleen maar groter. Dit is een 
heel gemakkelijke plant waarvan alles eetbaar is. Van de 
zaadjes maak je pittige kappertjes, de blaadjes pluk je voor 
de sla (of steek je direct in je mond) en met de bloemetjes 
maak je ieder gerecht, van taartjes tot salades, een feestje. 
Deze plant trekt luizen aan. Zie dit niet als een probleem, 
maar leer ze meteen – door de lieveheersbeestjes die de 
luizen zullen willen eten en het wegspuiten van een al te 
grote plaag met een straal water – dat je op een natuurlijke 
manier kan tuinieren en er voor iedereen genoeg is.

Courgettes 
Heb je wat meer ruimte tot je beschikking? Zaai dan cour-
gettes. Dit lukt vrijwel altijd. Ze zijn gulzig, dus zorg dat er 
vaak een gietertje water naartoe gaat en plant ze niet te 
dicht op elkaar. Deze planten geven voor kinderen indruk-
wekkende, grote vruchten. Dat zal ze trots maken. Smeed 
het ijzer als het heet is en maak meteen samen courgette-
soep. Uiteraard breng je het mogen helpen in de keuken als 
een zeer grote eer: succes gegarandeerd!

TIPS EN TRUCS


