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De natuur, die gun je iedereen

De natuur, die gun je iedereen

Arjen Schreuder

Minister hoopt op minstens één topervaring in de natuur voor al le kinderen

Natuurorganisaties trekken ten str i jde tegen de vervreemding van de
natuur bi j  jongeren. Veel kinderen denken dat spinazie à la crème in
vierkante blokjes aan de struiken groeit.

Wat vroeger gewoon was, moet je nu st imuleren. Minister Cees Veerman: In het
hu id ige  onderwi js  i s  de  ro l  van  de  na tuur  over  he t  a lgemeen minder  geworden.  En
dus steunt de CDA-bewindsman van harte het ini t iat ief van acht natuurorganisaties
voor een nationaal offensief om kinderen weer dichterbi j  de natuur te brengen,
onder  meer  v ia  schoo l .

Veerman kan zich goed vinden in de doelstel l ing die zi j  hebben afgesproken: dat
al le kinderen in Nederland op redel i jk korte termijn de mogeli jkheid kri jgen voor
hun twaalfde jaar tenminste één topervaring in de natuur te hebben. Iets minder
enthousiast is Veerman over het olan om scholen te verDlichten lessen over de
natuurte geven. Veerman: Er moet al zo veel in het onderwijs. Het gaat er vooral
om de leerkrachten enthousiast te kri jgen.

Zelf had Veerman ooit een onderwijzer die bi l  mooi weer de lessen afbrak. Dan zei
h i j :  jongens we gaan n ie t  rekenen,  we gaan de  na tuur  in .  I k  was  daar  op  z ichze l f  a l
erg bl i j  mee omdat ik niet bi jzonder goed in rekenen was. Maar ik heb ook genoten
als wij  vervolgens met een loep naar een luis mochten ki jken, en een gevecht
tussen luis en l ieveheersbeestje konden gadeslaan.

Hoe anders is het nu. De lessen zi jn theoretischer. En Veerman weet dat de jeugd
veel en graag zit  te gamen en te internetten. De afstand tussen natuur en jongeren

is  g roo t  geworden.  H i j  hoopt  nu  op  een herwaarder ing  van de  na tuur  door  k inderen.
Immers :  Wie  a ls  k ind  de  na tuur  heef t  le ren  waarderen,  za l  e r  la te r  ook  be ter  voor
zorgen.

Daarom laat Veerman nooit verstek gaan als er iets te presenteren valt  op dit
gebied: van een kinderexpedit ie in een natuurgebied langs het Hollands Diep tot het
begeleiden van de koningin t i jdens een zoektocht naar insecten op een landgoed,
bi j  de presentatie van een lesprogramma voor basisscholieren. Veerman: We
moeten proberen weer belangstel l ing te wekken voor de kennis der natuur, want
ook dat behoort tot de normen en waarden van deze samenleving. Het verr i jkt je

leven. Het eerste boek dat ik van mijn eigen spaargeld kocht was Met spiedend oog
door de natuur van Franz Roedelberger. Dat boek heeft mijn interesse voor de
natuur  gewekt .  Een koppe l  ganzen,  eks ters ,  he t  kan  a l lemaa l  p rach t ig  z i jn .  Je  leer t
er ook de meedogenloosheid van de natuur door kennen, als je een torenvalk een
muis of een zangvogelt je ziet pakken. Wij hebben de neiging al snel iets ziel ig te
vinden, omdat we niet weten wat de rol van het prooidier in de kringloop is.

Het  in i t ia t ie f  voor  de  na t iona le  u i tdag ing  om de jeugd de  na tuur  in  te  jagen,  komt
van Thomas van Slobbe, directeur van Stichting wAarde, een natuurdenktank. Hi j
bracht een groot aantal natuurbeschermers bi jeen om te praten over jongeren en
natuur. De organisaties onderschri jven al le motieven om de aanval te openen.
Vooral in het belang van het kind. Er zi jn sterke indicaties dat kinderen die geen of
bi jna geen contact met natuur hebben daar grote nadelen van ondervinden. Daarbi j
wordt zelfs gedacht aan gedragsstoornissen zoals ADHD, aan fysiologische effecten
zoals obesitas en suikerziekte en aan vergaande vervreemding van leefomgeving,
e igen l i chamel i j khe id  en  z ingev ing ,  a ldus  he t  vers lag  van een b i jeenkomst  met
vertegenwoordigers van onder meer het Natuurcol lege van prinses lrene,
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het ministerie van LNV.

Thomas van Slobbe: Er wonen sinds kort meer mensen in de stad dan op het
platteland. Steeds minder kinderen f ietsen door de natuur als ze bi jvoorbeeld naar
school gaan. Bovendien is de natuur in de stad steeds verder weg komen te l iggen.
Vroeger ging je als stadskind na school in een bosje spelen, nu moet je eerst door
t ien nieuwbouwwijken heen. Dat leidt tot vervreemding van de natuur. Veel
kinderen denken dat spinazie à la crème in vierkante blokjes aan de struiken groeit.

Die vervreemding kan uit lopen op ontaarding . Zonder contact met de natuur leren
kinderen niet hun identi teit  te ontdekken, ze missen de mogeli jkheid om hun
natuurl i jke energie in te zetten.

Er is een sense of urgency onder natuurbeschermers. Kinderen moeten de
mogeli jkheid kri jgen een topervaring in de natuur beleven, die waarde voor het
leven heeft en bi jbl i j f t  door de meestal zintuigl i jke intensiteit .  Zon topervaring geeft

toegang tot een andere manier van leven, ervaren en zi jn. Een topervaring is veel
meer dan een incidentele gebeurtenis; het heeft waarde voor het leven en wordt
ook als zodaníg erkend en herkend. Het onderwijs kan daarbi j  helpen.
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Eén van de pleitbezorgers daarvan is Herman Wijf fels, oud-voorzit ter van de
Sociaal-Economische Raad en voorzi l ter van Natuurmonumenten. Wijf fels vertrekt
binnenkort naar de Wereldbank. Wijf fels: In het Nederlandse onderwils heeft de
laatste dert ig, veert ig jaar vooral de hoofdfunctie geprevaleerd. Kinderen worden
vooral op cerebrale functÍes aangesproken. Er zi jn kinderen die zich daar niet bi j
thu is  voe len ,  d ie  z ich  op  een andere  man ier  on tw ikke len  dan v ia  he t  hoofd .  Op
excurs ies  in  de  na tuur  z ie  je  soms k inderen d ie  in  een k las  onu i ts taanbaar  worden
gevonden,  maar  d ie  z ich  daar  geweld ig  on tp loo ien  en  dan ju is t  hee l  goed in  een
groep passen.

Contact met de natuur is nodig om te overleven. Wijf fels zegt dat de
natuurbeweging daarin een slag heeft moeten maken. Thomas van Slobbe spreekt
zelfs van een salto mortale. Wijf fels: De afgelopen honderd jaar hebben de
natuurorganisaties vooral gestreden tegen de expansiedri f t  van de mens om de
natuur  te  behouden.  Inmidde ls  i s  du ide l i j k  da t  de  mens zonder  de  na tuur  n ie t  kan
overleven. Wij moeten niet de natuur beschermen om de natuur, maar om een
bijdrage te leveren aan de kwali teit  van de samenleving. Als wij  op deze aarde
wil len overleven, dan is het van groot belang dat wi j  jongeren hierbi j  betrekken,
met name de grote groepen die leven in beton en asfalt  en geen f lauwe notie
hebben van natuurl i jke processen.

De dankbaarhe id  van de  jongeren is  doorgaans groo t .  Wi j f fe ls :  De na tuur  gun je
iedereen. Die opent een luik dat anders gesloten bl i j f t .  Het is een schatkamer die
we wil len laten zien. Wijf fels praat enthousiast over de hei lzame werking van
zorgboerderi jen en healing hospitals, ziekenhuizen met uitzicht op de natuur, en
vertelt  over een indringende ervaring die hi j  had bi j  het openen van een
zorgboerderi j  van Natuurmonumenten. Hi j  schonk bi j  die gelegenheid een kalf  aan
de gees te l i j k  gehand icapte  jongeren d ie  daar  aan he t  werk  z i jn .

Wi j f fe ls :  Er  kwam een jongen op  me a f .  D ie  s loeg z i jn  a rmen om me heen.  En l ie t
me n ie t  meer  los .  Ik  had kenne l i j k  ie ts  in  hem geraak t .  Want  daar  gaat  he t
u i te inde l i ; k  om:  mensen la ten  leven vo lgens  hun e igen waard ighe id .

Als wij  op deze aarde wil len overleven, dan is het van groot belang dat wi l  jongeren
bij  de natuur betrekken

Datum:  28-09-2006
Sect ie :  B innen land
Pag ina :  02
Foto- Kinderkamp in de bossen bi j  Hoenderloo. Zonder contact met de
onderschriÍ t :  natuur leren kinderen niet hun identi teit  te ontdekken.
Tre fwoord :  Natuur  en  mi l ieu ;  Jeugd
Persoon: Cees Veerman
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