Verslag van de inspiratie dag van IVN in Weert op 10 oktober over duurzaamheid.
Om afdelingen te ondersteunen bij het praktisch vertalen van IVN doelstellingen
worden er regelmatig provinciale inspiratiedagen gehouden. Op 10 oktober vond er in
Weert een bijeenkomst plaats rond het thema duurzaamheid. 2 Leden van onze
afdeling waren daarbij aanwezig.
Voor IVN is duurzaamheid zeer belangrijk. Uiteindelijk is dit het 2e kernwoord van IVN.
Wat valt er veel te vertellen over duurzaamheid, en wat is het een breed begrip. Iedereen kent
het woord duurzaamheid rond energie en bouwen. Maar wat kun je ermee in de natuur?
Het ochtendprogramma stond vrijwel helemaal in het teken van de bodem.
De VN heeft 2015 uitgeroepen tot jaar van de bodem. Hier is alle reden voor: de mensheid is
grotendeels afhankelijk van de bodem voor de voedselvoorziening. Tegelijkertijd wordt de
bodem ernstig bedreigd door o.a.: bodemerosie, verdroging en verzilting.
Voor ons, in West-Europa, maar ook in Noord Amerika, speelt vervuiling een grote rol, waardoor
er een afname ontstaat van de biodiversiteit. Denk hierbij als belangrijke oorzaak o.a. aan
bestrijdingsmiddelen.
Het mag duidelijk zijn, dat we zuinig moeten zijn op onze bodem.
Het eerste gedeelte van de ochtend werd een lezing gehouden en het tweede gedeelte bestond
uit een practicum.
In de lezing werden de volgende onderwerpen besproken:
• Hoe groot is het probleem en waardoor is het ontstaan?
• Wat hebben we van de natuur geleerd?
• Hoe kunnen duurzaamheidsdoelen en sociale doelen elkaar versterken?
• Kringlopen: wat kunnen wij van onze bodem leren?
• Wat is de visie van IVN?
Denk bij al deze onderwerpen aan: verlies van biodiversiteit, klimaatverandering door o.a. CO2,
belasting van de aarde door stikstof, enz.
Maar meer ter zake komende, voor de natuurgidsen, werd hun aangereikt wat ze in de praktijk
kunnen doen met de bodem:
• Aandacht geven aan de bodem als onderdeel van de natuur en het landschap.
• Bodemwandelingen/bodemfietstochten organiseren.
• In het veld gebruik maken van de grondboor om bodem en landschap te laten zien.
• Bij natuur- en milieueducatie ook gebruik maken van de grondboor. Maar wellicht kunnen
deelnemers ook met de appelboor aan de slag gaan.
Het practicum:
• De 40 deelnemers werden in 8 groepjes verdeeld. Elk groepje ging met appelboren het bos
in. Er werden monsters genomen uit zowel het naaldbos, als uit het loofbos.
• Hierover moest elk groepje verschillende opdrachten uitvoeren, zoals:
• Beschrijf beide profielen en maak er tekeningen van.
• Plaats de begrippen strooisel, humus, bladeren en minerale bodemdeeltjes in de juiste
volgorde.
• Schud een jampotje, gevuld met loofbosbodem en water. Bekijk en beschrijf na enkele
minuten de nieuw ontstane structuur in het potje. Dit werd ook weer beschreven.
• Bekijk onder de binoculair het kleine leven in de bodem.

Na de lunch werden de groepjes in het bos gestationeerd. Elk groepje met een ander thema rond
duurzaamheid in de natuur. Ik noem ze even:
• Atmosfeer/licht
• Water
• Kringlopen
• Landschap
• Constructies
• Biodiversiteit
• Klimaat/exoten
• Bodem
Ieder groepje kreeg de opdracht om hun eigen thema uit te werken, m.a.w.: hoe zou je hierover een
excursie kunnen leiden?
De eisen, waarmee we rekening moesten houden waren:
• leren van de natuur;
• link met duurzaamheid;
• activerende didactiek (niet vertellen over.., maar zelf laten doen);
• moet uitgevoerd kunnen worden;
• moet aansluiten en verrijkend zijn voor natuurgidsen.
Vervolgens liepen we samen langs alle groepjes en werden hun bedachte opdrachten uitgevoerd.
Ik sta er nog versteld van, hoe creatief, interessant en boeiend dit tochtje was. (Ik signaleerde ook
dat alle 40 deelnemers tot het laatst toe actief bleven meedoen en bij de les bleven)
• Een kleine bloemlezing:
- We hebben door gevallen blaadjes naar het licht gekeken en het verschil gezien tussen het
donker gedeelte van het bos en het lichte deel;
- Op stuifzand hebben we het landschap nagebouwd;
- We hebben gezien wat een dikke, kromme tak doet als je op het bolle gedeelte gaat staan,
en wat deze doet als je hem omdraait en op het holle gedeelte gaat staan;
- We moesten dingen aandragen die water bevatten en ergens anders dingen aandragen
waaraan te zien was dat de mens er invloed op had uitgeoefend en wat dit betekent voor de
biodiversiteit.
• Kortom: wat kunnen we veel doen met duurzaamheid.
•
• Het mag duidelijk zijn dat er een nieuwe visie is op excursie leiden: niet meer alleen
vertellen, en nog meer vertellen, maar de deelnemers zelf laten kijken, ontdekken, nadenken
en laten doen.
•
Ik heb met verschillende mensen gesproken van andere afdelingen. Het viel mij op dat elders al veel
gedaan wordt met duurzaamheid. Het betekent wel iets positiefs voor ons:

Wij hebben nog veel kansen en mogelijkheden om hierin te groeien.
Verslag gemaakt door Til

