
Plannen voor een wijkgerichte, stadse natuur-, educatietuin 
 
Hieronder plannen en ideeën die wij gezamenlijk als stichting Vrij Waterland en het  Rudolf Steiner 
College hebben ontwikkeld voor het in gebruik nemen van de oude sportvelden van Young Boys. De 
voetbalclub bestaat niet meer en de gemeente heeft in het kader van bezuinigingen het onderhoud 
aan deze velden gestopt. Er wordt gezocht naar een andere bestemming.  
  
Wij zouden deze velden en gebouwen graag bij de groenvoorziening van Vrij Waterland en het 
Rudolf Steiner College willen bettrekken; daaruit zou een win-win situatie kunnen ontstaan. Het 
moet groen blijven en wij zien goede mogelijkheden om dat te doen op een manier die zowel voor 
ons als school als voor de buurt en de buurtbewoners veel voordelen op zal leveren.  
 
Ons idee omvat een samenwerking tussen de verschillende buurtorganen, de scholen  en het 
tuinbouw bedrijf Vrij Waterland.    
Voor de verschillende doelgroepen zullen er verschillende delen van het betreffende perceel op 
geëigende wijze moeten worden ingericht.  
Doelstelling voor alle betrokken doelgroepen zal zijn:  het kennis maken met - en beleven van de 
stadse natuur en stadse tuinbouw cultuur, in onderlinge samenwerking met alle in de wijk 
betrokken instanties.  
 
Om de verschillende doelgroepen te bedienen en vooral ook met elkaar in contact te brengen en te 
laten samenwerken  denken we aan de volgende indeling van het betreffende perceel: 
 
-1-een deel zal worden ingericht voor lessen natuurverzorging ,natuurbeheer en stadse binnentuin 
technieken,  voor alle leerlingen van de scholen in Schalkwijk.  De lessen /begeleiding zal verzorgd 
worden door docenten en  medewerkers van het  Biologisch dynamisch tuinbouw bedrijf Vrij 
Waterland die in dienst zijn van het Rudolf Steiner College. Het spreekt voor zich dat hier nadere 
financiële afspraken over gemaakt moeten worden.   
 
-2-een ander deel zal worden ingericht specifiek gericht op natuurbelevingsmogelijkheden voor de 
bewoners van de wijk, doormiddel van het inrichten van een vrij toegankelijk deel met  
picknickvelden, fruitbomen en bloemenweides.  Met als speciaal onderdeel een rolsstoel 
toegankelijke belevingstuin , met geurende en kleurende  bloemen en kruiden voor de ouderen en 
minder valide bewoners van de wijk.  
 
 -3-een derde onderdeel van het plan is het inrichten van een zogenoemd “voedselbos” . Ook weer 
open en vrij toegankelijk voor  bewoners van de wijk.  Aanleg , verzorging  en onderhoud als 
onderdeel van het leer- en lesplan voor de leerlingen van het Rudolf Steiner College (en school) van 
tuinbouwbedrijf Vrij Waterland voor de leerlingen. 
 
-4- vierde  deel van het plan is het inrichten van een dier verzorgingstuin. Een plek waar alleen onder 
strikte en deskundige begeleiding ,  kinderen kunnen  deelnemen aan het inrichten en verzorgen van 
een voor kleinvee zo natuurlijk mogelijke leefomgeving.  
 
-5- vijfde onderdeel van de inrichting zal bestaan uit groente teeltvelden die het genereren van enige 
inkomsten mogelijk maken.  
 
-6- een zesde , wellicht iets later te realiseren onderdeel , is het inrichten van een kassen complex 
voor de teelt  van, en educatie over, warmte minnende Mediterrane  gewassen. 
 



-7-een zevende  onderdeel van het plan is het inrichten van educatie- en productverwerkingslokalen 
voor leerlingen van het voortgezet onderwijs,  in de voormalige kantines van Young Boys. 
 
-8- een deel van het perceel kan worden ingericht met een bestemming als volkstuinen. Een plek 
waar door zo mogelijk vanuit vele verschillende culturele achtergronden  voedingsgewassen  geteeld 
kunnen worden. Nadrukkelijk zonder het doel van recreatie.  
 
-9- een deel kan beschikbaar blijven als trap/voetbal/sportveldje. Hier zou beheer en begeleiding in 
overleg met de wijkraad op zijn plaats zijn. 
 
 
Het beheer van ,  en de verantwoordelijkheid voor,  het gehele plan ligt in ons voorstel bij de 
medewerkers en docenten van Vrij Waterland en het Rudolf Steiner College . Zij hebben al ruim 
dertig jaar ervaring  opgedaan met het inrichten van tuinen voor educatie en natuurbeleving  in de 
aangrenzende tuinen,  aan de zuidkant van de Belgiëlaan op de terreinen van tuinbouwbedrijf Vrij 
Waterland. 
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