De “SJANSHAOF”, een educatieve
landschapstuin.
IVN De Steilrand heeft haar naam
ontleend aan de geologische
steilrand, de overgang naar het
hoogterras, dat de oostelijke zoom
vormt van ons werkgebied tussen
Beesel en Venlo, op de oostoever van
de Maas. Onze goede band met
gemeente Beesel leidde tot dit
project.
Op 20 september 2013 werd de
“Sjanshaof” door wethouder Ton
Verlijsdonk geopend. Deze had in 2012 namens KICI een cheque van € 3000, - uitgereikt aan
onze afdeling, om er samen met dierenpark “DierenRijck” in Reuver, een educatief project
van op te zetten.

We moesten natuurlijk eerst elkaar
leren kennen en wensen en
verwachtingen op elkaar afstemmen,
dus volgde veel overleg met de
voelsprieten uit!
Om meer draagvlak te krijgen,
besloten we de nabijgelegen scholen
erbij te betrekken, waardoor er een
winter overheen ging om ideeën uit
te werken en materialen te
verzamelen, alles zo goedkoop
mogelijk.
De “Sjanshaof” is uiteindelijk het resultaat van een samenwerking tussen IVN De Steilrand en
DierenRijck, basisschool “Bösdael” en BC Broekhin Jenaplan, waarbij de juiste
“kruisbestuiving” heeft plaatsgevonden!
Gemeente Beesel werkte volop mee en plaatste gratis een hekwerk. Uiteindelijk wilden we
een plek maken waar we op een educatieve manier de ontstaansgeschiedenis van ons
landschap met de historie zichtbaar konden maken. In een paar Amerikaanse eiken zaagde
boomzaagkunstenaar Roel van Wylick een eekhoorn, specht en bosuil, en een groep ganzen in
een liggende boomstam, als aanzet voor ons project.
Aan de buitenrand hebben we stuifduinen nagemaakt, zoals die als een keten langs de Maas
liggen, en we beplantten die met o.a. heide en brem. We moesten lang wachten op geschikt
gratis zand, dat uiteindelijk via een wethouder uit de baggergaten van het toekomstige
Drakenrijk kwam, we wilden immers veel doen met het geld!!

Als overgang van duin naar tuin hebben we een bank gemaakt, gevuld met keramisch
materiaal van de kleiwarenfabrieken in de gemeente Beesel. Deze bank legt een link naar de
ligging van Reuver en Beesel langs de oever van de Maas. Deze rivier heeft ons landschap
gevormd en klei afgezet, die vervolgens weer diende als grondstof voor de plaatselijke
kleiwarenindustrie.
Via de groene ruilbeurs van Limburgs Land tikten we een partij gresbuizen op de kop. We
kregen gratis materiaal van een plaatselijk recyclingbedrijf, lieten ijzeren schanskorven maken
en vulden die samen met de leerlingen van de basisschool met veelkleurige stenen. Er was erg
veel materiaal nodig voor de “sjansbank”, bijna een bodemloze put…
Een deel van de rugleuning bestaat uit kloostermoppen van de oude kerkhofmuur in
Ouddorp/Beesel, nu al uitbundig begroeid met muurleeuwenbek en gele helmbloem. Het was
passen en meten, maar het resultaat is een echte Gaudí-bank, waar een hele klas op past!
Enkele randen van het duin zijn tegen erosie afgewerkt met ongebakken kleistenen, die tot de
dag van vandaag gebruikt worden voor de vloeren van beugelbanen.

Het aangrenzende bosgebied de
Bercken bestaat uit stuifduinen,
bovenop de kleiafzettingen uit de
miljoenen jaren daarvoor, en zo is de
landschapscirkel in deze tuin rond.
Er werden wilgenschermen
gevlochten om een verborgen ingang
te creëren. De houten hoofden er
bovenop maakten leerlingen van BC
Broekhin. Ze kijken je uitnodigend
aan.
In de centrale ruimte kwam een zaaibed met 4 compartimenten met op elke hoek een uitbouw,
bestaande uit keramische elementen uit de steenovens. Met deze vorm verwijzen we naar de
historische Brigittenschans die even verderop als cultuurhistorisch monument bewaard is
gebleven, en waarnaar we deze educatieve tuin genoemd hebben. In de zaaibedden kunnen we
op vele manieren tuinieren, zodat mens én natuur er wel bij varen. Het geurperk groeit al
goed, evenals het vak met de vaste bijenplanten. In 2 vakken kunnen leerlingen
experimenteren, o.a. met een moestuintje.
De techniekklas van BC Broekhin maakte een 5 sterren insectenhotel. Het dak is beplant met
sedum, waardoor de wilde bijen in de zomer hun voedsel zó bij de hand hebben. De
compartimenten zijn creatief gevuld met materiaal dat nestgelegenheid biedt aan bijen en
andere insecten. Ook het bijenkastje van het klimaatfietsproject kreeg een mooi plekje. Een
uitgeholde boomstam dient als voelkast met daarvoor een steenkorf met zwerfstenen van de
Maas met uitleg over het gebied van herkomst. Ook werd door de techniekklas van BC
Broekhin Jenaplan in Swalmen nog een huiszwaluwtil gemaakt, en in de hertenweide
geplaatst.

Op infoborden maken we verbanden duidelijk tussen alle elementen die met de geologische
opbouw en geschiedenis van landschap te maken hebben. Bij de ingang staat een groot
infobord met uitleg over doelstelling en inrichting van De Sjanshaof, waarvoor een
plaatselijke kunstenaar een fraaie achtergrond heeft gemaakt. We hopen dat in de loop der tijd
meer mensen de weg zullen vinden naar de “Sjanshaof” en Dierenrijck en in enige vorm hun
bijdrage aan dit project kunnen leveren, want het is een levend en groeiend project waarvoor
wij weliswaar de voorzet hebben gegeven, maar waar natuurminnende burgers hun bijdrage
aan kunnen leveren. Als team houden we alles in orde, maar wij staan open voor ideeën uit de
samenleving van mensen die hun steentje willen bijdragen, zodat we de doelstelling van deze
tuin kunnen blijven waarmaken.

