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Groene Gast

Marjan Deurloo
Waar staat u?
„Op het schoolplein van de Vrije
School Valentijn in Harderwijk. Dit
is het eerste groene plein dat ik
heb ontworpen. Toen nog als moeder. Dat was in 2007, mijn kinderen
verhuisden van een heel groen
kleuterplein naar een kale betonnen vlakte voor de grote kinderen.
In 2,5 jaar tijd hebben we toen
samen met de kinderen, leerkrachten en zo'n honderd ouders een
groen plein gemaakt.’’

En toen had u de smaak te pakken?
„Ja, ik ben van oorsprong landschapsecoloog en ik heb zo'n
Marjan Deurloo is ecologisch vijftien jaar in de natuur- en milieueducatie gewerkt, wat natuurlijk
hovenier en landschapsecoloog. Onder de naam Juffie
heel belangrijk is. Maar wat veel
in't Groen ontwerpt ze
belangrijker is, is dat kinderen
voornamelijk groene
groene plekken dichtbij hebben,
schoolpleinen en buurttuinen.
zodat ze in aanraking komen met
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de natuur. Kinderen worden tegenwoordig veel veiliger opgevoed
en mogen minder ver van huis
gaan. Ze komen daardoor minder in aanraking met de natuur.
Daarom moeten we de natuur naar
de kinderen brengen. In 2009 heb
ik daarom mijn bureau Juffie in't
Groen opgericht.’’

Wat voor tuinen ontwerpt u zoal?
„Met name schoolpleinen, maar
ook buurttuinen en tuinen bij
particuliere opdrachtgevers. Bijna
altijd via een participatietraject,
het zijn tuinen waarin ik samen
met de betrokkenen het ontwerp
maak, de tuin aanleg en onderhoud. Daardoor wordt het echt
hún tuin en is er veel meer betrokkenheid en energie én het is veel
goedkoper. Mijn oude functie in de
milieu- en natuureducatie komt

daarbij natuurlijk van pas.’’

Wat mag er op een groen schoolplein
niet ontbreken?
„Het groen natuurlijk! Heel veel
pleinen worden namelijk groene
speelpleinen genoemd, maar zijn
dat helemaal niet. Dan liggen
er wat boomstammen, zand en
kunstgras nota bene. Kinderen vinden vooral water en zand geweldig
en reliëf en bosjes om hutten te
bouwen en in te verstoppen.’’

Wat voor soort groen past u toe?
„Ik maak eigenlijk kleine landschappen, waarin ik bepaalde
ecosystemen naboots. Dat is
natuurlijk bijna onvermijdelijk als
landschapsecoloog. Ik ontwerp een
basis waarin zowel de natuur als
de kinderen zich kunnen ontwikkelen.’’ <

