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‘Jeugd bij landgoed betrekken’
Nieuw ontwikkeld lesmateriaal positief ontvangen

Adriaan Hosang

I

n gebouw Rehoboth werd vorige week
dinsdagmiddag de Landgoeddag
gehouden. Na de ontvangst verwelkomde Mette Sijtsma van IVN Gelderland
landgoedeigenaren uit heel Nederland,
coördinatoren, vrijwilligers, leerkrachten en
beheerders van landgoederen. Na zich voorgesteld te hebben gaf ze een korte terugblik
op wat geweest was en gaf een toelichting
op het programma. Ze was ook blij met de
aanwezigheid van veel IVN-vrijwilligers en
constateerde dat de aanwezigen niet alleen
uit Utrecht en Gelderland kwamen, maar ook
uit Noord- en Zuid-Holland en zelfs Groningen en Limburg.
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Landgoedeigenaren,
beheerders,
IVN-vrijwilligers en
leraren kwamen vorige
week dinsdag bijeen op
de jaarlijkse
Landgoeddag, die deze
keer in Renswoude werd
gehouden.

pp Mette Sijtsma van IVN Gelderland verwelkomt de aanwezigen

Ze wees erop dat in het kader van ´Van
Luchtkasteel tot Dassenburcht´ overal
kinderen zijn die iets geleerd kan worden
over landgoederen. ,,Het betrekken van de
schooljeugd bij het landgoed is een goede
zaak. De verbondenheid van kinderen in het
dorp bij het landgoed is van belang”.

Ria van de Bor uit Renswoude, mentor bij
IVN, wees erop dat het de bedoeling was
om de landgoedeigenaren in te wijden in
het project en alles wat daarbij komt kijken.
Tijdens de terugblik kwam ook de financiële
impuls ten aanzien van het nieuwe lesmateriaal aan de orde en werd gesteld dat educatie en het landgoed daarin centraal staan.
MEETINSTRUMENTEN Maud Heldens van

Erfgoed Gelderland ging in op het herziene
lesmateriaal dat was aangepast, ingekort en
voorzien van nieuwe werkvormen. En wel zo
dat het te gebruiken was op het landgoed. Ze
wees op de kist met opdrachten. Leerlingen
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LESMATERIAAL Sijtsma wees op het opnieuw
ontwikkelde lesmateriaal voor de basisscholen, maar wilde van de aanwezigen ook
graag weten waarom men vandaag hier aanwezig was. De één zag het als een gezellig
dagje uit, de andere wilde inspiratie opdoen
en weer een ander wilde juist meer weten
over het nieuwe lesmateriaal.

pp Ria van de Bor vertelt de aanwezigen over de fraaie Koepelkerk

moeten bijvoorbeeld dingen onderzoeken,
meten en berekenen en maken ook in groepjes opdrachten.
Tijdens hun opdrachten krijgen de kinderen
een klembord, pen, opdrachtenkaart, kompas, loep, zoekkaarten en meetinstrumenten,

terwijl op de kaart staat wat ze moeten doen.
De opdrachten zijn zeer divers terwijl in een
draaiboek alles goed wordt uitgelegd. Er is
sprake van een speelse opzet en leerlingen
maken de nodige koppelingen tussen natuur
en landgoed. Maud Heldens: ,,Alles past op
ieder landgoed”.
Ze merkte op dat voor de eerste vier groepen
Erik Eekhoorn en Veronika Vleermuis blijven, zij het iets aangepast en aangevuld met
het landgoed.
OPDRACHTKAARTEN Op het grote scherm
liet Sijtsma een aantal voorbeelden van de
nieuwe opdrachtkaarten zien, voor elke
klas met een eigen symbool en kleur. Het
nieuwe lesmateriaal is beschikbaar via de
IVN webshop. Ten slotte wees Sijtsma nog
op de fondsenwerving, de communicatie,
inrichting van de webshop, het betrekken
van de IVN afdelingen en het innen van de
jaarlijkse bijdrage.
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Ria van de Bor, mentor bij IVN, vertelde over
lessen in het Kasteelpark, wees op het ontstaan van de Gelderse Vallei, de ijspakketten
die er destijds lagen, het ontstaan van de
stuwwallen. Ook wees ze op het herstel van
de Lunterse Beek in 2015 en liet de vondst
van een oude pijlpunt zien.

pp Ria van de Bor vertelt over de natuurlessen in het kasteelpark

Na gesproken te hebben over Rhenenswoud
en de Hoge Vrije Heerlijkheid in 1674 wees
ze op het ontstaan van Renswoude in 1795.
Monumenten als Kasteel Renswoude, het
gemeentehuis, de woningen van de Nieuwe
Buurt, het boerderijtje Dorpsstraat 40 en de
Koepelkerk kwamen ter sprake en werden
ook bezocht. Het belangrijke werk van de
Vrij Vrouwe Maria Duyst van Voorhout passeerde de revue.

