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Een van de klimregels: niet meer dan 
drie Icinderen in een boom! 

Natuurbeleven in 

Vier weken 

Vanaf het moment dat 

Vrouw Fleur en een bood

schapper uit Het Bewaarde 

Land zomaar de klas komen 

binnenvallen om de kinderen 

uit te nodigen tot na de laat

ste dag heeft de leerkracht 

volop de gelegenheid om 

met de kinderen een natuur

project uit te voeren. Bij die 

uitnodiging krijgen ze: 

• een werkboek waar allerlei 

opdrachten in staan en waar 

voor elk van de drie dagen 

ruimte is voor het schrijven 

projectonderwijs 

van een verslagje van hun 

belevenissen 

• een stokje dat ze kunnen 

beschilderen in de kleuren 

van hun element en dat 

samen met de andere stokjes 

van hun elementgroep wordt 

gebonden tot één 'praatstok' 

• de opdracht om het 

Bewaarde Land-lied te leren. 

Aan het einde van de eerste 

dag krijgen ze de opdracht 

om; 

• met de hele klas een nieuw 

couplet te maken van het 

Bewaarde Land-lied. 

• een ontwerp te maken voor 

een tekening op hun 

Bewaarde Land T-shirt. 

Aan het eind van de tweede 

dag wordt hen gevraagd om 

een haiku te maken over hun 

eigen natuurbeleving. 

Van de leerkracht wordt 

verwacht dat deze daarnaast 

op school nader aandacht 

besteedt aan en ingaat op 

wat de kinderen in Het 

Bewaarde Land hebben 

meegemaakt. 

"Buizerd", "Buizerd", "Hier zit ik". 
Ik kijk omhoog en ... ja daar, in het topje 
van een vijftien meter hoge eik, zit Kerima. 
"Hai Roodborst, blijf daar maar, ik kom bij 

je", roep ik terug. 
Even later ontspint zich op een wat onge-
bruikeUjke plek een even ongebruikelijk 
onderwijs-vraaggesprek: 
Buizerd: "Hoe heet deze boom officieelV' 
Roodborst: "Dit is een eik". 
Buizerd: "Welke naam zou je hem zelf willen 
geven?" 
Roodborst: "Sterke vriend." 
Buizerd: "Hoe hoog denk je dat hij is?" 
Roodborst: "Hij is vast wel twintig meter 
hoog'. 
Buizerd: "Heeft hij nog meer vrienden dan 
jou alleen?" 
Roodborst: "Eh, ja: een eekhoorn." 
Buizerd: "Wat doet die eekhoorn dan met zijn 
sterke vriend?" 
Roodborst: "Nou ja hij klimt erin net als ik 
en eh... hij slaapt erin net als jij." 
Buizerd: "En wat nog meer?" 
Roodborst: "Oh ja, hij eet van de eikels en 
verstopt ze in de grond voor de winter en dan 
eet hij ze niet allemaal op en daar komen dan 
weer kinderen uit van de eik." 
Buizerd: "Heb je al wat van die kinderen ont
dekt?" 
Roodborst: "Ja daar staat er één en daar 
geloof ik..." 
Kerima wijst in de verte naar wat jonge 
eiken die net als deze oudereik alleen staan 
tussen dennen en berken. 
Buizerd: "Wat denk je, heeft jouw vriend het 
op deze plek naar zijn zin?" 
Roodborst: "Nou ... het is wel een goede plek 
hoor, hij is er groot en sterk geworden, maar 
hij voelt zich toch wel erg alleen zo tussen al 
die vreemde bomen hier." 
Buizerd: "Wat voelde je toen je met je rug 
tegen zijn stam aan was gaan zitten?" 
Roodborst: "Het was net of ik er helemaal 
één mee werd, ik voel me lekker thuis bij 
hem". 

Buizerd: "Heb je nog een wens voor je sterke 
vriend?" 
Roodborst: "Ik hoop dat hij heel oud wordt 
en nog heel veel kinderen krijgt." 
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Het Be\vaarde land 
Natuurbeleving 

Gerrit Jan de Bruyn 

Aandacht voor 

een vondst 

in de natuur. 

Creatieve Natuurbeleving 
Nu moet ik naar een ander kind in een 
andere boom want Kerima is maar één 
van de zes kinderen, waarmee ik deze dag 
in het bos ben. Dit gesprek was een klein 
onderdeeltje van een project creatieve 
natuurbeleving voor kinderen van de 
basisschool. Als olFicieel deel van het les
programma gaan we drie dagen in opeen
volgende weken met een klas een hele dag 
het bos in, in dit geval waren dat drie 
maandagen, morgen hebben we weer een 
andere klas. Met het project 'creatieve 
natuurbeleving' willen we bereiken dat 
kinderen, in de daarvoor ontvankelijke 
leeftijd, positieve ervaringen in de natuur 
opdoen om aldus hun vervreemding van 
de natuur een halt toe te roepen en een 
gezonde emotionele basis te leggen voor 
milieubewustzijn in hun latere leven. 

We hebben gekozen voor een spel
vorm: 'Het Bewaarde Land', waar de 
Wachters wonen van de vier elementen: 
Vuur, Aarde, Water en Lucht. Zij probe
ren te leven in harmonie met en respect 
voor de natuur. Het is hun taak om te 
zorgen voor schoon water, schone lucht en 
schone bosgrond en de mensen te bewe
gen om verstandig om te gaan met ener
gie. Ze hebben zich een naam gekozen, 
die voor hun gevoel past bij hun element 
en ze vragen aan de kinderen die aan hen 
worden toevertrouwd om dat ook te doen. 

Bij kinderen van acht en negen jaar 
leggen we de nadruk meer op het spel, de 

sprookjessfeer en de magie. Bij kinderen 
van elfen twaalf jaar is er meer ruimte 
voor cognitieve en maatschappelijke 
zaken. Ze zijn wat meer geremd in het 
uiten (en dan vaak ook het beleven) van 
hun gevoelens, zeker in groepsverband 
en ze staan wat kritischer tegenover het 
sprookjesaspect. 

Bomen klimmen 
De eerste dag gaan we het bos verken
nen. Ze leren bomen, kruiden, bessen 
en paddestoelen kennen en ze krijgen 
kliminstructie. Daarbij bedenken we in 
een kringgesprek klimregels, zoals: de 
boom, de andere kinderen en jezelf 
moeten heel blijven. Het gaat bij het 
boomklimmen niet om de sportieve 
prestatie maar om het leren omgaan 
met de boom. Heel belangrijke regels 
zijn dan ook: je hoeft niet persé hoger 
dan een ander, en: je bent pas echt flink 
als je durft te zeggen dat je iets niet 
durft. 

Bij het boomklimmen blijkt dik
wijls ook al meteen hoezeer de ver
vreemding heeft toegeslagen. Eén van 
de regels is natuurlijk: ga niet op dode 
takken staan. Dan komt meestal wel de 
vraag: hoe zie je nou dat een tak dood 
is? Het kan lang duren voor ze op het 
idee komen dat aan dode takken geen 
blaadjes zitten. Ook als ze netjes op 
school hebben geleerd dat bomen de 
zuurstof maken, die wij nodig hebben. 

Het kind dat tot nog toe het aller
beste klom was trouwens Kerima. Ze was 
klein en lenig als een eekhoorn en wist 
gebruik te maken van de kleinste uit
steeksels en dunste takjes. Dat had een 
grote invloed op haar positie in de klas. 
Vooral de jongens kregen ontzag voor 
haar en op de laatste dag, bij het opvoe
ren van een zelfbedacht toneelstukje, 
speelde zij met succes de moederrol over 
een paar grote, stevige knapen. 

Zo heeft zo'n natuurgericht project 
nog belangrijke bijeffecten, zoals een 
betere relatie tussen jongens en meisjes in 
de klas en integratie van allochtone kin
deren. 

Haikosystem 
De tweede dag staat vooral in het teken 
van de onderlinge verbanden in de 
natuur. De Wachters beelden door mid
del van een 'Haikosystem' een kringloop 
uit en met behulp van een touwtrekspel
letje de invloed die de elementen op 
elkaar uitoefenen. Daarna gaan we vogels 
kijken in een observatiehut en kleine 
beestjes zoeken en bekijken met loep
doosjes. We vragen de kinderen om iets 
in het bos te zoeken waaraan je een 'rela
tie' kan zien, zoals een gal-appeltje, een 
door specht of eekhoorn bewerkte den
nenkegel, een blaadje met een gat of een 
takje met korstmos. Daar mogen ze dan 
elkaar een verhaal over vertellen. Dat ver
haal hoeft niet biologisch correct te zijn. 
De bedoeling is dat ze op een fantasie
rijke manier bij hun vondst betrokken 

Het Bewaarde Land-Hed 

Het bos groet met een welkomstgeur. 

De zon geeft een warme kleur. 

De wind fluistert sprookjes over bos, mens en dier. 

't Water glinstert in de zon. 

'k Wou dat ik hier blijven kon. 

't Is net of ik tover hier. 

Ik speel met plezier. 

Dag zon, venA/arm me met je licht. 

Dag wind, waai geur in mijn gezicht. 

Ik deel mijn slablad met een slak 

en zet een rupsje op zijn tak. 

Dag eik, ik klim in jou, da's fijn. 

Ik zal voorzichtig met je zijn. 
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Het Bewaarde Land, voor wie 
en waar? 
Het Bewaarde Land is overal waar wij dat willen. We 

hebben series en dagen gehad in de Franse Kamp en 

het Loosdrechtse Bos bij Hilversum, maar ook in de 

Kennemerduinen bij Haarlem, de Pan van Persijn in 

Katwijk, Oostbroek bij Utrecht en de laatste vijfjaar 

in de Wassenaarse duinen. Hoewel bomen in het 

programma erg belangrijk lijken, is het uiteraard heel 

goed mogelijk zonder, waarbij de aandacht bijvoor

beeld meer gericht kan worden op water. Afhanke

lijk van de accomodatie kan Het Bewaarde Land het 

hele jaar worden bezocht. 

Het programma is oorspronkelijk opgezet voor 

Basisscholen, maar blijkt ook uitstekend geschikt te 

zijn voor verjaarspartijtjes en als dagje-uit voor 

volwassenen. 

Het programma is levensbeschouwelijk neutraal en 

de medewerkers hebben een zeer diverse levens

beschouwelijke achtergrond. 

Het Bewaarde Land wordt dan ook bezocht door 

scholen van alle in Nederland bestaande richtingen. 

raken. Verhalen over kabouters of elfjes 
worden niet afgekeurd, al voelen we ons 
achteraf wel geroepen om te vertellen hoe 
het volgens ons in elkaar zit. 

Een vis als typisch luchtdier 
Essentieel voor 'Het Bewaarde Land' is 
trouwens dat alle antwoorden, die kinde
ren geven, goed zijn. Als ik bijvoorbeeld 
als luchtwachter vraag: "Noem eens een 
dier dat voor jouw gevoel speciaal met de 
lucht te maken heeft", zijn antwoorden 
als "Vis" of "Mol" natuurlijk goed. Wel 
vragen we dan waarom ze dat zo vinden. 
In deze beide gevallen bleken de 
betreffende kinderen asthma-patiëntjes te 
zijn: voor een vis of een mol is het krijgen 
van lucht vast wel een groot probleem! 

Wachtersboom 
Op de derde dag maken de kinderen 
nader kennis met een andere Wachter en 
diens element, waarbij de nadruk valt op 
de gelijkwaardigheid van alle elementen, 
die we alle vier als noodzakelijk bestand
deel in ons lichaam hebben. We brengen 
een bezoek aan de 'Wachtersboom', een 
indrukwekkende vijfstammige beuk waar 
de Wachters samen komen als er proble
men in het bos zijn. Aan het eind van de 

ochtend mogen ze nog even afscheid 
nemen van hun boom-vriend, die ze 
trouwens graag een keer aan hun ouders 
willen laten zien. 

De laatste middag verzorgen ze voor
stellingen voor elkaar en de aanwezige 
volwassenen: de vuurkinderen vertonen 
acrobatiek, de luchtkinderen een geluids-
verhaal, de aardekinderen maken mini-
landschapjes en de waterkinderen schmin
ken elkaar. 

Drie dagen in sprookjesland 
Door 'Vrouw Fleur', een vriendelijke 
kruidenheks, worden de kinderen 'Het 
Bewaarde Land' binnengeleid. Dat lijkt 
misschien eerst wat op een sprookjes
wereld, die niets te maken heeft met het 
'echte' leven, waar ze aan gewend zijn, 
maar uiteindelijk blijkt het echte realiteit 
te zijn. Ze ontdekken een wereld vol won
deren, ze maken kennis met toverstruiken 
en tovermosjes en water blijkt de allerbe
langrijkste toverdrank te zijn. 

Ze krijgen diep respect voor eeuwen
oude woudreuzen, maar gaan ook op de 
knieën om zich te verwonderen over 
minutieuze mosjes, plantjes en kevertjes, 
die zich weten te handhaven onder de 
meest extreme omstandigheden. Hun 

Geblinddoekt 

bomen herkennen. 
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Haikosystem: 
1 Water: 

regen in het bos 

aarde drinkt het water op 

bomen worden groen 

2 Lucht: 

rupsen in de boom 

volgevreten en verpopt 

vlinders vliegen weg 

3 Vuur: 

het koolmeesje roept 

geel en zwart flitst door de boom 

het leeft van rupsen 

4 Aarde: 

alles poept en plast 

bemest daarmee de aarde: 

voedsel voor de boom 

Haiku van kinderen en wachters 

Ik ben een musje 

met heel grappige veertjes 

en vlieg voor plezier. 

Een klein vuurvliegje 

maar geeft licht in het donker 

een klein zaklichtje. 

natuurlijke omgeving blijkt geheel te wor
den bewoond door familie: broertjes, zus
jes, neefjes, nichtjes en verdere verwanten, 
die onderling van elkaar afhankelijk zijn, 
zoals ze dat zelf, in het land waar ze van
daan komen, ook zijn van de bakker, de 
melkboer en de fietsenmaker. Ze hoeven 
geen planten- of dierennamen uit hun 
hoofd te leren, maar ze worden benieuwd 
hoe hun nieuwe vriendjes heten en beden
ken soms zelf namen voor ze. In plaats 
van alles alleen maar van een afstand te 
bekijken, luisteren ze naar vogelzang en 
naar de wind die door de bomen ruist, ze 
ruiken bloemen, mierenzuur en vossen-
geur, proeven van bessen en kruiden en 
komen in intensief lichamelijk contact 
met bomen. O m uiting te geven aan hun 
emoties gaan ze zingen, dansen, toneel
spelen of een tekening of haiku maken. 

Stelletje donderstenen 
Natuurlijk vraag ik me best wel eens af 
waar ik mee bezig ben en heb ik sterk de 
neiging de bomen, planten en dieren om 
excuus te vragen voor het feit, dat ik met 
zo'n stelletje donderstenen de natuur ben 
ingetrokken. Maar met de kinderen 
gebeurt er heel erg veel, zowel emotioneel 
als cognitief Zo verscheen er eens een 
pagina over ons project in een krant. Daar 
stond een heel verhaal in over mieren, dat 
ik aan een groep ogenschijnlijk ongeïnte
resseerde, klierende kinderen had verteld. 
Het was verbluflFend wat die journalist 
nog allemaal via die kinderen daarover te 
weten was gekomen! 

Door onze ervaringen in 'Het 
Bewaarde Land' hebben we geleerd dat we 
met zulke projecten de belevingswereld 
van onze kinderen enorm kunnen verrij
ken, zodat ze vol overtuiging zingen: "Dag 
eik, ik klim in jou, dat is fijn, ik zal voor
zichtig met je zijn." 

Uit onderzoek is trouwens gebleken 
dat de 'natuurbeleving' door ons driedaags 
project inderdaad significant toeneemt 
(Aartsen, dit nummer). 

Grazers in het bos? Daar zingt een roodborst 

veeteelt of natuurbeheer? een haiku in eigen taal 

de uil roept: Hal koe! ongerijmd gedicht. 

De boom heeft wortels Boem, een bom valt neer 

die zitten diep in de grond tik, tak, regen valt neer 

en toch sterft de boom. dag mooie vijveri 

Uilen in het bos 

grote ogen spieden rondi 

muisjes pas maar op I 

Peperblad is erg scherp | 

eerst even niet, maar dan wel! j 

jeverbiandt |e mond J 

Natuurbeheer 
Dankzij het Duinwaterbedrijf Zuid Hol
land kunnen in Meijendel nu kinderen de 
natuur ontdekken op een manier die hen 
aanspreekt (Kramer, dit nummer). Dat is 
een nieuw en effectief middel om ver
vreemding tegen te gaan en op lange ter
mijn de natuur te behouden. Ik hoop van 
harte dat er nog veel meer terreinbeheer
ders te vinden zullen zijn die het aandur
ven zulke projecten op gedeelten van hun 
gebied toe te laten. Ik kan ze alvast verze
keren dat de schade die een groep kinde
ren, mits goed begeleid, aan de natuur 
toebrengt, veel minder groot is dan die 
welke kuddes paarden, koeien of schapen 
kunnen veroorzaken. 

In de Franse Kamp bij Hilversum 
hebben we vijfjaar met dit project 
gedraaid. Duizenden kinderen hebben 
daar buiten de paden gelopen en in 
bomen geklommen. Er staan nog steeds 
evenveel Breedbladige wespenorchissen 
als daarvoor en ook aan de bomen is geen 
schade te ontdekken. Ik ben ervan over
tuigd dat het laten ravotten en holen 
graven door kinderen in veel gevallen een 
betere manier is van inbrengen van dyna
miek in het beheer dan het inzetten van 
graafmachines. 

Summaty 
The Treasured Land, a creative nature experience 

programme for school-children of 8,9 and 

10 years old 

In order to bridge the gap between man and nature we 

invite schoolclasses with their teachers and some 

parents to 'The Treasured Land' where the Guardians of 

the four elements try to live in harmony with nature. 

Hostess is a 'witch', which appears to be a kind herb-

doctor. The story of 'The Treasured Land' is a nursery-

tale and reality as well. After all, natura! reality is the 

most beautiful fairy-story ever told. The Guardians have 

the magie power to discover the wonders of nature and 

they want to help the children to explore this power in 

themselves. In 'The Treasured Land' are special magie 

shrubs and mosses, but each blade of grass can appear 

to be a wonder. Creepy vermin like ants, spiders and 

sow-bugs become nice, interesting creatures and water 

turns out to be the most powerful magie potion. 

During dimbing trees and collecting herbs for soup and 

berries for jam, the children discover biodiversity and 

learn how to handie trees and plants earefully and with 

respect. They are invited to single out one particular 

tree as their special friend. 

The programme consists of three days presence in 

nature, seperated of each other by at least one week. 

From the moment of invitation until some days after 

the last day the children are engaged during four or five 

weeks at the project by instructions like: learning the 

'Treasured Land-hymne' or making a new text for it, 

writing a report of each of the three days, making a 

drawing and a haiku, describing one of their own expe-

riences in nature. 

The last afternoon there is a farewell-party with perfor

mances like dancing, aerobatics, sketches, face-painting 

and creating a mini-Treasured Land. The programme is 

filled to overflowing with games and didactic activities, 

but it is also very flexible: it can always be adapted to 

the childrens discoveries in nature. The children get an 

unforgetable experience of feeling at home amongst so 

many different creatures, all menbers of the one family 

of life on earth. 

Drs. G.J. de Bruyn 

Zocherstraat 10 

2321 EE Leiden 

071-5766130 


