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Samen met Stichting Veldwerk Nederland

Werken aan een

leefbare omgeving

Tekst: Vivian Siebering

Wat houdt je werk in?

"Ik ben projectmanager en dat wil zeggen dat ik me bezig-

houd met het binnenhalen en uitvoeren van projecten."

Wat doet Stichting Veldwerk Nederland?

"Stichting Veldwerk wil mensen bewust maken van hun

omgeving en dat gaat dan zowel om natuur als cultuur.

Essentieel daarbij is dat ze zelf ontdekkingen en waarne-

mingen doen. We doen allerlei projecten en beschikken

daarnaast over veldstudiecentra in Orvelte, Apeldoorn en

Veere. Dat zijn groepsaccommodaties waar schoolklassen

komen voor een week of enkele dagen veldwerk, maar ze

worden ook dooranderen gebruikt."

Kun je een voorbeeld noemen van een project waarin

cultuur een rol speelt?

"Voor het Jaar van de Boerderij hebben wij bijvoorbeeld

een coördinator geleverd voor de provincie Drenthe. En het

project 'Dahlia's en duizendschoon', typische planten van

traditioneleerven, was op het inrichten van een traditio-

neel boerenerf gericht; hoe je dat nu juist wel en niet

moet doen. Ook hebben we samen met studenten van

PABO, de opleiding voor leraren in het basisonderwijs, les-

materiaal ontwikkeld voor enkele boerderijen van Land-

schapsbeheer Drenthe. Naar mijn mening is cultuur een

belangrijk aspect om met name jongeren mee in aanraking

te laten komen."

Vlinders en libellen beschermen, dat kun je niet

alleen. De Vlinderstichting werkt dan ook al jaren

samen met diverse organisaties. Een van die organi-

saties is Veldwerk Nederland. Een interview met

Wim Meijberg, werkzaam als projectmanager op het

Veldstudiecentrum in Orvelte.
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En natuur?

"De projecten die met natuur te maken hebben gaan over

alles wat buiten is en wat zich daar afspeelt."

Op welke doelgroepenrichten jullie je?

"Van oorsprong was dat alleen het onderwijs: basisscholen,

voortgezet onderwijs, lerarenopleidingen, universiteiten en

nascholingen. Tegenwoordig zijn we veel breder en richten

we ons ook op buitenschoolse opvang, allochtonen, asiel-

zoekers, ouderen en zorginstellingen. We zijn breed gewor-

den, maar dat maakt het erg leuk. De principes die we

hebben ontwikkeld voor het onderwijs, blijken ook prima te

gebruiken voor andere doelgroepen."

Hoeveel mensen werken er bij jullie en met welke

achtergrond?

"We hebben ongeveer tien educatieve medewerkers, vier

mensen voor het secretariaat en zeven mensen die betrok-

ken zijn bij de verzorging van groepen, het beheer en

onderhoud van de veldstudiecentra."

Hoe financiert Stichting Veldwerk haar werk?

"Wij werken projectmatig. Onze inkomsten komen vooral

van onze projecten, maar ook uit de verhuur van groepsac-

commodaties en verkoop van veldwerkmaterialen."

Kun je lid worden van Stichting Veldwerk?

"Lid worden van Stichting Veldwerk kan niet. We geven wel

het tijdschrift 'Natuur aan de basis' uit waarop mensen zich

kunnen abonneren, maar dat is vooral interessant voor

mensen die activiteiten doen met kinderen, zoals PABO's,

leerkrachten of medewerkers van natuur- en milieueduca-

tieve centra."

Wat doen jullie met vlinders en libellen?

"Ook voordat de samenwerking met De Vlinderstichting

bestond, deden we wel wat met vlinders en libellen. Er

waren altijd wel groepen die specifiek met vlinders en libel-

len bezig wilden gaan. Daar hebben we dan ook veldwerk-

opdrachten voor."

Wanneer ben je voor het eerst in aanraking gekomen

met De Vlinderstichting?

"Toen ik actief ben geworden bij de vlinderwerkgroep in

Drenthe ben ik automatisch ook in contact gekomen met

De Vlinderstichting. Ik heb in het verleden monitoringrou-

tes gelopen. Nu doe ik dat niet meer, maar schrijf wel

altijd al mijn vlinderwaarnemingen op om ze doorte kun-

nen geven."

Waarom werken jullie samen met De Vlinderstichting?

"Dat ligt voor de hand. We hebben elk onze kwaliteiten, die

elkaar prima aanvullen. Bij De Vlinderstichting is veel ken-

nis aanwezig over vlinders en libellen. Veldwerk Nederland

is goed in de vertaling van deze kennis naar de verschillen-

de doelgroepen in het onderwijs. En daar heeft De Vlinder-

stichting weer minder ervaring mee. Samen zijn we volgens

mij goede partners om educatieve materialen over vlinders

te ontwikkelen, te integreren in het onderwijs en leerlingen

enthousiast te maken voor de natuur."

Waaruit bestaat de samenwerking?

"We zijn nu bezig om onze ervaringen te bundelen door

lesmateriaal over vlinders en libellen te ontwikkelen voor

de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO

en VWO)."

Hoe zie je de samenwerking in de toekomst?

"De aandacht voor onderwijs blijft nodig, maar ook andere

doelgroepen komen in beeld. De uitdaging voor de toe-

komst ligt bij het bewust maken van mensen voor relaties

in de natuur. Vlinders zijn goede indicatoren voor de kwali-

teit van de natuur en Stichting Veldwerk streeft naar een

leefbare leefomgeving. Goede combinatie dus."

Als mensen meer informatiewillen, waar kunnen ze

dan terecht?

"Op www.veldwerknederland.nl is informatie te vinden over

onze organisatie, de projecten die we doen en de materia-

len die we verkopen. Maar mensen kunnen natuurlijk ook

gewoon bellen: 0593-582550."

En wil je verder nog iets kwijt? Een leuke ervaring?

"Ik heb laatst een symposium georganiseerd op een asiel-

zoekerscentrum in Dronten. Dat heeft mij geleerd dat er

meer andere organisaties zijn die natuur zien als een dra-

ger waarmee allerlei zaken gestimuleerd kunnen worden.

In dit geval was dat de integratie tussen allochtonen en

autochtonen. Maar onze natuur biedt meer kansen om

mensen met elkaar in contact te brengen, daar kunnen we

veel meer gebruik van maken."

Veldwerk

Nederland

Wim Meijberg:
"Natuur biedt kan-

sen om mensen

met elkaar in con-

tact te brengen,

daar kunnen we

veel meer gebruik

van maken.


