Inspirerende bijeenkomst Water en Bodem

Op 23 januari vond de bijeenkomst ‘Water en
bodem op de kinderboerderij’ plaats in Utrecht, op
Stadsboerderij de Koppelsteede. Bijna 40 betrokkenen
van kinderboerderijen, waterschappen, NME en
andere organisaties waren aanwezig om samen na
te denken over dit thema en concrete activiteiten te
bedenken. Het programma: een nadere kennismaking
met het thema, personen en organisaties, kansen
verkennen, bekijken van voorbeelden en concretiseren
in activiteiten en programma’s. De vSKBN heeft deze
middag samen met Gemeenten voor duurzame
ontwikkeling, de watercoalitie en het Initiatief Bewust
Bodemgebruik georganiseerd.

Welkomstronde
Na het welkomstwoord van Everhard van Veen (namens
de Koppelsteede) en een kijkje achter de schermen
bij deze kinderboerderij, volgde het welkomstrondje.
Onder leiding van Josja Veraart (Initiatief Bewust
Bodemgebruik), maakten de deelnemers hun ideeën
en plannen kenbaar rondom water en bodem. Hieruit
bleek dat veel deelnemers al wel ‘wat’ deden met het
thema ‘water en bodem’, maar hier graag meer mee
wilden doen. Enkele kinderboerderijen wilden een
waterspeeltuin of –activiteit opzetten. Ook werd gezocht
naar samenwerkingspartners en verbindingen, zoals
door het Waterschap en de hoveniersbranche. Eén van
de opmerkingen uit het publiek was ook ‘Je doet eigenlijk
al zoveel, maar hoe maak je het zichtbaar?’
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Inspirerende voorbeelden en presentaties
Er werden drie presentaties gegeven met inspirerende
voorbeelden. Het belang en de mogelijkheden van wateren bodemactiviteiten op kinderboerderijen kwam tevens
aan bod. Hiltrud Pötz, van Atelier GroenBlauw verzorgde
een algemene presentatie over het belang van water
en bodem en het inzetten van water en watereducatie.
Door Hans de Rijk van de stadsboerderijen Den Haag
werd gepresenteerd welke activiteiten er al door de
stadsboerderijen uitgevoerd worden rondom het thema
water en bodem. Zij organiseren een waterdag en zoeken
daarbij naar logische samenwerkingen met relevante
partijen. Ook bij kinderboerderij de Goudse Hofsteden
uit Gouda wordt al veel gedaan met water, groen en
duurzaamheid. Zij willen dit jaar een waterspeeltuin
realiseren.
De presentaties zijn via te downloaden op:
www.allekinderboerderijenduurzaam.nl

BRANCHEORGANISATIE:

In groepen aan de slag
Na de presentaties werden deelnemers uitgenodigd
om in groepen aan de slag te gaan. Hiervoor werden
de groepen in vieren verdeeld. Onder leiding van een
tafeldame of –heer werd de deelnemers gevraagd ‘Wie
ben je / wat doe je al rond dit thema / wat zou je willen
doen / wie of wat heb je hiervoor nodig?’. Aan de hand
daarvan werd vervolgens nagegaan of er concrete
activiteiten benoemd konden worden.
De deelnemers gaven hun inbreng op deze vragen en
hebben ijverig gediscussieerd over het thema. Tijdens
de tweede ronde werden de resultaten verdubbeld door
andere deelnemers naar de resultaten te laten kijken. De
resultaten van de vier groepen werden vervolgens met
de hele groep besproken.

Nieuwe koppelingen
Henk Klein sloot de bijeenkomst af: “GDO wil duurzame
ontmoetingen mogelijk maken op lokaal niveau,
want verandering begint op de werkvloer. Op de
kinderboerderij of aan de keukentafel bijvoorbeeld.
De naam van de locatie ‘Koppelsteede’ is ook wel erg
toepasselijk voor deze bijeenkomst vandaag, want
het bruist van ideeën en nieuwe koppelingen! Dit
zal automatisch verder groeien, zodat kleine lokale
initiatieven vanzelf op de kaart komen te staan.”

Vervolgafspraken

Links en meer informatie

Naar aanleiding van de bijeenkomst zijn de volgende
vervolgafspraken gemaakt:
1. Kennis ontsluiten, praktische vragen, bijvoorbeeld:
wat mag je met regenwater wel en niet doen?
Overzicht wet- en regelgeving opstellen.
2. Inspiratiewaaier water / bodem / natuurspeelplaats.
Kennis ontsluiten en bijeenbrengen vraag en
aanbod.
3. Inventarisatie van goede voorbeelden rondom
water- en bodemeducatie.
4. Regionale ontmoetingen organiseren.
5. Samen in kaart brengen welke coalities gevormd
kunnen worden tussen waterschappen en
kinderboerderijen.
6. Educatieve evenementen: Waterdag (Haagse
stadsboerderijen), Nationale Modderdag (Stichting
Veldwerk), Groene BSO.
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www.allekinderboerderijenduurzaam.nl
(ook voor foto’s van de bijeenkomst)
www.platformbuitenspelen.nl/kennis/normen-enveiligheid/de-juridische-kant-van-speelnatuur.html
www.speelnatuurenveiligheid.nl
Folders over het riool aan te vragen via Rioned:
www.rioned.net
www.springzaad.nl
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