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Tijdens de natuurwerkweken van 
de stichting Veldwerk Nederland 
staat vaak natuurbeheerswerk op 
het programma. Het werken in de 
natuur is een onderdeel van een 
week waar natuureducatie, het 
bevorderen van natuurbesef, 
centraal staat. Kinderen zijn vaak 
enthousiast om in de natuur 
werkzaamheden te verrichten en 
natuurbeheerders staan doorgaans 
welwillend tegenover dergelijke 
initiatieven. 

Historie 
Na de 2e wereldoorlog werden de Duit
sers verplicht tot herstelbetalingen aan de 
geallieerden. In natura want alle rijkdom
men waren vervreemd of aan de oorlogs
industrie besteed. Wat Duitsland nog wel 
had waren enorme bossen. Grote hoeveel
heden hout zijn na de oorlog afgevoerd, 
onder andere ook naar Nederland. 

De 'Schutzgemeinschaft Deutscher 
Wald' was nauw betrokken bij de herplant 
van de kaalgeslagen hellingen en schakelde 
daarbij noodgedwongen de schooljeugd 
in. Zij verbleven in zgn. Schul- of Jugend-
waldheime. Dat (nb. verplichte!) werk 
bleek opvoedkundig een enorme waarde 
te hebben. Deelnemers bleken jaren later 
een groot verantwoordelijkheidsgevoel te 
hebben voor de natuur in het algemeen en 
hun directe leefomgeving in het bijzonder. 
In diverse Duitse 'Landen' treffen we 
(daarom) nog steeds van deze centra aan. 
Een combinatie van werken en leren in en 
van de natuur, dat educatief verantwoord, 
opvoedkundig waardevol èn financieel 
mogelijk werd gemaakt door de overheid. 
In de zestiger jaren ontstonden in Neder
land allerlei bewegingen en organisaties 
die zich zorgen maakten over de achteruit
gang van de natuur. Vele projecten werden 
gelanceerd en een hausse van lespakketten 
en activiteiten daalde neer op vooral de 
hoogste groepen van het basisonderwijs. 

De overheid hield zich eerst op de 
vlakte, de meeste initiatieven waren parti
culier. Vanuit de Koninklijke Nederland-
sche Heidemaatschappij werd het project 

Natuurbeheerswerk en natuur 
School in Bos gelanceerd, mede geba
seerd op de uitgangspunten van de 
Jugendwaldheime, vertaald naar de 
Nederlandse situatie. 'Kampgaande' 
scholen vormden de doelgroep. Onder 
leiding van 'groenjassen' werd verkend, 
gewerkt, geïnventariseerd en veldbiolo-
gisch onderzoek gedaan. Werd in de 
beginjaren twee dagen gewerkt, door ver
anderde onderwijskundige prioriteiten 
(het eigen onderzoek voor leerlingen 
werd steeds belangrijker gevonden) is 
daar nog één dag natuurbeheer van over, 
waarin bv. ook plaats is voor tellingen, 
een nestkastenonderzoek en controles 
van objecten in verband met recreadef 
gebruik van het terrein. 

Relatie met het natuurbeheer 
Het geeft een apart gevoel als de boom 
die je velt omlaag komt. Na de waar
schuwing 'van onderen' doe je met ont
zag een stap achteruit. Je proeft ook iets 
van sensatie. Geen wonder, het is soms 
nogal spectaculair. Kinderen zagen ook 
het liefst de dikste boom om. Het gaat 
daar natuurlijk niet om, dat weten ze 
best. Door het kappen wordt plaats 
gemaakt voor andere bomen om die 
meer ruimte te geven (uitdunnen), om 
meer licht op de grond te brengen voor 
de ondergroei of omdat de natuurbe
heerder deze soort er niet wil houden! 
Voor een goed begrip wordt uitleg gege
ven waarom de kap van deze boom 
natuurwinst oplevert. Er ligt een recht
streekse relatie met het natuurbeheers
plan. We helpen in de plaatselijke situatie 
voorwaarden te scheppen voor het 

ontstaan van een gevarieerde natuur. 
Bij Het Woldhuis te Apeldoorn is het 
werk van Veldwerk Nederland zelfs opge
nomen in het bosbeheersplan. Afhanke
lijk van de aanwezige/gewenste natuur en 
het jaargetijde worden werkobjecten, die 
door kinderhandjes zijn uit te voeren, met 
de opzichter besproken en vastgesteld. 
Na een inleiding op het centrum gaat de 
groep aan de slag. Bomen kappen, sloot 
uitbaggeren, bramen terugsnoeien, plant
soen of een heideveld vrijstellen, schillen 
van naaldbomen etc. Bij het natuur
beheerswerk kunnen ook een nestkasten
onderzoek, legen van vuilnisbakken, schil
deren van de paaltjes van de wandelroute 
en bijvoorbeeld plantobjecten meegeno
men worden. 

Bij een nestkastenonderzoek klaute
ren kinderen voorzichtig een ladder op. 
De wiebelende ladder is al heel spannend, 
maar wat ervan te denken als er eitjes of 
jonkies in het nestkastje zijn? Harten 
smelten als je met een fijn fluittoontje de 
gele snaveltjes open kan laten gaan. Geen 
haar op het hoofd die dit verder wil ver
storen. Boze kinderen worden ze als ze 
een nestkast vinden die in het weekend 
daarvoor met een stok van de boom is 
getimmerd. Het gaat bij natuurbescher
ming vooral om gevoel en betrokkenheid. 
Daar wordt gedurende de activiteiten 
voortdurend een appèl op gedaan. Die 
ervaring neem je mee. 

Natuixreducatie 
Het gaat bij natuureducatie zoals Veld
werk Nederland dat voorstaat om de 
eerste-hands ervaringen, beleven met 
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teducatie in Apeldoorn: een win-mn situatie? 

Bij een nestkastenonderzoek 

klauteren kinderen voorzichtig 

een ladder op. 

hoofd, hart en handen, meewerken aan 
de (plaatselijke) inrichting voor natuur. 
Kinderen (maar ook volwassenen) genie
ten van een fraai resultaat na het kappen 
van Amerikaanse vogelkers of het uitgra
ven van een poel. Dat is hun prestatie, 
hun bijdrage aan natuurbehoud of 
natuurontwikkeling. 

Voor een meerdaags programma is 
afwisseling van belang. Geen dag het
zelfde. In de serie verkenningstocht, 
natuurlezing, veldbiologische inventarisa
tie, een eigen onderzoek naar een thema 
(vogels, bodem, water, milieu, spinnen 
etc.) en speurtocht door de natuur past 
het met lijf en leden werken in de 
natuur prima. 

Het werk is dus geen doel op zich, 
maar onderdeel van een programma waar 
werken en onderzoeken in de natuur met 
hoofd, hart en handen centraal staat. Tij
dens het werk doen zich allerhande zaken 
voor waar je als cursusleider op in kunt 

spelen. Dit bespreek je met de begeleiders: 
leerkrachten, studenten en ouders. De 
vondst van een grote loopkever, een pad, 
een Egel, braakballen, een duivenring 
maar ook een voorbij sprintende Ree of 
een 'gewoon' konijnenhol vormen kansen 
die je niet laat liggen. Van een gevelde 
boom kan elk kind een plakje afzagen. 
Jaarringen, leeftijd, knoesten, groei, 
boomsoort, vergelijken met andere soor
ten enz. vormen nieuwe gesprekspunten. 
De gehele week in gesprek met en over de 
natuur. 

Effecten van natuurbeheerswerk 
Veldwerk Nederland heeft gedurende drie 
jaar evaluatiegegevens verzameld bij 380 
leerlingen van in totaal acht scholen (van 
Aalten et al., 1998). Het belangrijkste doel 
daarvan is om met deze evaluaties inzicht 
te krijgen in het effect en de kwaliteit van 
de werkweken. Enthousiaste deelnemers 
zijn natuurlijk leuk, ze steken je een hart 
onder de riem en je krijgt het gevoel dat je 
op de goede weg bent. Daarnaast is het 
ook belangrijk om het resultaat van de 
werkweken meetbaar te maken. Onder
delen van de evaluatie hebben betrekking 
op het natuurbeheerswerk. Enkele uit
komsten van de evaluatie zijn: 
• Kennis en inzicht 
- Natuurbeheersactiviteiten worden door 
leerlingen over het algemeen als nuttig 
ervaren. 
• Houding en waarden 
- Leerlingen die na afloop van de week de 
natuur als uitdagend ervaren, en dat zijn 
de meesten, ervaren bomen zagen als een 
positieve activiteit. 
- Leerlingen die de natuur na afloop van 
de werkweek intrigerend vinden, vinden 
hem ook uitdagend en deden in hun vrije 
tijd vaak werkactiviteiten. Ze vonden het 
bomen zagen en het onderzoek een posi
tieve activiteit. 
• Vaardigheden 
- Er is een duidelijke toename zichtbaar in 
vaardigheden. De leerlingen hebben na 
afloop een grotere ervaring met het 
gebruik van gereedschappen. 
• Verschil tussen jongens en meisjes 
- Bij de uitvoering van natuurbeheers
activiteiten zijn jongens actiever betrok
ken dan meisjes. 

Tot slot 
De ervaringen van scholen met natuur
beheerswerk en natuureducatie zijn posi
tief Het wordt als nuttig ervaren en het 
vergroot de betrokkenheid bij de natuur. 
Hoewel alle effecten van natuurbeheers
activiteiten niet te vangen zijn in cijfers, 
zijn zowel terreinbeheerders als leerlin
gen gebaat bij natuurbeheerswerk. De 
winst wordt nog eens vergroot als het 
natuurbeheerswerk is opgenomen in een 
beheersplan en de activiteit van de leer
lingen is ingebed in een werkweek of een 
lesproject vanuit school. In alle gevallen 
dient voor de leerlingen het hoe en 
waarom van de beheersactiviteiten duide
lijk gemaakt te worden. Alleen dan heeft 
het een meerwaarde. Als er dan ook nog 
een aantal reeën worden gesignaleerd, 
kan voor de meesten de dag niet meer 
stuk. Naar onze mening mag je dan ook 
zeker spreken van een win-win situatie. 
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Smnmary 
Nature conservation and environmental 

education profitable to both sides? 

After the second world war the pupils in Germany 

were forced to help with the replanting of new trees 

on bare hills. Many years later this obliged task turned 

out to have a great educational value. In the sixties lots 

of personal and governmental initiatives were based 

on work and learn in and about nature. Working for 

nature consen/ation by pupils is a part of a programme 

in which work and research with head, heart, and 

hands in nature are central. Schools who foliowed the 

nature conservation programme as a ferm of environ

mental education are positive about their experiences 

with it. If this work for nature conservation forms a 

part of a management plan and the activity of the 

pupils is fitted in a school project or fieldwork week, 

the benefit is even higher. 
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