
dat vandaag wordt geopend, wordt
volgens haar een educatieve dimen-
sie aan het plezier toegevoegd. De
kinderen leren op een speelse ma-
nier over de natuur. Hendriks: ,,We
hebben het idee gepikt. We zagen
het in Engeland. Dat wil ik ook!,
dacht ik. Leuke, eenvoudige op-
drachtjes voor kleine kinderen.”
Er is in de tuin ook aandacht voor

dieren. Zo is er een groot bijenhotel.
En er staan verder wormentorens.
Daarin kunnen wormen groenafval

verwerken tot mest, en dat kan weer
goed worden gebruikt voor het be-
mesten van de tuin. Verder is er een
hut van wilgen van waaruit de kin-
deren vogels in de tuin kunnen ob-
serveren.
Wethouder Marc Budel verricht

vanochtend om 10.30 uur de officiële
opening van het Peuter- en kleuter-
pad. Na de opening zijn er tot 12.15
uur extra activiteiten voor peuters,
kleuters en hun ouders. De ge-
meente Rheden is ook om een an-
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Spelenderwijs leren over de natuur

Henk Aalbers 
Rheden

‘P
luk drie blaadjes, elk
met een andere
vorm.’ Of: ‘Ruik eens
aan de plantjes.
Welke vind je het

lekkerst?’ En: ‘Ga in het gras liggen
en kijk naar de wolken. Welke vor-
men zie je?’ Zomaar drie opdrachten
van het Peuter- en kleuterpad in het
dorp Rheden. Een nieuwe attractie
in de vorig jaar geopende Buurttuin
aan de Zwarteweg. 
Ouders en grootouders met hun

kinderen en kleinkinderen kunnen
het pad bewandelen wanneer ze wil-
len. Ook scholen en kindercentra
zijn er welkom.
De bloementuin staat in volle

bloei en er kan al veel eetbaars wor-
den geoogst. Buurtbewoners mogen
pakken wat ze nodig hebben: een
paar bloemetjes, een kropje sla, aard-
beien. 
Mieke Hendriks en haar partner

Giel Bongers trekken de kar. En ze
zijn er hartstikke druk mee. Geluk-
kig hebben ze hulp van vrijwilligers,
hoewel dat er best wat meer zouden
mogen zijn. Hendriks en Bongers
zijn verder blij met de steun van de
gemeente Rheden. ,,Als we iets no-
dig hebben, kunnen we altijd bij de
gemeente terecht.”
Bongers: ,,Het terrein is 1000 vier-

kante meter groot. De gemeente
wilde het terrein aanvankelijk verko-
pen, maar dat lukte niet. Toen mocht
de buurt ideeën aandragen. En dit is
het resultaat.’’
Bongers vervolgt: ,,Er komen hier

dagelijks mensen. Het is zeker ook
een ontmoetingsplaats. We hebben
wel meegemaakt dat buren hier pas
voor het eerst met elkaar in gesprek
gingen.”
Volgens Hendriks vinden kinde-

ren het nú al leuk in de Buurttuin.
Maar met het Peuter- en kleuterpad,

dere reden aanwezig in de Buurttuin
en bij de opening van het Kleuter- en
peuterpad. Dat is de zogeheten
plantjesactie. Zo’n 450 huishoudens
in de omgeving van de buurttuin
hebben een waardebon gekregen die
ze, samen met een tegel uit hun tuin,
kunnen inruilen voor een plantje. 
Het doel van de plantjesactie is om

de overmaat aan bestrating in de tui-
nen terug te dringen en de vergroe-
ning van de leefomgeving te stimu-
leren.

n buurttuinzwarteweg.nl

We hebben
het idee
gepikt. We
zagen het in
Engeland 

—Mieke Hendriks

Een nieuwe attractie 
in het dorp Rheden. 
Dat is het Peuter- en
kleuterpad in de
Buurttuin.

PEUTER- EN KLEUTERPAD BUURTTUIN 

▲ Kleuter Mette Rijsdijk op het Peuter- en kleuterpad. FOTO MARC PLUIM


