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Beste lezer
Vereerd, maar ook uitgedaagd sta ik aan de lat voor het
voorwoord wat recht doet aan 26 jaar IVN en een leven
lang ‘proberen en leren’. Opgelucht realiseer ik me dat dit
niet in één voorwoord geperst hoeft te worden, want deze
‘Naturita’ is in zijn geheel een ode aan NME in Zeeland
en daarbuiten. We kijken naar het werkveld door de jaren
heen en de rol die Rita daarin heeft gespeeld. Naar kansen,
zorgen, reflecties en boordevol tips.
Aan bod komen mensen die, net als Rita, een essentiële rol
hebben gespeeld en/of spelen in NME in Zeeland. Mensen
van het eerste uur, zoals Marten Wiersma maar ook nieuwe
NME’ers, zoals Hanneke Vijfvinkel, één van de Gastheren
van het Landschap. In verschillende interviews komt naar
voren hoe belangrijk het werk van de NME-sector is. Een
sector waarin de vele vrijwilligers, de NME-centra en IVN
Zeeland samen de fundering van vormen. Werkend vanuit
het verbinden van mens en natuur, mensen de natuur echt
laten beleven en in het hart raken. Vanuit daar kunnen we
grotere vraagstukken van deze tijd aangaan, bijvoorbeeld
rond klimaat en biodiversiteit.
Natuurlijk deel ik de zorgen over de toekomst van NME.
Anno 2017 is het nog steeds een hele zoektocht om
ons instrumentarium blijvend te verankeren in het
politiek-bestuurlijk krachtenveld. Ingewikkeld, maar niet
onmogelijk. Langzaamaan maken we stappen, waarin ook
weer nieuwe coalities zullen ontstaan en oude banden
versterkt en aangehaald worden. Waarin we het oude
bewaren en verrijken met het nieuwe. Waarin we elkaar
niet vastzetten in rollen, maar juist samen optrekken rond
actuele opgaven; in gelegenheidscoalities.
Ik ben ervan overtuigd dat we met de positieve en de
intrinsieke motivatie van alle betrokkenen in de NMEsector, met creativiteit en flexibiliteit tot goede en nieuwe
oplossingen komen. Zeker wanneer we denken in ‘en-en’
in plaats van ‘of-of’. Met de vindingrijkheid van Rita.
We zouden zo honderden pagina’s kunnen vullen met
mensen die geraakt zijn door Rita in de afgelopen
kwarteeuw. Keuze van jong tot oud. Met iets wat soms zo
simpel lijkt, maar dat verre van is. Een verborgen wereld
van details, didactische visie, voorbereiding, uitvoering,
nazorg en promotie. En dat moeten we nu zonder Rita doen.
In haar voetsporen gun ik Zeeland, Nederland, maar ook
de wereld vooral veel uitdagende natuur, gebruiksnatuur,
intrigerende natuur, esthetische natuur en recreatieve
natuur. Natuur waarin vervolgens weer vele handen
mensen weten te fascineren en raken. Dat heb jij ons
geleerd en dat zullen wij koesteren. Dankjewel Rita!
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Scharrelkidstips
Uit de hoge hoed van Rita: vier activiteiten met instant succes!
Tijdens een activiteit of gewoon op zaterdagmiddag met het gezin.

Watergeluiden

Modder gooien

Veel mensen komen tot rust aan de waterkant. Dat wil niet zeggen dat het er stil is!
Als je je oren goed open doet is er altijd
wel wat te horen. Het plonzen van een
kikker, de karekiet in het riet en het drukke gedoe van een meerkoet. Onder water
gaat het geluid meer dan vier keer zo snel
als in de lucht. En het geluid draagt verder
onder water. Daardoor kunnen dolfijnen
en walvissen over grote afstanden met elkaar communiceren.

Materiaal:
emmers, modder, natuur		
lijke kleurstoffen zoals
		
oker, grote vellen papier
		
of een rol behang (of klie		
der rechtstreeks op de 		
		stoeptegels!)
Tijd: 		
15 minuten

Niet alle kunstenaars werken met een
kwast. Sommige kunstenaars gooien verf
op het doek. Dat gaan wij ook proberen!
Probeer een boom, bloem of iets anders
te maken met modderklodders. Wat plakt
beter aan het papier of op de tegels: modder van zand of modder van klei?

Doe-tip:

Zoek een fijn plekje en luister een paar minuten naar alle geluiden. Wil je wat beter
horen, doe dan je handen achter je oren,
zodat je oren groter zijn. Probeer het maar
eens uit. Wat heb je allemaal gehoord? En
waar kwam het vandaan, denk je? Wat
hoorden de anderen?

Weetje:

Jackson Pollock is een voorbeeld van een
kunstenaar die met verf gooide. Zijn schilderijen zijn nu veel geld waard!
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van Rita!
Waterogen:

Paddenstoelen:

gevaar van alle
kanten!

plaatjes of gaatjes?

Materiaal:
Tijd: 		

spiegeltje
15 minuten

Als waterdier kom je ogen tekort. Er is gevaar van alle kanten: een visdief die wel
wat lust, een snoek die tussen de waterplanten op de loer ligt, of een reiger tussen het riet. Allemaal zijn ze op zoek naar
een lekker hapje! Het schrijvertje is extra
goed bestand tegen gevaren van onder en
boven water. Hij heeft twee paar ogen: één
paar voor onder water en één paar voor
boven water.

De sporen van een paddenstoel zitten verstopt tussen de ‘plaatjes’ of ‘gaatjes’, of in
de ‘buik’ van een paddenstoel. Kun jij ze
vinden? Zoek een paddenstoel met een
hoed. Kijk met een spiegeltje aan de onderkant van je paddenstoel. Zie je streepjes (plaatjes) of gaatjes (buisjes)? Of heeft
je paddenstoel geen van beide?

Doe-tip:

Doe-tip:

Kijk eens met andere ogen! Pak een spiegeltje en houd die tegen je borst. Je kunt
dan de lucht zien. Maak met elkaar een
rijtje en leg één hand op de schouder van
je voorganger. De voorste wijst de weg, de
anderen mogen alleen in de spiegel kijken.
Klaar? Hou nu de spiegel tegen je voorhoofd, zodat je alleen de grond kunt zien
en vervolg de tocht.

Maak thuis of op school een sporenafdruk
van een champignon. Snijd de steel net
onder de hoed af en leg de hoed met de
plaaatjes naar beneden op een gekleurd
stuk papier (blauw of zwart). Zet er een
glas overheen en wacht een nachtje. Morgen kijk je of de sporen al uit de hoed zijn
gevallen. Welke kleur hebben de sporen
van de champignon? Je kunt de afdruk bewaren door er haarlak op te spuiten?

Onderzoek! Veel waterdiertjes zijn donker
van boven en licht van onder. Kun jij dat
verklaren.
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Jos Catsman
'Rita leeft voor zorg om
natuur’
Hoe zonde is het als kinderen op Boomfeestdag
alleen maar bomen planten, maar verder niets
van bomen weten of leren? Vanuit die gedachte
begon Rita de Ligt-van der Zee met een groepje
ouders de werkgroep Schoolbiologie. Jos Catsman, huidig coördinator van NME SchouwenDuiveland, volgde zélf de natuuroudercursus bij
Rita.
De werkgroep Schoolbiologie werd, mede door Rita, opgezet
vanuit de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland.
Rita bedacht met andere natuur- en vogelwachters allerlei
educatieve activiteiten rondom bomen. Een groepje
natuurgidsen verzorgde de lessen, toen nog alleen in Zierikzee.
Later breidden de activiteiten zich uit naar waterexcursies
rondom veedrinkputten en kwam ook de Westhoek van het
eiland erbij, met nieuwe gidsen en vrijwilligers.

Jos Catsman is nog steeds enthousiast over de natuuroudercursus die ze in 1981 bij Rita volgde. ,,Het was heerlijk.
Eindelijk kreeg ik eens goede informatie over de natuur om je
heen. Rita heeft veel kennis en kan goed voor groepen staan.”
De lessen van Rita omschrijft ze als: “Degelijk met inspirerend
enthousiasme. Haar zorg voor de natuur stopt niet bij haar
werk, ze leeft er ook naar. Dat waardeer ik in haar.” Jos herinnert
zich dat Rita eens op vakantie ging naar een Scandinavisch
eiland en toen uitzocht dat ze met de boot ging, omdat dat
vervoermiddel de minste CO2 uitstoot.

Klimaatspeurtocht en brakwaterleskist

Jos Catsman kwam Rita pas weer in 2003 tegen tijdens
de provinciale natuurouderdagen en het MEC-overleg,
een overleg met de verschillende milieueducatiecentra,
voorgezeten door Rita. De werkgroep Schoolbiologie was
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ondertussen een zelfstandige stichting geworden: Stichting
Natuur- en Milieueducatie Schouwen-Duiveland. Jos liep toen
stage bij haar voorgangster. Voor en met NME SchouwenDuiveland maakte Rita onder andere een klimaatspeurtocht
door de tuin en ontwikkelde ze de brakwaterleskist Watch
met de schoolplaat met dieren die in brak water leven. Als
provinciaal consulent haalde ze samen met de NME-centra
ook de Watervlo naar Zeeland, een tentoonstellingschip
over drinkwater. Rita kreeg in 2014 niet voor niets de eerste
Zeeuwse natuurouderprijs. En ze zit ook al jaren in het bestuur
van NME-Schouwen-Duiveland.

Niet over de gebaande paden

Over de samenwerking is Jos erg te spreken. ,,Ze is een
gestructureerd denker, staat overal voor open, is betrouwbaar
en gaat niet alleen over de gebaande paden. En ze kan
ontzettend goed tekenen!” Jos heeft van Rita vooral praktische
dingen geleerd over ‘oude dingen in een nieuw jasje steken’
en over hoe je in een les of excursie alle kinderen voldoende
aandacht geeft. Over de verschillen tussen toen en nu zegt
ze: ,,Vroeger gingen excursies altijd door, ook met heel slecht
weer. Dan kwam iedereen gewoon met regenlaarzen aan. Dat
is nu minder. Als je natuureducatie opvat als bestaande uit
‘leringhe ende vermaeck’ is tegenwoordig meer de nadruk
komen te liggen op ‘vermaeck’. Dat zie ik als ik de cursussen
doorkijk die Rita in het verleden heeft opgezet. De oude
cursussen waren veel meer gericht op gedegen biologische
kennis, terwijl de nadruk nu meer ligt op de positieve beleving
voor de deelnemers. Maar al met al ben ik heel blij dat we nog
steeds natuurouders hebben, zodat de klas naar buiten kan om
de natuur te beleven én ervan te leren!”

Marten Wiersma
'Ik haalde het geld binnen,
Rita maakte het op’

Marten Wiersma uit ’s Heer Hendrikskinderen is
de grondlegger van het NME-werk in de provincie.
De eerste coördinator van IVN Zeeland, oudjeugdwerker én oud-politicus, kwam Rita op het
spoor en is daar tot de dag van vandaag blij om.
,,NME is het succes van Rita.”
Begin jaren tachtig was natuur- en milieueducatie op veel
plekken in de provincie nog afwezig. Alleen Schouwen had
een actieve werkgroep Schoolbiologie. Die zat nog onder de
vleugels van de Natuur- en Vogelwacht op Schouwen. Maar op
de Bevelanden, Walcheren, Tholen en Zeeuws-Vlaanderen was
natuureducatie nog een onontgonnen terrein.
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Marten Wiersma werd door de Provincie aangesteld – deels
gefinancierd door het ministerie van Landbouw – om een
IVN consulentschap in Zeeland op te zetten. En daarmee
begon voor hem het nodige pionierswerk: ,,Want er was
nog niks op dat gebied. Ik ben begonnen met inventariseren
van het vrijwilligerswerk: wat is er allemaal? En daarna met
kadervorming.”
Er was dus nog geen IVN en volgens Marten zat ook lang niet
iedereen op een nieuwe club te wachten. ,,Niemand had om
ons gevraagd. De KNNV zag ons een beetje als concurrent en
de Natuur- en Vogelwacht Schouwen vond ook dat we ons niet
met hen moesten bemoeien.”
De werkgroep Schoolbiologie, met Rita als stuwende kracht,
was voor hem een mooi voorbeeld voor de rest van de
provincie, ‘van hoe de dingen konden gaan’. Rita maakte
direct indruk op Marten. ,,Ze kon heel goed organiseren, had
een hoop vrijwilligers om zich heen verzameld. En ze had de
kennis van de natuur, maar ook van educatie. Leerkrachten
herkenden dat.”
Van de natuur zelf had Marten geen verstand, maar dat werd
ruimschoots gecompenseerd door Rita. Het was dan ook
duidelijk dat zij hem eind jaren tachtig moest vervangen, toen
hij zelf gevraagd werd om een dag per week in Zuid-Holland in
te vallen. ,,Zij zou het groene front voor haar rekening nemen
en voorzichtig met het onderwijs beginnen. Ze was geen groen
blaadje, dat scheelde.”

Zeeland is één groot lesboek

Grofweg bestond Martens’ tijd bij IVN Zeeland uit drie
periodes: de eerste vijf jaar richtte hij zich vooral op de opbouw
van een vrijwilligersnetwerk, met cursussen natuur dichterbij
en de eerste natuurgidsencursussen. De volgende vijf jaar
kwam het accent te liggen op het onderwijs en kwamen de
natuuroudercursussen in opkomst. En de laatste vijf jaar van
zijn loopbaan verschoof het accent naar de recreatie: hoe
kunnen recreatie en natuur van elkaar profiteren?
In die tweede periode verscheen Rita ten tonele. Er kwam
geld beschikbaar vanuit het ministerie van Onderwijs en NME
zou een structurelere plek in het onderwijs moeten krijgen.

Rita pakte dit volgens Marten voortvarend op. Samenwerking
met het RPCZ – het huidige adviesbureau voor onderwijs en
kindcentra – en de PABO werd gezocht voor een nascholing
van leerkrachten. Rita leerde leerkrachten en studenten van
de Hogeschool Zeeland dat ‘Zeeland één groot lesboek’ is
over landschap, aardrijkskunde, biologie, geschiedenis. Rita
was vooral ook de aanjager van het natuuroudernetwerk in
de provincie. ,,Die natuuroudercursussen waren booming. Dat
was echt haar succes.”

'Rita doet geen kunstje’

De veelzijdigheid van Rita bleek ook toen ze, nota bene
voor een praktijkopleiding voor automonteurs, een cursus
milieuzorg opzette. ,,Dat was voor het eerst dat een externe
partij geld in het laatje bij IVN bracht.” Na ‘de Wende’ kwam het
consulentschap via Milieukontakt Oost-Europa in contact met
milieugroepen in de Sovjet-Unie, Oekraïne, de Baltische staten,
Albanië en Kazachstan. Rita reisde heel wat af, om trainingen
te geven over afval- en milieuzorg. ,,Vraag haar iets en ze doet
het!” Haar geheim? ,,Rita doet geen kunstje. Ze verkoopt niets,
ze is zichzelf. Ze is nooit drammerig, ze blijft altijd zichzelf.”
De taakverdeling tussen hen tweeën was van meet af aan
duidelijk: ,,Rita was van de uitvoering en de inhoud en ik voor
alles er omheen. Rita had een pesthekel aan de politiek. Nou,
ik niet. Dus haalde ik het geld binnen en zij maakte het op!”
Marten maakte bijvoorbeeld ook aanspraak op Europese
Interreg-gelden. Met collega’s in Oost- en West-Vlaanderen
organiseerden ze onder meer de Week van de Zee. ,,En ook die
successen kleven aan Rita.”
Eind jaren negentig vond hij het welletjes, maar Rita bleef bij
IVN. ,,Ze gaat door omdat ze er nog altijd zo veel plezier in
heeft.”
Dankzij Rita werd Marten zelf ook een natuurliefhebber. ,,Als
wij ergens te voet naartoe gingen, duurde zo’n wandeling altijd
langer dan de bedoeling. Ze zag altijd wel wat! Nu verzamel
ik zelf zeeboontjes, determineer libellen, hang nestkastjes op
en heb met de kleinkinderen een bijenhotel gemaakt. Haar
zegenrijke missiewerk heeft zelfs mij aangeraakt!”
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Bram Coomans
'We waren best een beetje
dwars en eigenwijs’

Iemand moet directeur Marten Wiersma in 1993
gesouffleerd hebben. Dat hij Bram Coomans
uit – toen – het Schouwse Serooskerke moest
aannemen als projectleider vrijwilligerswerk
bij het IVN consulentschap. En die ‘iemand’ kan
best wel eens Rita zijn geweest, vermoedt Bram
zelf. ,,Maar dat heeft ze nooit bevestigd.”
Bram was geen onbekende voor IVN toen Marten hem vroeg.
Hij was lid van de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland,
later bestuurslid van die club en actief als natuurgids. Van 1990
tot 1991 nam hij deel aan de IVN-natuurgidsencursus in de
Oosterschelderegio. Rita was toen een van zijn docenten. Voor
de Zeeuwse Volksuniversiteit bedacht en gaf hij cursussen over
het ontstaan van Zeeland. ,,Doe jij dit werk?” vroeg Marten
een keer. ,,Morgen bel ik je.”
Bram hoefde niet lang na te denken. Op 48-jarige leeftijd
maakte hij de overstap van de autowereld naar IVN. Een
enorme sprong in het diepe, maar zijn hart lag bij de natuur.
,,Overdag was ik bedrijfsleider van een automaterialenhandel
en verkocht ik de meest afgrijselijke troep, ‘s avonds stond ik
in cursussen en lezingen te vertellen dat we zuinig moesten
omspringen met natuur en milieu. Dat begon steeds meer te
wringen.”

Mentor

‘Met trillende benen’ verzorgde hij voor IVN zijn eerste scholing
voor boswachters, daarna volgde de eerste natuuroudercursus.
De eerste keer nog aan de hand van Rita, later zelfstandig. ,,In
die tijd was IVN nog echt een eerstelijnsorganisatie. Je voerde
zelf uit wat je bedacht en je had contact met je doelgroep.
Natuuroudercursussen liepen ontzettend goed, er was heel
veel belangstelling voor. Die zijn hier bedacht en vanuit
Zeeland uitgerold over heel Nederland en zelfs een deel van
Vlaanderen!”
Bram zag hoe enorm betrokken en bevlogen Rita was. ,,Ze
vond het belangrijker om mensen te betrekken bij de natuur
dan om ze te overstelpen met haar kennis en moeilijke namen.
Rita was aanvankelijk mijn mentor, later zaten we aardig op
hetzelfde niveau; Rita met haar specialisaties en doelgroepen,
ik met de mijne.”
,,Voor de landelijke IVN-organisatie was ‘Zeeland’ een clubje
apart. We waren best een beetje dwars en eigenwijs toen.
Hielden vast aan activiteiten en methoden die hier goed
liepen. Waarom veranderen als iets voldoet?” Toen Marten
Wiersma vertrok en er enkele interims voorbij waren gekomen,
werd Rita naar voren geschoven als directeur. ,,Dat iemand van
buiten hier zou komen zeggen hoe het moet, vonden we maar
niks. We zetten onze stekels op. Kritiek op collega’s pikten we
niet. ‘Jullie zijn veel te betrokken en te bevlogen’, kregen we te
horen.”

Een bekende weg voor
ons eilandgenootjes!
		 Jordan - lee
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Leading lady

In 2000 werd Rita aangesteld als provinciaal consulent. Nog
sterker dan voorheen ontpopte zij zich als ‘leading lady’ van
IVN Zeeland, hoewel zij van de interne en externe (politieke)
krachten en de hele papier- en rekenwinkel rondom projecten
weinig moest hebben. Haar hart lag bij de inhoud van het werk.
Samen met Rita werkte Bram aan de Europese projecten
Natuur, Milieu en Burgers (1997-2000) en Recreatie en
Ecotoerisme in de Zwinstreek (REECZ 2009-2012). Bouwen aan
‘een duurzame samenwerking’ tussen de Zeeuwse en Oost- en
West-Vlaamse NME-organisaties en vrijwilligers was vooral in
eerstgenoemde project de hoofddoelstelling. Meer recentelijk
leidden zij samen en los van elkaar recreatieondernemers op
tot ‘Gastheren’ van de Oosterschelde, de Grevelingen en het
Waterpoortgebied in West-Brabant.
Bram zag IVN en het NME-werkveld in de loop der jaren
veranderen. Van eerstelijns- naar tweedelijns organisatie.
Van dicht bij burger, kind, onderwijs en vrijwilliger, naar meer
op afstand, met een coördinerende rol. Van specifieke NMEdoelgroepen en -situaties, naar meer gebiedsgericht en voor
een breder publiek. Ook op het gebied van subsidiëring en
besteding van de financiële middelen veranderde er het nodige.
Helaas hebben overheden op dat vlak een terugtrekkende
beweging gemaakt, vindt Bram. ,,Een slechte zaak, want de
zorg voor de leefomgeving is zó belangrijk!”

Jet Remijn
'Samenwerken met Rita is
altijd leuk’
Samen naar buiten gaan schept een band.
Dat werd al snel duidelijk toen Rita en Jet
Remijn uit Baarland elkaar in 1993 voor het
eerst ontmoetten. ,,Ik kende de weg in de
Zak van Zuid-Beveland en Rita de weg in de
natuureducatie. Er was meteen een klik.”
Puzzel van Polders heette het lespakket over de Zak van
Zuid-Beveland dat ze samen maakten. Het was de start van
een intensieve samenwerking tussen Rita en Jet. Het boek
mag anno 2016 wat ouderwets geknipt, geplakt en getypt
ogen; de lesmap wordt op sommige basisscholen in de
streek nog steeds gebruikt. De lesstof is nog altijd actueel.
En de aanpak van Rita ook, weet Jet. ,,Rita wist toen al
goed dat de lesstof voor de leerkrachten en natuurouders
vooral praktisch moest zijn en voor elk kind wat wils moest
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bieden: voor de creatieveling, voor de doordenker, voor de
spring-in-het-veld én voor het buitenkind.’’
Rita en Jet gingen voor de samenstelling van de Puzzel van
Polders vooral veel naar buiten. Het boek gaat over de
geschiedenis van de ‘Zak’, het ontstaan van het landschap, de
bloemdijken, de kreken en welen en de grenslindes. Steeds
hield het tweetal in het achterhoofd: wat kan een leerkracht of
natuurouder hiermee? En waar kun je wat met kinderen doen?
Voor de ouders die de cursus volgden om met het lesmateriaal
aan de slag te gaan, was Puzzel van Polders een ‘eyeopener’.
,,Zo mooi om te zien. Ze keken hun ogen uit. Want op veel
plekken waren ze nog nooit geweest! Er ging een wereld voor
hen open.”

Wim Mestdagh
'Ik mocht Rita graag
stangen’

Samen cursussen voorbereiden

Het is meer dan dertig jaar geleden dat Jet zelf de
natuurgidsencursus volgde. Nu al weer vele jaren vast
onderdeel van het educatieve aanbod van IVN, toen lag de
organisatie nog bij de educatieve werkgroep van de KNNV,
de vereniging voor veldbiologie. Jet hielp daarna de IVNafdeling De Bevelanden – de voorloper van De Zeeuwse Delta oprichten. Zodoende kwam Rita – net werkzaam bij IVN – haar
op het spoor.
,,Puzzel van Polders was ons eerste project samen. Bij de
eerstvolgende natuurgidsencursus waren Rita en Nelleke
Volker de docenten en werd ik begeleider van de cursisten.
Samen bereidden we excursies voor. Dat was nooit ongezellig!’’
Na die eerste natuurgidsencursus begeleidde Jet nog vijf
cursussen. Ook natuuroudercursussen deed ze na een aantal
jaar zonder Rita, samen met een collega-natuurgids. ,,Soms zag
je elkaar een half jaar niet, dan werkte je weer nauw samen.
Het was altijd leuk.’’ De gedrevenheid, maar ook de lol die Rita
toen en nu nog in haar werk heeft, bewondert Jet. ,,Nee, ik kijk
niet tegen haar op, maar ik heb veel van haar geleerd.”

Vaker naar buiten!

,,Vooral van de manier waarop Rita voor een groep rustig en
duidelijk haar verhaal kan doen. Daar heb ik bewondering voor.
Zelf vind ik het nog steeds moeilijk om voor een groep te staan,
maar zij kan dat heel goed en brengt het verhaal met zoveel
enthousiasme. Dat zou ik ook wel willen kunnen.”
Jammer genoeg is ‘de natuurhype’ van toen wel een beetje
over. Cursussen trekken lang niet zó veel deelnemers meer
en natuurouders zijn steeds lastiger te vinden. ,,Je merkt dat
scholen nog wel bezig zijn met natuureducatie.” Jets ‘oplossing’
klinkt Rita vast als muziek in de oren. ,,Vaker naar buiten! Een
kind ziet en ontdekt zo veel!’’

Wim Mestdagh uit Brugge en Rita zijn ‘oude
krokodillen’: ongeveer van dezelfde leeftijd,
beiden een groot deel van hun arbeidzame
leven verknocht aan natuur- en milieueducatie
en jarenlang werkzaam met dezelfde passie
en drive in het NME-veld. Maar Wim en Rita
verschillen ook als hemel en aarde. De één uit
Zeeland, de ander van Vlaanderen. Zij van de
inhoud, de kennis, de gedegen aanpak. Hij, de
charismatische man, de gangmaker, het politieke
dier.

Rita the Light

Volgens ingewijden kwam bij Rita af en toe de stoom uit de
oren als Wim haar met ‘Rita the Light’ begroette. Wim zelf
kan zich dát niet meer herinneren, maar hij herinnert wel hun
prettige samenwerking over de landsgrenzen heen. Dat hij
Rita daarbij weleens op de kast joeg, ach, dat hoorde er een
beetje bij. ,,Ik mocht haar graag stangen. Maakte soms wat
frivole opmerkingen, maar we verstonden mekaar goed. Rita is
een harde werker, een open geest.” Het Bourgondische van de
Vlamingen was volgens Wim ‘niet Rita’s ding’, maar dat zat hun
contact niet in de weg.
Wim Mestdagh en Rita’s toenmalige ‘baas’ Marten Wiersma
kenden elkaar al langer uit het jeugdwerk. De twee
vormingswerkers hadden eens een culturele uitwisseling
georganiseerd voor jongeren, weet Wim nog. Later kwamen ze
elkaar weer tegen via het NME-werk.
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In 1994 kreeg Wim, al in dienst bij de Provincie WestVlaanderen, de taak om een provinciaal instituut voor natuuren milieueducatie op te zetten. Wim zette zich in voor de
oprichting van verschillende streeksteunpunten en een groot,
sterk NME-netwerk. Daarbij stak hij zijn neus ook regelmatig
over de grens. De succesvolle natuuroudercursussen in Zeeland
kopieerde hij naar West-Vlaanderen. ,,Men dacht dat dat hier
niet zou werken, maar dat lukte wel.”
,,In het begin zat ik hier in mijn eentje, tegenwoordig telt de
dienst zes steunpunten en zes bezoekerscentra: bij elkaar zo’n
vijftig medewerkers.” Inmiddels is de dienst actief op allerlei
terreinen: natuurouders, scholing van leerkrachten, opleiding
van natuurgidsen, milieuzorg op school en campagnes als de
Week van de Zee en Zot van natuur.

Grensoverschrijdende projecten

Het duurde nog tot 2000 voordat Wim en Rita elkaar
zouden ontmoeten. Dat gebeurde bij het eerste grote
grensoverschrijdende project Natuur, Milieu en Burgers met de
Provincies West- en Oost-Vlaanderen en Zeeland. Rita en Wim
werkten samen aan het deelproject ‘vrijwilligers’. Ze zetten
onder meer een grensoverschrijdend vormingsweekend met
overnachtingen op touw. ,,Iets wat nu ondenkbaar is’’, denkt

Wim. Voor hem was de samenwerking met ‘Zeeland’ een
cultuurshock. Niet alleen omdat in Vlaanderen beslissingen
vaak ‘tussen pot en pint’ worden genomen, maar ook omdat
het in Nederland ‘altijd om de centen ging’.
Het tweede project samen verliep moeizamer. De
terugkerende, euregionale Natuurouderdag daarentegen
was een groot succes. Wim denkt met plezier terug aan
projecten als de vorming van ecoteams, het opzetten van een
netwerk Gastheren van de Zwinstreek, de realisatie van een
blotevoetenpad in het Zwin en de samenwerking rond het
interregprogramma ‘Neem de mensen mee’.
De groei van de provinciale dienst van ‘eenmansbedrijfje’ naar
grote organisatie betekende meer (financiële) armslag, maar
kende voor Wim persoonlijk ook een keerzijde. ,,De aandacht
voor natuureducatie en -beleving verglijdt steeds meer naar
recreatie. Open-deurdagen bij de provinciale domeinen
trokken afgelopen jaar 7000 mensen. Dat is natuurlijk
fantastisch maar de impact op de organisatie is enorm. Je kunt
je afvragen: is dit nog NME?”
De bezieling die hij bij Rita zag, mist hij soms bij zijn jonge
collega’s. ,,Ze zijn niet groen. Dat zie je in hun persoonlijke
leefstijl. Niet te geloven dat er bij sommige collega’s een blikje
cola op het bureau staat!”
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Marjan
Margadant
'De uitdagende en
intrigerende werking van
natuur’
Rita was een groot bewonderaar van oud-hoogleraar
voor natuur- en milieueducatie Marjan Margadantvan Arcken. Haar onderzoek naar hoe kinderen
de natuur beleven, haalt Rita nog regelmatig aan.
Onlangs nog bij de eerste Zeeuwse Dag Kind en
Natuur.
In 1988 promoveerde Marjan Margadant in Utrecht op
het proefschrift Dierenjuf, natuureducatie en de relatie
tussen jonge kinderen en dieren. De Stichting Bijzondere
Leerstoelen Natuurbeheer (van het Prins Bernhard
Cultuurfonds) maakte haar aanstelling als bijzonder
hoogleraar natuur- en milieueducatie in Wageningen
mogelijk. Ze bekleedde die leerstoel van 1999 tot 2002.
Daarmee was ze de eerste hoogleraar op dit vakgebied.
In het onderzoek Groen Verschiet, naar natuurbeleving en
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natuuronderwijs bij acht- tot twaalfjarigen, ontdekte
zij dat kinderen vooral gericht zijn op de uitdagende
en intrigerende werking die van de natuur uitgaat en
minder op de natuur als bron van pure kennis. Marjan
Margadant concludeerde dat natuur kinderen vooral
aanspreekt als deze uitnodigend is. Kinderen willen
door de natuur uitgedaagd worden, geïntrigeerd
worden, geraakt worden. Ook zien ze de natuur als
leverancier van spullen die je kunt gebruiken om mee
te spelen, om te eten, als geneesmiddel of om iets
van te maken.
Kinderen benaderen nieuwe informatie vooral vanuit
de vraag of deze concreet praktisch of nuttig gebruikt
kan worden. Voor hen geldt de ‘groene natuur’,
zoals bomen, planten en bos, als prototype voor
het begrip natuur, net als andere biotische factoren.
Over de abiotische natuur bestaat bij kinderen grote
verwarring. Het begrip ‘landschap’ roept bij hen
vooral arcadische en idyllische natuurbeelden op.
Kinderen in deze leeftijdscategorie kunnen de
oorzaak-gevolgrelatie in de natuur nog niet leggen.
Grotere verbanden of onderlinge samenhang in
ecologische systemen gaat het begripsvermogen echt
te boven. Volgens Marjan Margadant onderstreept
die conclusie nog eens het belang van natuurbeleving.
Het vormt de basis voor het latere leren over natuur
en milieu.
Marjan Margadant kent Rita nog uit haar werk. ,,Het
enthousiasme van Rita de Ligt bij het ontwerpen van
educatie in Zeeland herinner ik me nog heel goed.
Doe haar mijn hartelijke groeten!”

Gastheer
van het
Landschap
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Enthousiast, vol passie en professioneel. Zowel Siska Willems als
Hanneke Vijfvinkel spreken vol bewondering over de gave van Rita om
mensen warm te maken voor het landschap. Vol enthousiasme nam
Hanneke Vijfvinkel deel aan twee Gastheercursussen die Rita gaf. Siska
Willems benadrukt de prettige samenwerking in de Zwinstreek. ,,Rita
was altijd op tijd en hielp ons met het sjouwen van materiaal, ze was
direct één van ons.” De afgelopen jaren leidde Rita meer dan honderd
ondernemers op tot Gastheer van het Landschap.

Stilte in het Zwin
Siska Willems werkte bij de Gemeente Knokke-Heist toen ze binnen het Europees project
Recreatie en Ecotoerisme in de Zwinstreek (REECZ) startte met de cursus Gastheer van de
Zwinstreek. Samen met IVN’er Bram Coomans en andere partners bereidde ze de cursus voor.
Krap voor de start stopte Bram en nam Rita het stokje over. De manier waarop Rita, zonder
voorbereiding, de plek van Bram innam is bewonderenswaardig, volgens Siska. ,,Ze deed alsof
ze nooit iets anders gedaan had, met de flair van Rita. Die vrouw heeft enorm veel charisma en
uitstraling.”

Tijdens de eerste ontmoeting voor de cursus Gastheer van het Landschap bleek Rita toch geen
onbekende te zijn. Siska herkende Rita van een bijscholing van kinderen en gidsen rondom het
Zwin. ,,Rita heeft onze mensen opgeleid. Haar aanpak was heel anders dan de onze. Ze liet ons
in een kring zitten met de rug naar elkaar en we mochten niet praten. Dit stiltemoment was
heel vreemd voor ons, maar het was zo aangenaam en leuk dat iedereen zwaar onder de indruk
was.”

De eerste cursus bleek succesvol, want een half jaar later, in het najaar van 2012, startte de
tweede cursus Gastheer van de Zwinstreek. Ondernemers in het Zwin plukken de vruchten van
de cursussen in het gebied. Er is een prachtig netwerk ontstaan: mensen uit Zeeland weten nu
bijvoorbeeld dat er onderweg naar Antwerpen, bij Knokke-Heist, een boerderij ligt waar ze
heerlijke producten kunnen kopen. Onlangs zag Siska in een tv-programma een Gastheer die bij
het ontbijt allemaal streekproducten uit Knokke-Heist serveerde. ,,Dat is toch fantastisch!” Ook
de cursusmap die bij Gastheren in het bedrijf ligt wordt nog gebruikt. ,,Ik hoor van mensen dat
klanten er ook echt in kijken en de bijzondere plekjes van de Gastheren opzoeken.”
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Geen concurrentie maar samenwerking
Niet alleen de cursus Gastheer van de Zwinstreek was een
succes. Ook in de Grevelingen en Kop van Schouwen liet
Rita ondernemers kennismaken met het prachtige gebied.
Eén van de deelnemers van deze cursussen was Hanneke
Vijfvinkel. In 2013 volgde zij de cursus Gastheer van
de Grevelingen en in 2016 de cursus Gastheer Kop van
Schouwen met zicht op de Voordelta. Liefst had Hanneke
ook nog deelgenomen aan de cursus Gastheer van de
Oosterschelde.
Met veel plezier volgde ze de cursussen. ,,Rita heeft bij mij
het enthousiasme voor de natuur nóg meer losgemaakt.
Ze leerde ons op andere manieren naar de natuur kijken
en samenwerken met collega’s.” Vooral de bewustwording
dat je geen echte concurrenten van elkaar bent als
ondernemers, maar samen gasten enthousiast moet
maken voor het gebied, vergeet Hanneke niet meer. Na
jaren van werken in een bedrijf heb je af en toe iemand
nodig die de ogen voor je opent, vertelt ze. ,,En dat deed
Rita tijdens de cursus voor mij.”
Een mooi voorbeeld van samenwerking is de
Grevelingenweek. Ondernemers bieden gezamenlijk
activiteiten aan tijdens een beleefweek in en rond de
Grevelingen.

Missie om alles te delen

De aanpak van Rita tijdens de cursussen was altijd heel
gestructureerd. Ze besprak eerst wat er op de dag ging
gebeuren, met tijdsblokken waar ze zich strak aan hield.
De cursus had altijd een duidelijke opbouw. ’s Ochtends
stond theorie centraal, ’s middags met z’n allen de natuur
in. Of het nu op toeristisch of natuurgebied was, Rita wist
de groep altijd alert te houden. ,,Het lukte Rita om mensen
te boeien, maar als het nodig was kon ze ook mensen
achter de broek zitten,” aldus Hanneke.
Hanneke vindt het jammer (maar begrijpelijk) dat
Rita er mee stopt. ,,Rita heeft zó veel enthousiasme en
ervaring, het zal voor haar opvolger lastig zijn om haar
te evenaren!” Siska sluit af met: ,,Ik denk aan haar als een
fiere, professionele vrouw die heel veel van natuur weet.
Het is haar missie om alles te delen.”

t tijdens de
Scharrelkidsactivitei
Grevelingenweek
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Rita de Ligt
Ligt – van der Zee,
Afscheidsinterview met Rita de
voor natuureducatie en
projectleider bij IVN, Instituut
Zeeland.
duurzaamheid, in de provincie
de wereld van
Meer dan 36 jaar is zij actief in
ri
urzaamheid, maar op 1 janua
natuureducatie, milieu en du
ats
ze gesprekken vinden pla
2017 vindt zij het genoeg. On
t zij openhartig over al deze
in haar huis en tuin. Hier vertel
t zij haar eigen woorden na
jaren. Zij weet dan nog niet da
terug zal zien.
enkele maanden op deze plek
Door Jürgen Korteweg

Iedereen die ik over jou spreek noemt je bevlogenheid
en energie. Waarom dan nu al stoppen?
,,Stoppen met een betaalde baan betekent voor mij
niet stoppen met werken. Ik heb nooit zo’n onderscheid
gemaakt tussen dingen die ik betaald of vrijwillig deed.
Het is wel zo dat er in de loop der jaren een lijst is gegroeid
met zaken waaraan ik meer tijd wil besteden. Ik hoop dat
dit de komende tijd gaat lukken.”
Zoals?
,,Voorafgaand aan mijn studie Milieukunde, ben ik opgeleid
tot tekenlerares en ik zou het tekenen en schilderen graag
weer oppakken. Daarnaast hebben we er zo’n 20 jaar
geleden voor gekozen een huis te bouwen in een grote
tuin. Kijk om je heen. We kunnen hier moeiteloos enkele
dagen per week tuinieren.”

Die betrokkenheid bij natuur en milieu, hoe is dat
allemaal begonnen?
,,Mijn ouders hebben daarin, ik denk deels onbewust,
toch wel een grote rol gespeeld. Wij woonden in de stad,
maar mijn vader besloot dat het voor het gezin goed zou
zijn daar niet al te veel vrije tijd door te brengen. In een
jaar tijd ontwierp en bouwde hij een grote kajuitzeilboot.
Deze kwam te liggen bij een watersportvereniging bij
het schitterende natuurgebied De Vlietlanden, tussen
Vlaardingen, Maassluis, Maasland en Schipluiden. Als
je alle weekenden omringd wordt door een prachtig
landschap met zo’n enorme soortenrijkdom, dan doet dat
natuurlijk iets met je. Daarbij komt dat mijn moeder veel
belangstelling had voor planten. Mijn opa, die in hetzelfde
gebied zeilde, wist veel van vogels. Ik vond het dus al op
zeer jonge leeftijd normaal om planten en vogels niet
alleen mooi en interessant te vinden, maar om ze ook bij
naam te kennen.”
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Het gebeurde dus dicht bij huis?
,,Niet helemaal. In de vakanties trokken we varend door
het land. Daarbij leerde ik Nederland kennen vanaf het
water. Ik herinner me nog een bezoek aan De Biesbosch
met getijdenwerking. Droogvallen bij laag water, een
onuitwisbare ervaring. Maar ook de Friese meren en
de kop van Overijssel. Je houdt aan al die ervaringen
en indrukken een diepgeworteld gevoel over dat het
kwetsbare beschermd moet worden.”
Wanneer werd het milieu een factor?
,,Helaas loopt mijn vroege ontdekkingstocht door de
natuur redelijk parallel met het actueel worden van
milieuvraagstukken en de aantasting van het landschap.
In Midden-Delfland zagen wij jaar na jaar de horizon
veranderen. Door nieuwe hoogbouwwijken in Schiedam,
Vlaardingen en Delft werd het groene gebied letterlijk
kleiner. Visueel werd die ervaring nog versterkt door de
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,,Ja, natuurlijk
werkt NME.
Daarom moet het
uit de marge!”

industriële ontwikkelingen langs de Nieuwe-Waterweg. Als
klap op de vuurpijl begonnen in 1968 de werkzaamheden
voor de aanleg van de A4 tussen Schiedam en Delft. Uit
groen oogpunt werd dit overigens een hoopgevende
ervaring. Door hevige burgerprotesten werd het project
stilgelegd en zoals bekend pas in 2012 hervat.
Tot nu toe in dit gesprek nog geen woord over
Zeeland.
,,Ook in onze komst naar Zeeland spelen milieu en natuur
een rol. We hebben heel bewust de afweging gemaakt of
we onze kinderen wel of niet wilden laten opgroeien in het
Rijnmondgebied. Mijn man en ik hadden als kinderen van
de grote stad beiden op Schouwen-Duiveland gelogeerd
bij vrienden en familie. Het leek ons een fantastisch
gebied om in te wonen. Tijdens een korte vakantie in 1976
bekeken we een huisje in Zierikzee. Zo’n historisch pandje
trok ons wel. We besloten het te kopen en te restaureren.
Het was een beetje de omgekeerde wereld: eerst een huis
en dan maar kijken of je er werk bij kunt vinden.”

En?
,,Geen probleem. Mijn man vond al tijdens de verbouwing
een baan in Zierikzee en ik kon mijn werk voor een
Rotterdamse stichting in deeltijd en grotendeels op
afstand voortzetten.”
Hoe zag de stap naar NME eruit?
,,Kort na onze verhuizing raakten we betrokken bij de
leiding van de Jeugd Natuur- en Vogelwacht SchouwenDuiveland. Daar is het echt mee begonnen.”
Met vrijwilligerswerk?
,,Ja, met een geweldige groep mensen. Vrijwillig, maar
nooit vrijblijvend! Iedere maand organiseerden we een
activiteit in of over de natuur. In het begin kwamen er zo’n
15 kinderen op af, maar als snel waren het er 60 en zelfs
een keer meer dan 100. Als ik nu de excursiematerialen
bekijk die we toen gemaakt hebben, dan zie je al goed de
ontwikkeling van “rondleiden en kennisoverdracht” naar
“doen, beleven en ontdekken”.”
Bereikte je zo niet vooral jeugd die toch al
belangstelling heeft voor de natuur?
,,We realiseerden ons dat zeker. Daarom kwamen we
met het idee om natuurbeleving en milieubewustzijn de
scholen binnen te brengen. Dit werd in Zierikzee zeer goed
ontvangen. Er waren voldoende vrijwilligers die de eerste
cursus voor “schoolnatuurgids” wilden volgen. Bijzonder
detail: de cursus was voor de deelnemers gratis dankzij
een subsidie van het IVN consulentschap. De scholen
waren enthousiast en ook de toenmalige Gemeente
Zierikzee stelde zich zeer positief op.”
Hoe kreeg dit vorm?
,,Met de oprichting van de Werkgroep Schoolbiologie. Al
snel kregen we van de gemeente een eigen ruimte. Daar
organiseerden we onder andere cursussen. Het idee om
“natuurouders” op te leiden bleek een voltreffer. Voor
natuurbeleving moet je naar buiten, maar voor een school
is dat vaak lastig te bemensen. Als je scholen complete
buitenactiviteiten aan kunt bieden, inclusief geschoolde
begeleiders, dan is dat enorm drempelverlagend.
Bovendien ontwikkelden we in enkele jaren tijd veel
excursie- en lesmateriaal en er kwamen steeds meer
leskisten beschikbaar.”
Het werd een baan?
,,Ja, maar daar gingen nog wat jaren overeen. Het was
de tijd dat overheden begonnen te beseffen dat er echt
iets aan de hand was met milieu en natuur. De Gemeente
Zierikzee vond ons werk waardevol en was het met ons
eens dat de werkgroep een structurele basis nodig had.
Zo werd ik de eerste NME-beroepskracht op het eiland,
met een aanstelling voor 8 uur.”
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Wanneer kwam IVN in beeld?
,,In diezelfde periode. Begin jaren ’80 kreeg Zeeland
een eigen IVN consulentschap met een Fries als eerste
consulent. Deze Marten Wiersma kwam ons vertellen wat
NME was en hoe je het moest organiseren. De timing van
zijn komst had voor ons niet beter gekund. Ik herinner me
dat hij, naar goed Zeeuws gebruik, met enige argwaan en
scepsis werd ontvangen, maar hij bleek precies de persoon
op wie NME in Zeeland zat te wachten. Hij plaveide voor
ons de weg in politiek en bestuurlijk Zeeland. Het netwerk
van professionele NME centra in de provincie is grotendeels
zijn verdienste.”
En jouw stap naar IVN?
,,Allereerst door het volgen van de IVN natuurgidsencursus.
Deze werd door Marten Wiersma en de Natuur- en
Vogelwacht Schouwen-Duiveland georganiseerd. Nadat
ik in 1982 het natuurgidsendiploma door Piet Steltman
overhandigd kreeg, werd ik als vrijwilliger ook actief voor
IVN. De aanstelling als beroepskracht volgde op mijn stage bij
het consulentschap voor de opleiding tot Milieudeskundige.
Mijn studieopdracht was Terreingebonden Voorlichting in
Zeeland. De samenwerking beviel goed van beide kanten
en ik kreeg op 1 januari 1991 een aanstelling voor 12
uur aangeboden. In de loop der jaren werd dit steeds
uitgebreid, naar uiteindelijk 32 uren.”
Welke projecten uit die 26 IVN jaren zijn je het
meest bijgebleven?
,,Het allereerste project was zeker bijzonder en ook
spannend. De opdracht was om een lespakket te
ontwikkelen voor leerling-automonteurs met een
handleiding voor de leermeesters. We noemden het
“Sleutelen aan het Milieu”. Ik verzorgde ook de training aan
de leermeesters om met het pakket te werken. De lessen
vonden plaats bij de modelgarage waarin de leerlingen

opgeleid werden. De lessen over milieugevaarlijke stoffen,
en met name over asbest, staan me nog het meest bij.
Leermeesters die vertelden dat zij elkaar ooit bekogeld
hadden met sneeuwballen van asbest. Een week na de les
over de effecten kreeg ik te horen dat ze slecht geslapen
hadden.
De eerste jaren stonden vooral in het teken van het
ontwikkelen en geven van natuuroudercursussen. De
opdrachten kwamen van de Zeeuwse gemeenten. Intussen
werkte Marten aan een blauwdruk voor gemeentelijk
NME beleid. Een van de resultaten was het ontstaan van
eerste NME centra in Zeeland, zoals MEC De Bevelanden
en MIC-MEC Walcheren. Deze namen het opleiden van
de natuurouders van ons over. Mijn werk werd daardoor
verlegd van de regio naar projecten op provinciale schaal.
Het project over de Zak van Zuid-Beveland, genaamd Puzzel
van Polders, is een mooi voorbeeld van die overdracht van
taken. Samen met Jet Remijn heb ik dit ontwikkeld, maar
met de komst van coördinator Vivian Lans bij MEC De
Bevelanden werd het aan hen overgedragen.”
Bleef je werk meestal beperkt tot Zeeland?
,,Het consulentschap in Goes is er voor Zeeland en
dus waren de meeste projecten ook gericht op onze
provincie. Tegelijkertijd hoeft dat grensoverschrijdende
samenwerking niet in de weg te staan. Die was er met
Brabant en Zuid-Holland, maar meer nog met de Belgische
provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen.”
Hoe kwam dat laatste zo?
,,Ik kom weer op de visie en doortastendheid van Marten
Wiersma. Hij was de drijvende kracht achter het project
“Natuur, milieu en burgers” en zorgde samen met
provincies Zeeland, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen
voor het binnenhalen van een Europese subsidie. Zo
konden we 3 jaar lang intensief samenwerken. Het ging

,,Het idee om 'natuurou
ders'
op te leiden bleek een
voltreffer."
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om allerlei terreinen, zoals bezoekerscentra, NME centra,
het opleiden van natuurgidsen en natuurouders. Een
hoogtepunt voor mij was het optreden in Vlaanderen van
onze eerste professor voor NME, Marjan Margadant, over
natuurbeleving. De samenwerking bleef ook na het project
in stand. In die jaren ontstond er ook in Vlaanderen een
stevig natuuroudernetwerk. Iedere drie jaar werd er een
grensoverschrijdende natuurouderdag georganiseerd voor
alle natuurouders uit Zeeland en Vlaanderen. Dat waren
bijzonder inspirerende bijeenkomsten.”
Wat namen jullie over van de Vlamingen?
,,Ik moet dan allereerst denken aan de Week van de Zee,
een groot jaarlijks kustevenement in Vlaanderen. Het
werd met succes geïntroduceerd in Zeeland en later in
de rest van Nederland. Heel jammer dat de Nederlandse
kustgemeenten er geen structureel budget voor wilden
reserveren. In België is dat wel het geval en blijft het een
jaarlijks succes.
En ten tweede, natuurlijk, het belang van een goede lunch!”
Bleven die internationale contacten beperkt tot onze
grensregio?
,,Nee, ik heb ook aan NME-projecten gewerkt in Oost
Europa en Azië. Dit gebeurde in opdracht van MKOE
(Milieukontakt Oost-Europa). Na de Val van de Muur
kwam er geld beschikbaar om de vroegere landen van het
Warschaupact op weg te helpen bij het ontwikkelen van
milieubeleid. Bewustwording was een speerpunt. Zo kwam
ik in Kazachstan, Bulgarije en Wit-Rusland terecht. Tijdens
de workshops deed ik mijn verhaal met een tolk aan mijn
zijde. Later kwam daar Albanië bij. Dit werd een meerjarige
relatie. Dankzij het provinciebestuur van Zeeland konden
we zelfs een groep van zo’n 25 Albanese studenten en
jonge natuurgidsen in opleiding een week naar Zeeland
halen. Toen ik daarna Albanië weer bezocht kon ik met
eigen ogen zien hoe diezelfde jongeren in het Mount Dajti
National Park bij Tirana natuur-educatieve wandelingen
hadden ontwikkeld.”

Wat zijn momenteel je belangrijkste werkzaamheden?
,,We werken steeds meer samen met ondernemend
Zeeland. De basis is het gezamenlijke belang om
waardevolle natuur in stand te houden. We leiden recreatieondernemers op tot Gastheren van het Landschap. We
hebben nu voor 5 gebieden cursussen gedraaid en het
loopt prima. Het is mooi om te zien hoe bijvoorbeeld
het Grevelingenmeer tijdens zo’n cursus verandert van
natuurlijke barrière tussen Goeree en Schouwen in een
verbindende factor. Daaruit kunnen allerlei vormen van
samenwerking ontstaan.
Daarnaast werk ik met heel veel plezier aan het IVN
Scharrelkidsprogramma. De sterke punten zijn de nadruk
op natuurbeleving en het betrekken van de ouders. Ik weet
uit eigen ervaring hoe belangrijk die inbreng is. Je ziet het
gebeuren tijdens de activiteiten: de ouders en kinderen
duiken met hetzelfde enthousiasme de natuur in.”
Krijgt NME de plaats die het verdient?
,,Het leek jarenlang de goede kant op te gaan, maar je
ziet nu weer een terugtrekkende beweging bij overheden.
De aandacht voor natuur en milieu verloopt bij politici
en bestuurders in golfbewegingen. NME kan in het
bewustwordingsproces dat nodig is om die trends te
stoppen een veel grotere rol spelen dan het nu doet. We
ademen milieu, we eten milieu, we drinken milieu, we
voelen en ruiken milieu en we zijn het milieu!”

,,Mooi om te zien hoe het
n
Grevelingenmeer tijdens ee
van
Gastheercursus verandert
natuurlijke barrière tussen
n
Goeree en Schouwen in ee
verbindende factor."
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Proost!

Loopbaan Rita bij
IVN Zeeland
1990

stagiaire bij IVN
Consulentschap Zeeland

1996

consulent IVN Zeeland

provinciaal consulent
CNME Zeeland

1991

in dienst als
projectmedewerkster

2000

2013

senior projectleider
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Naar buiten!

Hoe

stimuleer

natuur
je beleving

bij kinderen?

Hoe kan je als ouder of begeleider kinderen echt de natuur laten beleven?
Hoe betrek je kinderen, geef je ze een unieke beleving, laat je ze zelf onderzoeken?
Met deze tips van Rita sluiten kinderen de natuur in hun hart.

1.

Je eigen houding
• Deel je enthousiasme met de
kinderen.

• Maak gebruik van je stem om

nieuwsgierigheid of spanning op te
roepen.

• Plaats dingen in een verband, wijs
op relaties tussen de dingen. Breng
kinderen op een prikkelende manier
in aanraking met het idee dat alles
met alles samen hangt (kringlopen,
voedselketens, eten en gegeten
worden, etc.).

meegemaakt, en over die
paddenstoel werd vroeger een
vreemd sprookje verteld. Verhalen
uit de geschiedenis, gekke
verhalen, een korte anekdote:
alles kan. Extremen blijven goed
hangen: de grootste, de dikste, de
oudste, de kleinste, de meeste, etc.

• Met fantasieverhalen en

sprookjes kun je de fantasie
van de kinderen prikkelen.
Je kunt ze met een verhaal
meeslepen in een andere wereld.
Gebruik verhalen die zich ‘echt’
afspeelden in het gebied.

• Laat kinderen zelf een

verhaal bedenken bij iets wat
ze vinden. Of laat kinderen zelf
een naam voor die paddenstoel,
vogel, plant verzinnen. Samen
bespreek je waarom ze die
naam hebben gekozen.

• Geef bij vragen niet direct

het antwoord, maar probeer
met suggesties kinderen zelf het
antwoord te laten vinden. Door
zelf beter te kijken en na te denken
raken ze meer bij het onderwerp
betrokken.

3. Het avontuurlijke element

• Met je stem en houding

• Sta open voor wat zich voor

kan je avontuur oproepen.

doet. Reageer op dingen waar
een kind mee bezig is, of waar het
belangstelling voor toont. Ga niet
voorbij aan dingen die zich voordoen
omdat het niet in het programma
zou passen.

• Koppel het avontuur aan
verhalen die de fantasie
prikkelen.

• Bedenk een (rollen)

spel. Bijvoorbeeld: we zijn
allemaal muizen die zich
moeten verstoppen voor de
uil.

2. Gebruikmaken

• Geef zoekopdrachten: wie

van verhalen

kan de dikste boom vinden,
wie kan zó stil zijn dat we
misschien wel een ree zien.

• Met verhalen vertellen kun je

• Loop op je blote voeten

een onderwerp tot leven brengen
of ze iets van een andere kant
laten bekijken. Een ‘vies’ beestje
wordt opeens heel nuttig, die saaie
boom heeft een hele geschiedenis

of met je ogen dicht.
Spannend!
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4.

Het gebruik van verschillende zintuigen
• Ruiken Laat kinderen zich

concentreren op geuren. Bijvoorbeeld
door geuren in potjes te herkennen of
zelf een parfum te maken. Of laat een
groepje met knoflook een geurspoor
uitzetten, dat het andere groepje moet
zien te volgen.
• Horen Écht luisteren vereist
concentratie. Laat kinderen hun ogen
dicht doen en geef ze twee minuten
om naar de geluiden om zich heen te
luisteren. Wat horen ze allemaal? De
variant voor gevorderden: luister twee
minuten naar alle vogels, met de ogen
dicht. Bij elke nieuwe soort mogen
kinderen hun vinger opsteken.
• Voelen Spannend, voelen zonder te
kijken! Je kunt kinderen geblinddoekt
langs een touw door het bos laten lopen,
of geblinddoekt een boom voelen en
laten raden welk exemplaar het geweest
moet zijn.
• Proeven Eten uit de natuur is voor
veel kinderen bijna ondenkbaar. Eten
koop je in de supermarkt. Dan zal
eten uit het bos wel giftig zijn! Het is
uitermate spannend voor kinderen om
in het bos te zoeken naar brandnetels
of eetbare bessen (bramen, bosbessen),
die te verzamelen en daar samen mee te
koken.
• Kijken Kijken is het zintuig bij
uitstek dat wordt gebruikt. Maar hoe
kun je kinderen de omgeving op een
andere manier laten bekijken? Gebruik
bijvoorbeeld een loep om de kleinere
dingen te bekijken, of een spiegeltje
om eens onder de paddenstoelen en
blaadjes te kijken. Of geef kinderen
zoekopdrachten, bijvoorbeeld: zoek
iets zachts, of iets moois, of iets
geels. Of: zoek hetzelfde als … of het
tegenovergestelde van …. Tip: verzamel
de vondsten in een lege eierdoos!

5. Inspelen op de creativiteit

• Verzamel samen materiaal uit de natuur, om later

iets van te maken (hou ’t wel heel!). Er is veel leuks te
maken van materialen uit de natuur. Collages, poppetjes,
schilderijen, kaarten, noem maar op. Op internet zijn
talloze voorbeelden te vinden.

• Ga tekenen. Laat kinderen bijvoorbeeld door een

kader naar de omgeving kijken alsof ze een foto gaan
maken. Laat ze een mooi plaatje uitkiezen en op papier
tekenen.

• Laat kinderen zich inleven in iets, iets naspelen, of

toneelspelen. Bijvoorbeeld door de voortbeweging van
dieren na te doen. Of laat iemand een dier uitbeelden,
terwijl de anderen moeten raden wat het is.

• Maak je eigen boekenlegger met materialen uit de
natuur.

6.

Inspelen op het
intrigerende
• Ga aan de slag met onderzoekjes
doen. Onderzoek bijvoorbeeld hoe
het komt dat kleefkruid zo aan je
kleren blijft kleven (kijk maar eens
goed met een vergrootglas!).
Door zelf te onderzoeken
(kijken, proeven, ruiken, doen!)
vergroten kinderen hun kennis
en blijft het hen langer bij.
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De q
uiz!
stilstaand zoet water leeft, zich
razendsnel kan voortplanten
en aan het begin staat van de
voedselketen
b. Een waterbeestje dat leeft van
bloed van zwemmers en veel
gebruikt wordt als aquariumvoer
c. Een educatieschip dat over
de Zeeuwse wateren voer en
basisscholieren liet kennismaken
met de wonderen van water

Wat hebben. . .

Zeeuwse knoopdrop, Cadzandse
moppen, paardenmelkijs,
suikerwafels en asperges met
elkaar te maken? Hint: het
zijn streekproducten uit de
Zwinstreek….

Om hun weg onder
water te vinden en vis
te vangen maken. . .

Rita kent,
dan zou
je moeten
weten...
3

gebruik van sonar. Ze zenden
klikgeluiden uit, die wij niet
kunnen horen, en gebruiken de
echo van deze ‘kliks’ om te weten
waar ze zijn of om hun prooi te
‘zien’.

Wat is de naam van
het lespakket over dit
dier?

Antwoord: Bruinvissen uit
lesprogramma Welkom bruinvis

2

4
Als je

De Watervlo is. . .

a. Een zoetwaterkreeftje dat in

Antwoord: c

1

Welke vier brillen zie je
hier?

5

Rita heeft de
lenteprikkel! Wat ging
ze op 22 maart 2008
doen?
a. Bomen planten met
schoolkinderen in haar eigen wei
in Noordgouwe
b. Met kinderen en zeegidsen het
afval opruimen op het strand van
Nieuwvliet
c. Als de wiedeweerga haar
eerste kleinkind bewonderen
Antwoord: b

Antwoord: de verticale bril, de
horizontale bril, de seizoensbril en
de historische bril.
Uit het lesprogramma Leesbaar
Landschap
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Antwoord: het zijn enkele
streekproducten die deelnemers
aan de tweede cursus Gastheer
van de Zwinstreek in november
2012 meebrachten naar een van de
cursusbijeenkomsten.

Petje op, petje af voor
het juiste antwoord.
Elk uilenveertje heeft een
laagje dons. Dat is om:
Petje op: Warm te blijven
Petje af: Geluidloos te kunnen
vliegen

10

Bij een wandeling
tijdens haar eigen
natuurgidsencursus
in 1989 deed Rita een
aantal bijzondere
waarnemingen. Welke
waren dat?
a. Geur eikenbos: ‘vanwege de
emotionele relatie – rust, gezellig,
zonnig – en de associatie met het
eikenbosje op Schouwen-Duiveland’
b. Eekhoorntjesbrood: ‘een magische
paddenstoel tot nu toe alleen nog in
boeken gezien’
c. Konijnen in een hok: ‘via een
idyllisch mos-graspaadje beland
je ineens bij een konijnenhok.
Tegenstelling natuur-cultuur’
d. Geluid rijksweg: ‘Hoe mooi ook,
het geluid van de rijksweg is overal te
horen’

Uit welk lespakket komen
de vragen:
• Welke kleur heeft het water?
• Hoe ruikt het water?
• Hoe breed is het water?
• Hoe diep is het water bij de kant?
• Hoe diep is het water in het midden?
• Ligt er rommel in en bij het water?
Antwoord: Watch brak water

Antwoord: Ze stond daar samen
met de NME-centra op de beurs met
een kraam over een afvalarme en
natuurvriendelijke ‘kringlooptuin’

7

12

Antwoord: alle vier de antwoorden zijn
goed!

Wat deed Rita in
maar t 2009 op de
Tuinideebeurs in de
Zeelandhallen?

Wie is Ploon?

Antwoord: Ploon de regenworm
speelt een rol in het lespakket
Ondersteboven van de Zeeuwse
bodem

6

9

Antwoord: Petje af

11

Wat deed Rita in
2005 bij het Leger
des Heils?

13

Waar komt deze
passage van het 'alfabet’
vandaan?

In Zeeland heet de steenuil:
Petje op: Vogelaaruil
Petje af: Poepule

Antwoord: Ze was dat jaar op Hoeve
la Salette in Vogelwaarde (een centrum voor daklozen) voor de eerste
natuurschouw in Zeeland. Doel van
deze schouw was om samen met
Stichting Landschapsbeheer Zeeland
en NME-centrum Natuur&Zo een
inrichtingsplan te maken voor het
terrein.

Rita was in 2003 en
2004 het zonnetje op
heel veel scholen in
Zeeland. Waarom?
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H= De H is van Huiswerk door de docenten opgegeven,
hele vellen hebben we volgeschreven.
Moesten we vogels, slakken en bomen observeren,
ik vond zelf dat je daar heel veel van kon leren!

Antwoord: Vermoedelijk uit de evaluatie door
een cursist van de cursus natuur- en
milieu-educatief medewerker die Rita
in ’90-’91 begeleidde.

Antwoord: Petje af.
Uit de uilenquiz van Rita
Antwoord: Ze introduceerde met
andere partners het project Zon op
School op 90 basisscholen in Zeeland.

8

G= Goes ontvangt vele lieden binnen hare beste
Zij komen desdaags en bij avond ten leste
U biedt ons niet alleen uw oude gebouwen
Maar ook uw wallen zijn wonderen om te aanschouwen.
Wij vrienden van al wat groeit en bloeit
kwamen vaak hier samen omdat ten zeerste ons boeit.
Wij ontvingen kennis over vogels en hun gefluit,
en trokken meermalen er op uit, om te luisteren
naar dit fraaie geluid
		
Goes, binnen uw muren zullen wij niet altijd blijven,
ons naar buiten drijven.
zullen
p
Landscha
en
Natuur
want
Nu, aan het einde van de cursus dan
Zeggen we Bedankt Rita, Nel en Jan!

