Hoe beleef je de Gidsencursus
Hoe maak je een natuurgids? Nee, niet zo een die je tijdens de wandeling in je zak
meeneemt, maar één op twee benen, die jou mee neemt de natuur in en je
verwondering weet te wekken, geheel volgens de IVN-doelstelling, met de natuur als
leermeester.
Bij de eerste ontmoeting (januari 2016) met de groep aankomend gidsen valt het me
al op, vuur in hun ogen. Achter de naamkaartjes schuilen individuele karakters.
Samen beslaan ze een groot kennisgebied, dat moet benut, gedeeld, verbreed en
uitgediept. Ieder moet de eigen sterkte leren kennen. Allen stralen van
enthousiasme. Ze willen weten, leren en delen, vertellen, meer weten, zien, horen,
voelen, ruiken, waarnemen. De juiste basis.
Wat de cursisten tot nu toe van het gebodene vinden?
…’Leuk om op deze manier mijn nieuwe woonomgeving te leren kennen.’
…’Je ziet nieuwe dingen op oude plaatsen.’
…’Je leert anders kijken naar een plek.’
…’Ik ben verrast door de breedte van de cursus. Je begint letterlijk met de bodem en
het bouwt zich op.’
…’Veel informatie, ook de diepte in.’
…’Ik wil wel weer eens doorlopen bij een wandeling, maar er is altijd wel iets wat ik
van dichtbij wil bekijken’.(Sorry, gaat nooit meer over)
…’Mijn partner wil niet meer meelopen, ik moet aldoor iets opzoeken.’
…’Ik vind het erg droog, vind het over het natuurlijke, de biologie, veel interessanter.
Ik dacht dat we over dieren zouden leren.’
Meer dan een jaar later nadert het examen. Geen naamkaartjes meer, de bijna
gidsen kennen elkaar en erkennen ieders kunnen en kunde. Er is geroerd in de
bestaande kennis, er is kennis verstrekt, vermengd, uitgediept en verwerkt. De
cursisten moesten praatjes houden, tips en tops leren geven en ontvangen;
grondsoorten, landschappen, menselijk ingrijpen, mossen, paddenstoelen, planten,
bomen, insecten, vogels, dieren, vraatsporen, voetafdrukken, braakballen, poep en

nog veel meer leren herkennen. Ze weten: van–graan-meel- brood; berg-rots-keigrind-zand-löss-leem-klei; het verschil tussen bodem en grond; hoe mossen eten; dat
je voldoende en vooral toegestane parkeerplaatsen moet regelen bij een wandeling;
de kastanjeboleet van het eekhoorntjesbrood te onderscheiden; kennen abiotische
factoren; kwelwater-riet-rietzanger.
Was dat leren allemaal nodig? Maakt het wat uit hoe dat zingende bolletje dons
heet? Hij zingt, ik geniet.
Om mensen zich te laten verwonderen in en over de natuur, enthousiasmeren,
interesseren, leren kijken, luisteren en alle zintuigen gebruiken, is meer nodig. Dan
moet je kunnen vertellen over dat keeltje en dat enorme geluid, nestbouw, het lokken
van een vrouwtje, de broedzorg, wooneisen. Je kijkt toch anders naar die takkenheg,
of dat groen in de straat, als je de bewoner leert kennen.
Er is veel aangereikt en opgenomen. Met elk stukje veroverde wetenschap werd de
groep enthousiaster en weetgieriger. Of het creëren van nieuwe Natuurgidsen
geslaagd is? Dat zullen ze in de praktijk laten zien, stralend van enthousiasme en
trappelend van ongeduld.
Wat ze zelf vinden van de cursus?
…’Verrijkend.’
…’Rijkdom. Het is echt een fantastische cursus welke mij rijker gemaakt heeft als
mens en dat in vele op- en inzichten.’
…’De lessen: interessant en leerzaam, de groep voelt aan als een warm bad.’
…’Heeft mij verder verrijkt, mede door de variatie in opbouw en de goede intenties
van een gevarieerd deelnemersveld in alle opzichten.’
…’Beestachtig (...interessant)!’
…’Anders leren kijken en meer zien.’
…’Wat een leven!’
…’Inspirerend.’
…’Ontzettend leuke groep mensen. Soms frustrerend omdat ik nu besef hoeveel ik
niet weet.’
…’Natuurlijkekijkluistermethode’
…’Heel veel lof voor de organisatie van de gidsencursus, speciaal is de (goede)
tijdsplanning: 28 maart alles ingeleverd, niets te vroeg - meteen hard in de tuin aan
de slag of op pad, genietend.’
…’Ontwapenend/veelzijdig/gezellig/inspirerend/groen/blij/kwetsbaar/natuur/leven/doo
rgeven/aanreiken/ogenopenend/opentzintuigen/basis/kringloop/samenhang/leuk/
samenwerken /inzicht/grondig en nog veel meer.’
…’Jammer dat het straks afgelopen is.’
Laat ze maar los, komt goed.
Marja Hoffmann

