Van Luchtkasteel tot Dassenburcht
Van Luchtkasteel tot Dassenburcht is een lesprogramma voor leerlingen van groep 1 t/m
8 uit het basisonderwijs. Met binnen- en buitenlessen maken zij kennis met de bijzondere
natuur- en cultuurhistorische waarden op landgoederen en buitenplaatsen dicht bij
school. Het programma biedt mogelijkheden voor landgoederen, gemeenten, scholen,
NME-centra en vrijwilligersorganisaties om samen te werken aan de openstelling en
vermaatschappelijking van landgoederen.

Creëren van maatschappelijke betrokkenheid
Het programma biedt kinderen de mogelijkheid om de natuur en het culturele erfgoed van de landgoederen te
ontdekken en te leren waarderen. Bovendien genereert het programma positieve aandacht in de (lokale)
media. Het landgoed en zijn bewoners kan zich daardoor een (nog) meer centrale en open plek aanmeten in
de lokale gemeenschap. Kinderen, hun ouders en de gemeenschap leren wat er ‘achter het hek’ plaatsvindt.
Er ontstaat meer inzicht in en begrip over de geschiedenis en de huidige situatie van het landgoed. Zo draagt
het programma bij aan de instandhouding van de landgoederen in de toekomst.

Doorlopende leerlijn
De leerlingen maken kennis met allerlei facetten van een landgoed of
buitenplaats, zoals de gebouwen, de bijzondere natuur, de (huidige)
bewoners en hun voorouders, de landschapselementen en de functie
van een landgoed in het verleden en het heden. Na voorbereidende
binnenlessen op school bezoeken de leerlingen het landgoed in de
buurt van de school voor buitenlessen. De landgoedeigenaar ontvangt
de groepen en vertelt over de historie van het landgoed.
De buitenlessen worden begeleid door (IVN) vrijwilligers en staan in het
teken van het ontdekken van de natuur op het landgoed. De leerlingen
bezoeken jaarlijks of één keer per twee jaar in combinatieklassen het
landgoed. Door deze doorlopende leerlijn ontstaat een langdurige band
tussen het landgoed, de school en de leerlingen.

Lokaal maatwerk
Ieder landgoed en buitenplaats is uniek. De kracht van Van Luchtkasteel tot Dassenburcht zit dan ook in de
lokale toepassing en uitvoering van het landelijke educatieprogramma. Op basis van de lessen uit de
lesmap en de input van het landgoed stellen vrijwilligers een passend programma samen. Hierbij wordt
rekening gehouden met de mogelijkheden en wensen van het landgoed, de draagkracht van de vrijwilligers
en de behoefte van de school.

Van Luchtkasteel tot Dassenburcht

Organisatie van het programma
Landgoedeigenaren of –beheerders, vrijwilligers en scholen werken samen aan de uitvoering van het
programma. Lokale partijen zoals de gemeente, NME-centra, terreinbeherende organisaties en IVNafdelingen kunnen het programma ondersteunen.
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Lokale ondersteuning
Speciaal opgeleide en ervaren vrijwillige Van Luchtkasteel tot Dassenburcht Mentoren begeleiden
landgoederen, scholen en vrijwilligers bij het opstarten van het programma op een nieuwe locatie. NMEcentra kunnen het lesprogramma opnemen in het aanbod voor basisscholen. IVN-afdelingen,
terreinbeherende organisaties en andere lokale (historische) verenigingen kunnen hun leden vragen het
landgoed te ondersteunen in de uitvoering van het programma door hun expertise en ervaring te delen.
Van Luchtkasteel tot Dassenburcht voor de gemeente
Gemeenten kunnen op meerdere manieren bijdragen aan het programma, bijvoorbeeld door het subsidiëren
van het lesmateriaal, het inschrijfgeld en het bijscholen van vrijwilligers of door mede bekendheid te geven
aan het programma. Op deze manier kunnen zij de natuur en het cultureel erfgoed binnen hun gemeente
beter op de kaart zetten en bijdragen aan de instandhouding van de landgoederen.
Landelijke coördinatie
IVN coördineert het programma landelijk en zorgt voor landelijke
bekendheid en communicatie middels de website, nieuwsbrief, en door het
organiseren van de Landgoeddag waarbij deelnemers elkaar ontmoeten,
kennis uitwisselen, en leren van en met elkaar.

Voor meer informatie en inspiratie
Om nog meer kinderen kennis te laten maken met de bijzondere natuur en cultuur van landgoederen,
verwelkomen we graag nieuwe landgoederen, buitenplaatsen en scholen. Kijk eens op www.ivn.nl/vltd
of neem contact op met IVN Gelderland via gelderland@ivn.nl of 026-3512927. Meld je hier aan voor
de nieuwsbrief, en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

