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Natuurbeleving op de 
Brunssummerheide 
In 1998 heeft de Vereniging 

Natuurmonumenten een visie ont
wikkeld op natuurbeleving, educatie 
en voorlichting in de provincie Lim

burg. Een verkennend onderzoek 
leidde tot verrassende inzichten. 

Samenwerking met een NME-netwerk, 
gebruikersgroepen, zoals ruiters en wande
laars, en toeristisch-recreatieve organisaties 
biedt goede kansen voor breder en beter 
bereik van grote groepen mensen. De beste 
vorm om invulling te geven aan natuur
beleving, -educatie en voorlichting is de 
formatie van een communicatie- of voor
lichtingsteam op provinciale schaal. Het 
beheer van de natuurgebieden en de uitleg 
hierover dienen hierin evenredig vertegen
woordigd te zijn. 

Door dit onderzoek (Huisman, najaar 
1997) heeft Natuurmonumenten in 1998 

besloten om in de provincie Limburg een 
voorbeeldproject in te laten gaan. In 
plaats van één coördinator per bezoekers
centrum, bijvoorbeeld het bezoekerscen
trum Brunssummerheide, aan te stellen, 
heeft Natuurmonumenten gekozen voor 
één provinciaal netwerk-coördinator. Zijn 
eerste taak was om een team te formeren, 
bestaande uit educatief ingestelde mede
werkers, maar ook medewerkers die 
oorspronkelijk als terreinbeheerders 
gefianctioneerd hadden. De twee ex-
terreinbeheerders (opzichters) verrijken 
het team met hun praktijkervaring. Dit 
heeft vooral geleid tot een toename van 
activiteiten, die met natuurbeleving te 
maken hebben. 

Doelstelling natuurbeleving 
Voor Natuurmonumenten staat bij 
natuurbeleving de beleving centraal. Het 
vergaren van kennis is hieraan onderge-
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Foto 1. "Kan de jas al uit?" 
Bosspel voor kinderen van 4 t/m 7 jaar. 

schikt. Het belangrijkste doel van natuur
beleving is de mensen "warm" te maken 
voor de natuur. Deelname aan natuurbe
leving dient tot gevolg te hebben dat men 
nog eens terug komt in de natuur. Men 
krijgt oog voor de schoonheid van de 
natuur en beseft de waarde ervan voor 
zichzelf en het nageslacht. 

Enkele voorbeelden op de 
Brunssummerheide 
De Brunssummerheide is gelegen in oos
telijk Zuid-Limburg en vormt de achter
tuin van honderdduizenden mensen 
woonachtig in o.a. Heerlen, Brunssum, 
Landgraaf en Kerkrade (fig. 1). 

De Brunssummerheide is een zeer 
heuvelachtig gebied, bestaande uit uitge
strekte heidevelden, omringd door bossen. 
De Rode Beek ontspringt in het gebied en 
geeft samen met de zandvlakte een extra 
dimensie aan de Brunssummerheide. 

Het natuurgebied is uitermate 
geschikt voor natuurbeleving, voor zowel 
volwassenen als kinderen. De Vereniging 
Natuurmonumenten organiseert er voor 
volwassenen o.a. excursies onder leiding 
van ervaren gidsen. Alle excursies hebben 
een ander thema, zodat hetzelfde gebied 
telkens weer op een andere manier wordt 
beleefd. Zo staan in 1999 bijvoorbeeld de 
volgende thema's op het programma: 
libellen, heidebloei, griezelverhalen, 
groenblijvers en hun legendes. Al wande
lend door het gebied ervaart de bezoeker 
de veelzijdigheid van de natuur. 

Tientallen schoolklassen bezoeken 
ieder jaar de Brunssummerheide. Een 
twaalftal verschillende projecten, aange
past aan het seizoen en de leeftijd van de 
kinderen, stelt de kinderen in staar de 
natuur in al haar schoonheid te onder
gaan. Gewapend met loepjes, zoekkaar-
ten, meedatten en andere materialen ont
dekken de kinderen in groepjes van alles 
(foto 1). Het programma "Kan de jas al 
uit?" richt zich bijvoorbeeld met name op 
de lente en is geschikt voor groep 1 t/m 4 
van het basisonderwijs. De kinderen gaan 



Levende 
Natuur 

ervaringen van beheerders 264 

Fig. 1. Recreatiezonering 

in liet natuurgebied 

Brunssummerheide. 

l^ Met name in de randzone 

wordt de grootste recre-

atiedrul( opgevangen. 

Foto 2. Een 

Schoonebeel<er lam 

wordt liefdevol 

geknuffeld. 

Foto 3. Waterdag 

voor gezinnen. 
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Mountainbikeclub 
- enige overwegingen 

Er is op de Brunssummerheide een trail 

gemaakt en daarover kunnen mountainbike-

fietsers rijden. Daardoor kom je deze fietsers 

niet overal in het natuurgebied tegen. Boven

dien gaat de club zogenaamde "wildrijders" 

achterna om hen op het "rechte" mountain

bikepad te krijgen. Het onderhoud van de trail 

wordt door de mountainbikeclub en Natuur

monumenten samen gedaan. Gebleken is, dat 

op de Brunssummerheide 56% van het publiek 

last heeft van mountainbikers, terwijl dit elders 

in het land meer dan 90% is. De mountainbike

club wil dit echter terugbrengen naar ongeveer 

25% door het stellen van duidelijke regels. 

Deze staan ook op de gezamenlijke folder van 

Natuurmonumenten en de mountainbikeclub. 

Tenslotte moet bedacht worden, dat mountain-

biken toch plaatsvindt (je houdt het niet tegen); 

door samen te werken kun je de mountainbike-

trail leggen op stukken met niet zo'n hoge 

natuurwaarde (oude vuilnisbelten) en kun je 

deze fietsers weghouden van gebieden met 

(hoge) natuunA/aarde. 

onder leiding van een jeugdnatuurgids 
o.a. mierenhopen en kikkervisjes bestude
ren. "Met je voeten door de blaadjes" is 
afgestemd op dezelfde doelgroep en is een 
echt herfstprogramma. Vormen en kleu
ren staan centraal. Zo worden bladeren, 
spinnenwebben, gallen, paddestoelen en 
nog veel meer dingen onderzocht. 

Een voorbeeld van een programma 
voor groep 5 t/m 8 is "Hoeveel oogjes 
heeft een vlieg?". Er gaat een nieuwe 
wereld voor de kinderen open, wanneer ze 
met behulp van binoculair en microscoop 
ontdekken dat een vlieg niet één oog, 
maar vele tientallen ogen heeft, dat de 
vleugels van veel insecten bedekt zijn met 
haren en dat bijen een heel pakket stuif
meel aan de poten mee kunnen dragen. 
"Vleermuizen, wat moet je ermee?" laat 
de kinderen kennis maken met deze inte
ressante zoogdiersoort. 

In de lente wordt ook de schaapskooi 
op de Brunssummerheide door zowel 
scholen als particulieren druk bezocht. 
Het zien van tweehonderd ooien bij 
elkaar, met daarbij nog zo'n driehonderd 
lammetjes, maakt bij iedereen wat los. Bij 
een bezoek aan de schaapskooi wordt er 
niet alleen gekeken, maar komen ook 
andere zintuigen aan bod. Zo worden de 
lammetjes liefdevol geknuffeld (foto 2) en 
klinkt het gemekker als vertrouwd in de 
oren. 

Naast de natuurbeleving die aan de 
scholen aangeboden wordt, stelt Natuur

monumenten ook jaarlijks een kinder
programma samen waarop individuele 
kinderen zich in kunnen schrijven. ledere 
eerste woensdagmiddag van de maand 
staat een ander onderwerp centraal 
tijdens een kindermiddag: stenen, bijen, 
libellen, vleermuizen enz. Deze middagen 
spelen zich voornamelijk buiten af Bij 
regen zijn voldoende paraplu's ter 
beschikking om ook het weer "mee te 
nemen" in de beleving. 

Daarnaast worden op een aantal 
dagen in het jaar kinderen met hun 
ouders, opa's en oma's uitgenodigd deel te 
nemen aan de zogenaamde gezinsdagen 
(foto 3). Tijdens deze dagen nemen de 
gezinnen deel aan beschreven natuur
speurtochten, waarbij al dan niet bege
leide opdrachten uitgevoerd worden. Het 
grote voordeel van deze activiteiten is dat 
het vaak niet bij een kortdurende natuur
beleving blijft. Zo wordt er thuis nog over 
nagepraat. Dit blijkt bijvoorbeeld uit 
mededelingen van ouders aan de begelei
ding of van mensen, die zeggen het een 
leuke dag gevonden te hebben, aan 
andere medewerkers. Ook kunnen de 
gezinnen naderhand de tocht nog eens 
nalopen met de routekaart. Voorts kun
nen de steeds drukker bezochte kinder
middagen als positief signaal opgevat 
worden. 

Aan de wat oudere kinderen die bin
nenkort de basisschool gaan verlaten of al 
verlaten hebben, wordt een aantal span-
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nende natuurbelevingsactiviteiten aange
boden. Zo kunnen deze tieners de bos
wachter meehelpen met beheerwerk-
zaamheden. Het is gebleken dat bijvoor
beeld "boompjes trekken" op de heide, dè 
manier is om tieners de natuur in te krij
gen. Lekker hard zwoegen met je leeft:ijd-
genoten, kan een aanleiding zijn om nog 
eens terug te komen. 

Het vieren van kinderfeestjes in de 
natuur komt steeds meer in trek. Met 
opdrachtenboekje en een aantal materia
len, trekken de feestelingen de Brunssum-
merheide in en beleven de tijd van hun 
leven. Door slechts het aanbieden van 
eenvoudige opdrachten, weten de kinde
ren niet meer van ophouden. Overal ont
dekken ze de mooiste dingen in de 

natuur. 

Zonering 
Alle projecten vinden verspreid over de 
Brunssummerheide plaats, dat wil zeggen 
voornamelijk in de randzone, waar het 
accent op recreatie ligt; dus meestal niet in 
de kernzone waar de natuurwaarde het 
hoogst is (fig. 1). 

De mensen uit de omgeving komen 
sowieso overal; ze vinden dat dat hun 
recht is en wat wil je in de omgeving van 
de tweede randstad van Nederland? Door 
middel van zones en natuurbeleving/-edu-
catie proberen wij echter de mensen ervan 
te overtuigen dat de natuur soms ook met 
rust gelaten moet worden. 

Effecten 
De mens op de Brunssummerheide lijkt 
zich steeds meer aan te passen aan onze 
zone-indeling, ondersteund door voorlich
ting en natuureducatieZ-beleving. Door 
middel van samenwerking met de gebrui
kersgroepen kunnen wij bij Natuurmonu
menten Brunssummerheide zeggen dat wij 
zo langzamerhand steeds meer delen van 
dat prachtige natuurgebied vrij krijgen 
voor de natuur. En de mens.... die kan 
volop genieten van een recreatievorm waar 
Natuurmonumenten het wil hebben en de 
natuur het kan hebben. Het is overigens 
de bedoeling binnenkort middels enquêtes 
na te gaan hoe de verschillende natuur
belevingsactiviteiten beleefd worden. 

Voortgang 
Naast de genoemde programma's voor 
met name kinderen worden de komende 
tijd ook volwassenenprogramma's ontwik
keld. Arrangementen gaan hierbij een 
grote rol spelen. Niet alleen samenwerking 
met de horecagelegenheden (kopje 
koffie/thee en wandeling) worden daar
voor ingezet, maar ook met andere organi
saties wordt samenwerking gezocht. In 
Valkenburg organiseert Natuurmonu
menten al samen met V W Zuid-Lim
burg het boswachterspreekuur. Daarnaast 
liggen nog diverse afspraken klaar, die nog 
nader uitgewerkt moeten worden, zoals 
bijvoorbeeld met het Nivon, C N M E 
(Centrum voor Natuur- en Milieueducatie) 

Maastricht, Heemkundeverenigingen, 
Mountainbikeclub Discovery (kader 1) enz. 

Het uiteindelijke doel bij al deze vor
men van samenwerking is dat nog meer 
mensen weer opnieuw zelfde natuur leren 
ontdekken en daar dan voor zorgen. Het 
bezoekerscentrum en het nerwerkteam 
Limburg is hiervoor dan misschien een 
mooi middel. 

Ideeën of opmerkingen? 
Indien u ideeën of opmerkingen heeft, naar 
aanleiding van dit artikel, dan zien de 
ondergetekenden die graag tegemoet. 
Daarnaast bent u allen van harte welkom 
om met eigen zintuigen de natuur rondom 
het bezoekerscentrum Brunssummerheide 
te komen ontdekken. 
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