Kinderboerderijen en waterschappen werken samen aan activiteitenwaaier

Bewust leren omgaan met water en bodem
> Conny Taheij, GDO

Het klimaat verandert: regenbuien worden heviger, de
waterspiegel stijgt en soms is water juist heel schaars.
Onze waterbeheerders, de Waterschappen, spelen al
in op die veranderingen. Inwoners kunnen ook hun
steentje bijdragen. Kinderboerderijen en NME-centra,
waar veel bezoekers komen, kunnen een belangrijke
rol vervullen in de voorlichting over duurzaam
waterbeheer in en om het huis.
De aandacht voor bewust omgaan met water en
bodem past heel goed binnen de campagne Alle
Kinderboerderijen Duurzaam! Zo kun je laten zien
waarom je regenwater opvangt in een regenton en
waarvoor je het regenwater gebruikt. En waarom een
tuin zonder verharding beter is voor het waterniveau en
voor de bodem. Ook over het belang van waterbeheer,
waterbesparing,
natuurlijke
waterzuivering
en
composteren valt veel te vertellen.
“We hebben allemaal een zorgtaak voor de plek waar we
leven en kunnen allemaal een steentje bijdragen om op
een prettige manier te wonen en te leven. Daar hoort
zorgvuldig omgaan met water en de bodem ook bij,’’ zegt
Anneke van Veen, waterambassadeur van de Gemeenten
voor Duurzame Ontwikkeling. “Kinderboerderijen zijn
plekken waar je makkelijk een moeilijke boodschap kunt
overbrengen. Zij kunnen daarmee ook een rol spelen in
het gemeentelijk beleid. Wij willen kinderboerderijen
daarbij helpen.’’
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Bijeenkomst
Waterschappen controleren en regelen ons water. Ze
zorgen onder meer dat we droge voeten houden, dat
er voldoende water is en dat het een goede kwaliteit
heeft. Zeven waterschappen zijn afgelopen maanden in
contact gebracht met kinderboerderijen en NME-centra
om te bekijken hoe ze samen mensen, jong en oud ,
kunnen informeren. Ook het maatschappelijk initiatief
Bewust Bodemgebruik en rioolbeheerder stichting
RIONED hebben zich daarbij aangesloten.
Op 23 januari 2014 is er een bijeenkomst waarin de
ideeën verder worden uitgewerkt. Kinderboerderijen die
de intentieverklaring Alle kinderboerderijen duurzaam!
hebben getekend, kunnen aansluiten bij deze dag. De
inzet: een waaier aan praktische voorbeelden bedenken,
die al tijdens het Nationaal Kinderboerderijenweekend in
mei leiden tot concrete activiteiten.

Wil jij meedenken op 23 januari, wil je iets met water
en bodem op jouw kinderboerderij of heb je een goed
voorbeeld? Laat het dan weten via
info@allekinderboerderijenduurzaam.nl
Op zoek naar tal van praktische tips rondom water en
duurzaamheid? Ga naar:
www.allekinderboerderijenduurzaam.nl/water

BRANCHEORGANISATIE:

Grondwater
Kinderboerderij De Brink in Zeist is al bewust met
water bezig in de bedrijfsvoering. Er zijn bijvoorbeeld
automatische drinkbakken en ze gebruikt in de
zomer grondwater voor besproeiing van de weide en
als drinkwater voor de dieren. “Maar op het gebied
van water en bodem zouden we nog meer kunnen
doen. Via Alle kinderboerderijen duurzaam! zijn we
in contact gekomen met het Waterschap en we gaan
samen activiteiten bedenken,’’ vertelt bedrijfsleider
Angelique Driesen. Ze noemt de samenwerking met het
waterschap een win-winsituatie. “Wij onderschrijven de
doelstellingen van Alle kinderboerderijen duurzaam!
en haken graag aan,’’ zegt Marjan Blom van waterschap
Stichtse Rijnlanden. “Door samen te werken kunnen we
meer bereiken en tijd en geld besparen. In deze tijd is dat
ook noodzakelijk.” Blom vindt het belangrijk dat kinderen
zelf aan de slag gaan, beleven en zo nooit meer vergeten.
“Het doorlichten van een kinderboerderij sluit daar
goed op aan. Ze ontdekken de kneepjes van duurzaam
waterbeheer in en om de boerderij en vertalen dat naar
de thuissituatie.

Waterproefjes
“Als je met kinderen spelletjes doet, kun je met de ouders
ook het gesprek aan gaan,” is de ervaring van Thecla den
Hoed van waterschap Delfland. Het waterschap werkt in
Zuid-Holland samen met de NME-diensten in het project
STROOM. Daarbij zijn educatiemiddelen uitgewisseld
en zijn er nieuwe projecten bedacht. “We doen graag
mee aan goede samenwerkingsinitiatieven. Onlangs
hebben we op Stadsboerderij Op Den Dijk in Den Haag
meegedaan aan de waterdag met waterproefjes. Zo
stond er bijvoorbeeld een slootbak met planten en dieren
en waar kinderen spullen en dieren konden uitvissen,
die wij er niet in willen hebben. En een polderspel met
een waterpomp. Er is heel veel mogelijk, ook op de
kinderboerderij, want dat is een inspirerende omgeving.”

wordt als het regent. Maar door de tegels loopt het water
juist helemaal niet meer weg.’’ De volgende stap is dus
om te laten zien wat bezoekers in hun eigen tuin kunnen
doen. Ook het bevorderen van composteren behoort tot
de mogelijkheden. Het verbetert de bodemkwaliteit en
voorkomt groenafval.

Bewust Bodemgebruik
Bewust Bodemgebruik is daar ook bij betrokken. Dit
maatschappelijk netwerk wil mensen bewust maken hoe
een gezonde bodem heel veel bijdraagt aan ons leven.
“De bodem zorgt immers voor voedsel, natuur, schoon
drinkwater en dus voor gezondheid, maar ook voor
grondstoffen, warmte en waterberging,’’ vertelt Josja
Veraart van deze organisatie. Bewust Bodemgebruik wil
mensen ook tonen wat ze zelf kunnen doen. “We vinden
het interessant om aan te haken bij de kinderboerderijen,
omdat die een heel groot bereik hebben en bezoekers
bewust kunnen maken en tips kunnen geven.”

Riool
Stichting RIONED heeft er alle belang bij dat burgers
weten hoe het riool werkt, weten dat ze beter geen vet en
doekjes kunnen doorspoelen en dat er begrip ontstaat
voor de kosten van ons rioolstelsel. “We zijn daarom
blij dat mensen op steeds meer kinderboerderijen
vet kunnen inleveren in de gele containers,’’ zegt Rob
Hermans van RIONED. “En we denken graag ook mee met
kinderboerderijen die iets willen doen met water in de
tuin. Door daarvoor ruimte te maken, wordt het riool bij
forse regenbuien minder belast.”
Meer weten? Kijk op:

www.ontdekjebodem.nl en op www.riool.info

Blije kikkertuin
Er is volgens Veraart al veel educatief materiaal
beschikbaar. ,,Samen met de Ulebelt in Deventer
hebben we bijvoorbeeld een blije kikkertuin gemaakt:
een mobiele speelplek waar kinderen zelf tegels
kunnen verwijderen en een bodemvriendelijke tuin
kunnen bouwen. Of denk aan een proefopstelling met
verschillende soorten verharding en een gieter, zodat
mensen kunnen zien wat er gebeurt als het regent.
Mensen betegelen hun tuin soms, omdat hij drassig
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